انـرژی
شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

سهـــم بخشخصوصــــی در
توسعهنیافتگی ایــــران
هادی حقشناس

توســعه صنعتــی ،یــک خواســته جهانــی اســت و کشــورهایی کــه تکنولــوژی،
ســرمایه و دانــش مدیریــت منابــع در بازارهــای جهانــی را ندارنــد ،بــه ایــن
خواســته نمــی رســند .ایــران در تقســیم بنــدی هــای جهانــی در ایــن زمینــه
جایگاهــی نــدارد و صرفــا بــه عنــوان یــک فروشــنده مــواد اولیــه مثــل نفــت و گاز
طبیعــی ،و واردکننــده اقــام اساســی شـــاخته مــی شــود.
گذشــته از اینکــه ایــن مســئله چقــدر متاثــر از اســتراتژی شــرکت هــای وابســته
بــه قدرتهــای سیاســی در جهــان اســت ،بایــد گفــت کــه ابزارهــای قانونــی الزم در
ایــران بــرای رســیدن بــه توســعه وجــود نــدارد .بخــش بزرگــی از اقتصــاد ایــران،
تحــت هیــچ کنترلــی نیســت و هیــچ مالیاتــی پرداخــت نمــی کنــد و حســاب و
کتــاب شــفافی نــدارد بنابرایــن دولــت نمــی توانــد کشــور را بــا تکیــه کامــل بــر
درآمدهــای مالیاتــی اداره کنــد و بــا فاصلــه گرفتــن از نقــش فروشــنده مــواد
اولیــه ،بــه جایــگاه شایســته اش در توســعه نزدیــک شـــود.
از ســویی درآمدهــای دولــت در ایــران بــه جــای اینکــه صرف توســعه زیرســاختها
شــود ،بــه هزینــه هــای جــاری اختصــاص پیــدا مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت
کــه بــرای توســعه اقتصــادی ،بایــد امکانــات تبــادل کاال و تجــارت فراهــم شــود.
بنابرایــن توســعه نیافتگــی ،بخشــی از ایــن دالیــل سیاســی و بخشــی اقتصــادی
اســت.
مهمتریــن دلیــل سیاســی کنــدی توســعه نیافتگــی درایــران ایــن اســت کــه
باالخــره در بیــش از ســه دهــه گذشــته ،جنــگ تحمیلــی و تحریــم هــای ظالمانــه
منجــر بــه عــدم توســعه یافتگــی کشــور شــده و اولویــت هــای کشــور را تغییــر
داده است.شــاید اگــر جنــگ بــه مــا تحمیــل نمــی شــد ،امــروز بســیاری از
زیرســاخت هــای عمرانــی و اقتصــادی را بــه اتمــام رســانده بودیــم .بــه ایــن دو
عامــل بایــد یــک عامــل نــرم افــزاری هــم اضافــه کــرد کــه همــان عــدم پایبنــدی
دولتهــا بــه اجــرای قانــون اســت .بــا وجــود چشــم انــداز بیســت ســاله ،برنامــه
هــای پنــج ســاله و برنامــه هــای یکســاله تحــت عنــوان بودجــه ،دولتهــای مختلف
بنــا بــه ســلیقه خودشــان ادامــه در صفحــه 10

تحریم ها به هیچ
عنوان به صورت قبلی
بر نخواهد گشت
رئیــس جمهــور کشــورمان گفــت :امــروز ممکــن اســت آمریکاییهــا
تصوراتــی داشــته باشــند امــا بــه هیــچ عنــوان تحریــم ها بــه صورت
قبلــی نســبت بــه ایــران برنخواهــد گشــت ،شــرایط بینالمللــی
کام ـ ً
ا تغییــر کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حجــت االســام حســن روحانــی
رئیــس جمهــور کشــورمان در گفتگــوی زنــده تلویزیونــی بــا مــردم
شــریف ایــران اظهــار کــرد :خدمــت همــه فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم
در سراســر کشــور و خــارج از کشــور شــب بخیــر عــرض کــرده و
شــهادت امــام باقــر را تســلیت مــی گوییــم .تبریــک مــی گوییــم
اعیــاد قربــان و غدیــر را و امیــدوارم همــه بتوانیــم از روز پــر خیــر
عرفــان اســتفاده کنیــم.
وی افــزود :هفتــه دولــت را گرامــی مــی دارم و بــه شــهیدان رجایــی و باهنــر
احتــرام مــی کنــم ،بــرای همــه مســئوالن دولــت دوازدهــم آرزوی موفقیــت دارم
تــا بتوانیــم خدمــت گــزار ملــت باشــیم کــه حماســه بــزرگ انتخابــات را آفریــد
و دولــت در ســایه آن حمایــت ،امــروز مشــروعیت دارد .از نماینــدگان مجلــس
بــه خاطــر رای بزرگــی کــه بــه وزرا دادنــد نیــز تشــکر مــی کنــم.
روحانــی دربــاره فرآینــد انتخــاب کابینــه و تفــاوت دولــت دوازدهــم و یازدهــم
گفــت :بعــد از انتخابــت رایزنــی را بــرای کابینــه آغــاز کردیــم .بــا همــه چهــره
هــای معــروف سیاســی ،جنــاح هــا و احــزاب مشــورت کردیــم همــه کمــک

کردنــد.
دولت دوازدهم با مشورت بیشتر کار خود را آغاز کرده است
وی افــزود :در کابینــه دوازدهــم افــرادی هســتند کــه در چهارســال گذشــته
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا آنهــا کار کــردم نیمــی از وزرا مســئولیت خــود
را ادامــه مــی دهنــد و برخــی دیگــر از وزرا معاونیــن وزرای ســابق بودنــد مثــل
وزیــر ارتباطــات و اقتصــاد برخــی دیگــر هــم یــا معــاون مــن بودنــد یــا کســانی
بودنــد کــه مــن بــا آنهــا در ارتبــاط بــودم .چهارســال پیــش بــا برخــی تــازه آشــنا
شــده بودیــم.
رئیــس جمهــور ادامــه داد :از وزرای دولــت یازدهــم تشــکر مــی کنــم .کار
شایســته ای انجــام دادنــد .دولــت دوازدهــم بــا مشــورت بیشــتر کار خــود را
آغــاز کــرده و وزرای ایــن دولــت بــه مســیر و راهــی کــه خواهیــم رفــت آشــنا
هســتند چــون بســیاری از کارهــای مــا تــداوم برنامــه هــای قبــل اســت .امــروز
شــرایط بهتــری بــرای خدمــت اســت.
وی گفــت :در آغــاز دولــت یازدهــم مــا بــا مشــکالت بســیاری مواجــه بودیــم از
جملــه تــورم و بیــکاری بــزرگ ،رشــد منفــی و مــردم ســالها بــا مذاکــرات هســته
ای مواجــه بودنــد .گــروه هایــی مــی رفتنــد مذاکــره مــی کردنــد و بعــد قطعنامــه
ای علیــه ملــت صــادر مــی شــدما امــروز ایــن نگرانــی هــا کمتــر شــده اســت،
البتــه مــا هنــوز مشــکالتی داریــم ادامــه در صفحــه  3ا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تــاش بخشخصوصــی بــرای بهبــود
جایــگاه اقتصــاد ایــران در شــاخص آزادی
ـادی رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری
اقتصـ

اتــاق تهــران بــا اعــام ایــن کــه از پروفســور مایکل
واکــر ،بنیانگــذار موسســه فریــزر ،بــرای حضــور در
تحریــم هــا بــه هیــچ عنــوان بــه صــورت
ایــران دعــوت شــده اســت مشــروح خبــر
قبلــی بــر نخواهــد گشــت رئیــس جمهــور
کشــورمان گفــت :امــروز ممکــن اســت آمریکاییهــا
ـران شد پس
ـتری گاز ایــ
ـان مشـ
افغانستــــ
تصوراتــی داشــته باشــند امــا مشــروح خبــر
از مذاکــرات ایــران و بخــش خصوصــی افغانســتان،
ایــن کشــور خریــدار گاز ایــران شــد و بــا وجــود
ویژگیهــای الزم بــرای گزینــه جدیــد زیــر ســاختهای موجــود گاز ایــران میتوانــد بــه
وزارت نیــرو عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس هــرات برســد .مشــروح خبــر
ویژگیهــای وزیــر نیرویــی را کــه بتوانــد از
مجلــس رای بیــاورد و در دولــت دوازدهــم موفــق
ـس
ـد رییـ
ـاد از دیـ
ـد اقتصـ
ـدی رشـ
ـل کنـ
دلیـ
باشــد ،تشــریح کــرد مشــروح خبــر.

ـهران رییــس اتــاق تهــران گفت«:پس
ـاق تــ
اتـ
برقــی یــا آبــی بــودن وزیــر نیــرو مهــم از توافــق هســته ای و برجــام توانســتیم مجــددا
نیســتبه گقتــه عضــو هیــات مدیــره فدراســیون بــه بازارهــای جهانــی راه پیــدا کنیــم مشــروح
صــادرات انــرژی ایــران ،همانگونــه کــه اعــام خبــر

میشــود نســبت بــه نقطــه نظــرات بخــش
ـادی
ـعه اقتصـ
ـکاندار توسـ
ـش خصوصی،سـ
خصوصــی اقبــال وجــود دارد ،مشــروح خبــر بخـ
کشــور باشــد محمــد نهاوندیــان ،معــاون
نخســتین رویارویــی علنــی بخشخصوصــی اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت :بــا همدلــی و
صنعتبــرق بــا معــاون وزیــر نیـ
ـرو چنــدی همراهــی میتــوان از موانــع عبــور کــرد و در
ـان،
فالحتیـ
پیــش اظهاراتــی بــه نقــل از هوشــنگ
ایــن میــان ضــرورت توســعه اقتصــادی ایــن اســت
ـر
ـ
منتش
ـرژی
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انـ
مشــروح خبــر
شــد کــه در آن بــه عــدم کارآمــدی شــرکت هــای
ســازنده و پیمانــکار صنعــت بــرق اشــاره شــده بــود تعریــف چارچــوب صــادرات بــــرق و
مشــروح خبــر.
گاز چالــش نگرانکننــده مصــرف بـــرق
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،اســحاق جهانگیــری در
ـش خصوصـ
ـا بخـ
ـرو بـ
ـی وزارت نیـ
همراهـ
ـی ایــن جلســه بــا اشــاره بــه گــزارش نماینــده وزارت
ـر
ـ
وزی
ـام
ـ
مق
ـم
ـ
قائ
ـادرات
ـ
ص
ـکالت
ـ
مش
ـع
در رفـ
نیــرو در خصــوص رونــد افزایشــی مصــرف بــرق در
آب
ـع
ـ
صنای
ـتیبانی
ـ
پش
و
ـل
ـ
المل
ـن
ـ
بی
ـور
ـ
ام
در
نیــرو
کشــور ،گفــت :مشــروح خبــر
و بــرق ،از همراهــی وزارت نیــرو بــا بخــش خصوصی
در رفــع مشــکالت صــادرات خدمــات مهندســی و
کاالی بــرق کشــور خبــر داد .مشــروح خبــر

انـرژی
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ـاف
ـرای اکتشـ
ـا بـ
ـت و چینیهـ
ـق روسنفـ
توافـ
ـیبری مشــروح خبــر
ـترک در سـ
مشـ

توقــف مذاکــرات بانکهــای بــزرگ دنیــا
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ـد دارد توتـ
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 ۹۷وارد مــدار میشــود مشــروح خبــر
خبــر
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مشــروح خبــر
چیــن بــزرگ تریــن شــبکه بــرق جهــان را شــیلی ،کشــور هــدف ایــران در منطقــه
آمریــکای جنوبــی مشــروح خبــر
احــداث مــی کنــد مشــروح خبــر
ـه
ـی ادامـ
ـزرگ نفتـ
ـرکتهای بـ
ـا شـ
ـکاری بـ
ارزش معامــات بــرق در بــورس انــرژی همـ
ـت مشــروح خبــر
ـد داشـ
خواهـ
افزایــش یافــت مشــروح خبــر
صــادرات نفــت ایــران بــه آســیا افزایــش آغــاز ثبتنــام آزمــون اســتخدامی
شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان از فــردا
یافــت مشــروح خبــر
ـه
ـران بـ
ـت ایـ
ـدور نفـ
ـری صـ
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افزایـ
ـه مشــروح خبــر
ترکیـ

مشــروح خبــر

ـیدی ورود
ـای خورشـ
ـل هـ
ـد پنـ
ـه تولیـ
ـدرو بـ
ایـ
ـد مشــروح خبــر
ـی کنـ
مـ
ـته
ـاه گذشـ
ـراق در مـ
ـت عـ
ـادرات نفـ
ـش صـ
کاهـ

مشــروح خبر

ارزش معامــات بــرق در بــورس انــرژی

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
افزایــش یافــت مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ضبــط تضامیــن برقیهــا متوقــف شــد شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ولــی بــا اراده قــوی تــر و آشــنایی بیشــتر راه را مــی بینیــم.
مــن امــروز بســیار امیدوارتــر از دولــت یازدهــم هســتم و
حتمــا بــا مشــارکت و حمایــت مــردم مــی توانیــم مشــکالت
را حــل کنیــم.

امیــدوارم در دولــت دوازدهــم هماهنگــی بیشــتری
وجــود داشــته باشــد
رییــس جمهــور در پاســخ بــه ســوالی دربــاره دیــدار اخیــر
اعضــای دولــت دوازدهــم بــا مقــام معظــم رهبــری و اینکــه

انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1

تحریــم هــا شکســته و بازگشــت بــه قبــل امــکان
پذیــر نیســت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــه نظــر شــما مشــکالت
نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده اســت یــا خیــر؟ گفــت:
بلــه؛ وضعیــت نســبت بــه گذشــته فــرق کــرده اســت .نــوع
مشــکالت و کوچــک و بزرگتــر شــدن مشــکالت متفــاوت
شــده اســت ،بــه طــور مثــال در بحــث هســته ای ،زمانــی
کــه مــا بــه ایــن مســئله ورود پیــدا کردیــم ،برنامــه بــر ایــن
بــود کــه هرچنــد مــاه یــک بــار تولیــد نفتمــان کاهــش پیدا
کنــد و از طرفــی تحریــم هــا افزایــش پیــدا مــی کــرد .امــا
امــروز تحریــم هــا شکســته شــده اســت و امــروز بازگشــت
بــه زمــان تحریــم هــا علیــه ایــران دیگــر امــکان نــدارد،
امــروز ممکــن اســت آمریکاییهــا تصوراتــی داشــته باشــند
امــا بــه هیــچ عنــوان تحریــم هــا بــه صــورت قبلــی نســبت
بــه ایــران برنخواهــد گشــت ،شــرایط بینالمللــی نســبت
بــه ایــران کامــ ً
ا تغییــر پیــدا کــرده و جامعــه جهانــی
نســبت بــه مــا کامــ ً
ا متفــاوت نــگاه مــی کنــد و مــا
امــروز بســیاری از مشــکالت بــزرگ گذشــته را پشــت ســر
گذاشــته ایــم.
رئیــس جمهــور افــزود :مردم مــا امــروز در مســائل اقتصادی
احســاس آرامــش بیشــتری دارنــد و همچنیــن در مــورد
مســائل سیاســت خارجــی و داخلــی نیــز بــه همیــن ترتیب؛
امــروز شــاهد احســاس امنیــت باالتــری در جامعــه هســتیم.
البتــه نــه بــه مفهــوم نظامــی و یــا هجــوم خارجــی بــه
کشــور بلکــه امنیــت بــه معنــی عــام کلمــه در زمینــه هــای
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی .مــردم احســاس آرامــش و
امنیــت بیشــتری را دارنــد و شــرایط کامـ ً
ا متفــاوت شــده
اســت.

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

تحریم ها شکسته و بازگشت به قبل امکان پذیر نیست
ایشــان بــر کار تیمــی تاکیــد داشــتند و ایــن موضــوع در
برنامــه شــما هــم دیــده شــد و در اصالحــات ســاختاری هم
دیــده شــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن سیســتم یکپارچــه و
دولــت هماهنــگ چــه امــوری را در دســتور کار داریــد؟
گفــت :هماهنگــی در دولــت یــک اصــل اســت ،مســئولیت
مشــترک نیــز یــک اصــل بــرای مــن اســت.
وی ادامــه داد :مــا هــر چــه هماهنــگ تــر عمــل کنیــم،
بهترمــی توانیــم بــه مــردم خدمــت کنیــم ،دولــت دوازدهــم
نســبت بــه دولــت یازدهــم هماهنگتــر خواهــد بــود ،یکــی
از اصــول مــن بــرای انتخــاب وزرا و معاونیــن ایــن بــود کــه
بــا هماهنگــی بیشــتری بتوانیــم کار کنیــم ،البتــه در دولــت
قبلــی هــم ناهماهنگــی بــه آن انــدازه ای نبــود کــه در
برخــی رســانه هــا مطــرح مــی شــد امــا خــب ناهماهنگــی
هایــی هــم وجــود داشــت کــه امیــدوارم در دولــت دوازدهم
هماهنگــی بیشــتری وجــود داشــته باشــد.
روحانــی تاکیــد کــرد :تصمیمــات اساســی در خصــوص
مســائل اقتصــادی دولــت در شــورای عالــی اقتصــاد کــه در
دولــت یازدهــم هــم وجــود داشــت ،ادامــه خواهــد داشــت.
هــر یــک از وزرا اختیــارات قانونــی خــود را دارنــد ،امــا
در بخــش اقتصــاد ،یــک هماهنگــی ســطح بــاال نیــاز دارد
کــه ایــن هماهنگــی توســط خــود مــن انجــام خواهــد شــد.
مــن  ۲۰۰جلســه هماهنگــی در طــول دولــت یازدهــم
داشــتم ،در دولــت دوازدهــم نیــز شــاید بیشــتر در ایــن
خصــوص جلســه خواهیــم داشــت ،هفتــه ای دو جلســه

بــرای شــورای هماهنگــی خواهــم گذاشــت.
وی ادامــه داد :ســتاد اقتصــاد مقاومتــی خواهیــم داشــت
کــه آن هــم بــرای هماهنگــی بــا بخــش خصوصــی و ســایر
دســتگاه هاســت ،ایــن ســتاد بــا اختیاراتــی کــه رهبــر
معظــم انقــاب داده انــد ،فعالیــت مــی کنــد .طبــق قانــون،
رئیــس جمهــوری مــوارد خــاص را بــه معاونــت اقتصــادی
خــود ارایــه مــی دهــد.
در دولــت دوازدهــم بــرای حکــم وزرا پیوســت در
نظــر گرفتــه شــده اســت
روحانــی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص وظایــف معاونــت
اقتصــادی ریاســت جمهــوری در دولــت دوازدهــم ،گفــت:
معاونــت اقتصــادی وظایفــش در چهارچوبــی اســت کــه
ریاســت جمهــوری بــرای مســائل اقتصــادی تعریــف مــی
کنــد .برخــی مــوارد اقتصــادی کــه بایــد یــک فــرد آنهــا
را دنبــال کنــد ،معاونــت اقتصــادی ایــن کار را انجــام مــی
دهــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در دولــت دوازدهــم بــرای
حکــم وزرا پیوســت در نظــر گرفتــه شــده اســت ،ادامــه
داد :ایــن پیوســت هــا بــرای رســانه هــا نیــز قابــل انتشــار
خواهــد بــود کــه در آن مــواردی بــرای همــه وزرا مشــترک
اســت و مــواردی بــه صــورت اختصاصــی بــرای وزارت خانــه
هــا وجــود دارد.
وی افــزود :قــرار اســت عملکــرد وزرا را هــر ســه مــاه یــک
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بــار مــورد بررســی قــرار دهیــم و حتــی بــه ســازمان برنامــه
و بودجــه دســتور داده ایــم تــا همــه دســتگاه هایــی کــه از
بودجــه دولــت اســتفاده مــی کننــد هــر ســه مــاه یکبــار،
گــزارش ارائــه کننــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در جلســات هیئــت وزیــران
دولــت دوازدهــم راجــع بــه بودجــه و بودجــه ریــزی بحــث
شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :یکــی از بحــث هــا ایــن
اســت کــه اگــر دســتگاه از تمــام بودجــه خــود اســتفاده
کنــد در ســال بعــد  ۱۱۰درصــد بودجــه بــه وی تعلــق
خواهــد گرفــت ،امــا اگــر تمــام بودجــه را اســتفاده نکنــد
میــزان کمتــری بــه آن ســازمان تعلــق خواهــد گرفــت لــذا
دســتگاه هــا تشــویق مــی شــوند تــا تمــام بودجــه خــود
را اســتفاده کننــد کــه ایــن موضــوع درســت نیســت و بــه
دنبــال اصــاح آن هســتیم.

شــرط مــن بــا تمــام وزرای جدیــد افزایــش
آمــار اشــتغال بــوده اســت
وی بــه مســئله بیــکاری و ارتبــاط آن بــا اعتیــاد و
فاصلــه طبقاتــی اشــاره کــرد و گفــت :اولیــن خواســته
مــرم در انتخابــات رفــع بیــکاری و اشــتغالزایی بــوده
اســت؛ ورودی بــازار کار مــا هــر ســال کمــی بیــش
از یــک میلیــون نفــر اســت کــه اینهــا شــغل مــی
خواهنــد.
روحانــی گفــت :شــغلی کــه مــا در دولــت یازدهــم
توانســتیم ایجــاد کنیــم ،ســاالنه بــه طــور متوســط
 ۶۵۰هــزار شــغل بــود ،یعنــی از ســال  ۹۲تــا ۹۵
حــدود یــک میلیــون و  ۹۵۰هــزار شــغل ایجــاد شــده
اســت کــه ایــن رقــم کفایــت نمــی کنــد.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد :شــرط مــن بــا تمــام
وزرایــی کــه قــادر هســتند شــغل ایجــاد کننــد ایــن
بــوده اســت کــه آمــار اشــتغال را بــاال ببرنــد.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :وزارت ارتباطــات در ســال
گذشــته یکصــد هــزار شــغل ایجــاد کــرده و در حــوزه
صنعــت و معــدن و فضــای مجــازی مــی توانیــم
اشــتغال بزرگــی در جامعــه ایجــاد کنیــم و کار بزرگــی
انجــام دهیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزارت نیــرو چنــد بخــش وجــود دارد کــه ممکــن اســت هــر
فــردی کــه معرفــی میشــود فقــط در یــک بخــش فعالیــت
کــرده باشــد.
وی در ادامــه افــزود :ممکــن اســت یــک فــرد فقــط در حــوزه
آب یــا حــوزه بــرق فعالیــت کــرده باشــد؛ امــا ترجیــح ایــن
اســت کــه وزیــر نیــرو هــم بــر مشــکالت حــوزه آب و هــم
حــوزه بــرق اشــراف داشتهباشــد.

ویژگیهای الزم
برای گزینه جدید
وزارت نیرو

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس ویژگیهــای وزیــر
نیرویــی را کــه بتوانــد از مجلــس رای بیــاورد و در
دولــت دوازدهــم موفــق باشــد ،تشــریح کــرد.
حســین امیــری خامکانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی
انــرژی امــروز دربــاره اولویــت برنامــه گزینههــای وزارت
نیــرو  ،تصریــح کــرد :بــه نظــر مــن وزیــر نیــروی آینــده
و البتــه هــر وزیــری در ابتــدا بایــد بــا بدنــه وزارتــی کــه
تصدیــش را بــه عهــده میگیــرد آشــنا و بــه عبارتــی بــه
صــورت پلکانــی بــاال آمــده باشــد؛ امــا بــه طــور اخــص در

وزیــر نیــرو بایــد بــرای مدیریــت منابــع و مصــرف
آب برنامــه داشــته باشــد
نماینــد مــردم زرنــد و کوهبنــان بــا اشــاره بــه اینکــه
«در کشــور مــا یکــی از موضوعــات حســاس و مهــم ،آب
و مشــکالتش اســت» ،تاکیــد کــرد :طبیعتــا بــا مشــکالت
عدیــدهای کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد ،مدیریــت منابــع
آب و مصــرف آب بــرای چنیــن وزارت خانــه ای بســیار حائــز
اهمیت اســت.
وی درادامــه افــزود :بــا وجــود چنیــن مشــکلی امــا در ایــن
وزارتخانــه یکجانبهگــری نبایــد اتفــاق بیفتــد؛ برخــی افــراد
تنهــا بــه منابــع آب نــگاه مــی کننــد و میخواهنــد مشــکل
را بــا انتقــال آب حــل کننــد؛ برخــی امــا مشــکل را در مصرف
میبیننــد و فقــط بــرای آن برنامهریــزی میکننــد .امــا در
واقــع ،بایــد ابتــدا بــه مصــرف آب و تــاش بــرای کاهــش و
صرفهجویــی در میــزان آب موجــود انجــام گیــرد و پــس از
آن بــه منابــع توجــه شــود؛ از هــدرروی آب جلوگیــری شــود.
وزیــر نیــرو و وزیــر جهــاد کشــاورزی در مســاله آب
همــدل باشــند
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه
«وزیــر نیــروی آینــده و وزیــر جهــاد کشــاورزی بایــد بــا
هــم هماهنگــی داشــته باشــد» ،تصریــح کــرد :تیــم حــوزه
آب وزارت نیــرو بــا تیــم حــوزه آب وزارت جهــاد کشــاورزی
همخوانــی و همدلــی داشــته باشــند تــا مصــرف آب را بتواننــد
مدیریــت کننــد.
مجلــس برنامــه شــفافی از وزیــر نیــروی پیشــنهادی
در مدیریــت آب میخواهــد
وی در ادامــه افــزود :آنچــه دربــاره رایگیــری در مجلــس
بــرای آقــای بیطــرف افتــاد نشــان میدهــد هــر شــخصی
کــه بــرای ایــن وزارتخانــه معرفــی میشــود بایــد برنامــه
و نــگاه ویــژهای بــه مقولــه آب داشــته باشــد .ارائــه برنامــه
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بــه مجلــس بایــد کامــا شــفاف باشــد تــا بتوانــد از مجلــس
رای بیــاورد؛ ایــن شــخص بایــد در برنامــه هــای خــود هــم
بــه منافــع اســتانهایی کــه آب دارنــد وهــم بــه منافــع
اســتانهایی کــه بــا خشکســالی روبــرو هســتند توجــه داشــته
باشــد.
وزارت نیــرو و وزارت نفــت در حــوزه انــرژی
همگونــی داشــته باشــند
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس بــه موضــوع
بــرق و انــرژی در وزارت نیــرو اشــاره کــرد و گفــت :شــرایط
مــا بــه گونـهای اســت کــه بایــد در طــول ســال چندمــگاوات
نیــروگاه بســازیم تــا پیــک مصــرف را پشــت ســر بگذاریــم.
پیــش از هــر چیــز در ایــن حــوزه مدیریــت مصــرف اهمیــت
دارد و ایــن موضــوع را مــا در مجلــس هــم پیگیــری کردیــم
و بنــد مشــهور بــه بنــد قــاف* (توضیــح در انتهــای خبــر)
را در بودجــه ســنواتی لحــاظ کردیــم و ایــن بنــد در نهایــت
همیشــگی شــد .در ایــن حــوزه وزارت نیــرو بایــد بــا وزارت
نفــت همدلــی و همراهــی داشــته باشــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :حــوزه انــرژی وزارت نیــرو بــا
وزارت نفــت بایــد همدلــی و همگونــی داشــته باشــد؛ شــدت
انــرژی کشــور باالســت و مدیریــت آن را نــه بــه تنهایــی
وزارت نفــت میتوانــد انجــام دهــد و نــه بــه تنهایــی وزارت
نیــرو از پــس آن برمیآیــد و ایــن بایــد برنامــه معینــی
داشــته باشــد .وزارت نیــرو از آن دســت وزارتخانــه هایــی
اســت کــه در آن یکجانبــه نگــری نمیتــوان داشــت و البتــه
نیــاز بــه تعامــل بــا ســایر وزارتخانــه هــا هــم در آن ضــروری
است.
چالش بزرگ وزارت نیرو بدهی هایش است
امیــری خامکانــی در ادامــه بــه یکــی دیگــر از چالشهــای
بزرگــی کــه در وزارت نیــرو وجــود دارد ،اشــاره کــرد و
گفــت :بدهــی ایــن وزارت خانــه بــه بخــش خصوصــی و
بانکهــا ایــن صنعــت را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت،
چنانچــه مــا در بخــش انــرژی شــرکتهای معتبــر ،توانمنــد
وباســابقه داریــم کــه بــه دلیــل عــدم پرداخــت طلبشــان از
ســوی وزارت نیــرو گرفتــار شــدند.
وی در ادامــه افــزود :وضعیــت بدهیهــا بــه گون ـهای اســت
کــه هــر کــه بــه وزارت نیــرو وارد میشــود بــا ایــن ارثیــه
روبــرو اســت و بــر ایــن اســاس دســت و پایــش بــرای پویایــی
و انعطــاف در فعالیتهــا بســته میشــود.بنابراین وزیــر
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نیــرو بایــد قــدرت چانــه زنــی الزم را داشــته باشــد تــا بتوانــد
بــا رفــت و آمــد در ســازمان مدیریــت چنیــن مشــکالتی را
رفــع کنــد.
وزیــر نیــرو بایــد قــدرت چانــه زنــی بــا دولــت برای
پرداخــت بدهیهــا داشــته باشــد
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه در
گذشــته مــا بــه التفــاوت قیمــت آب و بــرق در بودجــه
ســنواتی میآمــد ،تصریــح کــرد :باالخــره بــا ایــن کار
صنعــت آب و بــرق مــا میچرخیــد و دولــت اگــر میخواســت
بــه هــر نهــاد و ارگانــی آب و بــرق مجانــی دهــد ،ردیفــش
را میدیــد .بنابرایــن بایــد دوبــاره مــا بــه ایــن شــرایط
بازگردیــم .قــرار اســت بخشــی از بودجــه عمومــی کشــور از
آب و بــرق تامیــن شــود نــه همــه آن .قبــا ردیــف بودجه ای
وجــود داشــت کــه مــا بــه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و هزینــه
تمــام شــده را در نظــر میگرفــت و بــه وزارت نیــرو آن را
پرداخــت میکــرد؛ امــا االن ایــن ردیــف بودجــه برداشــته
شــده و بنابرایــن وزارت نیــرو گرفتــار شــده اســت.
وی در پایــان گفــت :وقتــی در بودجــه عمومــی ،دولــت هــر
قیمتــی را بــرای آب و بــرق در نظــر میگیــرد بایــد ایــن
مابــه التفــاوت را در نظــر بگیــرد بنابرایــن وزیــر نیرویــی بایــد
روی کار بیایــد کــه قــدرت چانــه زنــی داشــته باشــد و دولــت
را بــرای پرداخــت بدهیهــا بــه صنایــع همــراه ســازد.

ـه  ۹۳که
ـاف بودجـ
ـد قـ
ـاره بنـ
ـح دربـ
* توضیـ
ـد
دائمی شـ

بنــد قــاف در بودجــه ســال  ۹۳تصویــب شــد کــه پــس از
آن نماینــدگان بــر دایمــی شــدن آن تاکیــد کردنــد و در
نهایــت بــا تصویــب آنهــا و تاییــد شــورای نگهبــان همیشــگی
شــد بخشــی از دامنــه اختیــارات مطــرح شــده در ایــن بنــد
بــه حیطــه مســئولیت وزارتخانههــای راه و نیــرو ،صنایــع،
خودروســازی ،ســاختمان ،راهآهــن و امثــال آنهــا کشــیده
میشــود.در ایــن بنــد آمــده اســت:
 -۱وزارت نفــت از طریــق شــرکتهای دولتــی تابعــه ذیربــط
بــرای اجــرای طرحهــای نفــت و گاز از جملــه افزایــش
ظرفیــت تولیــد نفــت خــام و گاز بــا اولویــت مخــازن
مشــترک و افزایــش ظرفیــت پاالیــش نفــت خــام و میعانــات
گازی و محصوالتپتروشــیمی ،رشــد صــادرات فرآوردههــای
نفتــی و جلوگیــری از ســوختن گازهــای همــراه نفــت و
جایگزینــی گاز داخلــی ادامــه در صفحــه 14
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بــه گقتــه عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
ایــران ،همانگونــه کــه اعــام میشــود نســبت بــه نقطــه
نظــرات بخــش خصوصــی اقبــال وجــود دارد ،انتظــار
مــیرود کــه در انتخــاب وزیــر نیــز حداقــل از بخــش
خصوصــی نظرخواهــی شــود.
پیــام باقــری درگفتگــو بــا خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز»
در مــورد نامــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،خطــاب بــه
رییسجمهــور ،گفــت :در ایــن نامــه درمــورد مصادیــق
بــرای وزارت نیــرو صحبتــی نکردیــم؛ بلکــه شــرایط صنعــت
بــرق و فعالیتهــای بخــش خصوصــی را بــه اطــاع
رییسجمهــور رســاندیم و ســپس شــاخصها را مطــرح
کردیــم.
وی تصریــح کــرد :وزیــر نیــرو بایــد از حداقــل شــاخصها
برخــوردار باشــد؛ در نامــه خطــاب بــه رییسجمهــور ،اعــام
آمادگــی کردیــم کــه در صــورت تمایــل بــرای اســتقاده
از نظــر بخــش خصوصــی در انتخــاب وزیــر ،ســندیکای
صنعــت بــرق بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی ایــن
آمادگــی را دارد کــه در جلســات حضــوری خدمــت دکتــر
روحانــی برســیم و صحبــت کنیــم.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی همچنیــن
بــا اشــاره بــه اینکــه «اســامی زیــادی در ایــن روزهــا بــه
عنــوان وزیــر پیشــنهادی نیــرو مطــرح میشــود» ،گفــت:
امــا هــدف مــا ایــن اســت کــه درمــورد شــاخصهای
مطلــوب بــرای وزیــر نیــرو بحــث کنیــم.
بــا توجــه بــه مســاله آب ،بحــران موجــود ،مباحــث مطــرح
درمــورد سدســازیها و پروژههــای انتقــال آب ،ایــن
زمزمــه شــنیده میشــود کــه وزیــر نیــروی پیشــنهادی
روحانــی در دولــت دوازدهــم برخواســته از صنعــت آب
اســت؛ نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
دراینبــاره و تمایــل فعــاالن صنعــت بــرق بــه انتخــاب
فــردی از ایــن حــوزه بــرای تصــدی وزارت نیــرو ،گفــت :این
نــگاه درســت نیســت کــه بگوییــم وزیــر نیــرو بایــد از بخش
آب باشــد یــا از بخــش بــرق؛ وزیــر نیــرو بایــد نســبت بــه
هــردو موضــوع جامعیــت داشــته باشــد .وزیــر نیــرو الزم
اســت تعامــل را ایجــاد و در رســیدگی بــه موضوعــات مــورد
نظــر تعــادل را برقــرار کنــد.
باقــری تصریــح کــرد :بــا ایــن حــال درســت اســت کــه
امــروز بحــران آب فراتــر از وزارت نیــرو کــه متولــی آن
اســت ،مطــرح شــده و موضــوع در شــورایعالی امنیــت

انـرژی

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

برنامه دولت برای توسعه
نیروگاههای خورشیدی چیست

برقی یا آبی بودن
وزیر نیرو مهم نیست
ملــی و کمیتــه امنیــت ملــی مجلــس مــورد بحــث قــرار
میگیــرد؛ بــه نظــر میرســد شــاید بــه موضــوع آب
بایــد در جایــی فراتــر از وزارتخانــه و در حــد معــاون اول
رییسجمهــور ،درجایــی کــه اشــراف بــه دســتگاههای
مختلــف وجــود دارد و میتوانــد برنامههــا و رویکــرد
خــود را اجرایــی کنــد ،رســیدگی شــود.
وی ادامــه داد :شــخصا دغدغــه ایــن را نــدارم کــه وزیــر
از کــدام بخــش باشــد؛ چراکــه بایــد وزیــر نیــرو جامــع
باشــد .امــا ایــن رویکــرد کــه متصــدی وزارت نیــرو فــردی
از صنعــت آب باشــد بــا توجــه بــه شــرایط آبــی کشــور،
مطــرح اســت و نماینــدگان بــه آن اهمیــت میدهنــد.
باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه «موضــوع آب ،شــوخیبردار
نیســت» ،گفــت :در ایــن حــوزه بــا بحــران مواجهیــم و
بایــد حتمــا توجــه ویــژهای بــه منابهــع و مدیریــت آب
کشــور شــود .از ایــن بــاب نماینــدگان و کارشناســان
توجــه بیشــتری بــه بخــش آب دارنــد.

طــی چهــار ســال گذشــته اقدامــات خوبــی در
حــوزه نیــروگاه هــای خورشــیدی صــورت گرفتــه،
بهطوریکــه حــدود  ۷۰درصــد تجهیــزات موردنیــاز
ایــن نــوع نیروگاههــا نصــب و  ۱۰۰درصــد دانــش
نصــب آنهــا بومــی ســازی شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مهمتریــن دســتاورد دولــت در
بخــش انرژیهــای نــو در  ۴ســال گذشــته جلــب
مشــارکت بخــش خصوصــی بــوده کــه بایــد گفــت
موفقتریــن بخــش در اجــرای اصــل  ۴۴قانــون
اساســی بخــش تجدیدپذیرهــا بــوده ،چــرا کــه بنیــان
آن براســاس ســرمایه گــذاری و مشــارکت بخــش
خصوصــی اســت.
همچنیــن دســتورالعمل منطقــی کــه وزارت نیــرو در
ایــن زمینــه تدویــن کــرده آنقــدر جــذاب بــوده کــه
بخــش خصوصــی نیــز از آن اســتقبال کــرده تاجاییکــه
طبــق گفتههــای صــادق زاده رییــس ســاتبا تاکنــون
بیــش از  ۴میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی در
حــوزه انرژیهــای نــو در وزارت اقتصــاد ثبــت شــده
اســت.

کویت قصد دارد توتال را بخرد
توتــال قصــد دارد باقیمانــده ســهم خــود در میــدان
نفتــی و گازی جینــا کــراگ را بــه شــرکت اکتشــاف
نفــت خارجــی کویــت فروختــه و بــه فرصتهــای
دیگــر در نــروژ متمرکــز شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن شــرکت نفتــی فرانســوی
اعــام کــرد  ۱۵درصــد ســهم باقیمانــده خــود در ایــن
میــدان را کــه تولیــدش را در ژوئــن ســال  ۲۰۱۷آغــاز
کــرد ،در راســتای قــرارداد بزرگتــری کــه شــرکت
اکتشــاف نفــت خارجــی کویــت ( )Kufpecدر ســال
 ۲۰۱۶توافــق کــرده بــود ،خواهــد فروخــت .ارزش هــر
دو معاملــه بــه  ۶۱۷میلیــون دالر بالــغ خواهــد شــد.
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وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ظرفیــت منصوبــه
انرژیهــای نــو در کشــور بــه  ۴۰۰مــگاوات رســیده
کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری ،ایــن ظرفیــت
بــه  ۱۰۰۰مــگاوات برســد ،اظهــار کــرد :بــه نظــر
میرســد چنیــن عــددی بــا توجــه بــه اینکــه در ســال
اول برنامــه ششــم توســعه قــرار داریــم ،مناســب باشــد،
چــرا کــه مطابــق ایــن قانــون میبایســت ســاالنه
 ۱۰۰۰مــگاوات تــا پایــان برنامــه ششــم بــه ظرفیــت
انرژیهــای تجدیدپذیــر کشــور اضافــه کــرد.
بهگفتــه وی ،نکتــ ه خیلــی مهــم ایــن اســت کــه
مشــارکت در قراردادهــای جدیــد  ۱۰۰درصــد
خصوصــی اســت و هیــچ قــرارداد نیروگاهــی جدیــدی
بــه صــورت دولتــی در ایــن بخــش وجــود نــدارد.
بــر اســاس برنامــه وزارت نیــرو قــرار اســت کــه تــا
ســال آینــده بــا تولیــد اینورترهــا در داخــل ،رونــد
خودکفایــی در تولیــد نیروگاههــای خورشــیدی بــه
 ۱۰۰درصــد برســد در بخــش نیروگاههــای بــادی نیــز
تــوان تکنولــوژی بومــی بســیار بــاال رفتــه و پیشبینــی
میشــود کــه در ایــن حــوزه نیــز شــاهد موفقیتهــای
خوبــی باشــیم.

ب

پــس از تکمیــل فــروش ،شــرکت اکتشــاف نفــت
خارجــی کویــت در ایــن میــدان  ۳۰درصــد ســهم
خواهــد داشــت در حالــی کــه اســتات اویــل ۵۸.۷
درصــد PGNiG ،آپاســتریم اینترنشــنال هشــت
درصــد و  Aker BPبــه میــزان  ۳.۳درصــد ســهم
دارنــد.
بــر اســاس گــزارش مارکــت واچ ،توتــال اوایــل اوت
اعــام کــرد کــه شــرکت «مرســک اویــل» را بــه
مبلــغ  ۵میلیــارد دالر خریــداری کــرده و موقعیتــش
را در میــان بزرگتریــن شــرکتهای نفتــی جهــان
تقویــت میکنــد.
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چنــدی پیــش اظهاراتــی بــه نقــل از هوشــنگ فالحتیــان،
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی منتشــر شــد
کــه در آن بــه عــدم کارآمــدی شــرکت هــای ســازنده و
پیمانــکار صنعــت بــرق اشــاره شــده بــود .حــاال ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران در پاســخ بــه مباحــث طــرح شــده
توســط معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو توضیحــات
جدیــدی را آرائــه داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در بخشــی از اظهــارات
معــاون وزیــر اینگونــه آمــده بــود کــه« :آنچــه
مطــرح اســت ایــن اســت کــه بــه صــورت طبیعــی
ســازندگان تجهیــزات داخلــی و پیمانــکاران
و مشــاوران انتظــار دارنــد مــدام نیــروگاه و
پســت بــرق احــداث شــود و تمــام تولیــدات بــه
مصرفکننــدگان داخلــی برســد و اینگونــه
میشــود کــه تولیدکننــدگان بهزعــم خــود
میگوینــد فضــای کســبوکار خــوب اســت» .
در توضیــح ســندیکا اینگونــه آمــده اســت :ایــن نکتــه
حائــز اهمیــت و یــادآوری اســت کــه همیــن ســازندگان و
پیمانــکاران ظــرف یــک دهــه اخیــر بزرگتریــن طلبــکاران
و البتــه تامیــن کننــدگان مالــی پــروژه هــای وزارت نیــرو
بــوده انــد .درســت در روزهایــی کــه ایــن وزارتخانــه بــه
دلیــل ناکارآمــدی هــا ،ســوء مدیریــت هــا و بــی ثباتــی
اقتصــادی کشــور دچــار بحــران مالــی شــده بــود ،همیــن
شــرکت هــای ســازنده و پیمانــکار بودنــد کــه بــا اخــذ
تســهیالت بانکــی بــا ســود بــاالی  ۲۵درصــد و حتــی
بــدون دریافــت پیــش پرداخــت پــروژه هــای وزارت نیــرو
را اجــرا کــرده و اجــازه ندادنــد کــه تــراژدی بــی پولــی
ایــن وزارتخانــه و پــروژه هــای نیمــه تمامــش بــه بــروز
خاموشــی و ایجــاد ناامنــی هــای اقتصــادی و سیاســی در
کشــور منجــر شــود.
متاســفانه مســئولین وزارت نیــرو خیلــی زود فرامــوش
کردنــد کــه حجــم قابــل توجــه بدهــی ایــن وزارتخانــه بــه
شــرکت هــای ســازنده و پیمانــکار کــه بــه رقمــی بیــش
از  ۱۳هــزار میلیــارد تومــان رســیده بــود ،چــه صدمــات
مخــرب و غیرقابــل جبرانــی بــه ایــن شــرکت هــا وارد کــرد
آن هــم در حالــی کــه همــه آنهــا خــود را موظــف مــی
دانســتند کــه پــروژه هــای ملــی صنعــت بــرق را بــه اتمــام
برســانند .ســئوال ایــن اســت کــه آیــا اثــرات بلندمــدت

انـرژی
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نخستین رویارویی
علنی بخشخصوصی
صنعتبرق با معاون
وزیر نیرو
عــدم پرداخــت مطالبــات شــرکت هــا و خســارت دیرکــرد
ناشــی از آن بــه ایــن مجموعــه هــا ،جبــران شــده اســت؟
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه فضــای نامســاعد
کســب و کار صنعــت بــرق بیــش از هــر چیــز ناشــی از
عــدم اصــاح ســاختار اقتصــادی ایــن صنعــت اســت کــه
یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای حمیــد چیتچیــان
در ابتــدای پذیــرش مســئولیت وزارت نیــرو بــود .عــدم
موفقیــت ایــن وزارتخانــه در اصــاح ســاختار اقتصــادی
صنعــت بــرق ،ایجــاد نهــاد رگوالتــوری و واقعــی ســازی
نــرخ بــرق مهمتریــن عواملــی بودنــد کــه بــه فضــای
نامســاعد کســب و کار ایــن صنعــت دامــن زدنــد.
مســاله بســیار مهــم دیگــر آن اســت کــه یکــی از
مهمتریــن چالشهایــی کــه ســال هاســت صنعــت بــرق
بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد ،یــک ســویه بــودن
قراردادهــای آن اســت .علیرغــم تــاش و چانــه زنــی
چندیــن ســاله ســندیکا ،ســال پیــش متــن قــرارداد تیــپ
بــه تصویــب وزارت نیــرو و توانیــر رســید امــا بــه هــر حــال
قراردادهایــی کــه تــا پیــش از ایــن منعقــد شــده بودنــد،
آنقــدر یــک ســویه تدویــن شــده انــد کــه شــرکت هــا را
بــا مشــکالت جــدی مواجــه کــرده انــد .ایــن مســاله در
مــورد قراردادهایــی کــه در فاصلــه زمانــی ســال هــای ۸۸
تــا  ۹۱امضــا شــدند بســیار چالــش برانگیزتــر بــود .بحــران
قراردادهــای متوقــف و ضبــط ضمانــت نامــه شــرکت هــای
عضــو ســندیکا در حقیقــت ناشــی از بــی توجهــی وزارت
نیــرو بــه مســاله قراردادهــای تیــپ بــوده و ایــن امــر بــه
خوبــی نشــان مــی دهــد کــه بخــش خصوصــی صنعــت

بــرق تــا چــه حــد از سیاســت ایــن وزارتخانــه آســیب دیــده
و دم برنیــاورده اســت.
امــروز کــه بودجــه ســاالنه وزارت نیــرو بــه دلیــل کمبــود
نقدینگــی در کشــور کاهــش یافتــه و ایــن وزارتخانــه در
جــذب ســرمایه گــذاری هــای خارجــی نــاکام مانــده اســت
و در حــال تامیــن منابــع مالــی خــود از طریــق فاینانــس
اســت و ســاده تریــن راه را بــرای تامیــن نیازهــای صنعــت
بــرق برگزیــده ،پایمــردی صاحبــان ایــن صنعــت در بخــش
خصوصــی از یــاد رفتــه اســت .صاحبــان صنعــت بــرق
بــه دنبــال تعریــف پــروژه هــای جدیــد در صنعــت بــرق
نیســتند ،آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه در معــدود پــروژه هــای
تعریــف شــده در ایــن صنعــت ،ســهم بخــش خصوصــی
داخلــی نادیــده انگاشــته شــده و بــا فاینانــس آخریــن رمــق
ایــن بخــش از میــان بــرده مــی شــود.
موضــوع قابــل تامــل دیگــر ایــن اســت کــه متاســفانه آمــار
و اطالعــات در ســطوح عالــی وزارت نیــرو عمدتــا بســیار
مبهــم و متناقــض اســت .بــه عنــوان مثــال وزیــر محتــرم
نیــرو در نشســت پایــان ســال مدیــران ارشــد صنعــت
بــرق کــه ســندیکا میزبــان آن بــود ،بــه ایــن نکتــه اشــاره
کردنــد کــه طــی چهــار ســال گذشــته ۵ ،شــرکت ســازنده
کنتــور موفــق بــه ســاخت تنهــا  ۲۰هــزار کنتــور هوشــمند
شــدهاند .ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا یکــی از شــرکت
هــای ســازنده کنتــور عضــو ســندیکا روزانــه  ۲۰هــزار
کنتــور تولیــد مــی کنــد و حتــی قــادر بــه تامیــن نیازهــای
کشــورهای همســایه نیــز هســت .آیــا ایــن دیــدگاه هــا در
کنــار رویکــرد کنونــی معــاون محتــرم وزیــر ،توجیهــی
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بــرای خریــد کاالهــای خارجــی نیســت؟
فضــای نامســاعد کســب و کار صنعــت بــرق اگرچــه ناشــی
از مــوج فراگیــر کمبــود نقدینگــی اســت امــا ضعــف وزارت
نیــرو در جــذب ســرمایه هــای خارجــی و یــا اســتفاده از
فرصــت هــای قانونــی ماننــد مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع
تولیــد رقابــت پذیــر و یــا اوراق تســویه هــم بــدون شــک در
دامــن زدن بــه ایــن بحــران بــی تاثیــر نبــوده اســت.
فالحتیــان در بخــش دیگــری از گفتگــوی خــود ایــن نکتــه
را نیــز متذکــر شــده بــود کــه« :تولیدکننــدگان داخلــی
کارآمــدی چندانــی ندارنــد؛ چراکــه قیمــت تمامشــده
باالســت و کیفیــت آنهــا پاییــن اســت ،طبیعتــاً ایــن
تولیدکننــدگان متکــی بــه مصــرف داخلــی هســتند و اگــر
مصــرف داخلــی اشــباع شــود ،الــزام و نیــازی بــرای توســعه
تأسیســات وجــود نخواهــد داشــت».
پیــش از هــر توضیــح دیگــری ذکــر ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه صنعــت بــرق بزرگتریــن صادرکننــده خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران اســت .ســهم  ۹۲.۸درصــدی ایــن
صنعــت در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی خــود بــه
خوبــی مویــد میــزان صحــت گفتــار معــاون وزیر نیروســت.
ایــن میــزان صــادرات توســط بخــش خصوصــی صنعــت
بــرق و در حیطــه صــدور کاال و خدمــات رخ داده اســت و
دولــت ســهمی در آن نــدارد .رشــد صــادرات صنعــت بــرق
در طــول ســال هــای اخیــر رقمــی بالــغ بــر  ۱۷درصــد
بــوده و ایــن درحالــی اســت کــه ایــن نــرخ رشــد در ســایر
صنایــع بــه زیــر ده درصــد مــی رســد.
ایــن آمــار بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه صنعــت بــرق
ایــران تــوان بالقــوه و بالفعــل قابــل توجهــی بــرای صــدور
کاال و خدمــات دارد امــا ســاختار اقتصــادی و مالــی و
سیاســتگذاری هــای وزارت نیــرئ اســت کــه عرصــه را بــر
صادرکننــدگان ایــن صنعــت تنــگ کــرده اســت.
پتانســیل هــای صنعــت بــرق ایــران قابــل انــکار نیســت.
تــوان  ۱۰۰درصــدی ســاخت تجهیــزات توزیــع و انتقــال
و بیــش از  ۹۰درصــد تــوان ســاخت تجهیــزات نیروگاهــی
مســاله ای نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی بــر آن خــط
بطــان کشــید .ســخن گفتــن از اشــباع بازارهــای داخلــی
در شــرایطی کــه بنــا بــر آمــار وزارت نیــرو ایــن وزارتخانــه
بایــد تولیــد بــرق را ســاالنه  ۶درصــد افزایــش دهــد ،چندان
منطقــی بــه نظــر نمــی رســد .بــه عــاوه اگــر صحبــت از
اشــباع بازارهــای داخلــی اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل و پشــتیبانی
صنایــع آب و بــرق ،از همراهــی وزارت نیــرو بــا بخــش
خصوصــی در رفــع مشــکالت صــادرات خدمــات مهندســی
و کاالی بــرق کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،علیرضــا دائمــی ،در جلســه ای
کــه صبــح امــروز در محــل وزارت نیــرو برگــزار شــد ،بــا
اشــاره بــه مهمتریــن محورهــای عملکــردی وزارت نیــرو
گفــت :نخســتین و مهمتریــن مســاله ایــن اســت کــه
بتوانیــم تعامــل خــود را بــا کشــورهای همســایه ارتقــا
دهیــم ،چــرا کــه ارتقــای روابــط بــا کشــورهای همســایه
میتوانــد منجــر بــه توســعه صــادرات کاال و خدمــات
فنــی و مهندســی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توســعه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی میــزان اشــتغال و تولیــد نیــز افزایــش مییابــد،
افــزود :الزم اســت بــه مســاله صــادرات و توســعه بازارهــای
جدیــد توجــه بیشــتری شــود.
دائمــی بــا اشــاره بــه باالتــر بــودن ظرفیــت هــای فنــی
و اجرایــی صنعــت بــرق کشــور نســبت بــه کشــورهای
همســایه بیــان کــرد :بــر اســاس ســند اقتصــاد مقاومتــی،
هــم اکنــون صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه در
اولویــت اســت؛ چــرا کــه بــا اتصــال شــبکه هــای بــرق ایــن
کشــورها بــه شــبکه بــرق ایــران ،پایــداری ایــن شــبکه هــا
افزایــش مــی یابــد و از ســوی دیگــر ،ایــن تبــادالت موجب
افزایــش پایــداری در شــبکه بــرق داخلــی نیــز مــی شــود.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت آب و
بــرق فقــط محــدود بــه فعالیتهــای وزارت نیــرو نیســت،
اظهــار کــرد :وزارت نیــرو مصمــم اســت نســبت بــه تقویــت
بخــش خصــوص در زمینــه انــرژی ورود کنــد .
بهمــن صالحــی مدیــر عامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات
و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) نیــز در ادامه
بــا اشــاره بــه اهمیــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
در اقتصــاد کشــور و توانایــی شــرکتهای داخلــی در
اجــرای ایــن امــور گفــت :ایــران ظرفیــت بالقــوه بــرای
صــدور خدمــات فنــی مهندســی بــه تمــام کشــورها دارد.
وی دربــاره بیــش از دو دهــه فعالیــت شــرکت صانیــر
و اجــرای افــزون بــر  ۲۰۰پــروژه در منطقــه و دیگــر
کشــورها گفــت :صانیــر یــک برنــد ملــی و بیــن المللــی
ایرانــی اســت کــه بــا همــکاری بســیاری از پیمانــکاران
داخلــی ،کاالهــای تولیــد ایــران در بخــش انــرژی را بــه

همراهی وزارت نیرو
با بخش خصوصــی
در رفع مشکالتــ
صادراتـــ

بازارهــای شــرق آســیا تــا آمریــکا و آفریقــا عرضــه مــی
کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات
صنایــع آب و بــرق ایــران بــا اشــاره بــه اهمیــت صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی در اقتصــاد کشــور و توانایــی
شــرکتهای داخلــی در اجــرای ایــن امــور گفــت:
خوشــبختانه شــرکتهای داخلــی از توانایــی باالیــی در
صــادرات خدمــات فنــی برخــوردار هســتند و تــا امــروز
خدمــات خوبــی را در کشــورهای خارجــی ارایــه دادهانــد.
صالحــی تاکیــد کــرد :موفقیــت در بازارهــای صادراتــی
میتوانــد زمینــه ســاز افزایــش اقتــدار و تــوان ملــی مــا از
منظــر سیاســی و فرهنگــی در جهــان باشــد و صانیــر بــه
عنــوان یــک شــرکت بیــن المللــی  ،توانســته در خــارج از
مرزهــا نماینــده شایســته ای بــرای کشــور باشــد و عــاوه
بــر آن ،در پیونــد ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــران بــه
کشــورهای همســایه نیــز نقــش ویــژه ای ایفــا کــرده اســت.
مدیــر عامــل صانیــر ضمــن اشــاره بــه راههــای افزایــش
تــوان شــرکتهای ایرانــی در توســعه صــادرات و خدمــات

انـرژی
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فنــی و مهندســی بــه خــارج از کشــور ،ادامــه داد :همــکاری
بیــن شــرکتهای ایرانــی و ایجــاد کنسرســیومهایی میــان
آنهــا میتوانــد باعــث افزایــش تــوان بازیگــری آنهــا در
بازارهــای ایــن صنعــت در منطقــه شــود و شــرکت صانیــر
آمادگــی خــود را بــرای بســتر ســازی ،هماهنــگ کــردن و
مشــارکت دادن شــرکت هــای پیمانــکار داخلــی در حــوزه
هــای مختلــف خدمــات فنــی مهندســی اعــام مــی کنــد.
ـی صنعــت آب و بــرق در
صــادرات خدمــات فنــی و مهندسـ ِ
ســال هــای  ۱۳۹۲تــا پایــان  ۹ماهــه ســال  ۱۳۹۵بــه ۴.۵
میلیــارد دالر رســید.
بــر اســاس آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت ،ارزش
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســال  ۱۳۹۳یــک
میلیــارد و  ۲۶میلیــون دالر ،در ســال  ۹۴دو میلیــارد و
 ۲۵۷میلیــون دالر و در ســال  ۱۳۹۵دو میلیــارد و ۱۸۷
میلیــون دالر گــزارش شــده اســت.
بــا توجــه بــه توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای ایجــاد شــده
در صنعــت آب و بــرق کشــور – کــه در صــورت حمایــت
اصولــی و رفــع موانــع موجــود مــی توانــد رقمی معــادل ۲۰
میلیــارد دالر درآمــد ارزی را بــه خــود اختصــاص دهــد -در
دولــت یازدهــم مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی منابــع
آب و بــرق در ســاختار وزارت نیــرو ایجــاد شــد.
ایــن امــر منجــر بــه افزایــش صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق شــده اســت؛ چانچــه بــه
اســتناد گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ،بخــش نیــرو در
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســالهای  ۱۳۹۲تــا
 ۱۳۹۵رتبــه نخســت را کســب کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش هــای رســمی ،ســهم صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق در ســال  ۱۳۹۲بــه
میــزان  ۴۷درصــد ،ســال  ۱۳۹۳بــه میــزان  ۶۲درصــد،
ســال  ۱۳۹۴بــه میــزان  ۹۸درصــد و در  ۹مــاه ســال
 ۱۳۹۵بــه میــزان  ۴۸درصــد از کل صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی کشــور اعــام شــده اســت.
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو اردیبهشــت مــاه امســال
در همایــش تقدیــر از صادرکننــدگان تجهیــزات و خدمــات
فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق ،در ایــن ارتبــاط
گفــت :خوشــبختانه از ســال  ۱۳۹۲تــا پایــان ســال ۱۳۹۵
شــرکتهای فعــال در ایــن صنعــت توانســتهاند بیــش از
 ۹۴پــروژه را در کشــورهای مختلــف بــا ارزشــی بالــغ بــر
 ۴.۵میلیــارد دالر اجــرا کننــد
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تــاش بــی وقفــه وزارت نیــرو بــرای فاینانــس پــروژه
هایــش بــه چــه معناســت؟
از بعــدی دورنگرانــه هــم بایــد ایــن مســاله را در نظــر
گرفــت کــه ایــران قــرار اســت در افــق  ۱۴۰۴بــه هــاب
انــرژی منطقــه تبدیــل شــده و میــزان صادراتــش را در
صنعــت بــرق بــه  ۲۰میلیــارد دالر برســاند .ســئوال کلیدی
از مدیــران وزارت نیــرو ایــن اســت کــه آیــا بهتــر نیســت
بــه جــای فرافکنــی بحرانــی کــه در طــول چهــار ســال
دولــت تدبیــر و امیــد موفــق بــه خشــکاندن ریشــه هــای
آن نشــدند ،بــرای دســتیابی بــه برنامــه هــای تدویــن
شــده در افــق  ۱۴۰۴چــاره اندیشــی کنیــد؟
وزارت نیــرو در طــول چهــار ســال اخیــر بدهــی ۱۳
هــزار میلیــارد تومانــی خــود بــه ســازندگان و پیمانــکاران
صنعــت بــرق را بــا پرداخــت اوراق خزانــه ،حوالــه هــای
آهــن و آلومینیــوم و حتــی خــودرو کــه خــود بــه مشــکل
جدیــدی بــرای بخــش خصوصــی تبدیــل شــده ،بــه ۵
هــزار میلیــارد تومــان رســانده ،امــا بــه نظــر مــی رســد
کاهــش میــزان بدهــی هــای وزارت نیــرو بــه ایــن صنعــت
بیــش از هــر چیــز ناشــی از عــدم تعریــف پــروژه هــای
جدیــد و حاصــل رکــود دامنگیــر ایــن صنعــت بوده اســت.
فالحتیــان در بخــش دیگــری از گفتگــوی خــود عنــوان
کــرده« :انتظــار بخــش خصوصــی در حــوزه تجهیــزات
برقــی و مهندســان مشــاور و پیمانــکاران ایــن اســت
کــه نــگاه آنهــا بــه مصــرف داخلــی اســت و امیــد دارنــد
دولــت بــا داشــتن منابــع عمومــی از آنهــا تجهیــزات برقــی
خریــداری کنــد و ایــن اقــدام را مســاوی بهبــود فضــای
کســبوکار تلقــی میکننــد» .
پاســخ روشــن اســت؛ صاحبــان صنعــت بــرق ایــران انتظــار
دارنــد کــه وزارت نیــرو بــه عنــوان متولــی ایــن صنعــت،
ضمــن پذیــرش مســئولیت هــای خــود در مدیریــت کالن
ایــن صنعــت ،شــرایط برابــر بــا تولیدکننــدگان خارجــی،
جــذب ســرمایه گــذاری هــای خارجــی ،پرداخــت
مطالبــات شــرکت هــا و تســهیل صــادرات را در دســتور
کار خــود قــرار دهــد .بودجــه هــای عمومــی بخشــی از
نیازهــای صنعــت بــرق اســت کــه متاســفانه وزارت نیــرو
در مجــاب کــردن دولــت و مجلــس بــرای افزایــش ســهم
ایــن صنعــت از بودجــه ســاالنه کشــور هــم عملکــرد
مناســبی نداشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
چوب حراج یک کشور به بخش انرژی
اقتصــاد برزیــل بــه دلیــل ریــزش قیمتهــای نفــت
و رســوایی فســاد گســترده ،ایــن اواخــر تحــت فشــار
مضاعفــی قــرار داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت برزیلــی در چنیــن شــرایطی
داراییهایــی را بــه فــروش گذاشــته کــه ممکــن اســت
برخــی از بزرگتریــن فرصتهــای ممکــن در بخــش
انــرژی و معدنــکاری ایــن کشــور را بوجــود آورد.
قانونگــذاران برزیلــی فهرســتی از  ۵۷دارایــی زیرســاخت
دولتــی را تهیــه کــرده انــد کــه بــرای خصوصــی
ســازی عرضــه خواهنــد شــد و بــرای نخســتین بــار بــه
ســرمایه گــذاران امــکان دســتیابی بــه ایــن بخشهــای
اســتراتژیک را فراهــم میکننــد.
بســیاری از ایــن زیرســاختها مربــوط بــه بخــش حمــل
و نقــل شــامل بنــادر ،بزرگراههــا و حتــی فرودگاههــا
هســتند امــا ایــن فهرســت همچنیــن زیرســاخت انتقــال
نیــرو در سراســر کشــور اســت.
در حقیقــت دولــت مکزیــک عمــده شــبکه بــرق خــود را
بــه فــروش گذاشــته اســت و تمایلــش را بــرای فــروش
کل یــا بخشــی از  ۵۱درصــد ســهم خــود در شــرکت
بــرق دولتــی الکتروبــراس تــا اواســط ســال  ۲۰۱۸اعــام
کــرده اســت.
ظاهــرا خریــداران جهــان پیــش از ایــن صــف کشــیده
بودنــد تــا ایــن فرصتهــای بــزرگ را دریابنــد .طبــق
گزارشهــای رســانهها ،شــرکت بــرق اســترالیت هنــد
برنام ـهای را بــرای ســرمایه گــذاری یــک میلیــارد دالری
در زیرســاخت بــرق برزیــل آمــاده کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری اویــل پرایــس ،و تنهــا
بخــش انــرژی نیســت کــه گشــوده میشــود .قانونگــذاران
برزیــل برنامــه ای را بــرای گشــایش  ۴۶هــزار کیلومتــر
منطقــه جدیــد بــرای اکتشــاف و توســعه معدنــی اعــام
کردهانــد.
چین بزرگ ترین شبکه برق جهان را احداث می
کند
چیــن ی هــا بــا ســرمایه گــذاری  ۲۷۱میلیــارد دالری

بــه ســمت ســاخت بــزرگ تریــن شــرکت بــرق جهــان
بــا ظرفیــت بیــش از  ۲۰۰گیــگاوات خیــز برداشــته انــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از بلومبرگ انگلیســی،
دولــت چیــن بــا ادغــام مرکــز ژنراتــور بــرق «گودیــن» و
شــرکت زغــال ســنگ گروه «شــنهوا» ایــن کشــور موافقت
کــرد تــا در راســتای ایــن اقــدام ،بــزرگ تریــن شــرکت
بــرق جهــان بــه لحــاظ ظرفیــت تولیــد ،راه انــدازی شــود.
در همیــن حــال مقامــات «پکــن» اعــام کردنــد ،مجمــوع
ســرمایه ایــن دو شــرکت  ۲۷۱میلیــارد دالر بــا ظرفیــت
تولیــد بیــش از  ۲۲۵گیــگاوات بــرق اســت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه دو شــرکت «گودیــن» و «شــنهوا» دارای
شــرکت هــای فرعــی و ســهام در بــورس هنــگ کنــگ
و شــانگهای هســتند.
بــر اســاس گزارشــات بدســت آمــده ،بــزرگ تریــن
شــرکت بــرق جهــان بیشــتر انــرژی خــود را از طریــق
زغــال ســنگ تامیــن خواهــد کــرد .قــرار اســت نــام
ایــن مجموعــه« ،شــرکت ملــی ســرمایه گــذاری انــرژی»
گذاشــته شــود کــه شــرکت «د فرانــس اس ای» فرانســه
و «انــل اس پــی ای» ایتالیــا کــه هــر کــدام بــه ترتیــب
ظرفیــت تولیــد  ۱۳۷.۵گیــگاوات و  ۸۳گیــگاوات را ثبــت
کــرده انــد در جایــگاه دوم و ســوم بعــداز «شــرکت ملــی
ســرمایه گــذاری انــرژی» چیــن قــرار خواهنــد گرفــت.
درآمدهای غیرنفتی کشور از درآمدهای نفتی
بیشتر شده است
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت :درآمدهــای غیرنفتــی
کشــور از درآمدهــای نفتــی بیشــتر اســت امــا در حالیکــه
نــرخ ســود بانکــی  ۲۰درصــد اســت نمــی تــوان انتظــار
تــورم  ۱۰درصــد را داشــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مســعود کرباســیان عصــر
پنجشــنبه در آییــن افتتــاح  ۳۰۳طــرح کشــاورزی اســتان
اصفهــان کــه در شهرســتان میمــه برگــزار شــد ،بــا اشــاره
بــه اینکــه بهــره بــرداری از ایــن تعــداد پــروژه گام مهمــی
در رشــد و تولیــد اشــتغال در کشــور بــه شــمار مــی رود،
اظهــار داشــت :بهــره بــرداری از طــرح هــای ایــن حــوزه
از مصــداق هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه شــمار مــی رود.
وی افــزود :دولــت یازدهــم در ابتــدای راه بــا مشــکالت
اقتصــادی بســیاری از جملــه رشــد منفــی اقتصــاد و
نابســامانی در بــازار معامــات و نیــز تــورم روبــرو بــود.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا بیــان اینکــه اکنــون رشــد

انـرژی
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اقتصــادی خــوب شــده اســت ،افــزود :تــورم در حــال ایــران بــه ایــن چهــار کشــور نســبت بــه مــاه گذشــته
حاضــر بــه نــرخ  ۱۰درصــد رســیده اســت و تــراز تجــاری رشــد داشــته اســت ،امــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
پیــش افــت  7.1درصــدی را نشــان مــی دهــد.
مثبــت شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :درآمدهــای غیرنفتــی کشــور از
افزایش  2.5برابری صدور نفت ایران به ترکیه
درآمدهــای نفتــی بیشــتر اســت امــا در حالیکــه نــرخ
ســود بانکــی  ۲۰درصــد اســت نمــی تــوان انتظــار تــورم بــه گــزارش خبرگــزاری ترنــد ،بــر اســاس جدیدتریــن
آمارهــای منتشــر شــده از ســوی موسســه آمــار ترکیــه،
 ۱۰درصــد را داشــت.
کرباســیان بــا بیــان اینکــه بــرای رســیدن به رشــد هشــت حــدود  82درصــد از کل واردات ترکیــه از ایــران در نیمــه
درصــدی بایــد بهــره وری بــه  ۲.۷درصــد برســد ،افــزود :نخســت ســال جــاری میــادی مربــوط بــه خریــد انــرژی
در حالیکــه اکنــون بانــک هــای مــا بــا مشــکالت زیــادی بــود.
روبــرو هســتند امــا امســال  ۱۷هــزار و  ۵۰۰میلیــارد میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه ترکیــه در  6مــاه نخســت
ریــال اعتبــار در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــه دو هــزار و امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  2.5برابــر
شــده اســت.
 ۲۵۰واحــد تولیــدی پرداخــت شــد.
وی بیــان داشــت :رئیــس جمهــور در عمــل بــه وعــده جدیدتریــن آمارهــای نهــاد نظــارت بــر بــازار انــرژی
هــای انتخاباتــی خــود مصصــم اســت و توصیــه او بــه وزرا ترکیــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــور در شــش ماهــه
نخســت ســال  2017میــادی بــه طــور میانگیــن روزانــه
هــم همیــن موضــوع بــوده اســت.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــا حــدود  244هــزار بشــکه نفــت از ایــران خریــداری کــرده
جــذب مشــارکت بــرای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت.
تــاش کنیــم ،ابــراز داشــت :بــرای مثــال بــرای اجــرای واردات روزانــه نفــت ترکیــه از ایــران در مــدت مشــابه
همیــن  ۳۰۳طــرح بخــش کشــاورزی در اســتان اصفهــان ،ســال گذشــته  105هــزار بشــکه در روز بــود .بــر اســاس
آمارهــای اوپــک ،قیمــت هــر بشــکه نفــت ایــران در ایــن
 ۱۴درصــد ســهم سیســتم بانکــی بــود.
وی ادامــه داد :بــرای رونــق فضــای کســب و کار بــه بــازه زمانــی حــدود  49دالر و  91ســنت بــوده و ایــن
ســرمایه گــذاری بخــش هــای عمومــی و خصوصــی نیــاز بــدان معناســت کــه ایــران در ایــن بــازه زمانــی  2میلیــارد
و  100میلیــون دالر نفــت بــه ترکیــه صــادر کــرده اســت
داریــم.
کــه حــدود  55درصــد از کل صــادرات ایــران بــه همســایه
اش را تشــکیل مــی دهــد.
صادرات نفت ایران به آسیا افزایش یافت
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا بــه نقــل از خبرگــزاری ایــن کشــور در مقطــع یادشــده حــدود  26میلیــون
رویتــرز ،آمارهــای رســمی و داده هــای حاصــل از رصــد متــر مکعــب در روز از ایــران گاز خریــداری کــرده کــه
نفتکــش هــا نشــان مــی دهــد صــادرات نفــت ایــران بــه افزایشــی  23درصــدی را در مقایســه بــا مــدت مشــابه
مشــتریان عمــده آســیایی اش در مــاه ژوئیــه (تیر-مــرداد) ســال گذشــته نشــان مــی دهــد.
نســبت بــه مــاه گذشــته کــه بــه پاییــن تریــن رقــم 14
ایدرو به تولید پنل های خورشیدی ورود می کند
مــاه گذشــته رســیده بــود ،افزایــش یافــت.
میــزان خریــد نفــت کــره جنوبــی از ایــران در ایــن مــاه تهــران -ایرنــا -ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
حــدود  30درصــد رشــد و خریــد نفــت چیــن از ایــن ایــران (ایــدرو) بــا دســتور «محمــد شــریعتمداری»
کشــور نیــز اندکــی افزایــش داشــته اســت کــه کاهــش وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مطالعــات جامــع امــکان
ســنجی فنــی و اقتصــادی طــرح تولیــد پنــل هــای
خریــد ژاپــن و هنــد را جبــران کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،چهــار کشــور چیــن ،هنــد ،کــره خورشــیدی را از ســیلیکون متــال انجــام داد.
جنوبــی و ژاپــن در مــاه گذشــته میــادی در مجمــوع بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از وزارت صنعــت ،معــدن و
یــک میلیــون و  620هــزار بشــکه نفــت در روز از ایــران تجــارت ،بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا شــرکت «اشــمید»
خریــداری کــرده انــد .هــر چنــد میــزان صــادرات نفــت آلمــان تفاهــم نامــه همــکاری امضــا شــده و ایــدرو

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

براســاس مــدل مشــارکتی مــد نظــر خــود در حــال
شناســایی ســرمایه گــذار اســت تــا پــس از طــی مراحــل
نهایــی در ارکان ســازمان ،اجــرای پــروژه را آغــاز کنــد.
برپایــه ایــن گــزارش ،میــزان تقریبــی ســرمایه گــذاری
مــورد نیــاز ایــن پــروژه هشــت هــزار و  608میلیــارد
ریــال بــرآورد شــده اســت.
اکنــون در کشــور هفــت واحــد صنعتــی در زنجیــره
هــای نهایــی تولیــد پنــل خورشــیدی (از ویفــر و
ســلول خورشــیدی) فعالیــت دارنــد و ســهم فعلــی بــرق
خورشــیدی از ســبد انــرژی کشــور حــدود  6هــزارم
درصــد درصــد اســت.
ایــران بــا قــرار گرفتــن در کمربنــد خورشــیدی ،دارا
بــودن مناطــق کویــری و نیــز برخــورداری از  300روز
آفتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای جهــان در
زمینــه قابلیــت هــای انــرژی خورشــیدی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،در الیحــه برنامــه پنجســاله ششــم
توســعه کشــور ســاخت  26هــزار مــگاوات نیــروگاه
جدیــد برنامــه ریــزی شــده اســت کــه 16هــزار مــگاوات
آن بــا تبدیــل نیــروگاه هــای گازی موجــود بــه ســیکل
ترکیبــی ،ســه هــزار مــگاوات آن بــا ســاخت نیــروگاه
هــای تولیــد پراکنــده ( )DGو تولیــد همزمــان بــرق
و حــرارت ( )CHPو پنــج هــزار مــگاوات دیگــر آن بــا
ســاخت نیــروگاه هــای تجدیدپذیربــادی و فوتوولتائیــک
(خورشــیدی) تامیــن خواهــد شــد.
کاهش صادرات نفت عراق در ماه گذشته
وزارت نفــت عــراق اعــام کــرد صــادرات نفــت ایــن کشــور
از  ۳.۲۳۰میلیــون بشــکه در روز در ژوییــه بــه ۳.۲۱۶
میلیــون بشــکه در روز در اوت کاهــش پیــدا کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،همــه حجــم نفتــی کــه در مــاه اوت
از ســوی عــراق صــادر شــد از میدانهــای جنوبــی ایــن
کشــور بــود و هیــچ صادراتــی از میــدان نفتــی کرکــوک
کــه تنهــا میــدان شــمالی تحــت کنتــرل دولــت مرکــزی
اســت ،انجــام نگرفــت.
آمــار صــادرات اعــام شــده از ســوی وزارت نفــت عــراق
مربــوط بــه میادینــی اســت کــه تحــت کنتــرل دولــت
مرکــزی در بغــداد قــرار دارنــد و شــامل میادیــن نفتــی
واقــع در منطقــه نیمــه خــود مختــار کردســتان در شــمال
عــراق نمیشــود.

طبــق بیانیــه وزارت نفــت عــراق ،متوســط قیمــت فــروش
در اوت  ۴۶.۲۲دالر در هــر بشــکه بــود کــه  ۴.۶میلیــارد
دالر درآمــد بــه همــراه داشــت.
براســاس گــزارش رویتــرز ،عمــده نفــت عــراق از طریــق
پایانههــای جنوبــی صــادر میشــود و مقادیــر اندکــی
نیــز از شــمال عــراق و از طریــق ســیحان در ترکیــه صــادر
میشــود.
ارزش معامالت برق در بورس انرژی افزایش یافت
رزش معامــات بــرق در بــورس انــرژی در هفتــه گذشــته
در مقایســه بــا هفتــه قبــل از آن افزایــش یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو؛ در
 ۵روز معامالتــی هفتــه گذشــته ( ۴تــا  ۸شــهریور مــاه)
در بــازار بــرق بــورس انــرژی ،معامــات بــرق صــورت
گرفــت .در ایــن هفتــه ،معامــات بــرق بیــن خریــداران
و فروشــندگان در نمادهــای کــم بــاری روزانــه و هفتگــی
معــادل  ۲۵۸میلیــون و  ۱۲۲هــزار و  ۵۷۶کیلــووات
ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۲۹ریــال بــر کیلــووات
ســاعت ،در نمادهــای میانبــاری روزانــه و هفتگــی معــادل
 ۳۹میلیــون و  ۶۲۷هــزار کیلــووات ســاعت بــرق بــا
قیمــت متوســط  ۳۷۵ریــال بــر کیلــووات ســاعت ،در
نمادهــای بــار پایــه روزانــه معــادل  ۵۶میلیــون و ۴۲۴
هــزار کیلــووات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط ۳۷۵
ریــال بــر کیلــووات ســاعت و در نمــاد بــار پیــک روزانــه
معــادل  ۳میلیــون و  ۲۹۰هــزار کیلوواتســاعت بــرق بــا
قیمــت متوســط  ۴۰۸ریــال بــر کیلــووات ســاعت انجــام
گرفتــه اســت.
بــر ایــن اســاس ارزش معامــات انجامشــده در ایــن
هفتــه بیــش از  ۱۲۲میلیــارد ریــال و حجــم معامــات
 ۳۵۷میلیــون و  ۴۶۳هــزار و  ۵۷۶کیلــووات ســاعت بــوده
اســت.
ضبط تضامین برقیها متوقف شد
بــا توجــه بــه عــزم جــدی هیاتمدیــره و دبیرخانــه
ســندیکا در دفــاع از حقــوق اعضــای ایــن تشــکل و
جلوگیــری از ضبــط ضمانتنامههــای تعــدادی از
شــرکتهای عضــو ،امــروز یکشــنبه دوازدهــم شــهریورماه
جلسـهای فــوری بــا حضــور تمامــی اعضــای هیاتمدیــره
ســندیکا و ســتار محمــودی ،سرپرســت وزارت نیــرو ،در
محــل وزارتخانــه برگــزار شــد.

انـرژی
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بــه گــزارش انــرژی امــروز ،در ایــن جلســه پــس از ارائــه
گــزارش اعضــای هیاتمدیــره در خصــوص قراردادهــای
متوقــف و درخواســت جلوگیــری از ضبــط تضامیــن
شــرکتهای عضــو ،طــی هماهنگــی بــا مدیرعامــل
شــرکت توانیــر ،دســتور توقــف و جلوگیــری از هرگونــه
ضبــط ضمانتنامــه شــرکتها توســط سرپرســت وزارت
نیــرو صــادر شــد.
برایــن اســاس مقــرر شــد تمامــی قراردادهــا بهخصــوص
قراردادهــای مربــوط بــه بــرق خوزســتان در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن در کارگــروه قراردادهــای متوقــف بررســی و
تــا قبــل از تعییــن تکلیــف قراردادهــا در کارگــروه مذکــور
هیچگونــه فســخ و ضبطــی صــورت نپذیــرد.
توافق روسنفت و چینیها برای اکتشاف مشترک
در سیبری
غــول نفــت روســی روسنفــت بــا شــرکت انــرژی چینــی
 CEFCبــرای اکتشــاف مشــترک در ســیبری توافقــی
امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن توافــق همچنیــن تمهیداتــی
بــرای فعالیــت مشــترک در بخشهایــی ماننــد پاالیــش،
پتروشــیمی و معامــات نفــت و فرآوردههــای نفتــی در
نظــر گرفتــه اســت.
روسنفــت همچنیــن بــا شــرکت  CEFCقــراردادی را
امضــا کــرده تــا روســیه عرضــه مســتقیم نفــت خــام بــه
چیــن را افزایــش دهــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،ایگــور ســچین ،مدیرعامــل
روسنفــت در بیانیــهای اظهــار کــرد توافقــی کــه امضــا
شــده ،منعکــس کننــده اســتراتژی ایــن شــرکت اســت
کــه اولویتهایــش شــامل تحکیــم روابــط بــا کشــورهای
آســیا اقیانوســیه بــه خصــوص چیــن اســت.
توقف مذاکرات بانکهای بزرگ دنیا باایران
اروپا زیربار تحریم میرود؟
عضــو هیــات ســرمایهگذاری خارجــی بــا بیــان اینکــه
جرایــم ســوئیفت بــرای برخــی بانکهایــی کــه بــا ایــران
همــکاری دارنــد ،منجــر بــه توقــف مذاکــرات بــا بانکهــای
بــزرگ اروپــا شــده ،گفــت :اروپــا زیربــار تحریــم دوبــاره
نمــیرود.
حســین ســلیمی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان
اینکــه بانکهــای بــزرگ اروپایــی مذاکــرات خــود را بــرای
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برقــراری روابــط بانکــی بــا ایــران آغــاز کــرد ه بودنــد،
گفــت :بــا انتشــار برخــی خبرهــا از جانــب ســوئیفت
مبنــی بــر جریمــه برخــی شــرکتهایی کــه بــا ایــران
کار کردهانــد ،ایــن مذاکــرات کندتــر شــده و بانکهــای
بــزرگ اروپایــی احســاس نگرانــی از بازگشــت دوبــاره
تحریمهــای بانکــی بــر علیــه ایــران و اعمــال محدودیــت
و جریمــه از جانــب آمریــکا دارنــد.
عضــو هیــات ســرمایهگذاری خارجــی ســازمان
ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و اقتصــادی ایــران
افــزود :البتــه اکنــون روابــط بانکــی نســبت بــه دوره
تحریمهــا بهتــر شــده و برجــام ،کمــک موثــری بــه
برقــراری روابــط بانکــی بــا ایــران داشــته اســت؛ امــا هنــوز
رابطــه بانکــی بــا بانکهــای بــزرگ ،وجــود نــدارد؛ بــه
خصــوص اینکــه برخــی اظهارنظرهــا و اعمــال جریمههــا
از ســوی ســوئیفت ،آنهــا را دچــار تــرس و نگرانــی کــرده
اســت؛ بــه نحــوی کــه اکنــون مذاکــرات بانکــی ایــران بــا
بانکهــای بــزرگ دنیــا تقریبــا متوقــف شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :بــه طــور قطــع دیپلماســی بیــن
المللــی میتوانــد بــه پیشــبرد اهــداف اقتصــادی ایــران
کمــک کنــد؛ بــه خصــوص اینکــه اختالفــات آمریــکا بــا
کشــورهای اروپایــی در ایــن خصــوص کامــا مشــهود
اســت ،امــا علیرغــم همــه اختالفــات ،فرانســه کار ســرمایه
گــذاری خــود در ایــران را شــروع کــرده و بــا آمــدن
شــرکت هایــی مثــل رنــو ،پــژو و توتــال ،کار ســرمایه
گــذاری خــود را انجــام داده اســت؛ انگلیــس هم بــه زودی
بــرای ســرمایه گــذاری بــه اقتصــاد ایــران ورود میکنــد و
بنابرایــن بایــد شــاهد ایــن باشــیم کــه برجــام ،کامــا بــه
نفــع ایــران تمــام شــود و آمریــکا کــه پیمــان شــکنی مــی
کنــد ،دیگــر تنهــا بــا ایــران رو در رو نخواهــد شــد ،بلکــه
بــا کشــورهای اروپایــی نیــز دچــار مشــکل مــی شــود.
ســلیمی گفــت :بــه نظــر مــی رســد ایــن بــار دیگــر
اروپاییهــا ،زیــر بــار تحریــم هــای آمریــکا بــر علیــه ایــران
نرونــد؛ چراکــه تحریــم در مرحلــه قبلــی ،بــه ضــرر اروپــا
تمــام شــد و آنهــا دیگــر زیــر بــار ایــن موضــوع نمیرونــد
و تحریمهــا اگــر هــم قــرار باشــد ادامــه یابــد ،دیگــر بــا
شــرایط قبــل نخواهــد بــود و اروپــا حاضــر نیســت بــازار
جذابــی مثــل ایــران را از دســت بدهــد..................
.......................................................
.......................................................
........................

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

 ۳هزار مگاوات نیروگاه جدید تا
تابستان  ۹۷وارد مدار میشود

تالش بخشخصوصی برای بهبود
جایگاه اقتصاد ایران در شاخص
آزادی اقتصادی
رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری اتــاق تهــران
بــا اعــام ایــن کــه از پروفســور مایــکل واکــر ،بنیانگــذار
موسســه فریــزر ،بــرای حضــور در ایــران دعــوت شــده
اســت ،گفــت :یکــی از عوامــل مهــم بــراي موفقیــت یــک
کشــور در جــذب ســرمایهگذاري خارجــی ،تصویــري
اســت کــه آمــار و اطالعــات و گزارشهـــای بینالمللــی
از آن کشــور در ســـطح جهـــان مخابــره میکننــد.
بنابرایــن مرکز خدمات سرمایهگـــذاري اتـــاق بازرگـــانی
تهــران بــا نگاهــی بنیادیــن ،اقـــداماتی را بــراي بهبــود
جایــگاه ایــران در گزارشهــاي مهــم بینالمللــی آغــاز
کــرده اســت .بــر همیــن اســاس ،بهبــود رتبــه ایــران در
گــزارش آزادي اقتصـــادي موســـسه فریــزر کــه یکــی از
مهمتریــن مراجــع بــراي تصـــمیمگیري ســرمایهگذاران
خارجــی تلقــی میشــود در دســتور کار مرکــز خدمــات
ســرمایهگذاری اتــاق تهــران قــرار گرفتــه اســت.
فریــال مســتوفی ادامــه داد :مرکــز خدمــات
ســرمایهگذاري اتــاق تهــران در نظــر دارد در نشســتی
مشــترك بـــا حضــور نخبگانــی از بخشخصوصـــی و
قــواي ســهگانه و بــا اســـتفاده از خردجمعــی نســبت
بــه برنامهریــزي بــراي بهبــود جایــگاه ایــران در
شــاخصهاي مـــذکور اقـــدام کنــد .بــه همیــن منظـــور
و بــراي اســـتفاده از نظــرات پروفســور واکــر ،بنیانگـــذار
موســـسه فریــزر ،از او بــرای حضــور در اتاق تهــران دعوت
شــده کــه ایــن دعــوت مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و او
بــرای رایزنــی بــا فعــاالن بخشخصوصــی در اتــاق
تهــران حاضــر میشــود .براســاس آنچــه ایــن عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران اعــام کــرده اســت ،ایــن
نشســت فــردا برگــزار خواهــد شــد و عــاوه بــر نشســت

افتتاحیــه پانلهایــی مــوازی بــا موضوعــات مختلــف
مــورد بحــث و بررســی طرفیــن قــرار میگیــرد .در
ایــن نشســت رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه و هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران و میهمانانــی از ســایر تشــکلها
و نهادهــای بخشخصوصــی و روســای ســازمانهای
دولتــی حضــور خواهنــد یافــت.
مســتوفی بــا اشــاره بــه نقــش بالقــوه اتــاق تهــران در
زمینــه بهبــود رتبــه ایــران در گزارشهــای بینالمللــی
ادامــه داد :موسســه فریــزر قــرار اســت بــرای بهبــود رتبه
ایــران در بخشهــای انــدازه دولــت ،مالیــات ،مالکیــت
خصوصــی و قوانیــن ،پــول تمیــز و رگوالتــوری بــا مرکــز
خدمــات ســرمایهگذاری اتــاق تهــران همــکاری کــرده
و گزارشــی در ایــن زمینــه تهیــه کنــد .ایــن گــزارش
صرفــا بــرای اتــاق تهــران تهیــه میشــود و موسســه
فریــزر حــق بهرهبــرداری از آن را نــدارد .موسســه فریــزر
در کنــار بنیــاد هریتیــج ،موسســه فیــچ و اکونومیســت،
چهــار موسســه معتبــر بینالمللــی هســتند کــه
همــواره ردهبنــدی آنهــا مــورد توجــه شــرکتها و
ســرمایهگذاران قــرار میگیــرد و مبنــای بســیاری از
تصمیمــات و سیاس ـتهای آنهــا در حوزههــای مختلــف
ســرمایهگذاری و مشــارکت را تعییــن میکنــد .در
نشســت اتــاق تهــران عــاوه بــر رئیــس و اعضــای
هیــات رئیســه اتــاق تهــران ،مایــکل واکــر ،اقتصــاددان
کانادایــی و بنیانگــذار موسســه فریــزر و فــرد مکماهــن،
نایبرئیــس موسســه و رئیــس بخــش رتبهبنــدی آزادی
اقتصــادی حضــور خواهنــد داشــت .موسســه فریــزر از
ســال  1970و پیــش از بنیــاد هریتیــج کار خــود را در
ســنجش آزادی اقتصــادی کشــورها آغــاز کــرده اســت.

مدیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق نیروگاههــای حرارتــی
گفــت :طبــق برنامــه ریزیهــای انجــام شــده تــا
اردیبهشــت مــاه ســال آینــده قــرار اســت حــدود ۳۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو؛
محســن طرزطلــب در مــورد رونــد برنامههــای بخــش
تولیــد بــرای پیــک ســال آینــده اظهــار داشــت :طبــق
برنامــه ریزیهــای انجــام شــده تــا اردیبهشــت مــاه ســال
آینــده قــرار اســت حــدود  ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد
وارد مــدار شــود کــه ایــن امــر میتوانــد در پوشــش پیــک
ســال آینــده بســیار مؤثــر واقــع شــود.
وی افــزود :بخــش تولیــد نیروگاههــای حرارتــی در پیــک
ســال جــاری نیــز موفــق عمــل کــرد و مــا توانســتیم بــا
همــکاری ســایر بخشهــا از پیــک بــی ســابقه  ۵۵هــزار
و  ۴۰۰مگاواتــی بــا موفقیــت عبــور کنیــم و رکــورد عــدم
خاموشــی را در  ۱۵ســال گذشــته ثبــت کنیــم.
ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه برنامههــای ایــن شــرکت
بــرای اجــرای برنامــه تعمیــرات نیروگاهــی در ســال جــاری
گفــت :بــا توجــه بــه ذخیــره کافــی بــرق و رونــد پیــش
بینیهــا مبنــی بــر عــدم وقــوع رکــورد شــکنی دوبــاره
مصــرف بــرق در تابســتان ســال جــاری ،احتمــاالً رونــد
فرســتادن نیــروگاه بــرای تعمیــرات تــا  ۲هفتــه دیگــر
آغــاز خواهــد شــد .بناســت از مهرمــاه ســال جــاری تــا
اردیبهشــت مــاه ســال  ،۹۷ماهانــه حداقــل  ۳۲۰مــگاوات
نیــروگاه جدیــد وارد مــدار شــود ،کــه ایــن امــر میتوانــد
در رونــد پوشــش مصــرف بــرق در تابســتان ســال ۹۷
بســیار مؤثــر باشــد.

دیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق نیروگاههــای حرارتــی
کشــور در پایــان بــا اشــاره بــه گمانــه زنــی برخــی
رســانه مبنــی بــر نداشــتن برنامــه مشــخص بــرای
مدیریــت پیــک ســال آتــی در روزهــای جــاری گفــت:
چنیــن مطالبــی بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد و
ایــن شــرکت بــا توجــه بــه زمانبنــدی هــای موجــود
و اســتراتژی خــود برنامههــای تولیــد در بخــش
نیروگاهــی را بــا جدیــت و دقــت تمــام اجــرا خواهــد
کــرد.
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آینده مبهم بازار سرمایه

بــه قوانیــن مصــوب مجلــس نــگاه کردنــد .درواقــع برنامــه
بــرای توســعه همــواره وجــود داشــته ،امــا دولتهــا بــه
دالیــل مختلــف آن را اجــرا نکردنــد.
از آنجــا کــه دولــت نقــش مهمــی در آمــاده کــردن
زیرســاختها دارد کــه ایــن نقــش را طی ســالهای گذشــــته
بــه خوبــی ایفــا نکرده،بخــش خصوصــی هــم نتوانســته
نقــش قابــل توجهــی در اقتصــاد ایــران بــازی کند.زیــرا
بخــش خصوصــی هــم توانایــی مالــی شــــکوفا شــدن در
چنیــن فضایــی را نداشــته اســت .بــا وجــود ایــن ،از نظــر
مــن ،هــردو مجموعــه ،یعنــی هــم دولــت و هــم بخــش
خصوصــی نقــش کلیــدی در عقــب ماندگــی کشــــور
داشــته و دارنــد.
از ســویی بخــش عمــده ای از اقتصــاد ایــران دولتــی اســـت
و طبیعــی اســـت کــــه نقــش دولــت پررنــگ تر اســت ،اما
بخــش خصوصــی هــم در ایــن بیــن بــرای کســب ســهم
بیشــتر از اقتصــاد ،نمــی جنگــد .دولــت بــه طــور ذاتــی
تمایــل دارد در اقتصــاد دخالــت کنــد و بــا وجــود اصــل
 44قانــون اساســی و تاکیــد بــر کاهــش نقــش دولــت در
اقتصــاد ،مــی بینیــم کــه هنــوز شــرکت هــای دولتــی و
شــبه دولتــی ،بیشــتر از بخــش خصوصــی ســهم دارنــد.
شــاید اگــر قــرار بــود تــازه شــروع بــه کار کنیــم ،تقــدم
و تأخــر مســائل اقتصــادی و فرهنگــی و اولویــت بنــدی
آن مطــرح بــود ،امــا فرامــوش نکنیــد کــه مــا در میانــه
مســیر توســعه هســتیم و بخشــی از زیرســاخت هــای
اقتصــادی آن را فراهــم کــرده ایــم .در همــه حــوزه هــا،
چــه اقتصــادی ،چــه فرهنگــی و چــه سیاســی ،گام هایــی
بــرای توســــعه یافتگــی برداشــــته ایــم ،بنابرایــن نمــی
تــوان قضاوتــی بیــن صفــر و صــد ارائــه داد.
نکتــه ایــن اســــت که مــا برای رســـیدن بــه توســعه پایدار
بایــد چــه کنیــم؟ راه رســــیدن بــه توســعه پایــدار ،رقابتی
کــردن اقتصــاد ،رســیدن دولــت بــه ایــن بــاور کــه بایــد
ســهم خــودش را در اقتصــاد کــم کنــد ،و افزایــش ســهم
بخــش خصوصــی اســت .شــفافیت در قوانیــن و مقــررات و
پاســخگو بــودن همــه ارکان اقتصــاد مقابــل قانــون از دیگــر
پیششــرطهای رســیدن بــه توســعه پایــدار اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افغانستـــان مشتری
گاز ایـران شد
پــس از مذاکــرات ایــران و بخــش خصوصــی افغانســتان،
ایــن کشــور خریــدار گاز ایــران شــد و بــا وجــود زیــر
ســاختهای موجــود گاز ایــران میتوانــد بــه هــرات
برســد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز  ،براســاس مذاکراتــی کــه
از ســال گذشــته بیــن ایــران و بخــش خصوصــی
افغانســتان انجــام شــد ظاهــرا ایــن همســایه شــرقی
ایــران رســما تمایــل دارد کــه از ایــران گاز وارد کنــد،
ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان یکــی از مشــتریان
خریــد گاز ترکمنســتان نیــز هســت و قــرار اســت گاز
ترکمنســتان از طریــق خــط لولــه تاپــی بــه ایــن کشــور
ارســال شــود.
محمدرضــا قدســی زاده سرپرســت امــور بیــن الملــل
شــرکت ملــی گاز ایــران اخیــرا اعــام کــرده اســت
صــادرات گاز از مســیر خــط لولــه بــه شــهر هــرات
امکانپذیــر و زیرســاختهای آن هــم فراهــم اســت.
وی همچنیــن اعــام مــی کنــد امــکان ســاخت نیــروگاه
در منطقــه زابــل نیــز وجــود دارد کــه ایــران مــی توانــد
در حــوزه صــادرات بــرق بــه افغانســتان هــم از ایــن
طریــق ورود کنــد.
حمیدرضــا عراقــی ســال گذشــته دربــاره برنامــه ایــران
بــرای صــادرات گاز طبیعــی بــه افغانســتان گفتــه
بود:تاکنــون مذاکراتــی بــا تعــدادی از شــرکتهای
بخــش خصوصــی افغانســتان بــرای صــادرات گاز
طبیعــی از ایــران انجــام گرفتــه اســت کــه بــر ایــن
اســاس شــرکت گاز خراســان رضــوی مامــور پیگیــری
مذاکــرات بــا افغانســتان بــه منظــور نهایــی کــردن
گفتگوهــای فــروش گاز طبیعــی بــه ایــن کشــور
همســایه اســت.
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
چــرا افغانســتان بــا وجــود خــط لولــه تاپــی بــه دنبــال
واردات گاز از ایــران اســت اعــام مــی کنــد :ایــن خــط
لولــه بــدون حضــور ایــران اقتصــادی نیســت و نتیجــه
مطالعــات نیــز نشــان مــی دهــد کــه ســاخت ایــن خــط

لولــه در کنــار اقتصــادی نبــودن بــه هزینــه زیــادی نیــز
بــرای تامیــن امنیــت نیــاز دارد.
هــم اکنــون ایــران بــا کشــورهای عــراق ،ترکیــه،
پاکســتان و عمــان قــرارداد صــادرات گاز امضــا کــرده
اســت کــه بــا ورود افغانســتان به جمــع خریــداران گاز و
راه انــدازی خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان
و عمــان و همچنیــن افزایــش صــادرات گاز ایــران بــه
عــراق حجــم صــادرات گاز ایــران از  ۱۰میلیــارد متــر
مکعــب در ســال افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
براســاس برنامــه ششــم توســعه ایــران بایــد ســاالنه
حــدود  ۷۰میلیــارد متــر مکعــب گاز از طریــق خــط
لولــه بــه کشــورهای همســایه خــود صــادر کنــد.

زنگنه خبر داد:
تامین نفت پاالیشگاه برزیلی
توسط ایـــــران
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه تمایــل برزیــل بــرای تأمیــن
نفــت یــک پــروژه پاالیشــگاهی در ایــن کشــور توســط
ایــران ،گفــت :قــرار شــد یــک مشــاور بینالمللــی را
اســتخدام کنیــم کــه ایــن موضــوع را از منظــر نگرانــی
و خواســتهایی کــه مــا داریــم بررســی کنــد و در
اینبــاره نظــر دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن نامــدار زنگنــه ،بعــد از دیدار
بــا فرنانــدو کولهــو فیلهــو ،وزیــر معــادن و انــرژی
برزیــل ،در جمــع خبرنــگاران گفــت :نخســتین محــور
گفتوگــوی هیأتهــای ایرانــی و برزیلــی ،دعــوت
ایــران از شــرکت دولتــی نفــت برزیــل (پتروبــراس)
بــرای حضــور در پروژههــای نفــت و گاز کشــور بــود.
وی افــزود :پیشتــر قــرار بــود گروهــی از ایــران
بــه برزیــل برونــد؛ امــا گفتیــم ســفر گــروه مدیــران
شــرکت پتروبــراس بــه ایــران بــرای مذاکــرات دربــاره
طــرح توســعه الیههــای نفتــی پــارس جنوبــی و
همچنیــن مشــارکت آنهــا در حــوزه نفتــی خــزر در
اولویــت قــرار گیــرد.

انـرژی

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه همــکاری شــرکتهای
برزیلــی در زمینــه ســاخت تجهیــزات نفــت در ایــران
بــرای اســتفاده در بــازار داخلــی و صــدور بــه بازارهــای
منطقــه ،محــور دوم گفتوگــوی وزیــران دو کشــور
بــود ،بــا اشــاره بــه نظــر مثبــت طــرف برزیلــی در
زمینــه ســاخت تجهیــزات نفتــی در ایــران ،گفــت:
طــرف برزیلــی قــول داد کــه گروهــی از پتروبــراس بــه
ایــران ســفر کننــد و در چنــد مــاه آینــده مجموعـهای
از صنعتگــران برزیلــی بــه ایــران خواهنــد آمــد کــه
مــا هــم از ایــن موضــوع اســتقبال و زمینــه را آمــاده
میکنیــم.
زنگنــه بــا اشــاره بــه ابــراز تمایــل برزیــل بــرای تأمیــن
نفــت یــک پــروژه پاالیشــگاهی در ایــن کشــور توســط
ایــران ،گفــت :قــرار شــد یــک مشــاور بینالمللــی را
اســتخدام کنیــم کــه ایــن موضــوع را از منظــر نگرانــی
و خواســتهایی کــه مــا داریــم ،بررســی کنــد و در
اینبــاره نظــر دهــد .در پــروژه پاالیشــی یادشــده بــا
ظرفیــت  ۶۰۰هــزار بشــکه در روز ،یــک طــرف چینــی
هــم حضــور دارد کــه در ســاخت و تأمیــن مالــی ایــن
پــروژه مشــارکت خواهــد کــرد

در جلسه آتی اوپــــک
چه خواهد گذشت؟
مشــاور موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژی بــا اشــاره
بــه جلســه آتــی اوپــک کــه قــرار اســت در مــاه نوامبــر
برگــزار شــود ،اظهــار کــرد :احتمــاال مهمتریــن مســئله
ای کــه در ایــن جلســه مطــرح شــود ،تعییــن ســطح
بــرای میــزان تولیــد کشــورهای لیبــی و نیجریــه و
همچنیــن گرفتــن تعهــد از عــراق بــرای پایبنــدی
بیشــتر بــه تصمیــم اوپــک مبنــی بــر کاهــش تولیــد
اســت.
مهــران امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان
اینکــه طبــق آخریــن اخبــار میــزان ذخایــر نفــت
آمریــکا کاهــش پیــدا کــرده اســت ،گفــت :ممکــن اســت
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میــزان ذخایــر آمریــکا در حــال حاضــر کاهــش پیــدا
کــرده باشــد امــا احتمــال مـیرود در آینــده نزدیــک بــاز
هــم افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه تــا پایــان امســال یــا ســال آینــده
رشــد عرضــه بــاز هــم از رشــد تقاضــا بیشــتر اســت،
افــزود :بــه طــور کلــی چشــمانداز قیمــت نفــت در
بازارهــای جهانــی مناســب نیســت و نوســانات قیمــت
بیــن  ۴۵تــا  ۵۵دالر خواهــد بــود .البتــه ایــن قیمــت
بــه شــرطی اســت کــه اعضــای اوپــک و غیراوپــک تعهــد
خــود مبنــی بــر کاهــش میــزان تولیــد را رعایــت کــرده
و تولیــد کشــورهای لیبــی ،نیجریــه و عــراق نیــز رونــد
افزایشــی نداشــته باشــد.
مشــاور موسســه بیــن المللــی مطالعــات انــرژی ادامــه
داد :بــرای بهبــود قیمــت نفــت بایــد امیــدوار باشــیم
تقاضــا در بازارهــای جهانــی افزایــش پیــدا کنــد در حــال
حاضــر مــازاد عرضــه در بــازار حــرف اول را میزنــد و
کاهــش تولیــد اعضــای اوپــک بــا ایــن شــرایط منجــر
بــه افزایــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی نخواهــد
شــد .البتــه آخریــن گزارشهــا از بازارهــای جهانــی
نفــت حاکــی از آن اســت کــه اندکــی بهبــود حاصــل
شــده اســت امــا در حــد انتظــار نیســت.
امیرمعینــی در ادامــه بــا اشــاره بــه جلســه آتــی اوپــک
در مــاه نوامبــر گفــت :بــه نظــر میرســد اعضــای اوپــک
تعهــد خــود مبنــی کاهــش تولیــد را تمدیــد کننــد و
احتمــاال در ایــن جلســه ســطحی بــرای میــزان تولیــد
نیجریــه ،لیبــی و عــراق تعییــن شــود.
وی بــه ایــن ســوال کــه آیــا احتمــال م ـیرود اعضــای
اوپــک یــا غیراوپــک از تعهــد کاهــش میــزان تولیــد
خــارج شــوند یــا خیــر پاســخ داد :بعیــد اســت کشــوری
از ایــن تعهــد خــارج شــود .از ســوی دیگــر اخیــرا
روســیه کــه بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت غیراوپــک
اســت از تمدیــد کاهــش تولیــد ،حمایــت کــرده اســت .از
ســوی دیگــر عربســتان و کشــورهای متعهــد عربســتان و
همچنیــن ایــران موافــق تمــدی کاهــش تولیــد هســتند.
مشــاور موسســه بین المللــی مطالعــات انرژی ادامــه داد:
در حــال حاضــر عــراق تعهــد خــود را رعایــت نمیکنــد
و کشــورهای لیبــی و نیجریــه در ســهمیهبندی قــرار
ندارنــد .احتمــاال در جلســه آتــی اوپــک رعایــت بیشــتر
عــراق و تعییــن میــزان تولیــد لیبــی و نیجریــه مــورد
بحــث قــرار گیــرد.
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دلیل کندی رشد
اقتصاد از دید رییس
اتاق تـــهران

رئیــس اتــاق ایــران در دیــدار بــا معــاون مجلــس
شــیلی ضمــن تأکیــد بــر وجــود ظرفیتهــای بســیار
در روابــط ایــران و شــیلی از عــدم شــناخت کافــی
فعــاالن اقتصــادی دو کشــور از یکدیگــر ســخن گفــت
و بــر لــزوم تبــادل هیاتهــای اقتصــادی میــان دو
کشــور تأکیــد کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران در دیــدار بــا معــاون مجلــس
شــیلی ضمــن تأکیــد بــر وجــود ظرفیتهــای بســیار
در روابــط ایــران و شــیلی از عــدم شــناخت کافــی
فعــاالن اقتصــادی دو کشــور از یکدیگــر ســخن گفــت
و بــر لــزوم تبــادل هیاتهــای اقتصــادی میــان دو
کشــور تأکیــد کــرد.
معــاون مجلــس شــیلی بــا هــدف بررســی راههــای
توســعه همــکاری اقتصــادی میــان ایــران و شــیلی،
بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بــا غالمحســین شــافعی دیــدار کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای شــیلی گفــت :ایــن کشــور یکــی از
کشــورهای غنــی و ثروتمنــد آمریــکای جنوبــی اســت و
از لحــاظ معدنــی ظرفیتهــای خوبــی دارد .درگذشــته

اقتصــاد > اقتصــاد کالن  -رییــس اتــاق تهــران
گفت«:پــس از توافــق هســته ای و برجــام
توانســتیم مجــددا بــه بازارهــای جهانــی راه
پیــدا کنیــم؛ بــه طــوری کــه بیــش از  ۲۰۰هیــات
تجــاری و سیاســی پــس از لغــو تحریــم هــا بــه
ایــران آمدنــد و خیلــی از کشــورها تمایــل بــه
ســرمایه گــذاری در ایــران دارنــد».
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن ،مســعود خوانســاری،
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران در نشســت هــم اندیشــی
در خصــوص ارتقــای شــاخص آزادی اقتصــادی ایــران
بــا حضــور بنیانگــذاران موسســه فریــزر برگــزار شــد،
گفــت «:ســال هــای طوالنــی کشــور دچــار تحریــم هــای
اقتصــادی بــود و بــه همیــن ترتیــب روابــط اقتصــادی
ایــران بــا کشــور هــا کمرنــگ شــده بــود .بــه دلیــل
تحریــم هــا نتوانســتیم از ســرمایه هــای خارجــی و
ارتبــاط مناســب بــا بازارهــای خارجــی بهــره بگیریــم».

شیلی ،کشور هدف
ایران در منطقه
آمریکای جنوبی
روابــط اقتصــادی خوبــی بهویــژه در زمینــه معــدن و مــس
بــا شــیلی داشــتهایم و اکنــون بــار دیگــر خواســتار تقویــت
ایــن روابــط در فضــای پســابرجام هســتیم.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور ،کشــاورزی و
انــرژی را هــم از زمینههــای بالقــوه بــرای همکاریهــای
ایــران و شــیلی عنــوان کــرد.
شــافعی در عیــن حــال عــدم شــناخت کافــی فعــاالن
اقتصــادی دو کشــور از یکدیگــر را ضعفــی عمــده خوانــد
و گفــت :فعــاالن اقتصــادی اطالعــات و شــناخت کافــی از
شــرایط و ظرفیتهــای یکدیگــر ندارنــد بنابرایــن اتاقهــای
بازرگانــی دو طــرف میتواننــد بــا مبادلــه هیاتهــای

انـرژی

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

رییــس اتــاق تهــران اظهــار کرد«:پــس از توافــق هســته
ای و برجــام توانســتیم مجــددا بــه بازارهــای جهانــی راه
پیــدا کنیــم؛در ایــن مــدت بیــش از  ۲۰۰هیــات تجــاری
و سیاســی پــس از لغــو تحریــم هــا بــه ایــران آمدنــد و
شــرکت هــای بســیاری تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در
ایــران دارنــد».
او ادامــه داد«:بــا توجــه بــه موقعیــت منطقــه ،شــرایط
جغرافیایــی ،اقتصــادی ایــران و نیــروی جــوان در کشــور
پتانســیل هــای باالیــی بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در
کشــور وجــود دارد .ایــن درحالــی اســت کــه در  ۲ســال
گذشــته نتوانســتیم بــه دلیــل روابــط بانکــی آنطــور کــه
انتظــار مــی رفــت ســرمایه گــذار خارجــی جــذب کنیــم.
البتــه بــه دلیــل تحریــم هــای گذشــته شــرکت هــا و
بنــگاه هــا نتوانســتند خــود را بــا خارجــیهــا تطبیــق
دهنــد».
خوانســاری بیــان کرد«:بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بایــد
اقتصــادی و برگــزاری نشســتهای مشــترک بــه ایــن
شــناخت کمــک کننــد.
رئیــس اتــاق ایــران بابیــان اینکــه در شــیلی قوانیــن
اقتصــاد آزاد حاکــم اســت گفــت :ایــن کشــور بــه حــد
کافــی امنیــت اقتصــادی دارد.؛ شــیلی دروازه ورود
بــه آمریــکای جنوبــی و نقطــه هــدف ایــران در میــان
کشــورهای ایــن منطقــه اســت.
شــافعی افــزود :در شــرایط فعلــی سیاســت جمهــوری
اســامی ایــران تنــوع در ارتباطــات اقتصــادی بــا
کشــورهای مختلــف اســت؛ ضمــن اینکــه ایــران موقعیــت
ویــژهای در اقتصــاد منطقــه دارد و میتوانــد نقطــه
تمرکــز فعالیتهــای اقتصــادی شــیلی بــا کشــورهای
همســایه ایــران باشــد و ظرفیــت افزایــش مبــادالت
تجــاری ایــران و شــیلی در زمــان کوتــاه وجــود دارد.
معــاون مجلــس شــیلی بــر وجــود ظرفیتهــای بــاالی
همــکاری در زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی میــان ایــران و شــیلی تأکیــد کــرد و گفــت:
جــدای از تحریمهــا و برجــام ،از ظرفیتهــای روابــط
دو کشــور بهخوبــی استفادهنشــده اســت؛ بایــد از ابتــدا
شــروع کــرد و روابــط اقتصــادی دو کشــور را پایهگــذاری
کــرد.
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ســاالنه  ۵۰میلیــارد دالر ســرمایه گــذار خارجــی جــذب
شــود .بایــد شــرکت هــای معتبــر خارجــی را بــه داخــل
کشــور جــذب کنیــم».
او خاطرنشــان کرد«:اقتصــاد ایــران بــا مشــکالت داخلــی
رو بــه رو اســت کــه بایــد بــه ســرعت در مســیر اصــاح
قــرار بگیرد؛یکــی از ایــن مشــکالت دولتــی بــودن
اقتصــاد ،بوروکراســی شــدید و صــدور مجوزهــای فــراوان
از ســوی دولــت اســت کــه باعــث شــده ،اقتصــاد کشــور
رشــد چندانــی نداشــته باشــد».
رییــس اتــاق تهــران افزودٖ«:بــا روی کار آمــدن دولــت
یازدهــم و بــا اقــدام هــای انجــام شــده در حــوزه اقتصــاد،
ثبــات بــه اقتصــاد کشــور بازگشــت ،تــورم کاهــش یافــت
و زمینــه بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی فراهــم
شــد.اما رتبــه ایــران در شــاخص هــای اقتصــادی مناســب
نیســت بــه همیــن ترتیــب از موسســه فریــزر بــرای
همــکاری دعــوت کردیــم».
=گوییــدو جیــراردی حجــم روابــط اقتصــادی ایــران
و ایــن کشــور را ناچیــز دانســت و گفــت :بایــد بــه
تعمیــق روابــط اقتصــادی بپردازیــم و راهکاریهــای
عملــی بــرای افزایــش میــزان ارتباطــات اقتصــادی
بیابیــم.
جیــراردی توســعه علمــی را هــم از ابعــاد مهــم توســعه
در کشــور شــیلی عنــوان کــرد و گفــت :مــا در کنــار
توســعه فعالیتهــای اقتصــادی بــه توســعه علمــی هــم
اهمیــت میدهیــم و ایــن موضــوع را پیــش میبریــم.
او بــا اشــاره بــا دیــدار خــود بــا نایــب رئیــس مجلــس
شــورای اســامی گفــت :در آن دیــدار هــم بــه اهمیــت
تقویــت روابــط دوجانبــه ایــران و شــیلی پرداختــه
شــد و ایــن عالقــه در دو طــرف وجــود دارد تــا روابــط
دوجانبــه بیشــتر شــود.
جیــراردی در بخــش دیگــری از ســخنانش افــزود :اولین
اقــدام مــا بــرای تقویــت روابــط بــا ایــران ،تقویــت
ســفارت شــیلی در تهــران و اعــزام ســفیر مقیــم و فعال
کــردن بخــش اقتصــادی ســفارت اســت.
معــاون مجلــس شــیلی بــا اشــاره بــه ســخنان رئیــس
اتــاق ایــران ،از تبــادل هیاتهــای تجــاری میــان دو
کشــور اســتقبال کــرد.
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بخش خصوصی،
سکاندار توسعه اقتصادی
کشور باشد
محمــد نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت:
بــا همدلــی و همراهــی میتــوان از موانــع عبــور کــرد و
در ایــن میــان ضــرورت توســعه اقتصــادی ایــن اســت کــه
ســکانداری اقتصــادی در بخــش خصوصــی باشــد و رهبــر
معظــم انقــاب هــم تاکیــد فرمودنــد کــه دولــت از تصــدی
گــری فاصلــه بگیــرد و نقــش هدایتــی و حمایتــی داشــته
باشــد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت :در سیاســت دولــت،
کشــورهای همســایه اولویــت تجــاری و اقتصــادی هســتند
و بایــد در تعامــل متقابــل و اتــکای اقتصــاد و تجــارت بــه
یکدیگــر پیوندهــای متنــوع و غیــر قابــل گسســت را ایجــاد
کــرد.
نهاوندیــان در جلســه شــورای اداری اعضــا اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی زاهــدان و کارگــروه اقتصــاد
مقاومتــی اســتان سیســتان و بلوچســتان ضمــن ابــراز
خرســندی از حضــور در میــان مــردم ایــن اســتان و مشــاهده
توســعه فعالیــت هــای عمرانــی و اقتصــادی در ایــن منطقــه و
تبریــک عیــد ســعید قربــان گفــت :بســیار خوشــحال هســتیم
کــه امــروز شــاهد پیونــد بخــش هــای خصوصــی و دولتــی در
قالــب اتــاق بازرگانــی اســتان در ایــن منطقــه هســتیم و ایــن
نشــانه رونــق فعالیتهاســت و بســیاری از موضوعاتــی کــه در
گذشــته بــرای اســتان بحــث مــی شــد امــروز محقــق شــده
اســت و بایــد ایــن پیونــد و همدلــی بیــن اقشــار مختلــف
اجتماعــی در اســتان حفــظ گــردد.
وی بیــان کــرد :بــا همدلــی و همراهــی میتــوان از همــه موانع
عبــور کــرد و در ایــن میــان ضــرورت توســعه اقتصــادی ایــن
اســت کــه ســکانداری اقتصــادی در بخــش خصوصــی باشــد
و رهبــر معظــم انقــاب اســامی مجــددا در بیانــات اخیــر
تاکیــد فرمودنــد کــه بایــد دولــت از تصــدیگــری فاصلــه

بگیــرد و نقــش هدایتــی و حمایتــی داشــته باشــد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور در ادامــه گفــت :علیرغــم
همــه محدودیــت هــا در کاهــش درآمدهــای نفتــی ،دولــت
ســرمایه بانــک هــا را افزایــش داده کــه بــه معنــای افزایــش
قــدرت ارائــه تســهیالت بــه بخــش خصوصــی در راســتای
توانمندســازی اســت و بایــد از ایــن فرصــت نهایــت بهــره
بــرداری صــورت بگیــرد.
وی گفــت :همــه حمایــت هــا و پشــتیبانی هــا در صورتــی
مفیــد خواهــد بــود کــه بخــش خصوصــی هــم در راســتای
توانمندســازی خــود گام بــردارد و الزمــه ایــن مهــم ایجــاد
فضــای رقابتــی و رشــد در درون بخــش خصوصــی اســت
بهجــای آن کــه بــا حمایتهــای غیــر منطقــی و غیــر
هدفمنــد در حالــت نــوزادی باقــی بماننــد و نتواننــد در فضــای
رقابتــی جهانــی و بیــن المللــی حضــور پررنــگ داشــته باشــند.
نهاوندیــان خاطرنشــان کــرد :بایــد در بخــش خصوصــی
مطالعــه دقیــق از عرضــه و تقاضــا و شــناخت از محیــط
پیرامونــی شــکل بگیــرد و در فضــای رقابتــی مــی تــوان
اقدامکــرد و از جملــه وظایــف اتــاق هــای بازرگانــی در
اختیــار گرفتــن مشــاوران متخصــص آشــنا بــه حــوزه هــای
بیــن المللــی اســت تــا فضــای رقابــت در عرصــه جهانــی را
فراهــم نماییــم.
وی افــزود :دولــت بایــد در قالــب پروتــکل هــا  ،مذاکــرات و
رفــع موانــع زمینــه هــای الزم را فراهــم نمایــد و اتــاق هــای
بازرگانــی بایــد بــا رفــت و آمدهــای مســتمر و شــناخت
بازارهــای کشــورهای همســایه بــه بازرگانــان و تجــار کمــک
کننــد و مفهــوم خانــواده واحــد همانــا شــناخت دقیــق از
محیــط و انتقــال آن بــه اتــاق هــای سراســر کشــور اســت
بــرای بهــره بــرداری هــای الزم و دقیقــی کــه الزمــه توســعه
اقتصــادی اســت.

انـرژی

شماره هفتاد و هشت  //هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

13

تعریف چارچوب صادرات بــرق و گاز
چالش نگرانکننده مصرف بـرق

بــه گــزارش انــرژی امــروز ،اســحاق جهانگیــری در ایــن
جلســه بــا اشــاره بــه گــزارش نماینــده وزارت نیــرو
در خصــوص رونــد افزایشــی مصــرف بــرق در کشــور،
گفــت :افزایــش مصــرف بیرویــه بــرق چالشــی نگــران
کننــده بــرای کشــور اســت و جلوگیــری از ایــن رونــد
تنهــا بــا همراهــی و همــکاری مــردم میســر اســت؛ زیــرا
اگــر مــردم همــکاری الزم را در راســتای اصــاح الگــوی
مصــرف انــرژی بــا دولــت انجــام ندهنــد ،تالشهــای
وزارت نیــرو بــه تنهایــی نتایــج چندانــی را در بــر
نخواهــد داشــت.
معــاون اول رییسجمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه
یکــی از موضوعــات مطــرح در جلســه دربــاره تشــکیل
کارگــروه هماهنگــی صــادرات بــرق و گاز طبیعــی،
اظهــار داشــت :الزم اســت چارچــوب روشــنی بــرای
صــادرات بــرق و گاز تعییــن شــود تــا شــرکتهای
خصوصــی متقاضــی صــادرات بــرق و گاز بتواننــد در
ایــن چارچــوب و براســاس ســاز و کاری مشــخص
فعالیــت کننــد.
در ایــن جلســه کــه وزرای نفــت ،صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،راه و شهرســازی ،معــاون علمــی و فنــاوری
رییسجمهــور و روســای ســازمانهای برنامــه و
بودجــه کشــور ،انــرژی اتمــی و حفاظــت محیــط
زیســت نیــز حضــور داشــتند گزارشــی از عملکــرد مــاده
 ۷۴قانــون اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی ارائــه شــد
کــه براســاس ایــن گــزارش از ســال  ۹۰تــا پایــان ســال
 ۹۴بــر اثــر اقدامــات وزارت نیــرو ،حــدود  ۱۵۲میلیــون

بشــکه نفــت خــام صرفهجویــی صــورت گرفتــه کــه
منجــر بــه کاهــش  ۴۲میلیــون تــن دی اکســید کربــن
شــده اســت.
در ایــن گــزارش همچنیــن اعــام شــد کــه بــر اثــر
اقدامــات وزارت نفــت از ســال  ۹۰تــا  ،۹۴بــه میــزان
 ۲۷۲میلیــون بشــکه نفــت خــام صرفــه جویــی شــده کــه
منجــر بــه کاهــش  ۱۳۶میلیــون تــن دی اکســید کربــن
گردیــده و در همیــن مــدت  ۱۴.۱میلیــارد کیلــو وات
ســاعت بــرق توســط ســازمان انــرژی اتمــی کشــور تولیــد
شــده کــه ایــن میــزان تولیــد ،موجــب صرفهجویــی
 ۲۴میلیــون بشــکه معــادل نفــت خــام و کاهــش ۹.۵
میلیــون تــن CO2شــده اســت.
در ایــن نشســت همچنیــن طــرح راه انــدازی بــازار
بهینهســازی انــرژی و محیــط زیســت بعنــوان پیشــنهادی
از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری رییسجمهــور
مطــرح شــد کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر مقــرر شــد
شــرکتهای متقاضــی بتواننــد گاز و بــرق صرفــه جویــی
شــده را بــه مصــرف کننــدگان داخلــی بــا قیمــت باالتــر
از نرخهــای مصــوب دولــت بفروشــند.
پیشــنهاد کمیســیون تخصصــی شــورایعالی انــرژی مبنــی
بــر تشــکیل کمیتــه هماهنگــی صــادرات بــرق و گاز از
دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود کــه
پــس از بحــث و بررســی مقــرر شــد چارچوبــی روشــن و
ســاز و کاری دقیــق بــرای صــادرات بــرق و گاز توســط
بخــش خصوصــی تعییــن و در شــورایعالی انــرژی مطــرح
شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 4
یــا وارداتــی بهجــای فرآوردههــای نفتــی ذیربــط تــا
ســقف یکصــد میلیــارد ( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر بــه
صــورت ارزی یــا معــادل ریالــی آن بــا رعایــت قانــون اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم( )۴۴قانــون
اساســی اقــدام بــه ســرمایهگذاری بــه روش بیعمتقابــل،
ســاخت ،بهرهبــرداری و تحویــل( )BOTو یــا روشــهای
موضــوع بنــد(ب) مــاده( )۲۱۴قانــون برنامــه پنجســاله
پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران بــا تضمیــن خریــد
محصــول ،اجــازه بــه فــروش داخلــی یــا صــادرات بــرای
بلندمــدت (حداقــل دهســال) قــرارداد منعقــد و یــا مجوزهــای
الزم را بــرای ســرمایهگذاری صــادر نمایــد و همچنیــن بــه
منظــور اجــرای طرحهــای بهینهســازی ،کاهــش گازهــای
گلخانـهای و کاهــش مصــرف انــرژی در بخشــهای مختلــف از
جملــه صنعــت (بــا اولویــت صنایــع انرژیبــر) و حمــل و نقــل
عمومــی و ریلــی درون و بــرون شــهری ،ســاختمان ،توســعه
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،گســترش اســتفاده از
( CNGبــا اولویــت شــهرهای بــزرگ و مســیر راههــای
اصلــی بیــن شــهری) و تولیــد خودروهــای کممصــرف ،بــه
وزارت نفــت اجــازه داده میشــود بــا رعایــت قانــون اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم( )۴۴قانــون
اساســی بــا متقاضیــان و ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی
و عمومــی بــا اولویــت اســتفاده از تجهیــزات ســاخت داخــل،
قــرارداد منعقــد نمایــد.
توجیــه فنــی و اقتصــادی و زیســتمحیطی ،زمانبنــدی
اجــراء و بازپرداخــت و ســقف تعهــد دولــت در هریــک
از طرحهــا بــا پیشــنهاد وزارت نفــت بــه تصویــب شــورای
اقتصــاد میرســد.
تعهــد بازپرداخــت اصــل ســرمایهگذاریهای موضــوع ایــن
بنــد بهعهــده دولــت بــوده و شــرکت ملــی نفــت ایــران
منابــع ناشــی از صــادرات ســوخت صرفهجویــی حاصــل
شــده (نفتخــام معــادل) را در هــر پــروژه پــس از اعــام
وزارت نفــت در ســالهای سررســید بــه ســرمایهگذار پرداخــت
و همزمــان بــه حســاب بدهــکار دولــت (خزانــهداری کل
کشــور) منظــور و تســویه حســاب مینمایــد.
بــه شــرکتهای تابعــه و وابســته وزارت نفــت اجــازه داده
میشــود بــا رعایــت قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل
چهــل و چهــارم ( )۴۴قانــون اساســی بــا ســرمایهگذار
بخــش غیردولتــی مشــارکت نماینــد.
طرحهــای موضــوع ایــن بنــد تــا ســقف تعهــد دولــت تــا

پانصــد میلیــون ( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر یــا معــادل ریالــی آن
بــه تأییــد وزیــر نفــت و بیــش از آن بــا پیشــنهاد وزیــر نفــت
بــه تأییــد شــورای اقتصــاد میرســد.
 -۲قیمــت نفــت خــام و میعانــات گازی بــرای واحدهــای
جدیــد پاالیــش و یــا توســعه کمــی واحدهــای موجــود
غیردولتــی در داخــل بیــن نــود درصــد ( )%۹۰تــا نــود و
پنــج درصــد ( )%۹۵قیمــت صادراتــی تحویــل روی کشــتی
(فــوب) خلیــج فــارس بــر اســاس دســتورالعملی کــه توســط
وزارت نفــت اعــام میشــود بــرای حداقــل ده ســال پــس از
بهــره بــرداری تعییــن میگــردد.
 -۳قیمــت پایــه خــوراک گاز واحدهــای پتروشــمی در
چهارچــوب قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا بــه گونــهای
تعییــن میگــردد کــه از ســیزده ( )۱۳ســنت در هــر متــر
مکعــب کمتــر نشــود .همچنیــن بــه منظــور تحریــک و
تشــویق واحدهــای پتروشــیمی و فعــاالن اقتصــادی بــه
توســعه ســرمایهگذاری در صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســت
و اشــتغالزایی بیشــتر بــا اولویــت مناطــق کمتــر توســعه
یافتــه و رعایــت مــکان یابــی وزارت نفــت ،قیمــت خــوراک
گاز را بهصــورت پلکانــی بــه گونـهای تخفیــف دهــد کــه نــرخ
بــازده داخلــی ارزی ســرمایهگذار تــا ســیدرصد()%۳۰
باشــد .آییــن نامــه اجرائــی تخفیــف پلکانــی بــر اســاس
شــاخصهای ترکیبــی فــوق ظــرف مــدت ســهماه پــس از
تصویــب ایــن قانــون توســط وزارت نفــت تهیــه میشــود و بــه
تصویــب هیــأت وزیــران میرســد.
آییننامــه اجرائــی ایــن تبصــره ظــرف یکمــاه از تاریــخ
تصویــب ایــن قانــون بــا پیشــنهاد وزیــر نفــت و معــاون
برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور بــه تصویــب
هیأتوزیــران میرســد.
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همکاری با شرکتهای بزرگ نفتی
ادامه خواهد داشت

آغاز ثبتنام آزمون استخدامی
شرکتهای خصوصی و دانشبنیان از فردا

ســخنگوی دولــت از تــداوم همــکاری بــا شــرکتهای
بــزرگ نفتــی و امضــای قراردادهــای جدیــد نفتــی در
دولــت دوازدهــم خبــرداد.
محمدباقــر نوبخــت ،در نشســت خبــری امــروز خــود بــه
آثــار برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) در عرصــه
اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت :قــرارداد پنــج میلیــارد
دالری توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی ،قــرارداد مهــم و
بزرگــی بــود کــه از ثمــرات برجــام بــه شــمار میآیــد.
وی بــه موضــوع افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت
ایــران پــس از برجــام اشــاره و تصریــح کــرد :پیــش از
برجــام تنهــا میتوانســتیم یــک میلیــون بشــکه نفــت
بفروشــیم و نفتکشهــای مــا نیــز فاقــد بیمــه بودنــد،
پــس از برجــام تولیــد و صــادرات نفــت افزایــش یافــت
و گشــایشهای بســیاری نیــز در صنعــت پتروشــیمی
حاصــل شــد.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد :امیدواریــم در دولــت
دوازدهــم نیــز جــذب ســرمایههای خارجــی افزایــش
یابــد تــا در صنایــع مختلــف کشــور شــاهد گشــایشهای
فــراوان باشــیم.

دبیــر شــورای سیاســتگذاری آزمــون اســتخدام
شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان از آغــاز ثبتنــام
ایــن آزمــون از فــردا 14 ،شــهریور مــاه خبــر داد و گفــت:
در ایــن آزمــون  5هــزار نفــر از منتخبیــن بــه ســه هــزار
و  125شــرکت دانشبنیــان و بیــش از  16هــزار شــرکت
خصوصــی صنعتــی معرفــی میشــوند.
بــه گــزارش ایســنا محمدحســین قمــری در نشســت
خبــری امــروز بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین آزمــون
اســتخدامی شــرکتهای خصوصــی و دانشبنیــان افــزود:
بــا همــکاری معاونــت علمیوفنــاوری ریاســتجمهوری،
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان صــدا و
ســیما بــه منظــور تامیــن ســرمایه انســانی شــرکتهای
خصوصــی و دانــش بنیــان و انتخــاب افــراد شایســته
اقــدام بــه برگــزاری ایــن آزمــون شــده اســت.
وی هــدف برگــزاری ایــن آزمــون را کاهــش نــرخ بیــکاری
و افزایــش کیفیــت تولیــد شــرکتهای دانــش بنیــان
ذکــر کــرد و یــادآور شــد :بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی
شــده متقاضیــان از فــردا 14 ،شــهرویور مــاه بــا مراجعــه
بــه ســایت ایــن آزمــون نســبت بــه ثبــت نــام خــود اقــدام
کننــد .مهلــت ثبــت نــام ایــن آزمــون تــا  28شــهریور
مــاه جــاری تعییــن شــده اســت.
قمــری بــا بیــان اینکــه ایــن آزمــون در دو مرحلــه برگــزار
میشــود ،اظهــار کــرد :مرحلــه اول ایــن آزمــون بــه
صــورت نیمهمتمرکــز و بــه صــورت اینترنتــی در مهــر
و آبــان مــاه امســال برگــزار خواهــد شــد و پــس از اعــام
نتایــج مرحلــه اول آزمــون مرحلــه دوم بــه صــورت
مصاحبــه حضــوری در دی مــاه برگــزار میشــود..
قمــری بــا اشــاره بــه جزئیــات برنامهریــزی ایــن آزمــون
خاطرنشــان کــرد :مشــاغل مــورد نیــاز شــرکتهای
دانشبنیــان و خصوصــی بــر اســاس حــوزه شــغلی
بــه هشــت بخــش مســتقل تقســیم شــده اســت کــه
شــامل اجرایــی و فنــی ،بهداشــت ،درمــان و مراقبــت،
خدمــات رفاهــی و آموزشــی ،طراحــی رســانهای بازاریابــی
و فــروش ،فنــاوری اطالعــات ،کارشناســی و مهندســی،
مالــی حقوقــی و ادرای و مدیریتــی میشــود.

تــداوم همــکاری بــا شــرکتهای بــزرگ نفتــی
در دولــت دوازدهم
ســخنگوی دولــت بــه سیاســتهای نفتــی دولــت
دوازدهــم اشــاره کــرد و افــزود :خوشــبختانه
قراردادهــای جدیــد نفتــی مــا امــروز قابــل رقابــت بــا
دیگــر کشــورهای همســایه و نفتخیــز اســت ،هرچنــد
چالشهایــی در ایــن بــاره پیــش رو بــود امــا بــا
نظــارت همــه نهادهــا و دســتگاهها قــرارداد توســعه
فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــا کنسرســیومی بــه رهبــری
توتــال ،شــاخه بیــن المللــی شــرکت ملــی نفــت چیــن
(سیانپیســیآی) و شــرکت پتروپــارس امضــا شــد.
وی عنــوان کــرد :در دولــت دوازدهــم همــکاری بــا
شــرکتهای بــزرگ نفتــی و امضــای قراردادهــای
نفتــی ادامــه خواهــد یافــت ،تــاش داریــم ظرفیــت
تولیــد نفــت را از طریــق روزآمــد کــردن قراردادهــا
افزایــش دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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فرهنگ و اقتصاد
بــاب ارزشهــا  ،علــم اقتصــاد و کســب و کار بینالمللــی ) از اوایــل دهــه  90فرهنــگ بــار دیگــر در حــوزه تحلیــل اقتصــادی
مطــرح شــد  ،حــال آن کــه در بخــش اعظــم نیمــه دوم قــرن بیســتم محلــی از ا ِعــراب نداشــت .در آن دوره  ،دیــدگاه غالــب در
اقتصــاد بــر رفتــار منطقــی اســتوار بــود و بــه زمین ـهای کــه فراینــد تصمیمگیــری در آن تحقــق مییافــت توجهــی نمیشــد
 .نتایــج مأیوسکننــدة ناشــی از ایــن رویکــرد و نیــز تحــوالت رخ داده در اقتصــاد جهــان  ،بــذر آگاهــی و توجــه نســبت
بــه محیــط و زمینــة تصمیمگیریهــا را پاشــید  .البتــه در عالــم اقتصــاد همــواره گرایــش نهفتــهای وجــود داشــته کــه بــر
اهمیــت زمینــه در تصمیمگیریهــا تأثیــر خاصــی داشــته اســت  .بــه عــاوه  ،در رشــتههای دیگــر علــوم اجتماعــی نیــز
در بــاب تأثیــر اصــول اخالقــی و باورهــا بــر رفتــار اقتصــادی و موفقیــت اقتصــادی تحقیقاتــی انجــام شــد  .در عالــم اقتصــاد ،
ضــرورت توجــه بــه فرهنــگ بــه مثابــه عاملــی تبیینــی نخســتین بــار در دو حــوزه احســاس شــد  ،حوزههایــی کــه محققــان
در آنهــا بــا تفاوتهــای فرهنگــی روبــرو شــدند  ،یعنــی اصطالح ـ ًا اقتصــاد توســعه و بازرگانــی بینالمللــی  .از آنجــا کــه اکثــر
محققانــی کــه در مــورد توســعه کشــورهای توســعه نیافتــه مطالعــه میکننــد شــهروندان کشــورهای صنعتــی هســتند  ،ناگزیــر
بــا تفاوتهــای میــان کشــورهای زادگاه خــود و جوامــع مــورد تحقیقشــان روبــرو میشــوند  .ایــن تفاوتهــا هــر چــه بیشــتر
باشــند  ،گرایــش محققــان بــه تشــریح ایــن تفاوتهــا بــر حســب فرهنــگ نیــز عمیقتــر خواهــد شــد  .بــر همیــن مبنــا
 ،عــدم پیشــرفت در رونــد توســعة اقتصــادی بــی هیــچ شــک و تردیــدی بــه حســاب عقبافتادگــی فرهنگــی گذاشــته و
پیشــرفت غیرمنتظــره اقتصــادی نیــز نتیجــة ارزشهایــی خــاص در فرهنگــی بیگانــه قلمــداد میشــود .
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