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طوفان آمریکا بازار انرژی
را تکان داد؟

رضا پدیدار ،رئیس انجمن سازندگان
تجهیزات نفت

پیامدهــای ناشــی از طوفــان هــاروی در تگــزاس آمریــکا در یــک هفتــه اخیــر
شــبهاتی را در بــازار نفــت و انــرژی جهــان ایجــاد کرد.برخــی اینطــور تصــور
میکردنــد کــه تقاضــای خریــد نفــت بــا توجــه بــه ایــن طوفــان کاهــش
پیــدا کنــد .ظاهــرا ً بخشــی از بنگاههایــی کــه در مبــادالت فرآوردههــای
هیدروکربنــی در دنیــا فعالیــت میکننــد و ایــن کار را بهطــور واســطهای
از محــل ذخایــر بازرگانــی کشــورهای تولیدکننــده نفــت انجــام میدهنــد
اینطــور ابــراز کردنــد کــه تقاضــای خریــد بــه دلیــل عــدم اســتفاده مــردم از
خودروهــا و کاهــش میــزان خریــد بنزیــن کــم خواهــد شــد درنتیجــه در بــازار
شــاهد تنــش و کاهــش قیمــت هســتیم .ایــن فرضیــه البتــه درســت نیســت.
بررســی عرضــه و تقاضــای نفــت نشــان میدهــد کــه مــاه آینــده ،بــازار انــرژی
بهویــژه نفــت دچــار تنــش و نوســان نخواهــد شــد .میــزان پایبنــدی کشــورهای
عضــو و غیــر عضــو در اوپــک در کنتــرل عرضــه نفــت خــام بــه قــوت خــود باقــی
اســت .هرچنــد پنــج کشــور قــدری از تعهــدات خودشــان عــدول کردنــد امــا
بررسـیهای دبیرخانــه اوپــک نشــان میدهــد کــه میــزان افزایــش عرضــه نفــت
خــام توســط ایــن کشــورها در ضریــب محــدودی انجامشــده اســت .نکتــه دیگــر
اینکــه در یــک هفتــه گذشــته عربســتان میــزان تولیــد و صــادرات نفــت خــام را
کاهــش داده اســت .ایــن کشــور 6.6میلیــون بشــکه نفــت صادرمــی کنــد کــه
ایــن میــزان نســبت دو هفتــه گذشــته  494هــزار بشــکه کاهشیافتــه اســت.
کشــورهایی مثــل ایــران ،الجزایــر ،آنگــوال ،کویــت و نیجریــه میــزان صــادرات
را افزایــش دادنــد و روســیه هــم بهعنــوان یــک عضــو غیــر اوپکــی تولیــد و
صــادرات نفــت را قــدری افزایــش داده اســت امــا نــه بــه آن میــزان کــه ایــن
تغییــرات بــه افزایــش عرضــه و کاهــش قیمــت منجــر شــود.
بــه نظــر میرســد وضعیــت قیمــت نفــت در بــازار تــا هفتــه آینــده بــه روال
گذشــته ادامــه پیــدا کنــد .کشــورها در نیمکــره شــمالی بــه فصــل ســرمایه
نزدیــک میشــوند و از ســوی دیگــر پاالیشــگاههایی کــه در هفتــه گذشــته بــه
دلیــل وقــوع طوفــان هــاروی ادامــه در صفحــه 10

سیدعلی:

ایران بزرگترین جذب فاینانس در دنیا

فعــاالن بخــش خصوصــی ،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران بــه ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن صنــدوق
طــی ســالهای اخیــر پرداخــت و بــر آمادگــی بــرای پوشــش
ریســکهای صادرکننــدگان توســط ایــن موسســه تاکیــد کــرد.
ســیدکمال ســیدعلی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ارزش
تجــارت جهانــی بــه میــزان 16هــزار میلیــارد دالر اســت ،گفــت:
مجمــوع پوشــشهای صندوقهــای ضمانــت صــادرات در دنیــا
حــدود 11درصــد اســت .ســیدعلی ســپس بــه جایــگاه و رتبــه
ایــران در گــروه ریســکهای اعتبــاری اشــاره کــرد و افــزود :در
حــال حاضــر رتبــه ایــران در ایــن بخــش  6اســت کــه تالشهایــی
نیــز بــرای بهبــود و کاهــش ایــن رتبــه صــورت گرفتــه اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در ادامــه بــه رونــد کاری
ایــن صنــدوق طــی ســالهای 1383تــا  1396اشــاره کــرد و گفــت:
میــزان پوشــشهای ایــن صنــدوق در ســال  1388بــه میــزان 3میلیــارد
و 200میلیــون دالر بــود کــه پــس از ایــن ســال رونــد کاهشــی در پیــش
گرفــت امــا از ســال  93بــه بعــد ســیر صعــودی میــزان پوشــش ریس ـکها
افزایــش یافــت .وی تصریــح کــرد کــه درحــال حاضــر مجمــوع تعهــدات

صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران  56هزارمیلیــارد و 435میلیــون ریــال
اســت .بــه گفتــه ســیدعلی بــه دلیــل افزایــش حجــم معوقــات بانکــی طــی
ســالهای اخیــر ســهم بیمهنامههــا بــه نســبت ضمانتنامههــا از ســوی
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران رشــد داشــته بــه طــوری کــه طــی ســال
گذشــته ســهم بیمهنامههــا  889میلیــون دالر و ســهم ضمانتنامههــا 666
میلیــون دالر بــود .همچنیــن بــه گفتــه وی ،میــزان خســارتهای پرداختــی
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران طــی ســال گذشــته یــکهزارمیلیــارد و
273میلیــون ریــال بــوده اســت .او عمــده ریســکهای پوششــی صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران را بــرای پروژههــای خدمــات فنــی و مهندســی در
کشــورهای«عراق ،ســریالنکا ،تاجیکســتان و ســودان» عنــوان کــرد و افــزود:
تمــام تــاش مــا در صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــر ایــن بــوده کــه پــول
را بــا نــرخ 17و 18درصــد در اختیــار صادرکننــدگان قــرار دهیــم .وی یکــی از
برنامههــای ایــن صنــدوق طــی دوره کنونــی را فعالســازی مجــدد خطــوط
اعتبــار خریــدار و تســهیل دسترســی صادرکننــدگان بــه تامیــن مالــی عنــوان
کــرد و خبــر داد کــه ایــن صنــدوق تاکنــون بــا 12موسســه بینالمللــی
موافقتنامــه همــکاری امضــا کــرده اســت .او ســپس بــا بیــان اینکــه چالــش
امــروز صــادرات کشــور نــرخ ارز اســت ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

خبــر
سیاســی و حتــی بــرادرزاده عبــاس عراقچــی،
معــاون وزیــر امــو ر خارجــه بــرای معرفــی بــه
 ٢هفتــه مانــده بــه پايــان وزارت حميــد عنــوان وزیــر نیــرو مشــروح خبــر
چيتچيــان ،بــه او پشــت كــرد آخريــن
چنــدان
روزهــاي وزارت حميــد چيتچيــان،
ـم
ـرکت گاز در چشـ
ـر و شـ
ـاف توانیـ
دود اختـ
بــراي او خوشــايند نبــود .گويــا بدنــه وزارت نيــرو بخــش خصوصــی یکــی از نیروگاههــای بخــش
بــا دانســتن استمرارنداشــتن حضــور او در ايــن خصوصــی کــه در اوج تحریــم هــای ظالمانــه٤٤ ،
وزارتخانــه ،تصميــم گرفتــه بودنــد مشــروح خبــر ژنراتــور را از طریــق واســطه هــا و بــا توجــه بــه
نوســانات نــرخ ارز بــا نــرخ هــای بــاال خریــداری
دومیــن جلســه کمیســیون مشــارکت کــرد کــه بیــش از نیمــی از آن مشــروح خبــر

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران دومیــن جلســه کمیســیون
مشــارکت روز چهارشــنبه مــورخ 96/06/15
ســاعت  10:30در محــل فدراســیون تشــکیل
شــد .مشــروح خبــر

انـرژی

جزییــات تفاهــم نامــه وزارت نیــرو بــا
ســوریه سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه

انعقــاد چندیــن تفاهــم نامــه مشــترک میــان طــرف
ایـــــران بزرگتریــن جــذب فاینانــس ایرانــی و وزیــر بــرق ســوریه ،مشــروح خبــر
در دنیــا فعــاالن بخــش خصوصــی ،مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه ارائــه
ـرق
ـد بـ
ـد تولیـ
ـت جدیـ
ـد از ظرفیـ
 25درصـ
گزارشــی از عملکــرد ایــن صنــدوق طــی ســالهای
ـد
ـی یابـ
ـاص مـ
ـو اختصـ
ـای نـ
ـرژی هـ
ـه انـ
بـ
اخیــر پرداخــت و مشــروح خبــر
«ســیدمحمد صــادق زاده» افــزود :اکنــون حــدود 90
درصــد از ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای پــاک در
زیــان  2هــزار میلیــارد تومانــی از تلفــات کشــور متعلــق بــه انــرژی بادی و خورشــیدی اســت
بــرق در کشــور بــه منظــور و بــرای بررســی مشــروح خبــر
ابعــاد مختلــف مســئله هــدرروی صنعــت بــرق در
کشــور بــه ســراغ حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل
همــکاری شــرکای ترکیــهای بــا زیمنــس
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
در تولیــد انرژیهــای بــادی کنسرســیوم
ایــران مشــروح خبــر
ی متشــکل ازشــرکت بــزرگ آلمانــی زیمنــس و
 2شــرکت ترکیــهای ترکلــر و هلدینــگ کالیــون
ـمداری بــــــ
ـده شریعتــ
وعـ
ـرای تثبیت انــرژی ،برنــده مناقصــه چنــد میلیــارد دالری در
بازرگانــی
اتــاق
رئیــس
تجــاری
هــای
ه
تعرف
حــوزه انــرژی بــاد شــدند .مشــروح خبــر
تهــران عنــوان کــرد :وزیــر جدیــد صنعــت وعــده
داده اســت کــه تعرفههــا در چهــار ســال آینــده
اردکانیــان شــانس اول وزارت گزینههــای
تغییــری نخواهــد کــرد و تغییــرات تنهــا در
مختلفــی از سرپرســت ایــن وزارتخانــه ،منوچهری،
ضرورتهــای خــاص اتفــاق مــی افتــاد مشــروح حائــری ،اردکانیــان ،تابــش وعلیآبــادی تــا رجــل
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رشــد ۳۵درصــدی مبــادالت تجــاری ایــران و
پاکســتان مشــروح خبــر

اولیــن گامهــای وزارت نیــرو در دولــت امنیــت صادرکننــدگان را تامیــن مــی کنیــم
دوازدهــم مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
حضــور موفــق شــرکتهای خدمــات فنــی درخواســت ســوریه از شــرکتهای ایرانــی
و مهندســی ایــران در بــازار اندونــزی
بــرای برقرســانی مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

چیــن  ۹میلیــارد دالر در روس نفــت روســیه
جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی بــرای
ســرمایه گــذاری مــی کنــد مشــروح خبــر
نیــروگاه خورشــیدی کویــری مشــروح خبــر
نشســت همــکاری توتــال بــا شــرکت هــای
ایــران و کــره جنوبــی در مســیر امضــای
داخلــی ایــن هفتــه برگــزار مــی شــود
تفاهمنامــه هــای انــرژی مشــروح خبــر
حیــدری :وزارت انــرژی در دولــت دوازدهــم
تشــکیل شــود مشــروح خبــر
فدراســیون بانــک هــای کــره جنوبــی بــا
ـرد مشــروح
ـاء کـ
ـم امضـ
ـت تفاهـ
ـران یادداشـ
ایـ

مشــروح خبــر

ـدی
ـت درصـ
ـادی هفـ
ـد اقتصـ
ـال رشـ
ـار امسـ
بهـ
داشــته ایــم مشــروح خبــر

خبــر

ـرکتهای
ـال و شـ
ـکاری توتـ
ـه همـ
ـتین جرقـ
نخسـ
ـی مشــروح خبــر
ایرانـ
جهانگیــری دســتور بررســی فــوری ضبــط
ضمانتنامههــا را داد مشــروح خبــر
ـران
ـتان تهـ
ـرق اسـ
ـع بـ
ـد توزیـ
ـل جدیـ
مدیرعامـ
ـد مشــروح خبــر
ـوب شـ
منصـ
عبــور معاملههــای بــرق از  ۴۵۵میلیــون

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
کیلــووات ســاعت مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
تاکیــد بــر تســریع اجــرای خــط ســوم انتقــال شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان مشــروح خبــر خواهیــد کــرد
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1

گفــت :حداقــل میــزان پوشــش ایــن صنــدوق بــرای ســال
جــاری 2میلیارد دالر اســت.پ
گالیه و پیشنهادات فعاالن اقتصادی؟
از آن ســو فعــاالن بخــش خصوصــی انتقــادات خــود را
نســبت بــه عملکــرد ایــن صنــدوق عنــوان کردنــد .مهــدی
شــریفینیکنفس گفــت :یکــی از راهکارهــای افزایــش
فــروش تولیــدات نیــز ایجــاد خطــوط اعتبــاری بــرای
خریــداران ایــن محصــوالت اســت .حــال آنکــه در صنعــت
پتروشــیمی ،کشــورهای رقیــب ایــران نظیر«عربســتان»
اعتبارهــای 180روزه بــه خریــداران خــود اعطــا میکننــد.
از ایــن رو درخواســت مــا ایــن اســت کــه بــه خریــداران
معتبــری کــه میتوانیــم فهرستشــان را ارائــه کنیــم،
اعتبــار خریــدار اختصــاص دهــد .اکنــون هیــچ خریــداری
حاضــر نیســت بــه صــورت نقــدی خریــد انجــام دهــد.
در صــورت عــدم ارائــه ایــن امکانــات ،بــازار محصــوالت
پتروشــیمی ایــران یکــی پــس از دیگــری از دســت خواهــد
رفــت .حمیدرضــا صالحــی ،دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران ادامــه داد :اگــر صنــدوق ضمانــت صــادرات
از مشــارکت تشــکلها در اعتبارســنجی شــرکتها بهــره
بگیــرد ،بســیار موثــر خواهــد بــود .رییــس کنفدراســیون
صــادرات ایــران نیــز گفت«:صــدور ضمانتنامــه بــرای ورود
موقــت کاالهــا» از ســوی صنــدوق ضمانــت صــادرات تنهــا
بــرای حــدود  800شــرکت کــه مشــتری صنــدوق تلقــی
میشــوند ،صــادر میشــود کــه ایــن میــزان در مقابــل
حجــم صــادرات کشــور کافــی بــه نظــر نمیرســد .محمــد
الهوتــی ،رییــس کنفدراســیون صــادرات بــه ضــرورت
افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :کمبــود ســرمایه صنــدوق نســبت بــه
حجــم صــادرات کنونــی محســوس اســت .بــه همیــن
جهــت اتــاق ایــران ،پیشــنهاد افزایــش ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات از محــل منابــع صنــدوق توســعه
ملــی را بــه ســازمان برنامــه و بودجــه و دیگــر نهادهــای
ذیربــط ارائــه کــرده اســت .فرهــاد فزونــی نیــز یکــی از
انتقادهــا و گالیههــای بخــش خصوصــی از ایــن صنــدوق
را دریافــت هزینههایــی دانســت کــه از طــرف ایــن
صنــدوق بــرای صادرکننــدگان مطالبــهمیشــود کــه بــه
گفتــه او رقــم آن تــا حــدودی باالســت .از ســوی دیگــر

انـرژی

شماره هفتاد و نه  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

ســیدحامد واحــدی ،خزانــهدار و عضــو هیــات رییســه
اتــاق تهــران بــه وجــود نشــانههایی از پارادوکــس در
اساســنامه و عملکــرد صنــدوق ضمانــت صــادرات اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن صنــدوق کمــک اساســی کــه بخــش
خصوصــی واقعــی را بــه ســوی خــود جلــب کنــد ،ارائــه
نکــرده و اغلــب حمایتهــای خــود را بــه پروژههــای
دولتــی معطــوف کــرده اســت .صنــدوق ضمانــت صــادرات،
شــرکتهای شــبهدولتی را مــورد حمایــت قــرار داده امــا
تاکنــون چنیــن ارقامــی بــرای حمایــت از بخــش خصوصی
واقعــی اختصــاص نــداده اســت .واحــدی همچنیــن ایــن
انتقــاد را نســبت بــه عملکــرد صنــدوق ضمانــت صــادرات
وارد کــرد کــه اعتبارســنجیها توســط ایــن نهــاد بیشــتر
متوجــه کشــورهای اروپایــی و غربــی اســت؛ بــه دلیــل
اینکــه ریســک ایــن کشــورها کمتــر اســت .درحالــی کــه
مخاطــب واقعــی بخــش خصوصــی ایــران ،کشــورهای
حــوزه ســیآیاس( )CISو کشــورهایی نظیر«چیــن و
عــراق» اســت .در ادامــه مهــدی پورقاضــی هــم پیشــنهاد
ایجــاد دفتــری از ســوی صنــدوق ضمانــت صــادرات در
اتــاق تهــران را مطــرح کــرد تــا خدمــات ایــن صنــدوق بــا
ســهولت بیشــتری بــه صادرکننــدگان ارائــه شــود.
پاسخ سید علی به گالیهها
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در پاســخ
بــه نظــرات و ســواالت مطــرح شــده ،گفــت :صنــدوق

ایــن آمادگــی را دارد کــه فــروش محصــوالت پتروشــیمی
از ســوی صادرکننــدگان را تــا  6مــاه و حتــی یــک ســال
پوشــش دهــد .او ادامــه داد :ایــن امــکان نیــز وجــود دارد
کــه از طریــق بانــک توســعه صــادرات بــرای نسیهفروشــی
صادرکننــدگان ایــن بخــش ،خریــد دیــن هــم انجــام
دهیــم .ســیدعلی درخصــوص صــدور ضمانتنامههــا بــرای
ورود موقــت نیــز گفــت :درحــال حاضــر گمــرک ایــران
بــرای پذیــرش ایــن مســاله اشــکاالت اساســنامهیی گرفتــه
امــا طــی مذاکــرات صــورت گرفتــه ایــن مشــکل قابــل حــل
اســت.

صالحــی،
حمیدرضــا
فــدراســـیون صـــادرات
انـــرژی و صنایع وابســـته
ایـــران :اگــر صنــدوق
ضمانــت صــادرات از
مشــارکت تشــکلها در
اعتبارســنجی شــرکتها
بهــره بگیــرد ،بســیار موثــر
خواهــد بــود.
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او بــا بیــان اینکــه صنــدوق درحــال حاضــر محدودیــت
ســرمایه نــدارد ،افــزود :ایــن صنــدوق آمــاده اســت تــا
10برابــر ســرمایه فعلــی خــود تعهــد ایجــاد کنــد.
بــه گفتــه او در صورتــی کــه کاهــش نــرخ ارز اتفــاق
افتــد ،ایــن صنــدوق تــا میــزان بــاالی 3درصــد را بــرای
صادرکننــدگان پوشــشمیدهــد .ســیدعلی درخصــوص
گالیـه فعــاالن اقتصــادی از بــاال بــودن کارمزدهــای ایــن
صنــدوق گفــت :درحــال حاضــر بیمهنامههــای صــادره
از طــرف صنــدوق ضمانــت صــادرات در مقایســه بــا تمــام
موسســات بیمــه دنیــا پایینتــر اســت .ســیدعلی بــا
تاکیــد بــر اینکــه ایــن صنــدوق بایــد بــه ســوی همــکاری
بــا بانکهــای خصوصــی نیــز گام بــردارد ،گفــت :وقتــی
نــرخ ســود در بانکهــای خصوصــی گاهــی بــه 31درصــد
میرســد ،امــکان ایــن همــکاری کمرنــگ میشــود
درحالــی کــه در بانکهــای دولتــی ،منابعــی بــا نــرخ
کمتــر از20درصــد بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات
اختصــاص یافتــه اســت .پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه
بانکهــای خصوصــی منابعــی از صنــدوق توســعه ملــی
در اختیــار بگیرنــد و بــا منابــع خــود ترکیــب کننــد و
نــرخ ســود خــود را بــرای همــکاری بــا صنــدوق ضمانــت
صــادرات کاهــش دهنــد .او ایــن را هــم گفــت زمانــی کــه
درخواســت حمایــت از پروژههــای دولتــی بــه صنــدوق
ضمانــت صــادرات ارائــهمیشــود ،صنــدوق صرفــا بــه
دلیــل دولتــی بــودن پــروژه نمیتوانــد آن را رد کنــد.
ســیدعلی همچنیــن بــا اشــاره بــه اثــر نــرخ ارز بــر رشــد
صــادرات گفــت :امــکان افزایــش ارزش صــادرات بــه
 60میلیــارد دالر نیــز وجــود دارد امــا اگــر ســاالنه 7
الــی  8درصــد نــرخ ارز افزایــش نیابــد ،صــادرات آســیب
میبینــد .او در پایــان ســخنان خــود عنــوان کــرد کــه
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران نســبت بــه افتتــاح
دفتــر در اتــاق تهــران نظــر مثبتــی دارد و اگــر ایــن کار
لزومــی داشــته باشــد ،میتوانــد بــا اتــاق در ایــن زمینــه
همــکاری کامــل را داشــته باشــد.
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دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی
در گفت وگو با اقتصاد سیاسی عنوان کرد

زیان  2هزار
میلیارد تومانی از
تلفات برق در کشور
تلفــات ایــران در گذشــته  24تــا  25درصــد بــود،
امــا امــروز بــه  15درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ولــی هرچقــدر کــه ایــن تالشهــا بیشــتر شــود،
از یــک مرحلــه بــه بعــد کار ســختتری پیــش روی
مــا اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن مســئله نیــاز
بــه ســرمایه گــذاری بســیار زیــادی داریــم ،امــا بــه
دلیــل ارزان بــودن انــرژی ،بــرای ســرمایهگذاران
صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه در ایــن حــوزه
ســرمایهگذاری کننــد

یکــی از مســائلی کــه در مباحــث اقتصــادی کشــور کمتــر
مــورد بحــث قــرار میگیــرد ،مســئله اقتصــاد انــرژی و توجــه
بــه معضــل هــدر رفــت بــرق ،آب و گاز و هزینههــای مالــی
تابــع آن اســت .بــا ایــن حــال در رســانه هــا یــا جــو قالــب،
بــه مســئله بــرق کمتــر از ســایر بخشهــای انــرژی هــم
توجــه شــده اســت؛ بــا یــک نــگاه موشــکافانه مــی تــوان
دریافــت کــه صنعــت بــرق یکــی از صنایعــی اســت کــه از
ابتــدا کــه بــرق تولیــد میشــود ،تــا زمانــی کــه بــه دســت
مصــرف کننــده میرســد ،درحــال هــدرروی اســت و تلفــات
بســیار زیــادی در آن مشــاهده میشــود.
ایــن مســئله بــه چندیــن عامــل بازمیگــردد؛ از شــیوههای
مدیریتــی و نحــوه مصــرف بــرق توســط شــهروندان گرفتــه،
تــا عــدم توجــه بــه مســائل فنــی ،ســبب شــده کــه مــا
نســبت بــه میانگیــن کشــورهای توســعه یافتــه ،بســیار عقــب
تــر باشــیم.
بــه همیــن منظــور و بــرای بررســی ابعــاد مختلــف مســئله
هــدرروی صنعــت بــرق در کشــور بــه ســراغ حمیدرضــا
صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ،عضــو هيــات نماينــدگان و نايــب رئيــس کمیســیون
انــرژی اتــاق بازرگانــی وصنایــع معــادن تهــران و عضــو هيــات
مديــره ســنديكاي صنعــت بــرق ايــران رفتیــم و در ایــن
خصــوص بــا وی بــه بحــث پرداختیــم.
در ابتــدا اگــر بخواهیــم وارد موضــوع مســئله
ـه
ـئله چگونـ
ـن مسـ
ـویم؛ ایـ
ـور شـ
ـرق در کشـ
ـدرروی بـ
هـ
نمــود پیــدا کــرده و چنــد بخــش دارد؟

در کشــور مــا بــرق نیــز هماننــد ســایر حاملهــای انــرژی
تلفــات دارد ،ایــن تلفــات در صنعــت بــرق بــه تلفــات
«تکنیــکال» و «غیــر تکنیــکال» معــروف هســتند؛ در
گذشــته ایــن تلفــات بــاال بــود و شــاید  20الــی  30درصــد
میــزان تولیــد بــرق ،تلفــات داشــتیم کــه خوشــبختانه امــروزه
ایــن رقــم کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــه طــور کلــی
نمیتــوان گفــت کــه در هیــچ کجــای دنیــا تلفــات نداریــم؛
امــا کشــورهای توســعه یافتــه و مخصوصــا کشــورهایی کــه
اقتصــاد آنهــا در حــوزه انــرژی اقتصــاد سوبســیتی نیســت،
بــرق بــه عنــوان یــک کاال و محصولــی کــه تولیــد مــی شــود،
بــا همــان قیمــت تمــام شــده خــودش نیــز در بــازار عرضــه
میشــود ،بــه همیــن دلیــل در آن اقتصادهــا توجــه بــه
تلفــات بــرق خیلــی بیشــتر اســت .بــه طــور مثــال در کــره
جنوبــی امــروزه تلفــات در صنعــت بــرق  4درصــد اســت.

انـرژی

تلفات در ایران چند درصد است؟

شماره هفتاد و نه  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

در ایــران طبــق آمــاری کــه وزارت نیــرو اعــام می کنــد14 ،
یــا  15درصــد اســت؛ ایــن تلفــات هــم در برخــی اســتانها
بــاال و در برخــی دیگــر پاییــن اســت .علــت و ریشــه اصلــی
هــم خــود صنعــت بــرق اســت؛ اگــر در کشــور بــه موضــوع
بــرق توجــه شــود ،بــه موضــوع تلفــات هــم توجــه بیشــتری
خواهــد شــد .البتــه ایــن موضــوع نــه تنهــا در بــرق ،بلکــه در
گاز و آب هــم بایــد وجــود داشــته باشــد .اساســا هــر چیــزی
کــه قیمــت داشــته باشــد ،ســبب خواهــد شــد کــه مصــرف
کننــده توجــه بیشــتری نســبت بــه هــدر رفتــن آن داشــته
باشــد.
خوشــبختانه وزارت نیــرو طــی ســالهای اخیــر در صنعــت
بــرق تــاش هایــی در جهــت کاهــش تلفــات بــرق داشــته
اســت؛ البتــه همانطــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتــم ،تلفــات
در ایــن حــوزه را بایــد بــه دو بخــش تلفــات تکنیــکال و
غیرتکنیــکال تقســیم بنــدی کنیــم .تلفــات تکنیــکال شــامل
تلفــات مســی و آهنــی اســت و بــه طــور کلــی در حــوزه
شــبکه توزیــع و انتقــال صــورت میگیــرد کــه ایــن مســئله
در فشــار قــوی کمتــر بــوده و شــاید بــه دو یــا ســه درصــد
برســد .در  30ســال گذشــته بیشــتر تمرکــز دولــت بــر
تولیــد و خطــوط انتقــال بــوده و توجــه چندانــی بــه مســئله
توزیــع نشــان نــداده اســت .بنابرایــن مــا شــاهد ایــن حجــم
از تلفــات هســتیم.
مســئله دیگــر ،تلفــات غیرتکنیــکال اســت کــه مــی تــوان
مصــداق عینــی آن را بــرق دزدی عنــوان کــرد؛ البتــه گفتنــی
اســت کــه ایــن مســئله در بســیاری از بخشهــای کشــور
رونــد کاهشــی داشــته اســت .ایــن رونــد کاهشــی نشــان
میدهــد کــه کــه هــم اکنــون در وزارت نیــرو بررس ـیهایی
صــورت گرفتــه کــه منجــر بــه ایــن اتفــاق شــده اســت.
نکتـهای کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه
در بخــش خصوصــی بــه مســئله تلفــات بــرق کمتــر توجــه
میشــود .بــا وجــود اینکــه قوانیــن هــم موجــود اســت ،ایــن
توجــه انــدک اســت .علــت عمــده آن هــم همــان بحــث
توجــه بــه اقتصــاد بــرق و انــرژی اســت کــه مــا بایــد روی
ایــن موضــوع تمکــز ویــژهای داشــته باشــیم تــا بتوانیــم
عــاوه بــر جلوگیــری از تلفــات بــه بحــث بهینــه ســازی
مصــرف بــرق هــم برســیم؛ مــا امــروز ســه برابــر متوســط
دنیــا مصــرف بــرق داریــم ،در حالــی کــه پنجــره هایمــان
نــور خــوب بــه اتــاق هــا و دفتــر کارمــان مــی دهنــد ،ولــی از
روشــن کــردن چــراغ هــا پرهیــز نمــی کنیــم.
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بنابرایــن تــا زمانــی کــه بــه بحــث اقتصــاد انــرژی توجهــی
صــورت نگیــرد ،در تمامــی بخشهــای مختلــف انــرژی بــا
ایــن مشــکل روبــرو خواهیــم بــود .بــا ایــن حــال دولــت بــا
بودجــه اندکــی کــه داشــته در ایــن زمینــه حرکــت هــای
خوبــی هــم انجــام داده اســت ،تــا حــدودی کــه توانســته بــا
منابعــی کــه داشــتهاند حداقــل بخشــی از پروژههایــی را بــا
نوســازی در شــبکه هــای توزیــع اصــاح کــرده انــد.
بــه هــر حــال تلفــات ایــران در زمانــی  24تــا  25درصــد
بــود ،امــا امــروز بــه  15درصــد کاهــش یافتــه اســت .ولــی
هرچقــدر کــه ایــن تالشهــا بیشــتر شــود ،از یــک مرحلــه
بــه بعــد کار ســختتری پیــش روی مــا اســت .بــرای
دســتیابی بــه ایــن مســئله نیــز مــا نیــاز بــه ســرمایه گــذاری
بســیار زیــادی داریــم ،امــا بــه دلیــل ارزان بــودن انــرژی،
بــرای ســرمایهگذاران صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه در ایــن
حــوزه ســرمایهگذاری کننــد؛ اگــر بــرق از ارزش مــادی
حقیقــی برخــوردار بــود ،هزینههــای ســرمایه گــذاری هــم
توجیــه پذیــر بــود ،بنابرایــن توجیــه پذیــر نیســت کــه در
شــرایط فعلــی شــبکه توزیــع را اصــاح کنــد.
ســاالنه از نظــر ریالــی چــه میــزان آســیب مــی
بینیــم؟

در حــال حاضــر حــدود  240میلیــارد کیلــو وات ســاعت بــرق
مــی فروشــیم ،در کنــار ایــن موضــوع بایــد فکــر کنیــم کــه
حداقــل  15درصــد آن نیــز تلــف میشــود کــه  15درصــد
در  240میلیــارد کیلــو وات ســاعت 36 ،میلیــارد کیلــو وات
ســاعت مــی شــود کــه اگــر ایــن را در قیمــت متوســط هزینــه
هــر مصــرف کننــده ایرانــی ضــرب کنیــم ،رقمــی بالــغ بــر
حــدود  2هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود .در ایــران ایــن
عــدد تــا نصــف هــم میتوانــد کاهــش پیــدا کنــد .البتــه در
پهنــه اصلــی مــان هــم ایســتگاه هــای تقویــت کننــده و چنــد
نیــروگاه داریــم کــه ایــن عامــل در شــبکه هــای گســترده
جــواب مــی دهــد ،ولــی بــا ایــن حــال بیــش از ســه درصــد
نیســت ،بلکــه بیشــتر آن مربــوط بــه توزیــع و بافتهــای
فرســوده اســت.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ،مســئله تلفــات
قبــل از انتقــال و توزیــع اســت؛ مــا در نیروگاههــای خــود
تلفاتــی بــه نــام تلفــات راندمــان داریــم کــه بایــد روی ایــن
موضــوع هــم بحــث شــود؛ بــه طــور مثــال ممکــن اســت در
یــک نیــروگاه قدیمــی بــا راندمــان  40درصــد ،هــزار متــر
مکعــب گاز بــه ادامــه در صفحــه 14
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اتــاق بازرگانــی تهــران آمادگــی دارد بــا همــکاری
دولــت در مــورد تحقــق ایــن اهــداف گام بــردارد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره حضــور مدیرعامل
موسســه فریــزر در اتــاق تهــران گفــت :قــرار شــد ایــن
موسســه بــا ارائـ ه راهکارهــا و پیشــنهادات ،شــرایطی را
فراهــم کنــد تــا رتبــه ایــران در آزادی اقتصــادی بهتــر
شــود .در حــال حاضــر رتبــه ایــران  ۱۵۲اســت.
وی اضافــه کــرد :بــه همــراه مدیــر عامــل موسســه
فریــزر ،وزیــر اقتصــاد عمــان نیــز حضــور داشــت.
قبــل از آزادی اقتصــادی درآمــد ســرانه عمــان ۴۰۰۰
دالر بــود امــا بــا اصالحــات انجــام شــده و بــا کمــک
موسســه فریــزر درآمــد ســرانه ایــن کشــور بــه  ۳۶هــزار
دالر رســیده اســت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

وعده شریعتـمداری
بـــــرای تثبیت
تعرفههای تجاری

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران عنــوان کــرد :وزیــر
جدیــد صنعــت وعــده داده اســت کــه تعرفههــا در
چهــار ســال آینــده تغییــری نخواهــد کــرد و تغییــرات
تنهــا در ضرورتهــای خــاص اتفــاق مــی افتــاد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری در جلســه
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران کــه امــروز
( ۲۱شــهریور) برگــزار شــد ،گفــت :امیدواریــم یــک
صــدای واحــد بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد از دولــت
شــنیده شــود.
وی افــزود :مســائلی از جملــه تــک نرخــی کــردن ارز،
اصــاح سیســتم نظــام بانکــی ،مبــارزه بــا فســاد و
رونــق بــازار ســرمایه بایــد در رأس کار دولــت باشــد.

رشد صنعت ساختمان بعد از  ۲۰فصل رکود
خوانســاری در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش عنوان
کــرد :وزرای اقتصــادی دولــت دوازدهــم بــا  ۲۴بنــد
ارائـ ه شــده از طــرف اتــاق بازرگانــی تهــران بــه عنــوان
راهکارهــای مثمــر ثمــر در اقتصــاد ایــران موافــق بودند.
وزیــر صنعــت نیــز آمادگــی دارد کــه همــه شــرکت هــا
بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــوند .همچنیــن موضــوع
دیگــری کــه در دیــدار هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی
ایــران بــا وزیــر صنعــت مطــرح شــد ،موضــوع تعرفــه
هــا بــود کــه وزیــر جدیــد صنعــت قصــد دارد تعرفــه
هــا را بــه مــدت چهــار ســال ثابــت نگــه دارد و فقــط در
مــوارد ضــروری تغییــرات در تعرفههــا صــورت گیــرد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت :همچنیــن اجالس
جهانــی اتــاق هــای بازرگانــی هفتــه آینــده برگــزار مــی
شــود کــه بــر ایــن اســاس هیاتــی از اتــاق بازرگانــی
ایــران و تهــران در آن حضــور دارنــد .همچنیــن بعــد از
 ۲۰فصــل متوالــی کــه رشــد صنعــت ســاختمان منفــی
یــا صفــر بــود در فصــل بهــار ایــن رشــد بــه  ۷.۱درصــد
رســید کــه اگــر ایــن وضعیــت تــداوم داشــته باشــد
جــای امیــدواری اســت کــه در فصــل هایــش پیــش رو
رونقــی در بخــش ســاختمان ایجــاد شــود.
وی افــزود :رئیــس کل بانــک مرکــزی موضــوع تــک
نرخــی کــردن ارز را نیــز مطــرح کــرده کــه حــذف ارز
مســافرتی مقدمــه آن بــوده اســت کــه امیدواریــم تــک
نرخــی شــدن ارز در ســال جــاری صــورت بگیــرد.

انـرژی

شماره هفتاد و نه  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

اولین گامهای وزارت نیرو در
دولت دوازدهم

باوجــود اینکــه وزارت نیــرو دورانــی بیوزیــر را ســپری
میکنــد امــا چنــد پیشــنهاد مهــم ایــن وزارتخانــه مــورد
تصویــب شــورای اقتصــاد قــرار گرفتــه و قــرار شــده کــه
پــس از تعییــن وزیــر در صــدر اجــرای برنامههــا قــرار
بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در آخریــن جلســه شــورای اقتصاد ســه
درخواســت وزارت نیــرو مبنــی بــر اســتفاده از تســهیالت
مالــی خارجــی (فاینانــس) بــرای انتقــال آب شــرب و
کشــاورزی بــه شــهرهای شــمال اســتان خوزســتان،
اســتفاده از اوراق مشــارکت ریالــی و یــا صکــوک اســامی
و فــروش بخشــی از اراضــی مــازاد نیــروگاه پرنــد مــورد
تصویــب قــرار گرفتــه .اســت
در تشــریح ایــن برنامههــا میتــوان گفــت باتوجــه بــه
اینکــه مســاله آب اســتان خوزســتان از پیچیدگــی و
حساســیت فراوانــی برخــوردار اســت و دولــت اهمیــت
ویــژهای بــرای حــل مســائل ایــن اســتان قائــل شــده،
قــرار شــده از تســهیالت مالــی خارجــی (فاینانــس) بــرای
انتقــال آب شــرب و کشــاورزی بــه شــهرهای شــمال

حضور موفق شرکتهای خدمات فنی و
مهندسی ایران در بازار اندونزی
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از تارنمــای ســازمان
توســعه تجــارت ایــران« ،انــور کمــری» بــا اشــاره بــه
نمونههــای مختلــف شــرکتهای فنــی و مهندســی
در بــازار هــدف اظهــار داشــت :حضــور موفــق شــرکت
مپنــا (مدیریــت پروژههــای نیروگاهــی ایــران) در برخــی
پروژههــای اندونــزی باعــث شــده اســت تــا دولتمــردان و
فعــاالن اقتصــادی اندونزیایــی در حــوزه نیــرو بــه توانمندی
شــرکتهای ایرانــی اذعــان داشــته باشــند.
وی افــزود :ایــن موضــوع مویــد حضــور شــرکتهای
فنــی و مهندســی توانمنــد و متعهــد در بازارهــای هــدف و
اجــرای پروژههــای موفــق اســت کــه بــه طــور قطــع تأثیــر
مثبتــی بــر نــگاه و بــاور دولتمــردان و تجــار ایــن کشــورها
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اســتان خوزســتان علیرغــم اینکــه بــرای دولــت توجیــه
مالــی نــدارد ،در دولــت دوازدهــم اقــدام شــود.
همچنیــن اســتفاده از اوراق مشــارکت ریالــی و یــا صکــوک
اســامی بــه مبلــغ هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای
اجــرای طرحهــای مختلــف وزارت نیــرو از مصوبــات ایــن
جلســه بــود .همچنیــن بــا دو درخواســت دیگــر سرپرســت
وزارت نیــرو کــه یکــی فــروش بخشــی از اراضــی مــازاد
نیــروگاه پرنــد و دیگــری اســتفاده از تســهیالت مالــی
خارجــی بــرای انتقــال آب شــرب و کشــاورزی بــه
شــهرهای ایــذه ،بــاغ ملــک ،هفتــگل ،قلعــه تــل ،رامهرمــز،
صیــدون و روســتاهای مســیر بــود کــه کل تســهیالت
آبرســانی بــه شــهرهای شــمالی خوزســتان  ۴۰۶میلیــون
یــورو و میــزان اشــتغالزایی ایــن طــرح  ۵۵۰نفــر بــه
صــورت مســتقیم و  ۲۰۰نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم
اســت.
وزارت نیــرو بــهعنــوان یــک وزارتخانــه کلیــدی و مهــم
نقــش ویــژهای در تامیــن زیرســاختهای کشــور دارد
بــه همیــن دلیــل در هیــچ زمانــی نمیتــوان اهمیــت
ایــن وزارتخانــه را نادیــده گرفــت ،تصویــب ســه طــرح
پیشــنهادی ایــن وزارتخانــه گــواه ایــن امــر اســت کــه
رویکــرد دولــت نســبت بــه ایــن وزارتخانــه در دولــت
دوازدهــم جــدی تــر شــده اســت.
ب

خواهــد داشــت.
رایــزن ایــران در اندونــزی بــا تشــریح برنامههای توســعهای
کوتــاه مــدت و بلندمــدت متنــوع کشــور اندونــزی خاطــر
نشــان کــرد :بــازار اندونــزی و حضــور در ایــن برنامههــا
مســتلزم اجــرای پروژههــای کوچــک و بــزرگ در ایــن
کشــور اســت کــه حضــور ســایر شــرکتهای فنــی و
مهندســی بــه صــورت فیزیکــی در ایــن کشــور و ایجــاد
دفتــر نمایندگــی و همچنیــن قــرار گرفتــن در فهرســت
عرضــه کننــدگان معتبــر وزارتخانههــا و شــرکتهای
متولــی پــروژه میتوانــد مفیــد فایــده باشــد.
بررســی خبرنــگار ایرنــا از آمــار گمــرک جمهوری اســامی
ایــران نشــان مــی دهــد در  10ماهــه ســال  1395میــزان
صــادرات از جمهــوری اســامی ایــران بــه اندونــزی 126
میلیــون و  435هــزار و  44دالر بــود .در ایــن مــدت ارزش
واردات از ایــن کشــور بــه  149میلیــون و  494هــزار و
 834دالر رســید.
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آخريــن روزهــاي وزارت حميــد چيتچيــان،
چنــدان بــراي او خوشــايند نبــود .گويا بدنــه وزارت
نيــرو بــا دانســتن استمرارنداشــتن حضــور او در اين
وزارتخانــه ،تصميــم گرفتــه بودنــد تصميمهايــش
را زميــن بگذارنــد و بــا پشــتكردن بــه او ،خــود
رأســا وارد عمــل شــوند.
بــر هميــن اســاس هــم بــود كــه كارگــروه
رســيدگي بــه «قراردادهــاي متوقــف» ،بــا وجــود
مصوبــه ايــن وزارتخانــه بــراي جلوگيــري از فســخ
قراردادهــا و ضبــط ضمانتنامههــاي شــركتهاي
آســيبديده از بحــران ارزي ســالهاي  89تــا ،91
كنــار گذاشــته شــد و دو هفتــه مانــده بــه پايــان
دولــت يازدهــم ،شــركتهاي اقمــاري و معاونــان
مربوطــه در وزارت نيــرو ،تصميــم بــه دورزدن
كارگــروه گرفتــه و بــه ضبــط ســه قــرارداد از 79
قــرارداد توافقشــده بــراي رســيدگي در كارگــروه،
اقــدام كردنــد.
ماجراي «قراردادهاي متوقف» چيست؟

ماجــرا بــه ســالهاي  89تــا  91بازميگــردد كــه بــه دليــل
تحريمهــا ،نــرخ ارزيكبــاره بــه بيــش از سـ ه برابــر رســيد و
بــا اجــراي ناقــص قانــون هدفمنــدي يارانههــا ،اقتصــاد بــا
تــورم لجامگســيخته بيــش از 40درصــدي روبــهرو شــد و
در كنــار آن ،ســودهاي بانكــي هــم افزايــش ناگهانــي يافــت.
ايــن اقدامــات ،موجــب زمينخــوردن بســياري از صنعتگران
در تمــام بخشهــا شــد و قراردادهــا را دچــار چالــش كــرد
و بســياري از پيمانــكاران نتوانســتند بــه تعهــدات خــود در
قالــب قــرارداد بــا كارفرمايــان جامــه عمــل بپوشــانند .چنين
رخدادهايــي در بيشــتر قراردادهــا ،مصداقــي از فرسمــاژور
محســوب شــده و بــراي آن پيشبينيهايــي در قراردادهــا
در نظــر گرفتــه ميشــود .در مفــاد مــاده  229قانــون
مدنــي آمــده« :اگــر متعهــد بــه واســطه حادثـهاي كــه رفــع
آن خــارج از حيطــه اقتــدار اوســت ،نتوانــد از عهــده تعهــد
خــود برآيــد ،محكــوم بــه پرداخــت خســارت نخواهــد بــود».
در چنيــن شــرايطي و بــا پذيــرش خــارج از اختيــار بــودن
چنيــن واقعـهاي بــراي بســياري از صنايــع ،اغلــب پروندههــا
در وزارتخانههــاي مربوطــه بــه شــورايعالي فنــي بــراي
رســيدگي رفتــه و بــراي آنهــا حكمهايــي در نظــر گرفتــه
ميشــود .بااينحــال ،چنيــن اقدامــي در وزارت نيــرو بــه
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 ٢هفته مانده به پايان
وزارت حميد چيتچيان،
به او پشت كرد
بـيکاري كارگــران شــاغل مربوطــه و تشــديد تنــش و بحران
در وزارت نيــرو ،از ضبــط ضمانتنامههــاي قراردادهــاي
متوقــف ،تــا رســيدگي و اتخــاذ تصميــم منطقــي بــراي
فيصلـهدادن بــه قراردادهــاي متوقــف اجتنــاب شــود تــا ايــن
اتفــاق در جابهجايــي مقــام عالــي وزارت و بالتکليفــي آن
وزارتخانــه صــورت نپذيــرد و بــر اســاس توافقــات حاصلــه
در كارگــروه مشــترک ،اقدامــات مقتضــي بــه انجــام رســد».

داليلــي نامشــخص ،انجــام نشــد و بــا رايزنيهــاي دو طــرف
دعــوا (شــركتهاي زيرمجموعــه ســنديكاي صنعــت بــرق
بهعنــوان پيمانــكار و كارفرمايــان شــامل شــركتهاي
اقمــاري وزارت نيــرو) بــا حميــد چيتچيــان ،وزيــر نيــروي
وقــت بهعنــوان شــخص اول ايــن وزارتخانــه و معاونــان
مربوطــه و نماينــدگان شــركت توانيــر ،كارگروهــي بــا عنوان
«کارگــروه مشــترك قراردادهــاي متوقــف» تشــكيل شــد تــا
در ذيــل آن ،رســيدگي بــه ايــن  79قــرارداد در دســتور كار
قــرار گيــرد .بااينحــال ،در روزهــاي پايانــي دولــت يازدهــم ،دستور ويژه وزير نيرو براي توقف فسخ قراردادها
مصوبــه ايــن وزارتخانــه كــه بــه شــركتهاي زيرمجموعــه پيــام باقــري ،نايبرئيــس ســنديكاي بــرق و عضــو
اقمــاري ابــاغ شــده بــود ،ناديــده گرفتــه شــد و بــا كميســيون انــرژي اتــاق ايــران ،در گفتوگــو بــا «شــرق»
كنارگذاشتهشــدن آن ،ضمانتنامــه ســه شــركت پيمانــكار در شــرح آنچــه در ســالهاي  ٨٩تــا  ٩١رخ داده و آثــار
ضبــط شــد و پرونــده باقــي قراردادهــا هــم بــراي اقداماتــي آن بــر صنعــت بــرق ،ميگوي ـد  :ايــن اتفاقــات باعــث شــد
بخــش خصوصــي در صنعــت بــرق بـ ه دليــل تغييــر ناگهانــي
از ايــن دســت ،روي ميــز قــرار گرفــت.
حــاال ســنديكاي صنعــت بــرق ايــران ،وارد ميــدان شــده قيمتهــاي پايــه ،ديگــر امــكان عمــل بــه تعهــدات خــود را
و بــا نامهنــگاري بــه اســحاق جهانگيــري ،معــاوناول در قــرارداد بــا كارفرمايــان نداشــته باشــد .ايــن رخدادهــا،
رئيسجمهــور ،چيتچيــان در زمــان حضــور در ايــن خــارج از اراده پيمانــكاران بــود .عوامــل محيطــي و عوامــل
وزارتخانــه و ســازمان برنام ـهو بودجــه و مجلــس ،خواهــان بيــرون از بنــگاه اقتصــادي ،ســبب شــده بــود آنهــا نتواننــد
بــه تعهــدات خــود بــا همــان قيمتهــاي قــراردادي عمــل
جلوگيــري از اســتمرار ايــن رونــد شــده اســت.
در بخشــي از نامــه علــي بخشــي ،رئيــس هيئتمديــره كننــد.
و عضــو کارگــروه مشــترك قراردادهــاي متوقــف ،بــه او در ادامــه بــا اشــاره بــه واكنشهــاي كارفرمايــان در
نمايندگــي از شــركتهاي زيرمجموعــه ســنديكاي بــرق ،همــان ســالها ،ميافزايــد :بــ ه دليــل بيتوجهــي بــه ايــن
خطــاب بــه معــاوناول رئيسجمهــور آمــده« :از آن مقــام مســئله ،كارفرمايــان آغــاز بــه اخطــار بــراي فســخ قــرارداد و
محتــرم تقاضــا دارد دســتور فرماييــد بــراي جلوگيــري از ضبــط ضمانتنام ـه كردنــد و اقداماتــي هــم در ايــن زمينــه
تشــديد بحــران در شــركتهاي ســازنده و پيمانــکار صنعــت انجــام دادنــد .ســنديكاي صنعــت بــرق در همــان مقطــع،
بــرق و نابــودي ســرمايههاي مولــد كشــور و بهتبــع آن بــراي جلوگيــري از ايــن اقدامــات كارفرمايــان دولتــي
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ق منطقــهاي يــا شــركتهاي توزيــع و
(شــركتهاي بــر 
در مجمــوع شــركتهاي اقمــاري وزارت نيــرو) ،وارد عمــل
شــد تــا ايــن مســئله را بهشــيوهاي منطقــي حــل كنــد.
بــه گفتــه ايــن فعــال بخــش خصوصــي ،حــدود ســال
 ،٩٤ســنديكاي صنعــت بــرق يكبــار بــه شــركتهاي
عضــو خــود فراخــوان داد و اعــام كــرد شــركتهايي كــه
چنيــن مشــكلي دارنــد ،بــا مســتندات مربوطــه بــه ســنديكا
مراجعــه كننــد .حــدود  ٧٩متقاضــي از اعضــاي ســنديكا
پروندههــاي خــود را تشــكيل داده و در اختيــار ســنديكا
قــرار دادنــد .البتــه ايــن فقــط شــامل شــركتهاي عضــو
ســنديكاي صنعــت بــرق اســت و احتمــاال خــارج از ســنديكا،
شــركتهاي ديگــري نيــز دچــار هميــن مشــكل شــدهاند
كــه از آنهــا بياطــاع هســتیم.
باقــري بــا اشــاره بــه جلســه مشــترك بــا وزارت نيــرو
بــراي حــل ايــن مشــكل ،ميگويــد :در شــهريور ســال ،٩٥
جلســهاي بــا حميــد چيتچيــان ،وزيــر نيــروي وقــت و
ســاير معاونــان وزارت نيــرو و نماينــدگان ســنديكاي بــرق
برگــزار شــد .ايــن جلســه مصوباتــي داشــت .يكــي از مصوبات
آن ،تشــكيل كارگروهــي بــراي رســيدگي بــه قراردادهــاي
موســوم بــه «قراردادهــاي متوقــف» بــود .ايــن كارگــروه
متشــكل از نماينــدگان صنعــت بــرق و نماينــدگان شــركت
توانيــر و نماينــدگان شــركتهاي بخــش خصوصــي ناتــوان
بــه اجــراي تعهــدات و كارفرماهــاي آنهــا بــود .مصوبــه دوم
نيــز ،دســتور توقــف بالفاصلــه اخطارهــاي فســخ قــرارداد و
ضبــط ضمانتنامــه بــه شــركتهاي تابعــه وزارت نيــرو
بــود .ايــن مصوبــات از طــرف وزارت نيــرو بــه شــركتهاي
تابعــه ابــاغ شــد تــا از ايــن اقدامــات پرهيــز كــرده و در
ايــن كارگــروه مشــكل را بررســي كننــد .در ايــن راســتا،
 ٣٠كارفرمــا از شــركتهاي بــرق منطق ـهاي و شــركتهاي
توزيــع ،شناســايي شــدند و در ايــن مــدت نيــز فقــط شــش
كارفرمــا فرصــت رســيدگي در ايــن مقطــع را پيــدا كردنــد
كــه يكــي از آنهــا بــرق منطق ـهاي خوزســتان بــود.
او ادامــه ميدهــد :كار بــه ايــن منــوال جلــو ميرفــت تــا
اينكــه در دو ،ســه هفتــه گذشــته ،شــاهد بوديــم بــا وجــودي
كــه بنــا بــود تمــام ايــن مشــكالت در ايــن كارگــروه مــورد
رســيدگي قــرار گيــرد ،معاونــت بــرق وزارت نيــرو ،جلسـهاي
را بــدون حضــور نماينــدگان ســنديكاي بــرق بــا برخــي
از شــركتهاي مشــكلدار بــا حضــور كارفرماهــاي آنهــا
برگــزار ميكنــد بــه تعبيــري ديگــر ،جلســهاي خــارج از
ايــن كارگــروه بــراي رســيدگي بــه ادامــه در صفحــه13
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جزییات تفاهم نامه
وزارت نیرو با سوریه

دومین جلسه کمیسیون مشارکت
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

دومیــن جلســه کمیســیون مشــارکت روز چهارشــنبه مــورخ  96/06/15ســاعت  10:30در محــل
فدراســیون تشــکیل شــد.
در جلســه بــه بحــث در رابطــه بــا تشــکیل  ،موانــع و پشــنهادات در مــورد کنسرســیوم مطــرح
گردیــد .
در بحــث شــکل گیــری کنسرســیوم  ،ضوابطــی بایــد باشــد تــا رقابتــی نباشــد و بــرای ورود
شــرکت هــا بــه کنسرســیوم فیلتــر گــزاری شــده و شــرکتهایی کــه  %75امتیــاز را دریافــت
کننــد وارد ایــن کنسرســیوم مــی شــوند  .بــرای رســیدن بــه اهــداف مطلــوب بهتــر اســت
الگویــی مناســب تهیــه شــود و یکــی از ایــن اهــداف بــرای رســیدن بــه موفقیــت بخــش
فرهنگــی و آمــوزش مــی باشــد کــه بایــد بهینــه ســازی شــود و در اینجــا مــی تــوان اشــاره به
ایــن موضــوع کــرد کــه تجربــه خــود یــک کنسرســیوم مــی باشــد بــه عنــوان مثــال شــرکت
صانیــر .
یکــی از نــکات مهــم در بخــش تشــکیل کنسرســیوم کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت منافــع
همــه اعضــاء حفــظ شــود.
از دیگــر کمیســیون هــای فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران مــی تــوان
نــام بــرد بــه :

 -1کمیســیون روابــط بیــن الملــل  -2کمیســیون تأمیــن مالــی و نظــام بانکــی -3
کمیســیون قوانیــن و مقــررات  -4کمیســیون تســهیل تجــارت  -5کمیســیون انــرژی
 -6کمیســیون عضویــت و امــور داخلــی

از عالقمنــدان بــه حضــور در کمیســیون هــای فــوق دعــوت مــی شــود جهــت حضــور و یــا
معرفــی نماینــدگان خــود در ایــن کمیســیون هــا بــه شــماره هــای  88305258-88825110و یــا
ایمیــل info@fieei.comتمــاس حاصــل نمائیــد.

سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه انعقــاد چندیــن
تفاهــم نامــه مشــترک میــان طــرف ایرانــی و وزیــر
بــرق ســوریه ،گفــت :عمــده ایــن قراردادهــا مربــوط بــه
بازســازی تجهیــزات بــرق ،نیروگاههــا و خطــوط انتقــال
اســت تــا بتوانیــم خدمــات بهتــری را در اختیار مشــترکان
ســوری قــرار بدهیــم.
بهگــزارش انــرژی امــروز ،ســتار محمــودی در حاشــیه
نشســت مشــترک خــود بــا وزیــر بــرق ســوریه بــا تاکیــد
بــر اینکــه ظرفیــت ایــران و ســاخت تجهیــزات در آن
در خاورمیانــه بینظیــر اســت ،گفــت :بدیــن منظــور
شــرکتهای مــا بــا ظرفیــت بــاالی کاری و حرکــت در
مســیر دانــش روز در تــاش بــرای بازســازی و توســعه
ظرفیــت زیرســاختهای اصلــی ســوریه همچــون آب،
بــرق و تاسیســات بهداشــتی آب و فاضــاب خواهنــد بــود.
سرپرســت وزارت نیــرو افــزود :ایــن وزارتخانــه بــا مجموعه
راهکارهــا و شــرایطی کــه در اختیــار دارد میتوانــد ایــن
شــرکتها را بــه طــور منظــم در جهــت توســعه ســوریه
هدایــت و آنهــا را در ایــن مســیر قــرار دهــد.
وی بــا اشــاره بــه انعقــاد چندیــن تفاهــم نامــه مشــترک
میــان وزاری نیــرو بــرق ایــران و ســوریه در ایــن جلســه،
تصریــح کــرد :عمــده ایــن قراردادهــا مربــوط بــه بازســازی
تجهیــزات بــرق ،نیروگاههــا و خطــوط انتقــال اســت تــا
بتوانیــم خدمــات بهتــری را در اختیــار مشــترکان ســوری
قــرار بدهیــم.
محمــودی وضعیــت امنیــت مناطــق امکانپذیــر بــرای
توســعه را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود :بــا وجــود
تبلیغــات صــورت گرفتــه از ســوی گروههــای تروریســتی
شــاهد واقعیــت دیگــری در ایــن مناطــق هســتیم و
نگرانــی بــرای حضــور شــرکتهای ایرانــی وجــود نــدارد.
شــرکتهای ایرانــی پیــام آور روشــنایی در ســوریه
هســتند
سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه کمکرســانی فعلــی
شــرکتهای ایرانــی در جهــت توســعه زیرســاختهای

7

برقــی ســوریه ،بیــان کــرد :شــرکتهای ایرانــی امــروزه
پیــام آور روشــنایی و بازســازی نیروگاههــا در ســوریه
هســتند؛ ولــی در گوشــه دیگــری از دنیــا کشــورهای
هســتند کــه بــا بمــب و موشــک وارد ســایر مناطــق
میشــوند و پیــام تخریــب بــه همــراه خــود دارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :حضــور ایــران در ســوریه فراتــر از
یــک کار اقتصــادی و همــکاری دو طرفــه اســت و نشــان
از یــک پیــام ایدئولوژیــک بینشــی ،انســانی و سیاســی در
دنیــا دارد کــه در یــک ســو از جهــان کشــورها بــا پیــام
روشــنایی ،رســاندن آب و بــرق و خدمــات بهداشــتی وارد
میشــوند و در گوشــه دیگــری ایــن پیــام را بــا اهــرم
بمــب و موشــک مشــاهده میکنیــم.
محمــودی ایــران و ســوریه را در آســتانه یــک همــکاری
گســترده دانســت و افــزود :شــرکتهای ایرانــی آمــاده
تحقــق ایــن مهــم هســتند و مــا نیــز از ایــن امــر
حمایــت خواهیــم کــرد کــه امیدواریــم حاصــل اینهــا
بیــش از گذشــته بــه نفــع کشــور ســوریه ،مــردم آن و
همکاریهــای دو طرفــه باشــد.
وی در خصــوص رونــد اجــرای تفاهمــات میــان دو کشــور،
گفــت :زمینــه اجرایــی بخشــی از ایــن تفاهــم نامــه از
گذشــته شــروع شــده اســت و بخشــی از ایــن قراردادهــا
نیــز مربــوط بــه گذشــته اســت کــه مجموعــه اینهــا در
نهایــت بــه بیــش از چنــد صــد میلیــون یــورو خواهیــد
رســید.
همچنیــن وزیــر بــرق ســوریه نیــز در حاشــیه ایــن
نشســت بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران ،گفــت :در طــول
ســالهای بحــران ایــران تنهــا در عرصــه سیاســی حامــی
مــا نبــوده اســت ،بلکــه در زمینــه تامیــن انــرژی بــرق
پایــدار نیــز نهایــت همــکاری را بــا مــا داشــته اســت.
«زهیــر خربوطلــی» افــزود :شــرکتهای ایرانــی از
قابلیتهــای بســیار خوبــی در تامیــن تجهیــزات
نیروگاهــی برخــودار هســتند کــه امیداریــم بتوانیــم از
ایــن قابلیتهــا نیــز در فراینــد بازســازی ســوریه اســتفاده
کنیــم.
وزیــر بــرق ســوریه تصریــح کــرد :همچنیــن نیروهــای
متخصــص ایرانــی از تجربــه مناســب کافــی در زمینــه
انــرژی برخــوردار هســتند کــه امیدواریــم بوانیــم بتوانیــم
از تجربیــات آنهــا در امــر آمــوزش نیروهــای ســوری
جهــت تســریع در رونــد بازســازی شــبکه بــرق ســوریه
اســتفاده کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
جذب سرمایه گذاری خارجی برای نیروگاه
خورشیدی کویری
در حــوزه انــرژی هــای نــو در  20هــزار هکتــار از اراضــی
کویــری اســتان بــرای اســتقرار انــرژی خورشــیدی زمینــه
هــای الزم فراهــم شــده اســت کــه در ایــن زمینــه متقاضــی
ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی وجــود دارد.
احــداث مزرعــه هــای خورشــیدی در کویــر نیازمنــد
زیرســاخت هایــی اســت کــه بــا تامیــن آنهــا مــی تــوان
از مزیــت هــای برتــر ایــن نــوع انــرژی اســتفاده کــرده و
عــاوه بــر آن تــا حــدودی بــر مشــکالت زیســت محیطــی
نیــز فائــق آمــد .در ایــن خصــوص ســید حمیــد طهائــی بــا
اشــاره بــه اینکــه  20هــزار هکتــار از اراضــی کویــری اســتان
البــرز بــرای اســتقرار انــرژی خورشــیدی فراهم شــده اســت
افــزود :جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در زمینــه احــداث
نیــروگاه خورشــیدیهای از راههــای تحقــق ایــن امــر مهــم
اســت ویکــی از شــرکتهای آلمانــی فعــال در زمینــه
تولیــد پنلهــای خورشــیدی نیــز در ایــن خصــوص ابــراز
آمادگــی کــرده اســت
گفتنــی اســت هزینــه احــداث هــر نیــروگاه خورشــیدی
بســته بــه وســعت مجموعــه بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت
ظرفیــت حــدود  ۲تــا  ۵هــزار دالر تمــام میشــود .طــول
مــدت بازگشــت ســرمایه نیــز حــدود دو تــا پنــج ســال
بــرآورد میشــود .عــاوه بــر ایــن نیروگاههــای خورشــیدی
نیازمنــد زمیــن وســیعی هســتند کــه خــود مســتلزم هزینــه
اســت .هزینــه احــداث پنلهــای خورشــیدی در طــول ۱۰
ســال اخیــر ،یــک پنجــم کاهــش یافتــه اســت .در حــال
حاضــر هیــچ منبــع انــرژی دیگــری را نمیتــوان یافــت کــه
چنیــن توســعهای را تجربــه کــرده باشــد.
ایران و کره جنوبی در مسیر امضای تفاهمنامه های
انرژی
بخــش خصوصــی ایــران و کــره جنوبــی تفاهــم نامــه
همــکاری بــرای اجــرای پــروژه هــا در حــوزه انــرژی (نفــت،
گاز و پتروشــیمی و ســاخت پاالیشــگاه ) بــه روش « ای
پــی ســی اف» ( مهندســی ،تامیــن کاال ،تامیــن منابــع و
ســاخت) امضــا کردنــد.

پــس از اجرایــی شــدن برجــام و ســفر رئیــس جمهــوری
ســابق کــره جنوبــی ( اردیبهشــت  ) 95بــه ایــران ،حضــور
شــرکت هــای ایــن کشــور در ایــران پــر رنــگ تــر از گذشــته
شــده اســت .روزهــای گذشــته شــاهد امضــای تفاهــم نامــه
و قراردادهــا در حــوزه هــای مختلــف انتقــال دانــش،
فنــاوری و ســرمایه گــذاری بیــن طــرف هــای ایرانــی و کــره
ای بــوده ایم.
برپایــه ایــن گــزارش ،تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــرکت
«بهیــن انــرژی ســرآمد» از ایــران و شــرکت هــای SK
 GASو  SK E&Cکــره جنوبــی امضــا شــد .بــر اســاس
ایــن تفاهــم نامــه ،دو شــرکت همــکاری هــای بلندمدتــی
را در زمینــه اجــرای پــروژه هــای  * EPCFدر حــوزه
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،ســاخت پاالیشــگاه  LNG ،هــای
کوچــک( واحــد هــای کوچــک تولیــد گاز طبیعــی مایــع
شــده)  ،نیــروگاه و تجــارت بیــن المللــی  LPGو ســرمایه
گــذاری در ســاخت مخــازن  LNGو  LPGخواهنــد
داشت.
مبــادالت مالــی و تجــاری ایــران و کــره جنوبــی از
شــهریورماه ســال گذشــته و بــا ســفر رییــس جمهــوری
پیشــین ایــن کشــور بــه تهــران وارد مرحلــه تــازه ای شــد
و 2کشــور توافــق کردنــد مبــادالت تجــاری خــود را بــا ارز
یــورو تســویه کننــد .همزمــان بــا رایزنــی هــای هیــات کــره
ای در تهــران کــه پــس از برجــام بــود ،ســئول از آمادگــی
بانــک هــای ایــن کشــور بــرای اختصــاص خطــوط اعتبــاری
و فاینانــس بــرای طــرح هــای ایرانــی خبــر داد.
مثلث اولویتهای وزارت نیرو در دولت دوازدهم
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل معتقــد اســت
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود در ســاختار آب و بــرق
کشــور الزم اســت کــه وزارت نیــرو در دولــت دوازدهــم بــه
مســائل فنــی مهندســی ،ســرمایه خارجــی و توانمندیهــای
داخــل کشــور توجــه ویــژهای کنــد.
حمیدرضــا دائمــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
توانمندیهــای بــاالی پیمانــکاران آب و بــرق ،اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر بــه بخــش زیــادی از ظرفیتهــای موجــود
در بخــش آب و بــرق توجــه نمیشــود لــذا الزم اســت در
ایــن شــرایط بــه فکــر جــذب ســرمایه خارجــی و دانــش
فنــی باشــیم.
وی ادامــه داد :در شــرایط فعلــی الزم اســت کــه بــا
مشــارکت شــرکتهای داخلــی در مناطقــی از کشــورهای

انـرژی
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همســایه کــه دچــار بحــران زیرســاخت آب و بــرق هســتند
کمکهــای کنیــم و در ازای آن از دانــش فنــی کشــورهای
دارای علــم بهــره ببریــم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل تلفیــق فنــی،
ســرمایه خارجــی و اســتفاده بیشــتر از توانمندیهــای
داخلــی کشــور را جــزو اقدامــات مهــم وزارت نیــرو در دولــت
دوازدهــم دانســت و افــزود :بــا توجــه بــه توانمندیهــای
موجــود در کشــور میتــوان بــا اســتفاده از زیرســاختهای
داخلــی و تلفیــق آن بــا ســرمایه خارجــی بهــرهوری باالیــی
بــه دســت آورد.
دائمــی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای موجــود در بخــش آب
و بــرق در ایــران ،گفــت :در هــر کــدام از ایــن دو حــوزه
پتانســیلهای بالقــوهای در کشــور وجــود دارد کــه اگــر بــه
آن توجــه ویــژهای شــود میتــوان بســیاری از مشــکالت را
برطــرف کــرد
حیدری :وزارت انرژی در دولت دوازدهم تشکیل
شود
یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای
اســامی پیشــنهاد کــرد دولــت دوازدهــم بــا یکپارچــه
ســازی مدیریــت انــرژی ،وزارت انــرژی را تشــکیل دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضاحیــدری گفــت :در شــرایط
پیــش آمــده ،مناســب اســت دولــت قبــل از معرفــی وزیــر
نیــرو بــه مجلــس ،درمــورد یکپارچــه ســازی مدیریــت انرژی
(نفــت،گاز ،بــرق) باعنــوان وزارت انــرژی و یکپارچــه ســازی
مدیریــت منابــع آب کشــور تصمیــم جــدی بگیــرد و تکلیــف
را مشــخص نمایــد.
وی افــزود :بــه احتمــال زیــاد نماینــدگان مجلــس نیــز
آمادگــی کامــل بــرای همــکاری را دولــت در ایــن زمینــه
را دارنــد.
فدراسیون بانک های کره جنوبی با ایران یادداشت
تفاهم امضاء کرد
یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان فدراســیون بانــک هــای
کــره جنوبــی و انجمــن بانــک هــای خصوصــی ایــران بــرای
ارائــه تســهیالت بیشــتر بــه بازرگانــان دو کشــور بــه امضــاء
مقامــات بانکــداری دو کشــور رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از یانهــاپ« ،هــا یانــگ
کــو» رئیــس کنفدراســیون بانــک هــای کــره جنوبــی گفــت:
بــا همتــای ایرانــی خــود «کــوروش پرویزیــان» یادداشــت
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تفاهمــی را در حــوزه گســترش همــکاری هــای بانکــی میــان
دو کشــور بــه امضــاء رســانده اســت.
همچنیــن ایــن ســند همــکاری بیــن فدراســیون بانــک هــای
کــره جنوبــی و انجمــن بانــک هــای خصوصــی ایــران بــه
امضــاء رســیده اســت تــا ارائــه خدمــات بانکــداری بــرای
صادرکننــدگان و واردکننــدگان ایرانــی و کــره ای ســهولت
پیــدا کنــد.
بــر همیــن اســاس ایــن یادداشــت تفاهــم در «ســئول»
پایتخــت کــره جنوبــی بــه امضــاء مقامــات بانکــداری دو
کشــور رســیده و علــت اصلــی آن ســیر صعــودی تقاضــا برای
خدمــات مالــی بیــن ایــران و کــره جنوبــی اعــام شــده کــه
دلیــل آن بــه افزایــش تجــارت میــان دو کشــور عنــوان شــده
اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،فدراســیون بانــک هــای کــره ای
اعــام کــرد انجمــن بانــک هــای خصوصــی ایــران و ایــن
فدراســیون در جهــت ارتقــاء رابطــه همــکاری بیــن بانــک
هــای کــره ای و ایرانــی توافــق کــرده انــد؛ ضمــن اینکــه از
اهــداف دیگــر ایــن یادداشــت تفاهــم بــاال بــردن شــیوهای
نویــن بانکــداری در بســتر همــکاری بــا یکدیگــر اســت.
نخستین جرقه همکاری توتال و شرکتهای ایرانی
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت اعــام
کــرد :نشســتی بیــن شــرکت توتــال فرانســه و ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران بــرای بررســی چگونگــی
همــکاری در فــاز  11پارسجنوبــی تــا چهارشــنبه هفتــه
جــاری برگــزار میشــود .رضــا خیامیــان ادامــه داد :قــرار
اســت توتــال در ایــن نشســت ،توضیحــات الزم را دربــار ه
نیازهــای خــود بــرای اجــرای فــاز  11پــارس جنوبــی اعــام
کنــد تــا ســازندگانی کــه تمایــل بــه همــکاری داشــته و از
اســتانداردها و معیارهــای الزم برخوردارنــد ،همــکاری خــود
را آغــاز کننــد .رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت اضافــه کــرد :حــدود  6جلســه بــا وزیــر نفــت برگــزار
کردیــم و توانمندیهــا و تجهیزاتــی را کــه قــادر بــه ســاخت
آنهــا هســتیم ،تشــریح کردیــم تــا در مذاکــره وزارت نفــت بــا
توتــال همــه نظــرات و توانمندیهــای ســازندگان داخلــی
بــه توتــال منتقــل شــود .خیامیــان اضافــه کــرد :پیشــنهاد
کردیــم اگــر توتــال ،کمتــر از میــزان تعییــن شــده یعنــی
کمتــر از 51درصــد از تــوان ســازندگان ایرانــی اســتفاده کرد
جریمــه شــود ،امــا در صورتــی کــه بیشــتر اســتفاده کــرد
پاداشــی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود .وی یــادآوری کــرد:

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در نهایــت ایــن پیشــنهاد در قــرارداد بــا کنسرســیومی کــه
توتــال رهبــری آن را بــرای توســعه فــاز  11پارسجنوبــی
بــر عهــده دارد ،گنجانــده شــد
جهانگیری دستور بررسی فوری ضبط
ضمانتنامهها را داد
معــاون اول رییسجمهــور دســتور بررســی فــوری مســاله
ضبــط ضمانــت نامــه هــا قبــل از بررســی قراردادهــا و انجــام
اقدامــات الزم توســط وزارت نیــرو را صــادر کــرد.
در پــی نام ـهای کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران س ـیام
مــرداد مــاه و در اعتــراض بــه ضبــط ضمانــت نامــه تعــدادی
از شــرکت هــای عضــو ،توســط بــرق منطقــه ای خوزســتان
بــرای مهنــدس اســحاق جهانگیــری و برخــی از روســای
کمیســیونهای مجلــس شــورای اســامی ارســال کــرده
بــود ،معاونــت هماهنگــی و نظــارت معــاون اول رییــس
جمهــور ،در نامـهای خطــاب بــه مهنــدس ســتار محمــودی،
سرپرســت وزارت نیــرو ،خواســتار بررســی موضــوع مزبــور،
انجــام اقدامــات الزم و انعــکاس نتیجــه کار بــه معاونــت
هماهنگــی و نظــارت معــاون اول رییسجمهــور شــد.
در ایــن نامــه کــه بــه امضــای رضــا ویســه معــاون هماهنگــی
و نظــارت معــاون اول رییسجمهــور رســیده و پــی نوشــت
آن عــاوه بــر معــاون اول رییسجمهــور ،بــرای مهنــدس
علــی بخشــی ،رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران نیــز ارســال شــده بــود ،ضمــن اشــاره بــه نامــه
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در ارتبــاط بــا «درخواســت
جلوگیــری از فســخ قراردادهــا و ضبــط ضمانــت نامــه
شــرکتهای طــرف قــرار داد بــا شــرکت بــرق منطقــهای
خوزســتان» عنــوان شــده بــود« :باعنایــت بــه آخریــن
تفاهمــات صــورت گرفتــه فیمابیــن شــرکت هــای تابعــه
وزارت نیــرو و شــرکتهای طــرف قــرارداد مبنــی بــر
عــدم ضبــط ضمانتنامههــا قبــل از بررســی قراردادهــا
خواهشــمند اســت بــا فوریــت موضــوع مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و ضمــن انجــام اقــدام الزم در ایــن خصــوص نتیجــه
بــه ایــن معاونــت منعکــس گــردد».
مدیرعامل جدید توزیع برق استان
تهران منصوب شد
مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل توزیــع نیــروی بــرق
اســتان تهــران برگــزار شــد و حاجــی رضــا تیمــوری بــه

عنــوان مدیرعامــل ایــن شــرکت آغــاز بــه کار کــرد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،حاجــی رضــا تیمــوری امــروز
بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد توزیــع نیــروی بــرق اســتان
تهــران منصــوب و شــروع بــه کار کــرد.
در مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل توزیــع نیــروی بــرق
اســتان تهــران ،از تالشهــای بربنــد در مــدت تصــدی ایــن
ســمت و شــاکری کــه مدتــی بــه عنــوان سرپرســت شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان تهــران فعالیــت کــرد ،تقدیــر
شــد.
پــس از نزدیــک بــه شــش مــاه از رفتــن ســیدعلی بربنــد از
توزیــع بــرق اســتان تهــران ،باالخــره مدیرعامــل جدیــد ایــن
شــرکت معرفــی و منصــوب شــد.
اواخــر اســفندماه  ۹۵ســیدعلی بربنــد پــس از  ۹ســال از
مدیرعاملــی توزیــع بــرق اســتان تهــران خداحافطــی کــرد
و حســن شــاکری ،قائــم مقــام وقــت توزیــع بــرق اســتان
تهــران بعنــوان سرپرســت ایــن شــرکت معرفــی شــد.
پــس از گذشــت نزدیــک بــه شــش مــاه ،حاجــی رضــا
تیمــوری بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد توزیــع بــرق اســتان
تهــران معرفــی و منصــوب شــد.
حاجــی رضــا تیمــوری کــه تاکنــون مدیرعامــل توزیــع بــرق
همــدان بــوده اســت از مدیــران لرســتانی وشــهر خــرم آبــاد،
فرزندشــهید و دارای تحصیــات لیســانس بــرق و مهندســی
ارشــد مدیریــت صنعتــی اســت .وی ســابقه مدیرعاملــی
توزیــع بــرق لرســتان را نیــز در پرونــده خــود دارد.
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان تهــران در محــدوده ای
بــه وســعت  ۱۵۰۰۰کیلومتــر مربــع واقــع و بالــغ بــر ۳۲
شــهر و  ۲۲منطقــه بــرق را تحــت پوشــش دارد .تعــداد کل
مشــترکین در حــدود  ۲میلیــون و  ۱۳۶هــزار مشــترک بوده
کــه از ایــن تعــداد  ۱۳۰۰مشــترک ولتــاژ اولیــه (بــاالی یــک
مــگاوات) هســتند.
عبور معاملههای برق از  ۴۵۵میلیون کیلووات ساعت
ارزش معاملههــای انجامشــده بــرق در بــورس انــرژی در
ایــن هفتــه ،بیــش از  ۱۵۵میلیــارد ریــال و حجــم معامــات
 ۴۵۵میلیــون و  ۳۴۸هــزار و  ۱۸کیلــووات ســاعت بــوده
اســت.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،بــر اســاس اعــام شــرکت
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران ،در  ۵روز معامالتــی هفتــه
گذشــته ( ۱۱تــا  ۱۵شــهریور مــاه) در بــازار بــرق بــورس
انــرژی ،معامــات بــرق صــورت گرفــت.
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در ایــن هفتــه ،معاملههــای بــرق بیــن خریــداران و
فروشــندگان در نمادهــای کــم بــاری روزانــه و هفتگــی
معــادل  ۲۸۶میلیــون و  ۲۴۰هــزار کیلــووات ســاعت بــرق
بــا قیمــت متوســط  ۳۲۲ریــال بــر کیلــووات ســاعت ،در
نمادهــای میانبــاری روزانــه و هفتگــی معــادل  ۷۹میلیــون و
 ۹۱۳هــزار و  ۱۸کیلــووات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط
 ۳۷۰ریــال بــر کیلــووات ســاعت ،در نمادهــای بــار پایــه
روزانــه معــادل  ۷۳میلیــون و  ۶۴هــزار کیلــووات ســاعت
بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۶۹ریــال بــر کیلــووات ســاعت و
در نمــاد بــار پیــک روزانــه معــادل  ۱۹میلیــون و  ۱۳۱هــزار
کیلــووات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۴۰۵ریــال بــر
کیلــووات ســاعت انجــام شــد.
تاکید بر تسریع اجرای خط سوم انتقال برق بین
ایران و ارمنستان
در دیــدار ســفیر ایــران بــا وزیــر زیرســاختهای انــرژی و
منابــع طبیعــی ارمنســتان بــر تســریع اجــرای بــه موقــع
خــط ســوم انتقــال بــرق تاکیــد شــد .
بــه گــزارش ایســنا ،ســید کاظــم ســجادی ،ســفیر کشــورمان
در ایــروان در دیــدار بــا آشــوت مانوکیــان وزیــر زیرســاخت
هــای انــرژی و منابــع طبیعــی ارمنســتان در خصــوص
راههــای توســعه همــکاری دو کشــور در حــوزه هــای
گوناگــون و رفــع موانــع همــکاری تبــادل نظــر کردنــد.
در ایــن دیــدار طرفیــن بــا مثبــت ارزیابــی کــردن
همکاریهــای ایــران و ارمنســتان در زمینــه هــای انــرژی،
جــادهای ،کشــاورزی و  ...بــر ارتقــا بیــش از پیــش ســطح
مناســبات و بــه ویــژه اجــرای بــه موقــع خــط ســوم انتقــال
بــرق تاکیــد کردنــد.
برگــزاری نشســت هــای مشــترک گردشــگری ،معرفــی
ظرفیــت هــای مختلــف گردشــگری دو کشــور ،فراهــم
کــردن فضــای فعالیــت شــرکت هــای توریســتی ایرانــی
در ارمنســتان از دیگــر محورهــای ســخنان ســفیر محتــرم
کشــورمان بــا وزیــر زیرســاختهای انــرژی ارمنســتان بــود.
در پایــان دو طــرف ،حضــور بیــش از  40شــرکت ایرانــی
در نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در
ارمنســتان کــه از تاریــخ  31شــهریورماه و بــه مــدت چهــار
روز در ایــروان برگــزار مــی شــود را فرصــت مغتنمــی بــرای
تبــادل نظــر ،معرفــی کاالهــا و محصــوالت ایرانــی ،انعقــاد
قراردادهــای همــکاری و  ...بیــن شــرکت هــای ایرانــی و
ارمنــی دانســتند.
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رشد ۳۵درصدی مبادالت تجاری ایران و پاکستان
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری در دیــدار وزیــر خارجــه
پاکســتان بــا بیــان اینکــه فوریتریــن گامهــا بایــد در حــوزه
بانکــی و حمــل و نقــل برداشــته شــود ،اظهــار کرد:شــرایط
امــروز منطقــه ،همــکاری هــر چــه بیشــتر ایــران و پاکســتان
را در حــوزه امنیــت و توســعه منطق ـهای ضــروری میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد نهاوندیــان عصــر دوشــنبه در
دیــدار «خواجــه محمــد آصــف» ،اظهــار کــرد :اگــر چــه
ســطح تجــارت دو کشــور  ۳۵درصــد رشــد نشــان میدهــد،
ولــی در فضــای پــس از تحریــم بایــد شــاهد جهــش در
مناســبات اقتصــادی و رســیدن بــه هــدف  ۵میلیــارد یــورو
باشــیم.
وی تصریــح کــرد :اجــرای توافــق خــط اعتبــاری دوطرفــه
 ۵۰۰میلیــون یورویــی بانکهــای مرکــزی و گشــایش شــعبه
بانــک در دو کشــور بایــد در  ۳مــاه آینــده تحقــق یابــد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفــت :برقــراری خــط
کشــتیرانی مســافری و بــاری بیــن چابهــار و کراچــی و خــط
پــروازی مســتقیم بیــن دو کشــور مــی توانــد زمینــه ســاز
همکاریهــای بلندمــدت تــر شــود.
نهاوندیــان همچنیــن بــا بیــان اینکــه «تروریســم بــا تحریــف
فرهنــگ دینــی از بیــکاران جــوان ســربازگیری میکنــد»،
عنــوان کــرد :اگــر چــه مقابلــه نظامــی و سیاســی بــا
تروریســم ضــروری اســت ،ولــی برخــورد ریشــه ای بــا
افــراط گــری مســتلزم همــکاری همزمــان در حــوزه فرهنــگ
و اقتصــاد اســت.
وزیــر خارجــه پاکســتان نیــز در ایــن دیدارخواهــان ســرعت
گرفتــن مذاکــرات تجــارت ترجیحــی و آزاد بیــن ایــران و
پاکســتان شــد و تاکیــد کــرد :بــرای گســترش روابــط
بانکــی ،بایــد از مانــع ارزیابیهــای نادرســت برخــی
موسســات گــذر کنیم«.خواجــه محمــد آصــف» همچنیــن
همــکاری پاکســتان و ایــران در حــوزه بــرق و گاز را بــه نفــع
هــر دو طــرف و منطقــه دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد
تــا دیــدار بعــدی ســران دو کشــور ،گامهــای فــوری موثــری
بــرای گســترش همــکاری هــای اقتصــادی برداشــته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط ریلــی و جــاده ای گــوادر –
چابهــار ،ظرفیــت حمــل و نقــل و ترانزیــت منطقــه را ارتقــاء
خواهــد بخشــید ،گفــت :همــکاری ســه جانبــه پاکســتان،
ایــران و چیــن بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه حمــل و
نقــل و انــرژی ســرعت خواهــد گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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یک مسئول صندوق ضمانت صادرات:

امنیت صادرکنندگان را تامین می کنیم

 25درصد از ظرفیت جدید تولید برق به
انرژی های نو اختصاص می یابد
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو« ،ســیدمحمد
صــادق زاده» افــزود :اکنــون حــدود  90درصــد از
ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای پــاک در کشــور
متعلــق بــه انــرژی بــادی و خورشــیدی اســت کــه
امیدواریــم در ســال آینــده ســهم انــرژی بــادی و
خورشــیدی هــر کــدام بــه تنهایــی بــه  450تــا 500
مــگاوات از کل انرژیهــای نصــب شــده پــاک در
کشــور برســد.
معــاون وزیــر نیــرو کــه ریاســت ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق (ســاتبا) را بــه عهــده
دارد ،در مــورد مزیــت اســتفاده از انرژیهــای نــو در کشــور
بهویــژه انــرژی خورشــیدی اظهــار کــرد :بــه دلیــل تابــش
مناســب نــور خورشــید در کشــور در طــول ســال مــا از
ظرفیــت خوبــی در ایــن زمینــه برخــوردار هســتیم ،عــاوه
بــر ایــن ،اســتفاده از نیروگاههــای خورشــیدی کوچــک
باعــث میشــود تــا نیــاز بــه نصــب پسـتهای عظیــم بــرق
در کشــور بــرای تنظیــم ولتاژهــا از بیــن بــرود.
وی اضافــه کــرد :راهانــدازی هــر نیــروگاه خورشــیدی
میتوانــد اشــتغال پایــدار ایجــاد کنــد و برآوردهــا
نشــان میدهــد بــا رســاندن ظرفیــت تولیــد پنلهــای
خورشــیدی بــه  450مــگاوات در ســال میتــوان حــدود
 150هــزار شــغل پایــدار ایجــاد کــرد.
وی گفــت :پارســال حــدود  25هــزار شــغل پایــدار در
زمینــه انرژیهــای نــو در کشــور ایجــاد شــد و امیدواریــم
در ســالهای آینــده ایــن میــزان را بــه  250هــزار شــغل
برســانیم کــه فقــط  200هــزار شــغل آن در زمینــه
بهرهبــرداری از ایــن نیروگاههــا خواهــد بــود.
رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری

انــرژی بــرق تاکیــد کــرد :همچنیــن میتــوان حــدود 125
هــزار شــغل را بــه صــورت غیرمســتقیم در ایــن زمینــه
ایجــاد کــرد.
صــادق زاده گفــت :از جملــه مزیتهــای دیگــر اســتفاده
از نیــروگاه خورشــیدی ،پاییــن بــودن هزینــه تمــام شــده
آنهاســت کــه روز بــه روز نیــز ایــن هزینههــا در حــال
کاهــش اســت ،بــه گونــه ای کــه بســیاری از کشــورها
ترغیــب شــدهاند بــه ســمت توســعه ایــن نــوع نیروگاههــا
حرکــت کننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در کشــوری کــه
انرژیهــای فســیلی بــه وفــور یافــت میشــود ،حرکــت بــه
ســمت انرژیهــای نــو مقــرون بــه صرفــه اســت ،گفــت:
عــاوه بــر مزیــت هایــی کــه تاکنــون در مــورد توســعه
انرژیهــای نــو گفتــه شــد ،بایــد اشــاره کــرد کــه اگــر
در هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــووات ســاعت بــرق،
هزینههــای ســوخت و یارانههــای ســوخت را بــه حســاب
آوریــم میتــوان گفــت کــه همیــن اکنــون نیــز هزینــه
تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی ارزانتــر از نیروگاههــای
حرارتــی اســت.
وی در مــورد دســتاوردهای وزارت نیــرو در زمینــه تولیــد
داخلــی پنــل هــای خورشــیدی گفــت :خوشــبختانه در 2
ســال اخیــر  2اتفــاق مهــم در زمینــه انرژیهــای نــو در
کشــور افتــاده ،نخســت اینکــه دانــش فنــی و تحقیقــات
بنیادیــن در زمینــه انرژیهــای نــو در کشــور بســیار
پیشــرفت کــرده اســت و مــا هــم اکنــون بیــش از  20گــروه
تحقیقاتــی داریــم کــه در ایــن زمینــه تحقیــق میکننــد
و دوم اینکــه انرژیهــای نــو در ســالهای اخیــر جایــگاه
بســیار مناســبی در ســبد انــرژی کشــور پیــدا کردهانــد.

معــاون مدیــر خســارت صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
گفــت کــه درعرصه تجــارت بیــن المللــی احتمــال خطرهایی
وجــود دارد امــا صادرکننــدگان مــی تواننــد از خدمــات ایــن
صنــدوق بــرای بهــره منــدی از امنیــت صــادرات خــود بهــره
منــد شــوند.
 ،محمــود عابدنیــا در همایــش معرفــی و آشــنایی بــا خدمــات
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در شــیراز اظهــار کــرد:
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران پوشــش خطرپذیــری مالی
تجــارت خارجــی را پیگیــری مــی کنــد و صادرکننــدگان،
بازرگانــان و تجــار مــا مــی تواننــد بــا خیــال آســوده در
دنیــای رقابــت بیــن المللــی حضــور داشــته باشــند.
وی ایــن را هــم گفــت کــه خدمــات ایــن صنــدوق تنهــا بــه
صادرکنندگانــی ارائــه مــی شــود کــه قبــل از وارد شــدن
خســارت بــه آنهــا زیرپوشــش صنــدوق ضمانــت صــادرات
قــرار گرفتــه باشــند زیــرا ایــن صنــدوق جایــی مــی توانــد
وارد شــود کــه بــه عنــوان بیمــه گــر بــه او حــق داده شــده
باشــد.
معــاون مدیــر خســارت صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
بیــان کــرد :مهمتریــن اولویــت صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران بحــث مهــم امنیــت صــادرات اســت.
عابدنیــا بیــان کــرد :در حــال حاضــر  ۹۰۰صادرکننــده
از خدمــات صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اســتفاده
مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد  ۲۴نفــر از اســتان فــارس
هســتند کــه باتوجــه بــه میــزان صــادرات و تاثیرگــذاری
صادرکننــدگان ایــن اســتان در عرصــه تجــارت بیــن الملــل،
ایــن رقــم بســیار کــم و شایســته بخــش صــادرات ایــن
اســتان نیســت.
معــاون مدیــر خســارت صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
همچنیــن عنــوان داشــت :در حــال حاضــر ایــن صنــدوق
فرصــت اعتبــاری  ۵۰۰میلیــون دالری دارد کــه تــا  ۱۰برابــر
ایــن میــزان ســرمایه معــادل پنــج میلیــارد دالر مــی توانــد
تعهــد جــاری داشــته باشــد.
وی اضافــه کــرد :اکنــون معــادل دو میلیــارد دالر تعهــد
جــاری ایــن صنــدوق فعــال اســت و فرصتــی معــادل حــدود
ســه میلیــارد دالر امــکان ســرمایه ای بــرای پوشــش خطرات
سیاســی و تجــاری بــرای صادرکننــدگان کشــور وجــود دارد.
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آینده مبهم بازار سرمایه

نتوانســتند تقاضــای خریــد و دریافــت نفــت خــام را بــه
بــازار عرضــه کننــد ،فعالیتشــان را از ســر میگیرنــد.
ایــن مســئله بــه افزایــش تقاضــا منجــر میشــود امــا
بایــد در نظــر گرفــت کــه عرضــه مهارشــده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه نــرخ نفــت برنــت،
نفــت ســبک آمریــکا و میانگیــن ســبد نفتــی در اوپــک و
بازارهــای منطقــه خلیجفــارس بــا ســرعت کنــد رشــد
کنــد .بــر ایــن اســاس دامنــه قیمــت نفــت ســبک دریــای
شــمال از  52تــا  55دالر در هــر بشــکه و نفــت وســت
تگــزاس اینترمدیــت  48تــا  50دالر در هــر بشــکه و
قیمــت نفــت اوپــک  50دالر بــرای هــر بشــکه در بــازار
خلیجفــارس و بازارهــای شــرق آســیا خواهــد بــود.

درخواست سوریه از شرکتهای
ایرانی برای برقرسانی

قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل و پشــتیبانی
صنایــع آب و بــرق از حضــور فعــال شــرکت هــای ایرانــی در
بازســازی صنعــت بــرق ســوریه خبــر داد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،علیرضــا دائمــی ،در دیــدار بــا
محمــد زهیــر خربوطلــی ،وزیــر بــرق ســوریه و مدیــران
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و نماینــدگان شــرکت هــای
ایرانــی فعــال در ســوریه در محــل وزارت نیــرو ،ضمــن تبریک
پیــروزی هــای اخیــر دولــت ســوریه در مقابلــه بــا گــروه های
تروریســتی ،گفــت :شــرکت هــای ایرانــی کامــا آمادگــی
دارنــد تــا در بازســازی صنعــت بــرق کشــور ســوریه حضــور
داشــته باشــند.
محمــد زهیــر خربوطلــی ،وزیــر بــرق ســوریه نیــز ضمــن
تشــکر از تــاش هــای جمهــوری اســامی ایــران در ایجــاد
امنیــت در منطقــه اظهــار داشــت :در ســالهای اخیــر
بخــش زیــادی از صنعــت بــرق ســوریه و بســیاری از نیــروگاه
هــا و خطــوط انتقــال بــرق ایــن کشــور آســیب جــدی دیــده
و یــا بــه کلــی منهــدم شــده اســت کــه بــرای بازســازی آن
نیــاز مبرمــی بــه حضــور شــرکت هــای ایرانــی در ایــن کشــور
اســت.
دکتــر عدنــان محمــود ،ســفیر ســوریه در تهــران نیز با اشــاره
بــه روابــط خــوب دو کشــور و حضــور موفــق شــرکتهای
ایرانــی در بخــش بــرق ســوریه اظهــار امیــدواری کــرد،

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همکاری شرکای ترکیهای با
زیمنس در تولید انرژیهای
بادی

کنسرســیوم ی متشــکل ازشــرکت بــزرگ آلمانــی
زیمنــس و  2شــرکت ترکیــهای ترکلــر و هلدینــگ
کالیــون انــرژی ،برنــده مناقصــه چنــد میلیــارد دالری
در حــوزه انــرژی بــاد شــدند.
روزنامــه حریــت چــاپ ترکیــه در گزارشــی از تشــکیل
کنسرســیوم بیــن  3شــرکت ترکی ـهای کایلــون انــرژی،
ترکرلــر و شــرکت آلمانــی زیمنــس در مــاه آگوســت
خبــر داد و نوشــت ایــن کنسرســیوم موفــق شــده تــا
مناقصــه چنــد میلیــارد دالری انــرژی بــاد را بــا ارائــه
پایینتریــن قیمــت ( 3.48دالر بــرای هــر کیلــو وات-
ســاعت) برنــده شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش کنسرســیوم ترکیــهای-
آلمانــی تــا پیــش از برنــده شــدن در مناقصــه بــا یــک
کنسرســیوم متشــکل از  2شــرکت  İlk İnşaatو
شــرکت چینــی  Mingyangرقابــت میکــرد.
ایــن مناقصــه در زمانــی انجــام شــد کــه مقامــات اقتصاد
ترکیــه تــاش هــای خــود را بــرای رفــع رکــورد اخیــر
ریاســت جمهــوری آلمــان تســریع کردنــد و معتقــد
بودنــد کــه ســرمایهگذاریهای آلمــان در ترکیــه امــن
بــوده و
مناقصــه بــا پیــروزی توســط شــرکت آلمانــی
 Siemensپایــان یافــت .مــا مــی توانیــم بگوییــم
ایــن تصویــر یــک پیــام مهــم را بــه منطقــه و جهــان
مــی فرســتد «،
بــرات آلبایاکــر وزیــر انــرژی ترکیــه پــس از پایــان
مناقصــه بــه رســانهها گفــت :ایــن مناقصــه در نهایــت
بــه همراهــی شــرکت آلمانــی زیمنــس بــا پیــروزی بــه
پایــان رســید .و میتــوان گفــت ایــن مناقصــه پیــام
مهمــی را بــه منطقــه و جهــان میرســاند.
وی افــزود :بــا در نظــر گرفتــن همــکاری  200ســاله
بیــن ترکیــه و آلمــان ،پیــروزی امــروز شــرکتهای
ترکیـهای و آلمانــی نقــش مهمــی در روابــط و مناســبات
بیــن  2کشــور خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت  8کنسرســیوم از جملــه  4غــول آلمانیــدر

پــروژه یکهــزار مگاواتــی انــرژی بــاد وزارت انــرژی
ترکیــه در  27ژوییــه شــرکت کردنــد.
عــاوه بــر شــرکت هــای آلمانــی و چینــی ،شــرکت
وســتاس دانمــارک و شــرکت جنــرال الکتریــک ایــاالت
متحــده همــراه بــا شــرکای محلــی خــود نیــز نیــز در
ایــن مناقصــه شــرکت کــرده بودنــد
انتظــار مــیرود کــه ایــن کنسرســیوم برنــده (شــرکت
زیمنــس و شــرکای ترکیــهای) بــا بیــش از یــک
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری بــه تدریــج تولیــد محلــی
توربینهــای بــادی را آغــاز کننــد.
بــه گفتــه وزیــر انــرژی ترکیــه توربینهــای محلــی
تولیــد شــده در ترکیــه تــا اوایــل ســال  2019نصــب
خواهنــد شــد.
هانــک ییلدیریــم مدیــر عامــل شــرکت زیمنــس وایــزا در
ترکیــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت زیمنــس بیــش
ز  160اســت کــه در ترکیــه فعالیــت میکنــد گفــت:
مــا هــر آنچــه بتوانیــم بــرای کاهــش قیمــت واحــد بــرق
انجــام خواهیــم داد.
ییلدریــم گفــت :حــدود  64درصــد از پــروژه YEKA
(نــام مناقصــه ســاخت توربینهــای بــادی) داخلــی
خواهــد بــود ،در حالــی کــه  35درصــد از تجهیــزات الزم
وارد مــی شــود.
کاظــم ترککــر رئیــس شــرکت ترکرلــر نیــز پــس از
پیــروزی در ایــن مناقصــه گفــت :مــا قصــد داریــم تــا از
منابــع خارجــی بــرای تامیــن مالــی خریــد تجهیــزات از
بانکهــای محلــی بــرای هزینههــای باقیمانــده تکمیــل
پــروژه اســتفاده کنیــم.
از ســوی دیگــر مورتــازا آتــا رییــس هیــات انــرژی
هلدینگ کایلــون ()Kalyon Holding Energy
بــا اشــاره بــه اینکــه این مناقصــه مناقصـهای اســتراتژیک
بــوده اســت گفت:ایــن مزایــده بــه ترکیــه کمــک مــی
کنــد تــا یکهــزار مــگاوات دیگــر از وابســتگی خارجــی
ترکیــه بــه بــرق را کاهــش دهــد.
ایــن روزنامــه ترکیـهای در گــزارش بــا اشــاره بــه اینکــه
چنیــن معاملــه ای بیــن ترکیــه و آلمــان میتوانــد
روابــط  2کشــور را متحــول کنــد بــه مصاحبــه مهمــت
شیمشــک معــاون نخســت وزیــر ترکیــه بــا هفتهنامــه
اشــپیگل آلمــان اشــاره کــرده و نوشــته
شیمشــک در مصاحبــه  29ژوییــه خــود بــا ایــن هفتــه
نامــه تاکیــد کــرده کــه در تحقیقــات انجــام شــده

انـرژی
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توســط بازرســان ترکی ـهای نــام هیــچ شــرکت آلمانــی
در لیســت شــرکتهایی کــه گروهــک تروریســتی
«فتــحاهلل» (فتــه) را تامیــن مالــی میکننــد.
شیمشــک در ایــن مصاحبــه گفتــه بــود «زمانــی کــه
در گزارشهــای رســانهای فهرســتی از شــرکتهای
آلمانــی را دیــدم ،بالفاصلــه وزرای داخلــی و وزارت
عدالــت را احضــار کــردم تــا در خصــوص صدهــا شــرکت
آلمانــی کــه نــام آنهــا در لیســت شــرکتهای حامــی
گروهــک تروریســتی «فتــحاهلل» منتشــر شــده بــود
بررســیهای الزم انجــام شــود.
شیمشــک تصریــح کــرده بــود کــه هــر دو وزیــر (وزیــر
امــور داخلــه و وزیــر عدالــت) بــه وی اطمینــان دادنــد
کــه هیــچ پرونــدهای در خصــوص حمایــت شــرکتهای
آلمانــی از گروهکهــای تروریســتی بــه خصــوص
گروهــک «فتــحاهلل» وجــود نــدارد.
وی گفــت :مقامــات ترکیــه در طــول تحقیقــات خــود،
اطالعــات مربــوط بــه کشــورها را بــه عنــوان بخشــی از
تحقیقــات خــود در مــورد روابــط تجــاری بیــن المللــی
شــرکتهای محلــی متعلــق بــه افــراد مرتبــط بــا
«فتــحاهلل» را درخواســت کردنــد.
بــه گفتــه شیمشــک در تحقیقــات ضــد تروریســم
تمرکــزی بــر روی شــرکتهای خارجــی وجــود نــدارد
و ایــن بررســیها اینترپــل تنهــا بــا هــدف شناســایی
شــرکتهای حامــی گروهــک تروریســتی «فتــحاهلل»
انجــام شــده اســت.
گفتنیاســت روابــط بیــن ترکیــه و آلمــان از ابتــدای
ســال جــاری میــادی (16آوریــل) و همزمــان بــا
ممنوعیــت برگــزاری دومیــن انتخابــات شــورای وزیــران
ترکیــه پیــش از آغــاز رایزنــی در مــورد قانــون اساســی،
متزلــزل شــده اســت.
دســتگیری روزنامهنــگار یوگســاوی و پیتــر ســتودنر،
فعــال حقــوق بشــر در کنــار امتنــاع آنــکارا بــرای صــدور
مجــوز بــرای گروهــی از قانونگــذاران آلمانــی بــرای
بازدیــد از پایــگاه هوایــی اینچرلیــک ( ) İncirlikدر
جنــوب ترکیــه نیــز اختالفــات بیــن ایــن دو کشــور را
افزایــش داده اســت
معاملــه مناقصــه انــرژی بــاد در روزی منعقــد شــد کــه
شــرکت آلمانــی زیمنــس اعــام کــرد علیرغــم کاهــش
میــزان ســفارشهای بــزرگ ایــن شــرکت ،ســود
ســرمایهگذاری در ایــن شــرکت افزایــش خواهــد یافــت.
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چین  ۹میلیارد دالر در روس نفت
روسیه سرمایه گذاری می کند
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،مجتمــع
نفتــی «ســی ایــی اف ســی» ( )CEFCچیــن قــرار اســت
 ۱۴.۶درصــد از ســهام «روس نفــت» روســیه را بــه ارزش ۹
میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر از کنسرســیوم «گلنکــور» و
«مرجــع ســرمایه گــذاری قطــر» خریــداری کنــد تــا بدیــن
منظــور همــکاری روســیه-چین در حــوزه انــرژی میــان دو
کشــور مســتحکم شــود.
در همیــن حــال ایــن مجتمــع نفتــی چینــی طــی ســال هــای
اخیــر از جایــگاه باالیــی در تجــارت نفــت برخــوردار شــده
اســت و خریــد ســهام روس نفــت مــی توانــد همــکاری «ســی
ایــی اف اســی» را بــا بــزرگ تریــن تولیــد کننــده نفــت جهــان
گســترش دهــد.
همچنیــن ایــن قــرار داد بــه دنبــال تحریــم جدیــد اقتصــادی
روســیه از ســوی آمریــکا بــه میــان آمــده کــه بــه موجــب
آن شــرایط همــکاری شــرکت هــای بــزرگ غربــی از جملــه
«گلنکــور» را بمنظــور توســعه همــکاری هــا و افزایــش
مناســبات بــا شــرکت هــای دولتــی روســی از جملــه «روس
نفــت» را مشــکل کــرده اســت.
در همیــن حــال مجمــوع ســهام «روس نفــت»  ۵۷میلیــارد
دالر اســت کــه ایــن قــرار داد بعنــوان یکــی از بــزرگ تریــن
ســرمایه گــذاری هایــی اســت کــه تــا کنــون توســط چیــن در
روســیه انجــام گرفتــه اســت.
بــر همیــن اســاس در حــال حاضــر «گلنکــور» و مرجــع
ســرمایه گــذاری قطــر هــر کــدام بــه ترتیــب  ۵دهــم درصــد و
 ۴.۷درصــد ســهام خــود را در «روس نفــت» نگــه داشــته انــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،مجتمــع نفتــی «ســی ایــی اف ســی»
چیــن اعــام کــرد در راســتای ایــن قــرار داد هــر ســال در
حــدود  ۴۲میلیــون تــن نفــت معــادل  ۸۴۰هــزار بشــکه نفــت
در روز نصیــب چیــن مــی شــود؛ ضمــن اینکــه دسترســی
چیــن بــه ذخایــر نفــت و گاز بــه  ۲۰میلیــارد بشــکه مــی
رســد.
همچنیــن ایــن قــرار داد بعنــوان دومیــن قــرار داد بــزرگ
نفــت و گاز چیــن بعــداز خریــد  ۱۵.۱میلیــارد دالری ســهام
شــرکت کانادایــی «نکســن» توســط شــرکت «ســی ان او او
ســی»  CNOOCچیــن در ســال  ۲۰۱۳میــای اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشست همکاری توتال با
شرکت های داخلی این
هفته برگزار می شود

بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز»،
هفتــه گذشــته بــود کــه «انــرژی امــروز» بــه نقــل
از منابــع پارلمانــی خــود خبــر داد رضــا اردکانیــان
گزینــه نهایــی حســن روحانــی بــرای وزارت نیــرو
اســت و حــال ،خبــر دیــدار وی بــا رییسجمهــور و
حتــی حضــور اردکانیــان در وزارت نیــرو و مذاکــره بــا
معاونــان حمیــد چیــت چیــان منتشــر شــده اســت.
پــس از عــدم موفقیــت حبیـب اهلل بیطــرف در مجلس
بــرای کســب حداکثــر آرا موافــق ،گزینههــای
مختلفــی از سرپرســت ایــن وزارتخانــه ،منوچهــری،
حائــری ،اردکانیــان ،تابــش وعلیآبــادی تــا رجــل
سیاســی و حتــی بــرادرزاده عبــاس عراقچــی ،معــاون
وزیــر امــو ر خارجــه بــرای معرفــی بــه عنــوان وزیــر
نیــرو در فضــای رســانه ،مجــازی و حتــی شــرکتهای
وزارت نیــرو مطــرح شــدند؛ امــا در نهایــت قرعــه بــه
نــام رضــا اردکانیــان افتــاد و وی بــا تمــام حواشــی
مطــرح شــده درمــورد تابعیــت او ،روز گذشــته بــرای
دیــدار بــا مدیــران بــه ســاختمان شیشــهای وزارت
نیــرو در نیایــش رفــت.
رضــا اردکانیــان کــه بهعنــوان مدیــر برنامــه دهــه

نخســتین قــرارداد جدیــد نفتــی در پســاتحریم دوازدهــم
تیرمــاه امســال بیــن شــرکت ملــی نفــت و کنسرســیوم
بیــن المللــی بــه رهبــری شــرکت نفتــی توتــال فرانســه
بــرای توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی امضــا شــد.
«رضــا خیامیــان» روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا دربــاره مشــارکت شــرکت هــای بیــن
المللــی بــا ســازندگان ایرانــی گفــت :بــرای نخســتین بــار
در مذاکــرات مربــوط بــه قــرارداد فــاز  11پــارس جنوبــی
بــا توتــال ،وزارت نفــت از ســازندگان داخلــی دعــوت کــرد.
خیامیــان ادامــه داد :قــرار اســت توتــال در ایــن نشســت،
توضیحــات الزم را دربــار ه نیازهــای خــود بــرای اجــرای فــاز
 11پــارس جنوبــی اعــام کنــد تــا ســازندگانی کــه تمایــل
بــه همــکاری داشــته و از اســتانداردها و معیارهــای الزم
برخوردارنــد ،همــکاری خــود را آغــاز کننــد.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت اضافــه
کــرد :حــدود  6جلســه بــا وزیــر نفــت برگــزار کردیــم و
توانمنــدی هــا و تجهیزاتــی را کــه قــادر بــه ســاخت آنهــا

اردکانیان شانس
اول وزارت
بینالمللــی آب ســازمان ملــل متحــد مشــغول فعالیــت
بــود ،بــه ایــران بازگشــته و پــس از دیــدار بــا حســن
روحانــی و مذاکــره بــرای پذیرش تصــدی وزارت پرحاشــیه
و پرچالــش نیــرو ،بــه ســاختمان شیشــهای رفتــه و
بــا معاونیــن ایــن وزارتخانــه و مدیــران شــرکتهای
مادرتخصصــی دیــدار کــرد کــه البتــه طرزطلــب در ایــن
جلســه حضــور نداشــت .اردکانیــان نیــز ماننــد حبی ـباهلل
بیطــرف بــا معاونیــن وزارت نیــرو دیــدار و از آنهــا برنامــه
خواســته اســت.
بــا توجــه بــه جلســه اردکانیــان بــا رییــس جمهــور ،ظاهــرا
وی گزینــه اصلــی بــرای مدیرکلــی وزارت نیــرو اســت و بــر

انـرژی
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هســتیم ،تشــریح کردیــم تــا در مذاکــره وزارت نفــت بــا
توتــال همــه نظــرات و توانمنــدی هــای ســازندگان داخلــی
بــه توتــال منتقــل شــود.
خیامیــان اضافــه کــرد :پیشــنهاد کردیــم اگــر توتــال،
کمتــر از میــزان تعییــن شــده یعنــی کمتــر از  51درصــد
از تــوان ســازندگان ایرانــی اســتفاده کــرد جریمــه شــود،
امــا در صورتــی کــه بیشــتر اســتفاده کــرد پاداشــی بــرای
آن در نظــر گرفتــه شــود.
وی یــادآوری کــرد :در نهایــت ،ایــن پیشــنهاد در قــرارداد
بــا کنسرســیومی کــه توتــال رهبــری آن را بــرای توســعه
فــاز  11پــارس جنوبــی بــر عهــده دارد ،گنجانــده شــد.

خیامیــان دربــاره ســهم ســازندگان داخلــی در قــرارداد
فــاز  11پــارس جنوبــی گفــت :بــه نظــر مــن ســهم 51
درصــدی کــه در قــرارداد مشــخص شــده اســت امــکان
اجــرا دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ارزش قــرارداد توســعه فــاز  11پــارس
جنوبــی چهــار میلیــارد و  ٨٠٠میلیــون دالر اســت کــه
بــا بــه ثمــر رســیدن آن ،روزانــه  56میلیــون مترمکعــب
(معــادل  2میلیــارد فــوت مکعــب) بــه ظرفیــت برداشــت
ایــران از میــدان گازی پــارس جنوبــی مشــترک بــا قطــر
افــزوده میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قــرارداد ،نخســتین قــرارداد در
قالــب مــدل جدیــد قرادادهــای نفتــی اســت کــه پــس
از لغــو تحریــم هــا بــه امضــا مــی رســد ،دارای اهمیــت
زیــادی اســت.
وزارت نفــت ،در مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ،شــرکت
هــای بیــن المللــی را ملــزم بــه شــراکت بــا یــک شــرکت
ایرانــی و همچنیــن اســتفاده از ســاخت داخــل کرده اســت.

اســاس وعــده روحانــی ،وزیــر نیــرو دولــت دوازدهــم در
ابتــدای مهرمــاه بــه مجلــس پیشــنهاد میشــود.
از ابتــدای طــرح نــام اردکانیــان در گزینههــای
پیشــنهادی وزارت نیــرو ،موضــوع دوتابعیتــی بــودن وی
در فضــای مجــازی مطــرح شــد ،حاشــیهای کــه از ســوی
اردکانیــان تکذیــب شــد .اردکانیــان بــه صراحــت اعــام
کــرد کــه «نــه در طــول هفــت ســال ادامــه تحصیــل
در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری مدیریــت منابــع
آب در کشــور مهاجرپذیــر کانــادا و نــه در طــول ۱۰
ســال همــکاری بــا  UN_Waterو دانشــگاه ســازمان ملــل
متحــد در کشــور آلمــان و نــه قبــل و بعــد از آن ،هیــچ
گاه تابعیــت کشــور دیگــری را نپذیرفتــه و تــا پایــان
عمــر مفتخــر بــه حفــظ صرفــا تابعیــت ایــران خواهــم
مانــد».
بــا منتفــی شــدن شــایعه دو تابعیتــی بــودن اردکانیــان،
ظاهــرا دیگــر ســدی بــرای ورود وی بــه وزارت نیــرو
دیــده نمیشــود.

اصالحــات نیــز چهــار ســال قائــم مقــام وزیــر نیــرو و
چهــار ســال معــاون امــور آب بــوده و قبــل از اتمــام
دولــت اصالحــات مرکــز منطقـهای مدیریــت آب شــهری
را تاســیس کــرد.
او عهــدهدار ســمتهای معاونــت وزیــر کشــور،
نایبرییســی انجمــن آبشناســی ایــران و مــدرس
در دانشــگاه شــریف بــوده و طرحهــا و پروژههــای
مختلفــی را بــه انجــام رســانده اســت .اردکانیــان در
گذشــته بهعنــوان رییــس شــورای حــکام مرکــز
بینالمللــی قنــات و ســازههای تاریخــی آبــی یــزد
فعالیــت میکــرد .وی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
صنعتــی شــریف و دارای دکتــرای منابــع آب از دانشــگاه
 mcmasterکانــادا اســت.
اردکانیــان در دولــت میرحســین موســوی معــاون
عمرانــی وزارت کشــور بــوده و در دولــت هاشــمی
رفســنجانی در ســمت معاونــت برنامهریــزی وزارت
نیروفعالیــت میکــرد .در دولــت خاتمــی نیــز چهــار
ســال قائــم مقــام وزیــر نیــرو شــد و چهــار ســال دیگــر
معاونــت امــور آب را اداره کــرد .هنــوز دولــت اصالحــات
تمــام نشــده بــود کــه وی بــا همــت شــخصیاش مرکــز
منطقــهای مدیریــت آب شــهری را تاســیس کــرد.

** لزوم ارتقای توانمندی شرکت های داخلی
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
تاکیــد بــر توانمندســازی شــرکت هــای ایرانــی ،گفــت:
ســازندگان ایرانــی را بایــد بــه ســطح بیــن المللــی ارتقــا
دهیــم تــا از تــوان داخــل بــه خوبــی اســتفاده شــود.

سوابق گزینه اول مدیریت وزارت نیرو

اردکانیــان دارای مــدرک دکتــری مدیریــت منابــع آب
از دانشــگاه مــک مســتر (کانــادا) اســت و در دولــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ايــن مشــكالت ،برگــزار ميشــود .نايبرئيــس ســنديكاي
بــرق ايــران بــا بيــان اينكــه در همــان زمــان و بــه محــض
اطــاع از موضــوع ،ســنديكا اعتــراض خــود را نســبت بــه
ايــن اقــدام مطــرح كــرد ،توضيــح ميدهــد :در حيــن
ت بخــش
اعتــراض ،ديديــم ضمانتنامــه ســه شــرك 
خصوصــي از ســوي كارفرمايــان ضبــط شــد كــه ايــن اقــدام
هــم ،مــورد گاليــه شــديد ســنديكاي صنعــت بــرق قــرار
گرفــت و نامــهاي خطــاب بــه چيتچيــان ،وزيــر نيــروي
وقــت ،نوشــته و مراتــب اعتــراض و گاليــه اعــام شــد و
خواســتار جلوگيــري از ايــن رونــد شــديم.او بــا اشــاره
بــه ضــرر مــادي و اعتبــاري ايــن اقــدام بــه شــركتهاي
مربوطــه تصريــح كــرد :متأســفانه ايــن اقــدام وزارت نيــرو
منجــر بــه ضبــط ضمانتنامــه ســه شــركت زيرمجموعــه
ســنديكا شــد كــه هــم بهلحــاظ اعتبــاري و هــم بهلحــاظ
مالــي ،ضربــه شــديدي عليــه آنهــا خواهــد بود.ايــن اقدامــات
در حالــي انجــام گرفــت كــه بخــش خصوصــي در صنعــت
بــرق بــا وجــود ١٤هــزار ميليــارد تومــان مطالبــات معــوق از
وزارت نيــرو ،بــا ايــن وزارتخانــه همراهــي كردنــد تــا ايــن
بدهيهــا تســويه شــود و حتــي هنــوز نهتنهــا نتوانســتهاند
مطالبــات خــود را وصــول كننــد ،بلكــه خســارات تأخيــر در
تأديــه مطالبــات نيــز هنــوز بــه آنهــا پرداخــت نشــده اســت.
آغاز نامهنگاري با مسئوالن

بــه گفتــه او ،از همــان زمــان نامهنــگاري ســنديكاي
بــرق بــا مقامهــاي مســئول كشــور آغــاز شــد .بــا معــاون
رئيسجمهــور ،بــا مجلــس و بــا ســازمان برنامهوبودجــه
بــراي رســيدگي بــه ايــن موضــوع نامهنــگاري كرديــم ،امــا
هنــوز پاســخي دريافــت نكردهايم.عضــو كميســيون انــرژي
اتــاق ايــران ايــن اقــدام را بيتوجهــي بــه دســتور وزيــر
نيــروی وقــت ميدانــد و ادامــه ميدهــد :ايــن اقــدام
مصــداق بــارز بيتوجهــي بــه دســتور ابالغــي باالتريــن
مقــام مســئول در ايــن وزارتخانــه (شــخص وزيــر) اســت.

او بــا بيــان اينكــه در ديگــر وزارتخانههــا اقــدام بــه ارســال
پروندههايــي از ايــن دســت بــه شــورايعالي فنــي كردنــد،
ميافزايــد :در آن ســالها بســياري از وزارتخانههــا،
پروندههــاي متعــددي را بــه شــورايعالي فنــي بــا هميــن
موضــوع فرســتادند كــه بــه آنهــا رســيدگي و حكــم بــراي
آنهــا صــادر شــد ،امــا پروندههــاي مــا از طــرف وزارت

انـرژی

شماره هفتاد و نه  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و شش

توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان در حوزه
انرژی با جدیت پیگیری میشود

نيــرو بــه شــورايعالي فنــي نرفتــه و بــه هميــن دليــل،
بــا چيتچيــان جلســه گذاشــتيم و درخواســت كرديــم
حداقــل ايــن پروندههــا را در يــك كارگــروه بررســي كنــد و
ايــن هــم نتيجــه توافــق بــا وزارت نيــرو اســت.
او بــا بيــان اينكــه ايــن كارگــروه ،حكــم «حكميــت» دارد،
ادامــه ميدهــد :در قــرارداد هــم بــراي رفــع مشــكل حكميت
تعييــن ميشــود و وزارت نيــرو هــم در ايــن قراردادهــا،
نقــش داور بــراي دو طــرف را ايفــا ميكــرد .بنابرايــن اينكــه
نــه قائــل بــه ارســال پرونــده بــه شــورايعالي فنــي باشــيم
و نــه قائــل بــه حكميــت و يكطرفــه اقــدام بــه ضبــط
ضمانتنامــه كنيــم بــه نظــر نميرســد كار درســتي باشــد.
درخواست توضيح از وزارت نيرو

باقــري در پاســخ بــه پرسشــي بــا محــور پيگيــري چرايــي
برگــزاري جلســهاي خــارج از ايــن كارگــروه ،ميگويــد:
بــراي مــا روشــن نيســت چــرا ايــن جلســه خــارج از
كارگــروه برگــزار شــده و بــراي خودمــان هــم ســؤال اســت
و از مســئوالن وزارت نيــرو ميخواهيــم چرايــي آن را شــرح
دهنــد.
بــه گفتــه او ،اگــر توافقــي در زمانــي انجــام شــده ،مســئوالن
جديــدي هــم كــه وارد ايــن حــوزه ميشــوند بايــد
حداقــل بــه تعهــدات گذشــته پايبنــد باشــند و مســئوالني
كــه احتمــال ميدهنــد ممكــن اســت در دور بعــدي
ايــن وزارتخانــه حضــور نداشــته باشــند ،حداقــل بايــد تــا
پايــان مســئوليت خــود ،بــه توافقــات خــود پايبنــد باشــند.
بنابرايــن كســي كــه بايــد پاســخ دهــد چــرا متناســب بــا
توافقــات عمــل نكــرده ،وزارت نيــرو اســت.

دبیــر ســتاد توســعه فناوری حــوزه انــرژی گفت :بررســی
اقدامــات گذشــته ســتادها و تهیــه برنامــه عملیاتــی
پرشــتاب ،در دســتور کار ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه
انــرژی قــرار دارد تــا زمینهســازی بــرای رشــد کمــی و
کیفــی منابــع و ابزارهــای موجــود در ســتاد جدیــد بــه
ســرعت انجــام شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیروس وطنخــواه مقــدم دربــاره
اقدامــات ایــن ســتاد تــازه تأســیس اظهــار کــرد :معاونــت
علمــی در دولــت دوازدهــم بــرای افزایــش اثربخشــی و
کارایــی اقدامــات و همچنیــن پاســخ بــه مطالبــات
مردمــی از دولــت ،تصمیــم بــه ایجــاد تغییراتــی در
ســاختار ســازمانی و بخشهــای مختلــف خــود گرفتــه
اســت تــا بــه اهــداف خــود نزدیکتــر شــود.
وطنخــواه مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ایــن
تغییــرات ادغــام ســه ســتاد نفــت ،گاز و ذغــال ســنگ،
انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهینهســازی انــرژی و محیــط
زیســت اســت ،گفــت :حــوزه انــرژی یکــی از بخشهایــی
اســت کــه در معاونــت علمــی بــرای آن ســتادهای
مختلفــی ایجــاد شــده بــود کــه همگــی در یــک زنجیــره
واحــدی بــه نــام انــرژی فعــال بودنــد .بخشهایــی از
کارهــای ایــن ســتادها بــا یکدیگــر همپوشــانی داشــت
و از ســوی دیگــر موضوعاتــی از حــوزه انــرژی ماننــد
بــرق و نیــرو هــم در داخــل ســاختار ســازمانی ســتادهای
قبلــی معاونــت وجــود نداشــت .بنابرایــن بــه منظــور
جلوگیــری از مــوازیکاری ،افزایــش چاالکــی و فعــال
کــردن زمینههــای غیرفعــال ،ســتاد جدیــد تشــکیل شــد
تــا تمــام مباحــث مربــوط بــه حــوزه انــرژی توســط ایــن
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ســتاد پوشــش داده شــود.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی فعالیــت ایــن
ســتاد را گســترده دانســت و تصریــح کــرد :هفتــه گذشــته
مذاکــرات بــرای تشــکیل ســتاد جدیــد انجــام شــد و بــا
توجــه بــه رویکــرد جوانگرایــی در دولــت دوازدهــم ،دبیــر
ســتاد منصــوب شــد و بــرای بــرآورده شــدن انتظــارات
تبینشــده ،دبیــر ســتاد بــه صــورت تمــام وقــت در ســتاد
فعــال اســت.
وی دربــاره اقدامــات ایــن ســتاد اظهــار کــرد :مبنــای
فعالیــت ســتاد ،ماموریتهــای متــوازن شــشگانهای
اســت کــه بــرای آن ترســیم شــده کــه در زنجیــره توســعه
زیســت بــوم و فنــاوری حــوزه انــرژی ایــن فعالیتهــا انجام
میشــود .حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه بــه عنــوان یکــی
از اقدامــات جــدی ســتاد اســت .بــا توجــه بــه مســائلی کــه
کشــور بــا آن مواجــه اســت ،بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای
توســعه فنــاوری ایــن حــوزه بــا حمایتهــای غیــر مســتقیم
مالــی خواهیــم بــود ،همچنیــن پیــدا کــردن راهکارهــای
حمایتــی جدیــد و نوآورانــه نســبت بــه گذشــته ،مــد نظــر
ایــن ســتاد اســت.
وطنخــواه مقــدم همچنیــن عنــوان کــرد :فعالیتهــای
ایــن ســتاد آغــاز شــده و قــدم نخســت تغییــرات ســازمانی
و یکپارچــه کــردن ســه ســتاد در حــوزه منابــع انســانی
اســت .بررســی اقدامــات گذشــته ســتادها و تهیــه برنامــه
عملیاتــی پویــا و پرشــتاب در دســتور کار ســتاد توســعه
فنــاوری حــوزه انــرژی قــرار دارد تــا زمینهســازی بــرای
رشــد کمــی و کیفــی منابــع و ابزارهــای موجــود در ســتاد
جدیــد بــه ســرعت انجــام شــود.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی معاونــت علمــی ،معــاون
علمــی و فنــاوری رییسجمهــور و رییــس ســتاد توســعه
فنــاوری حــوزه انــرژی بــا ادغــام ســه ســتاد «توســعه
فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر»« ،توســعه فنــاوری و
نــوآوری نفــت ،گاز و ذغــال ســنگ» و «بهینهســازی انــرژی
و محیــط زیســت» در حکمــی ســیروس وطنخــواه مقــدم را
بــه عنــوان دبیــر ســتاد تــازه تاســیس «توســعه فنــاوری
حــوزه انــرژی» منصــوب کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 4
بــرای تولیــد  30تــا  35درصــد میــزان همــان انــرژی صــرف
شــود و مابقــی آن از بیــن خواهــد رفــت.
ـت
ـه ریش ـهایترین حالـ
ـت کـ
ـوان گفـ
ـی تـ
ـن مـ
بنابرایـ
مســئله ،تلفــات در نیروگاههــا اســت؟

بلــه ،ریشــه آن از نیروگاههــا شــروع مــی شــود؛ امــروز نســل
جدیــد نیروگاههــا بازدهــی را تــا  60درصــد نیــز بردهانــد؛
راندمــان نیــروگاه هــای مــا در ســیکل ترکیبــی بــاالی 50
درصــد اســت ،کــه درصــد بســیار مناســبی اســت ،ولــی در
آنجایــی کــه ســیکل ترکیبــی را اجــرا نکردیــم ،راندمــان تــا
 34درصــد اســت .بنابرایــن بایــد بــا ســرمایهگذاری مناســب
ایــن راندمــان را افزایــش دهیــم .امــا وقتــی انــرژی در ایــران
ارزان اســت ،چــه طــور مــی تــوان ایــن ســرمایه گــذاری را
ایجــاد کــرد تــا صرفــه اقتصــادی بــرای ســرمایهگذار داشــته
باشــد؟ بنابرایــن نبایــد انــرژی ارزان را دســت مــردم بدهیــم.
البتــه در ایــن خصــوص بحثهــای اســتراتژیک و
حمایتــی هــم وجــود دارد.

ســه میلیــون نفــر در کشــور افــراد کــم بضاعــت وجــود دارد
کــه مــی تــوان بــه ایــن دســته افــراد انــرژی ارزان داده شــود.

یعنــی منظورتــان ایــن اســت کــه در ایــن خصــوص
هــم دهــک بنــدی صــورت گیــرد؟

بلــه ،بایــد بــه افــرادی کــه کــم بضاعــت هســتند ،انــرژی ارزان
داد و از مابقــی قیمــت حقیقــی را دریافــت کــرد ،یــا حتــی
بایــد بــرای مناطقــی نظیــر خوزســتان قیمــت را بــه حداقــل
کاهــش داد ،امــا نبایــد ایــن عامــل را بــه ســایر ســطوح
جامعــه نیــز ســرایت داد .اینگونــه تمــام انــرژی و منابــع
کشــور تحــت نــام حمایــت ،از بیــن خواهــد رفــت.

دولــت برنامــهای بــرای کاهــش ســطح هــدرروی و
تلفــات بــرق دارد؟

برنامــه ســوم توســعه در ایــن خصــوص بســیار عالــی بــود و
کمکهــای بســیار ویــژهای داشــت ،امــا در برنامــه چهــارم،
رویکــرد پوپولیســتی بــر مســائل حاکــم شــد و همیــن عامــل
ســبب شــد کــه ســرمایههای مردمــی از بیــن بــرود.

نوبخت:
بهار امسال رشد اقتصادی هفت
درصدی داشته ایم

ه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،محمدباقــر نوبخــت
روز ســه شــنبه در نشســت خبــری هفتگــی ســخنگوی
دولــت ادامــه داد :بــرای اولیــن بــار در کشــور رشــد
اقتصــادی بــدون نفــت در کشــور بیشــتر از رشــد
اقتصــادی بــا نفــت شــده کــه نشــان مــی دهــد مــا
مــی توانیــم بــدون نفــت نیــز رشــد بــاالی اقتصــادی
را تجربــه کنیــم.
وی افــزود :رشــد ســرمایه گــذاری در کشــور در بهــار
امســال نیــز رشــد  7.1درصــدی داشــته اســت.
ســخنگوی دولــت گفــت :ســرمایه گــذاری در دو فصــل
زمســتان پارســال و بهــار امســال مثبــت شــد کــه در
بهــار امســال رشــد بــه ســرمایه گــذاری مثبــت 7.1
درصــد رســید.
نوبخــت در خصــوص رشــد ســاختمان نیــز افــزود :بــر
اســاس ایــن گــزارش در بهــار امســال و زمســتان ســال
گذشــته رشــد ســاختمان هــم بــه مثبــت  7.1درصــد
رســید کــه نشــانگر ایــن اســت کــه تمــام طــرح هــای
عمرانــی ســال گذشــته کــه بــرای آن هــا  42هــزار
میلیــارد تومــان پرداخــت شــد ،اثــر خــود را بــر روی
رشــد اقتصــادی گذشــته اســت..
ســخنگوی دولــت اظهــار کــرد بــر اســاس ایــن گــزارش
هزینــه مصــرف نهایــی خصوصــی در بهــار امســال 6.9
درصــد و هزینــه مصــرف دولــت  6.5درصــد رشــد پیــدا
کــرده اســت و در حــال حاضــر بیــش از  300پــروژه در
بخــش اقتصــاد مقاومتــی در دســت اجــرا داریــم کــه در
ســال جــاری ماهانــه گــزارش آن از دســتگاه هــا دریافــت
مــی شــود.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه دولــت مصمــم اســت در
راســتای مطالبــات و انتظــارات مــردم بــرای رونــق
اقتصــادی فعالیــت کنــد ،تصریــح کــرد :البتــه مــا نســبت
بــه وضــع مطلــوب هنــوز فاصلــه داریــم ولــی نســبت
بــه زمانــی کــه دولــت اقداماتــش را آغــاز کــرد از رشــد
منفــی نزدیــک بــه هفــت بــه رشــد مثبــت هفــت رســید،
اقدامــات افتخــار آمیــز اســت.
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دود اختالف توانیر و
شرکت گاز در چشم
بخش خصوصی
یکــی از نیروگاههــای بخــش خصوصــی کــه در اوج تحریــم
هــای ظالمانــه ٤٤ ،ژنراتــور را از طریــق واســطه هــا و بــا
توجــه بــه نوســانات نــرخ ارز بــا نــرخ هــای بــاال خریــداری
کــرد کــه بیــش از نیمــی از آن هــا هــم اکنــون در مدارنــد
و دارای ظرفیــت تولیــد ٧٠مــگاوات بــرق بــرای کشــور
هســتند ،در حالــی کــه بــا ســرمایه گــذاری  ٢٠٠میلیــارد
تومانــی بخــش خصوصــی و اشــتغالزایی  ٣٣٠نفــری نفــری
مســتقیم و غیــر مســتقیم راه انــدازی شــده اســت ،اکنــون
در آســتانه تعطیلــی قــرار گرفتــه اســت.
حســین موســوی ،مدیــر عامــل ایــن شــرکت خصوصــی
دربــاره مشــکالت پیــش آمــده بــا شــرکت ملــی گاز و توانیــر
و امــکان توقــف تولیــد بــرق توســط نیــروگاه هــای ایــن
شــرکت ،گفــت :طبــق قــرارداد ،شــرکت توانیــر در راســتای
تولیــد بــرق بایــد گاز مــا را تامیــن کنــد و تــا ســال ٩٣
عــاوه بــر هزینــه تولیــد بــرق ،مبلغــی را هــم بابــت گاز
مصرفــی بــه شــرکت پرداخــت مــی کــرد و طبــق مصوبــات
هیــات دولــت بــه دلیــل اینکــه همــه بــرق تولیــدی خــود
را بــه شــبکه توزیــع تزریــق مــی کنیــم ،محاســبه نــرخ گاز
هــم نیروگاهــی بــود ولــی شــرکت گاز نــرخ هزینــه گاز
مصرفــی را بــا بخــش خصوصــی بــه نــرخ صنعتــی محاســبه
مــی کــرد کــه ایــن موضــوع ،محــل کشــمکش هایــی بیــن
شــرکت ملــی گاز و شــرکت هــای بخــش خصوصــی شــد.
وی ادامــه داد :از ســال  ٩٤قــرار بــر ایــن شــد کــه شــرکت
توانیــر هزینــه مصرفــی گاز نیــروگاه هــا را بجــای پرداخــت
بــه بخــش خصوصــی بــه صــورت مســتقیم بــا شــرکت گاز
محاســبه کنــد .آنچــه کــه اکنــون بــه مناقشــه بیــن شــرکت
گاز ،توانیــر و ایــن شــرکت خصوصــی تبدیــل شــده ،ایــن
اســت کــه شــرکت محتــرم توانیــر ،بــر خــاف توافــق
قبلــی ،بدهــی خــود را بــه شــرکت گاز بابــت گاز مصرفــی
نیــروگاه هــای ایــن شــرکت نمــی پــردازد و شــرکت گاز هــم
صورتحســاب هــای  ١٠الــی  ١٢میلیــارد تومانــی را ارســال
کــرده اســت کــه بــر اســاس توافــق بایــد توانیــر پرداخــت
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مــی کــرده ولــی شــرکت گاز بــا ایــن توجیــه کــه توانیــر
پرداخــت نمــی کنــد فشــار را بــر شــرکت مــا آورده و از آن
ســو شــرکت توانیــر هــم اعــام مــی کنــد کــه ایــن بدهــی
از ســوی وزارت نیــرو و توانیــر بــا وزارت نفــت در حــال
پیگیــری اســت.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه وعــده هــای
دولــت و مســوولین در خصــوص حمایت از بخــش خصوصی،
اظهــار داشــت:با وجــود همــه وعــده هــای حمایــت از بخــش
خصوصــی در دولــت ،هفتــه گذشــته همــه حســاب هــای
شــرکت بــه دلیــل بخشــی از بدهــی بــه شــرکت گاز بســته
شــده و ایــن در حالــی اســت کــه بــرای راه انــدازی و تولیــد
حــدود  ٣٠مــگاوات دیگربــرای قــرارداد بــا شــرکت هــای
خارجــی و تعمیــر دســتگاه هــا بــه پــول نیــاز داریــم و در
صــورت ادامــه ایــن رویــه بــه ناچــار ژنراتورهــا خامــوش و
نیــروگاه هــا تعطیــل مــی شــوند.
موســوی بــا بیــان اینکــه مــا در حــال حاضــر  ٦نیــروگاه
در شــهرهای بابلســر ،یــزد .اردکان ،ربــاط کریــم و تهــران
داریــم از راه انــدازی بــک نیــروگاه دیگــر در ســاوه خبــر داد
و گفــت :تعطیلــی و قطــع بــرق هــر کــدام از ایــن نیــرو گاه
هــا بــه ضــرر مــردم تمــام خواهــد شــد و اگــر مســوولین
بــه ســرعت چــاره ای نیندیشــند عــاوه بــر خاموشــی و
قطــع بــرق بخشــی از شــهرها ،تعــداد زیــادی از شــاغالن
ایــن نیــروگاه هــا هــم بیــکار شــده و ایــن بــر خــاف وعــده
هــا و شــعار هــای دولــت یازدهــم و دوازدهــم درخصــوص
اشــتغالزایی و حمایــت از بخــش خصوصــی اســت.
بــه گفتــه وی مســدود شــدن حســاب هــای ایــن شــرکت در
حالــی انجــام شــده اســت کــه اســحاق جهانگیــری ،معــاون
اول رییــس جمهــوردر ســال  ٩٥طــی نامــه ای از زنگنــه،
وزیــر نفــت درخواســت کــرده تــا تعییــن تکلیــف نهایــی از
هــر اقدامــی خــودداری کننــد.
نــا هماهنگــی بیــن وزارتخانــه هــا شــاید بــه دلیــل نبــود
وزیــر در وزارت نیــرو مــی توانــد بــه عنــوان دلیلــی بــرای
مشــکل پیــش آمــده باشــد کــه از دولــت دوازدهــم انتظــار
مــی رود بــرای جلوگیــری از تعطیلــی چندیــن نیــروگاه
تولیــد بــرق بــه داد بخــش خصوصــی برســد.
ایــن شــرکت صنعتــی بــا دارا بــودن  ٤٤ژنراتــور و بــا تزریــق
 ٤٠مــگاوات بــه شــبکه بــرق و  ٣٠مــگاوات در حــال توســعه
بــه دلیــل نزدیکــی محلــی بــه مصــرف کننــده در مــوارد
اضطــراری بــرق را بــه شــبکه بــر مــی گردانــد و از نظــر
پدافنــد غیــر عامــل نیــز ارزش ویــژه ای دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مدیریت فرآیندهای کسب و کار و کارت امتیازی متوازن
کتــاب مدیریــت فرایندهــای کســبوکار و کارت امتیــازی متــوازن نــام عنــوان کتابــی اســت از رالــف اســمیت کــه توســط
مهــرداد شــرافت و مســعود اصالنیفــر ترجمــه شــده اســت.
شــرکتهای امــروزی ،شــاید رقابتیتریــن دوره تاریــخ را پیــش رو داشــته باشــند .افزایــش هزینههــا و جهــش تقاضاهــای
مشــتری،ایــن اصــل را بــه بنگاههــا یــادآوری میکنــد کــه فرآیندهــای داخلــی بایســتی بــا هــدف بهبــود بهــرهوری و
تخصیــص بهینــه منابــع ارتقــاء پیــدا کنــد و غفلــت از ایــن موضــوع ،منجــر بــه شکســت در بــازار رقابــت خواهــد شــد.
مدیریــت فراینــد کســبوکار و کارت امتیــازی متــوازن بــا اســتفاده از فرایندهــا بهعنــوان محرکهــای اســتراتژیک بــه
مدیــران نشــان میدهــد کــه چگونــه میتواننــد بهطــور شایســتهای از کارت امتیــازی متــوازن بــرای دســتیابی و پایــداری
موفقیــت اســتراتژیک حتــی در تغییــرات شــدید محیــط کسـبوکار اســتفاده کننــد .بهرهگیــری از یــک رویکــرد کاربــردی بــا
نمونههــای مختلــف ،واقعــی و در ســطح جهانــی بــه خواننــدگان کمــک میکنــد تــا بــه شناســایی و نشــانهگیری فرایندهــای
کلیــدی بپردازنــد و از آنهــا در هدایــت و پیشــروی عملکــرد اســتراتژیک شــرکت خــود بهرهبــرداری کننــد.
مدیریــت فراینــد کســبوکار و کارت امتیــازی متــوازن بــرای ســازمانهایی نوشتهشــده اســت کــه یــا سیســتم مدیریــت
اســتراتژی کارت امتیــازی متــوازن را پیادهســازی نمودهانــد و یــا در شــرف پیادهســازی آن هســتند .ایــن کتــاب آشــکار
میکنــد :چگونــه فرایندهــای یــک شــرکت میتوانــد بهطــور چشــمگیری دچــار دگرگونــی شــود ،چگونــه ایــن فرایندهــا بــا
اســتراتژی کسـبوکار یکپارچــه گــردد و همچنیــن بینشهــای مفیــدی را نیــز در تأکیــد بــر پیونــد بیــن فرایندهــا و اســتراتژی
ارائــه میدهــد و ابزارهــای موردنیــاز را بــرای ایجــاد کارت امتیــازی بهعنــوان ســتون فقــرات فرایندهــای مدیریتــی فراهــم
مینمایــد .جعبهابــزار ،توصیههــای اجرایــی و ایدههــای مطرحشــده در ایــن کتــاب ارزشــمند ،پیامدهــای چشــمگیری را در
مســیر عملکــرد عملیاتــی و پیشــرفت اســتراتژی خواهــد داشــت.
مدیریــت فراینــد کس ـبوکار و کارت امتیــازی متــوازن کتــاب منحصربهفــردی اســت کــه شــکاف بیــن تئــوری و عمــل را پــر
میکنــد تــا اســتفاده از فرایندهــا بهعنــوان ابــزاری اســتراتژیک بــرای عملکــرد در ســطح جهانــی تســهیل گــردد .دنیــای
تغییــر ،چگونــه فراینــد میتوانــد اســتراتژی را پیــش ببــرد؟ فراینــد اســتراتژیک ،نقشــه اســتراتژی ،کارت امتیــازی متــوازن و
ابتــکارات اســتراتژیک ازجملــه مباحثــی هســتند کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا پرداختهشــده اســت.
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