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بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار شد

اردکانیان را معرفی نکنید!

دکتر محمد کیانوش راد ،نماینده اهواز در
مجلس ششم

گــر چــه مخالفــت بــا معرفــی مهنــدس رضــا اردکانیــان شــاید از طــرف برخــی
از همفکرانــم بــا بازخــورد منفــی مواجــه گــردد ،امــا منافــع و نظــرات مــردم
در اولویــت اســت و پیشــنهاد مــی کنــم ،روحانــی فــردی را معرفــی کنــد کــه
بصــورت جــدی و صادقانــه بــه خواســته هــای مــردم و فعــاالن محیــط زیســتی
اعتقــاد داشــته باشــد .دولــت تدبیــر و امیــد در جهــت تنویــر افــکار خوزســتانی
هــا و فعــاالن محیــط زیســتی کوتاهــی کــرده اســت .دولــت نتوانســته برخــورد
قانــع کننــده ای بــا خواســته هــای فعــاالن محیــط زیســت و رفــع نگرانــی هــا و
دغدغــه هــای مــردم و نماینــدگان آنــان در مجلــس داشــته باشــد.
منافــع ملــی را نبایــد بــه گونــه ای تفســیر نمــود کــه در تضــاد بــا منافــع اســتان
هــا ،خصوصــا اســتانی اســتراتژیک چــون خوزســتان تلقــی گــردد .منافــع اســتان
هــا ،جــزء مقـ ّوم ِ منافــع ملــی ماســت و منافــع ملــی جــز در ســایه منافــع اســتان
هــا معنایــی نــدارد .اقدامــات دولــت و حاکمیــت تنهــا هنگامــی کــه مبتنــی بــر
آمایــش ســرزمینی باشــد ،رافــع تضــاد میــان اســتانی اســت .ایــن چــه زور و چــه
منطــق ناحقــی اســت کــه برخــی از روســتاهای خوزســتان ،از جملــه ایــذه و
مسجدســلیمان فاقــد آب بــرای کشــاورزی و حتــی آشــامیدنی باشــند ،امــا آب
فــراوان از جلــوی دیــدگان آنــان بــه مناطــق دور دســت منتقــل گــردد.
مــردم بــا انتقــال آب شــرب نــه تنهــا موافــق ،بلکــه خواســتار توجــه دولــت هــا در
ایــن خصــوص هســتند؛ امــا بــا انتقــال آب بــرای مصــارف صنعتــی و کشــاورزی،
مخالــف هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه اهــواز ،آبــادان و خرمشــهر نیــز از
کمبــود و ناســالم بــودن آب شــرب در رنــج اســت.
وزیــر پیشــنهادی بایــد صراحتــا اعــام نمایــد -١:انتقــال آب از سرشــاخه هــای
کارون،
بــا توجــه بــه نظــر صریــح رییسجمهــور دکتــر روحانــی در اولیــن ســفر اســتانی
خویــش بــه خوزســتان ،صرفــا پــس از نظــرات کارشناســانه و منحصــرا بــه منظــور
تامیــن آب آشــامیدنی مــردم ،در اســتان هــای هــدف در برنامــه هــا گنجانــده
شــود .مــردم خوزســتان رشــادت هــا و فــداکاری هــا و جانفشــانی هــای ملــت
ایــران را ،خصوصــا اســتان هــای همجــوار خــود ادامــه در صفحــه 10

دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند

بیســت و هشــتمین نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران برگــزار شــد و در ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه حضــور
فعاالنــه هیــات ایرانــی در دهمیــن کنگــره اتــاق هــای بازرگانــی جهــان ،بــر
اهمیــت اعتمادســازی در بخــش خصوصــی و رســیدگی بــه معضــات توســعهای
در کشــور تاکیــد شــد.
دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایران
از دســت رفتــن اعتمــاد در بخــش خصوصــی و بــی اعتقــادی دولــت نســبت بــه
بخــش هــای غیــر دولتــی را بــه عنــوان یــک چالــش جــدی در کشــور مطــرح
کــرد و گفــت :دولــت تحــت هیــچ شــرایطی نمــی توانــد بــه تنهایــی و بــدون
کمــک بخــش خصوصــی واقعــی بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد.
وی تصــرح کــرد :تمــام ســوابق تاریخــی تصمیمــات کالن اقتصــادی طــی ادوار
گذشــته نشــان مــی دهــد کــه اعتمــاد بخــش خصوصــی واقعــی بــه دلیــل
تصمیمــات کالن دولتهــا ،بــی تفاوتــی آنهــا بــا صدمــات جــدی مواجــه شــده
اســت.
شــافعی همچنیــن بــه مصادیــق عینــی موجــود در ایــن رابطــه اشــاره کــرد و

گفــت :دولــت بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد نــدارد .وقتــی درآمدهــای نفتــی
باالســت ،بخــش خصوصــی جایگاهــی نــدارد امــا وقتــی درآمدهــای نفتــی
کاهــش مــی یابــد ،بخــش خصوصــی عزیــز مــی شــود .عــدم اعتقــاد واقعــی بــه
بخــش خصوصــی ،ریشــه همــه مســائل اقتصــادی بــوده و هســت.
رئیــس اتــاق ایــران معتقــد اســت بســیاری از مفاهیمــی کــه در کشــور از قبیــل
بخــش خصوصــی ،تولیــد ،قانــون ،نهادهــای مبــارزه بــا فســاد و رانــت ،بانــک
مرکــزی و غیــره بــه کــرات مورداســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،بیشــتر جنبــه
تشــریفاتی داشــته و هیچــگاه جنبــه واقعــی کارکــرد خــود را بــه دســت نیاورنــده
انــد.
وی درادامــه بــه بحــران بیــکاری اشــاره کــرد و ریشــه اصلــی مشــکالت در ایــن
رابطــه را ناشــی از بدفهمــی عمیــق از ایــن واقعیــت دانســت و افــزود :در دنیــا
بخــش خصوصــی بازیگــر اصلــی در اقتصــاد و اشــتغال زایــی شــناخته مــی شــود،
بــی توجهــی بــه ایــن عناصــر ،آســیب هــای جــدی بــر اقتصــاد وارد کــرده تــا
آنجــا کــه رونــد اشــتغال زایــی در ســال هــای  1385تــا  1390متوقــف بــود .این
واقعیــت بــرای همــه قطعــی و مشــخص اســت کــه اشــتغال پایــدار ،وابســتگی بــه
ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت را بــه دنبــال دارد.
شافعی تصریح کرد :با توجه به ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
دولــت بــه بخــش خصوصــی واقعــی
ـد بیســت و هشــتمین نشســت هیــات
ـاد کنـ
اعتمـ

نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
ایــران برگــزار شــد و در ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه
حضــور فعاالنــه هیــات ایرانــی در دهمیــن کنگــره اتــاق
هــای بازرگانــی جهــان ،بــر اهمیــت اعتمادســازی در
بخــش خصوصــی و رســیدگی بــه معضــات توســعهای
در کشــور تاکیــد شــد .مشــروح خبــر

ـا
ـران و ایتالیـ
ـای ایـ
ـم همکاریهـ
پارادایـ
بــه همکاریهــای صنعتــی تغییــر کنــد

مدیــر توســعه تجــارت اتــاق بازرگانــی میــان
کــه در راس هیاتــی متشــکل از نماینــدگان
بیــش از  20شــرکت ایتالیایــی بــه اتــاق تهــران
آمــده بــود مشــروح خبــر

ـم
ـا هـ
ـرق بـ
ـت بـ
ـرج صنعـ
ـل و خــ
دخــ
ن مــی خوانــد حمیدرضــا صالحــی ،عضــو
هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران .مشــروح
خبــر
بــا رکــود کاری مواجهیــم /طلــب ۱۴
هــزار میلیــارد تومانــی از وزارت نیــرو

پیــام باقــری ،نایــب رییــس ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی مشــروح خبــر

ـت
ـدون رعایـ
ـرق بـ
ـای بـ
ـذاری تابلوهـ
واگـ
ـس ســیدعلی کهفــی قانــع
ـه زیمنـ
ـون بـ
قانـ

در خصــوص واردات کاالهــا و تابلوهــای بــرق
مشــابه داخلــی ،گفــت :انجمــن تابلوهــای بــرق
ایــران در حــال حاضــر  ۱۶۷عضــو دارد کــه  ۳۰تا
 ۴۰درصــد اعضــا تحــت لیســانس بــا تکنولــوژی
بــاال فعالیــت میکننــد مشــروح خبــر

ـیدی
ـزرگ خورشـ
ـروگاه بـ
ـمین نیـ
ـت ششـ
اخـ
جهــان در ایــران قائممقــام وزیــر نیــرو در

امــور بینالملــل از امضــای توافقنامــه ســاخت
نیــروگاه  ۶۰۰مگاواتــی خورشــیدی بــا یــک
شــرکت خصوصــی انگلیســی خبــر داد مشــروح

خبــر

قــرارداد جدیــد جمهــوری آذربایجــان
بــرای توســعه تولیــد نفــت و گازدولــت

جمهــوری آذربایجــان توافــق جدیــد
تولیدمشــترک بــا کنسرســیوم ادارهکننــده
میــدان نفتــی آذری چــراغ گونشــلی در دریــای
خــزر را امضــاء کــرد ..مشــروح خبــر

ـادی
ـد اقتصـ
ـت جدیـ
ـه معاونـ
ـادرات را بـ
صـ
بســپاریم نایــب رییــس کمیســیون توســعه

صــادرات اتــاق ایــران گفــت :اگــر بخــش صــادرات
بــه طــور متمرکــز بــه معاونــت اقتصــادی واگــذار
شــود ،شــرایطی پیــش خواهــد آمدمشــروح خبــر

ـری
ـان جه َانگیـ
ـه دامـ
ـت بـ
ـاره دسـ
ـرق دوبـ
بـ
شــد ســندیکای صنعــت بــرق ایــران دوبــاره

دســت بــه کار شــد و طــی نامــهای بــه اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــوری خواســتار
بررســی ابالغیــه وزارت نفــت و مشــروح خبــر

بدهــی عراقیهــا بابــت خریــد بــرق
ـد معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو
تســویه نشـ

بــا بیــان اینکــه هنــوز بدهــی عــراق بابــت خریــد
بــرق از ایــران تســویه نشــده اســت ،گفــت :عــراق
درخواســت کــرده تــا شــبکه بــرق ایــران بــا شــبکه
بــرق عــراق ســنکرون شــود مشــروح خبــر.

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

انـرژی

اخبار کوتاه

2

ایــران بــه هیــچ شــرکت خارجــی دنیــا
بدهــکار نیســت مشــروح خبــر

ـارت
ـعه تجـ
ـیون توسـ
ـم در کمیسـ
ـه مهـ
وقتــی درآمدهــای نفتــی کــم میشــود بــه  2مصوبـ
بخــش خصوصــی توجــه میکننــد  .مشــروح مشــروح خبــر

خبــر

ـی
ـی نهایـ
ـی روسـ
ـارد یورویـ
ـس  1.2میلیـ
فاینانـ
 ۴۰شــرکت آمــاده ورود بــه بــازار ســرمایه  .شــد مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

ـود
ـه روز میشـ
ـراق بـ
ـرق از عـ
ـول بـ
ـت پـ
دریافـ

حضــور  40شــرکت فرانســوی پــای میــز مشــروح خبر
مذاکــره بــا فعــاالن اقتصادیمشــروح خبــر
ـرق اروپا
ـه بـ
ـال بـ
ـرای اتصـ
ـران بـ
ـه ایـ
برنامـ
نشســت بررســی ظرفیتهــای صادراتــی مشــروح خبــر
ایــران بــه قزاقستانمشــروح خبــر

هشــدار دربــاره خطــر بیکفایتــی
ـت ایـ
ـادرات نفـ
ـیه :صـ
ـرژی روسـ
ـر انـ
وزیـ
ـران مدیــران بــرق مشــروح خبــر

بــه روســیه بــه زودی آغــاز میشــود

مشــروح خبــر

ـود
ـل میشـ
ـراق متصـ
ـران و عـ
ـرق ایـ
ـبکه بـ
شـ

مشــروح خبــر

ـال
ـوم انتقـ
ـط سـ
ـرای خـ
ـریع اجـ
ـر تسـ
ـد بـ
تاکیـ
ـتان مشــروح خبــر
ـران و ارمنسـ
ـن ایـ
ـرق بیـ
بـ

دولــت الیحــه جامــع انــرژی را بــه مجلــس
ارائــه کنــد مشــروح خبــر.
نگرانــی بخــش خصوصــی از انحــراف
«فاینانسهــا» مشــروح خبــر.

ـارد
ـران  ۶۰میلیـ
ـی ایـ
ـر نفتـ
ـادرات غیـ
ـوان صـ
تـ
ـت مشــروح خبــر
ـال اسـ
دالر در سـ
گشــودن افقهــای تــازه بــرای رونــق
اقتصــادی کشــور الزامــی اســت مشــروح

خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
ســاخت بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
افغانســتان آغــاز شــد مشــروح خبــر
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
امیــدواری لــوک اویــل بــه مشــارکت در خواهیــد کــرد
صنعــت نفــت ایــران مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1

تجــارب بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه هیــچ
دولتــی مســئولیت اثــرات مخــرب ناشــی از تصمیمــات
کالن اتخــاذ شــده دولــت هــای قبلــی را نمــی پذیــرد
و در مــورد آنهــا ســکوت مــی کنــد .در ایــن وضعیــت
چگونــه مــی تــوان اعتمــاد بخــش خصوصــی واقعــی را
جلــب کــرد؟
بــر اســاس اظهــارات رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور ،در حالــت کلــی کاهــش اعتمــاد بخــش خصوصی
موضــوع بســیار بــا اهمیتــی اســت کــه تنهــا راه خــروج
از ایــن وضعیــت چیــزی جــز اعتمــاد واقعــی بــه بخــش
خصوصــی ســالم و بازگشــت اعتمــاد از دســت رفتــه بــه
ایــن بخــش و حرکــت در مســیر صنعتــی شــدن صحیــح
در کشــور نیســت.
ابزارهــا و دســتگاه هــا در خدمــت ارتقــای
صنعتــی کشــور باشــند
وی در ادامــه بــه وضعیــت صنعــت نگاهی داشــت و تاکید
کــرد :صنعــت ،صرفــا بــا اعطــای مجــوز ورود ،رشــد پیــدا
نمــی کنــد ،توســعه مــراودات تجــاری و ســرمایه گــذاری
بیــن المللــی بــه صــرف برجــام تحقــق نخواهــد یافــت ،از
اعطــای وام بــه طــرح هــای ضربتــی بــه تنهایــی نتیجــه
نخواهیــم گرفــت .کمــا اینکــه بانکــداری را آزاد کردیــم
و نتیجــه آن مصائبــی شــد کــه گریبانگیــر کشــور شــده
اســت.
شــافعی افــزود :بــا تقلیــد از واژه کوچــک ســازی و عــدم
درک پایــه ریــزی رابطــه خوشــه ای بنــگاه هــای بــزرگ
در برابــر بنــگاه هــای کوچــک و متوســط کشــور را
گرفتــار واحدهــای غیرقابــل رقابــت و ناتــوان در تحقیــق
و توســعه و فنــاوری بــه دلیــل کوچــک مقیــاس بــودن و
هزینــه هــای بــاالی تولیــد کردیــم.
بــه بــاور رئیــس اتــاق ایران زمــان آن رســیده که ســقراط
وار ســئوال هایــی را از خــود بپرســیم و بــه دنبــال پاســخ
هــای واقعــی آنهــا باشــیم چراکــه بــه دنبــال خصوصــی
ســازی رفتیــم ولــی خصولتــی شــدیم ،حامــل هــای
انــرژی را هدفمنــد کردیــم امــا بــه درد بــزرگ و مخــرب
حاشــیه نشــینی شــهرهای بــزرگ گرفتــار شــدیم.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور تاکیــد کــرد:
وقتــی هــدف ارتقــای صنعتــی و تولیــدی کشــور ،ایجــاد

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

علی شمس اردکانی

فزایــش نقــش
بخــش خصوصــی
در شــورای رقابــت
و تغییــر ســاز و کار
ایــن شــورا و دادن
نقــش بیشــتر بــه
اتــاق از مهمتریــن
مــوارد اســت.
اشــتغال و دســت یابــی بــه اقتصــاد مقاومتی باشــد ســایر
اهــداف ،ابزارهــا و دســتگاه هــا بایــد بــه صــورت مکمل در
خدمــت تحقــق ایــن هــدف باشــند .همچنــان کــه وقتــی
تمامیــت ارضــی کشــور مــورد هجــوم واقــع شــد همــه
ابزارهــا در خدمــت دفــاع قــرار گرفــت .امــروز در تولیــد
و اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی بایــد ایــن چنیــن عمــل
کــرد.
وی معتقــد اســت بایــد علــم و منطــق را زمــام امــور
اقتصــادی قــرار دهیــم .تشــخیص امــور را بــه فرهیختگان
واقعــی و بازیگــران اصلــی جامعــه محــول کنیــم و آنان را
در صــدر بنشــانیم .از مطبوعــات مســتقل ،دانشــگاهیان،
اصحــاب حرفــه و فــن و کارآفرینــان واقعــی و ســالم
کشــور کمــک بخواهیــم.
انظــرات کمیســیونهای اتــاق ایــران در
مــورد وضعیــت اقتصــاد کالن کشــور
رئیــس کمیســیون انــرژی ،صنایــع پاالیشــی و
پتروشــیمی اتــاق ایــران در ادامــه نشســت هیــات
نماینــدگان مــواردی را پیرامــون وضعیــت اقتصــاد کالن
کشــور بــه عنــوان جمعبنــدی نظــرات کمیســیونهای
تخصصــی اتــاق ایــران عنــوان کــرد.
علــی شــمس اردکانــی گفــت :متغیرهــای متنوعــی در
رونــد تولیــد ملــی موثــر هســتند کــه شــامل نیــروی
انســانی ،ســرمایه ،انــرژی ،طبیعــت  ،دانــش و همچنیــن

دولــت و زیــر مجموعههــای آن در تعامــل بــا تولیــد
هســتند.
شــمس اردکانــی افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن
مــوارد بایــد ببینــم در ســال تولیــد ملــی بــا ایــن عوامــل
تولیــد چــه کردهایــم؟ چــه بــر ســر طبیعیــت و آب و
زمیــن و نیــروی انســانی آوردهایــم؟ همــه ایــن متغیرهــا
بــه عنــوان عوامــل تشــویق کننــده تولیــد ،تبدیــل بــه بــار
و مشــکلی بــر اشــتغال و تولیــد کشــور شــدهاند.
شــمس اردکانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش مــواردی
را بــرای فعــال کــردن بیشــتر بخــش خصوصــی عنــوان
کــرد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران افــزود :افزایــش نقــش بخــش
خصوصــی در شــورای رقابــت و تغییــر ســاز و کار ایــن
شــورا و دادن نقــش بیشــتر بــه اتــاق از مهمتریــن مــوارد
اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی ،صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی
اتــاق ایــران لــزوم اصــاح رونــد اخــذ مالیــات را در کشــور
مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :مالیــات در کشــور ضــد
انباشــت ســرمایه و باعــث فــرار ســرمایه شــده اســت.
شــمس اردکانــی در مــورد سیاسـتهای اصــل  44گفــت:
سیاس ـتهای کلــی اصــل  44بــه اهــداف ابتدایــی خــود
نرســیدهاند و در ایــن مــورد هــم بایــد بررســی کنیــم
ببینــم چــرا ایــن سیاس ـتها بــه هــدف خــود نرســیدند
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و نتوانســتند بخــش خصوصــی واقعــی را تقویــت کننــد.
او همچنیــن بــر داشــتن دیــد توســعهای تأکیــد کــرد و
گفــت :تحریــک تقاضــا مهــم اســت امــا مهمتــر از آن
داشــتن دیــد توســعهای اســت .بایــد دیــد توســعهای
داشــته باشــیم تــا همــه متغیرهــای تولیــد فعــال شــوند و
بتوانیــم کار و ســرمایه ایرانــی را فعــال کنیــم.
شــمس اردکانــی همچنیــن اصــاح ترتیبــات ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و از بیــن بــردن فســاد در جامعــه را
بــرای افزایــش نقــش بخــض خصوصــی ضــروری دانســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی ،صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی
اتــاق ایــران همچنیــن افــزود :بینظمــی در جامعــه
امــروز فــراری دهنــده فعــاالن اقتصــادی اســت و یکــی از
مهمتریــن مســالی کــه در معادلــه تولیــد مغفــول مانــده
ایــن اســت کــه نمیگذارنــد مــا از دانــش بــه روز بــه
نحــو احســن اســتفاده کنیــم.
شــمس اردکانــی در جمعبنــدی از ســخنان خــود گفــت:
حمایــت از بنگاههــای کوچــک و بــزرگ بایــد همگــن
باشــد؛ اگــر بگوییــم کــه بنگاههــای کوچــک و متوســط
را حمایــت میکنیــم و بعــد بنگاههایــی بزرگــی داشــته
باشــیم کــه نتواننــد ایــن بنگاههــای بــزرگ را تغذیــه
کننــد ،حمایــت از همــان بنگاههــای کوچــک هــم
ممکــن نیســت.
بــه بــاور شــمس اردکانــی توســعه زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه تغییــر در همــه ارکان بــه صــورت همگــن اتفــاق
افتــد.
بــدون تغییــر پارادایــم اقتصــاد سیاســی
نمیتوانیــم مشــکالت را حــل کنیــم
دبیــر ســتاد هماهنگــی اقتصــادی افــزود :آنچــه مــا در
عرصــه بیرونــی و بهویــژه در میــان سیاســیون مشــاهده
میکنیــم در دو گــروه طبقهبنــدی میشــود یــک
دســته کســانی هســتند کــه بــا شــوق زیــادی آمــاری از
عملکــرد مثبــت اقتصــادی نشــان میدهنــد و از وضــع
موجــود ابــراز رضایــت میکننــد .یــک دســته هــم منکــر
ایــن دســتاوردها شــده و روی مشــکالت تأکیددارنــد.
اگــر بهصــورت کارشناســی نــگاه کنیــم میبینیــم کــه
هــردوی ایــن گروههــا تــا حــدودی درســت میگوینــد
و ایــن دو تصویــر از اقتصــاد مــا تــا حــدی قابلجمــع
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیــر توســعه تجــارت اتــاق بازرگانــی میــان کــه
در راس هیاتــی متشــکل از نماینــدگان بیــش از 20
شــرکت ایتالیایــی بــه اتــاق تهــران آمــده بــود ،از
تمایــل ایــن بنگاههــا بــرای توســعه مناســبات
اقتصــادی و تجــاری بــا شــرکتهای ایرانــی
ســخن گفــت .در ایــن همایــش ،پــس از آنکــه
معــاون امــوربینالملــل اتــاق تهــران و نیــز مدیــر
توســعه تجــارت اتــاق بازرگانــی میــان بــه عنــون
سرپرســت هیــات تجــاری ایتالیــا ،طــی ســخنانی
بــه ضــرورت افزایــش همکاریهــا و همچنیــن
زمینههــای همــکاری اشــاره کردنــد ،میــز
مذاکــرات دو جانبــه و مســتقیم فعــاالن اقتصــادی
ایرانــی و ایتالیایــی نیــز برپــا شــد.
در مراســم افتتاحیــه ایــن نشســت مشــترک ،ابتــدا
محمدرضــا بختیــاری ،معــاون امــوربینالملــل اتــاق تهــران
بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی روابــط ایــران و ایتالیــا ،وجــود
ایــن دیرینگــی در مناســبات دو کشــور را شــاهکلید توســعه
روابــط دو جانبــه در آینــده توصیــف کــرد.
بختیــاری ایتالیــا را بــه عنــوان یکــی از کشــورهای
قدرتمنــد در اتحادیــه اروپــا برشــمرد و گفــت :ایــن کشــور
در عیــن حــال ،از اعضــای فعــال کشــورهای گــروه هشــت
( )G8نیــز بــه شــمارمیآیــد کــه از جایــگاه اقتصــادی
نســبتا مناســب و نفــوذ سیاســی خوبــی در ســطح جهــان
و منطقــه برخــوردار اســت .بنابرایــن بــا وجــود چنیــن
جایــگاه و موقعیتــیمیتوانــد در زمــره شــرکای اقتصــادی
ایــران قــرار گیــرد.
بختیــاری ب اشــاره بــه ســپری شــدن بیــش از 20مــاه از
شــکلگیری ســند برجــام و پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش
گفــت :گزارشهــای آژانــسبینالمللــی اتمــی پایبنــدی
ایــران را تاییــدمیکنــد .همیــن امــر ســبب شــده کــه
طــی ماههــای گذشــته ،مبــادالت تجــاری ایــران بــا
اتحادیــه اروپــا نیــز رو بــه افزایــش بگــذارد.
معــاون امــوربینالملــل اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
افزایــش ســه برابــری مناســبات تجــاری ایــران و ایتالیــا،
گفــت :همکاریهــای دو کشــور ،در ســال  2011بــه بیــش
از  10میلیــارد دالر افزایــش یافــت و البتــه ایــن رقــم در
ســال  2013بــه رقــم  1.5میلیــارد دالر دچــار تنــزل شــد.

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

پارادایم همکاریهای ایران و ایتالیا به
همکاریهای صنعتی تغییر کند

ســطح روابــط تجــاری ایــران و ایتالیــا ،در ســال  2014ارتقــا
پیــدا کــرد و بــه بیــش از  2میلیــارد دالر رســید .اکنــون نیــز
آمارهــا نشــانمیدهــد ،میــزان تبــادالت تجــاری دو کشــور
در ســال  2016رقــم معــادل  2.8میلیــارد دالر بــوده کــه
رونــدی فزاینــده در پیــش دارد.
او ادامــه داد :از بــدو تأســيس مناســبات ديپلماتيــک بيــن
دو کشــور تاکنــون و بــه طــور خــاص در دوران پســاتحریم
موافقتنامههــا و يادداش ـتهای تفاهــم همــکاری متعــددی
بيــن دو کشــور امضــا شــده و در حــال اجراســت .تنهــا در
جریــان ســفر روســای دو دولــت جمهــوری اســامی ایــران
و ایتالیــا بــه کشــور مقابــل 36 ،قــرارداد و ســند همــکاری در
حوزههــای مختلــف نفــت و گاز ،خــودرو ،لوکوموتيــو ،بــرق،
فــوالد ،پااليشــگاه و هواپیمــا بــه امضــا رســید کــه انتظــار
داریــم بــا رفــع مشــکالت نقلوانتقــال پــول جهــش بزرگــی
در روابــط اقتصــادی ایــران و ایتالیــا اتفــاق بیفتــد.
او گفــت :مســتقل از امــکان توســعه صــادرات محصــوالت
ایرانــی ،جمهــوری اســامیایران بــا پیشبینــی تســهیالت
الزم در قوانیــن جــذب و حمایــت ازســرمایهگذاری خارجــی،
فضــای مناســبی را بــرای انجــام ســرمایهگذاری مشــترک
شــرکتهای ایتالیایــی بــا بنگاههــای ایرانــی در حوزههــای
اولوی ـتدار از جملــه انرژیهــای نــو ،خودروســازی ،فــوالد،
معــادن ،نســاجی ،صنایــع غذایــی ،گردشــگری ،هتلســازی
و  ...فراهــم آورده اســت

برنامهریــزی بــرای توســعه همکاریهــای دوجانبــه
بــا ایــران
در ادامــه ایــن نشســت ،مانلیــو ایلومــی ،مدیــر توســعه
تجــارت اتــاق بازرگانــی میــان (پرومــوس) بــا اشــاره بــه
اینکــه ســفر امــروز هیــات ایتالیایــی بــه ایــران حاصــل
برنامهریــزی یکســال و نیــم گذشــته اســت گفــت :بــرای
توســعه همکاریهــا بــا ایــران 10 ،برنامــه پیشبینــی
کرد هایــم.
او افــزود :واقعیــت ایــن اســت کــه توســعه روابــط اقتصــادی با
ایــران چنــان بــرای اســتان لومباریــد ایتالیــا و شــرکتهای
واقــع در آن حائــز اهمیــت اســت کــه  50درخواســت از
شــرکتها بــرای همراهــی در ایــن هیــات را دریافــت
کردیــم .امــا امــکان مشــارکت  24شــرکت در ایــن هیــات
وجــود داشــت.
ایلومــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری بــا اتــاق تهــران از
ســوی اتــاق بازرگانــی میــان بســیار مهــم تلقــیمیشــود،
ادامــه داد :اتــاق بازرگانــی ،خانــه شــرکتها و بازرگانــان
اســت .بــه هــر حــال ،همــکاری اتــاق بازرگانــی تهــران و اتــاق
بازرگانــی میــانمیتوانــد تســهیلگر افزایــش مــراودات
اقتصــادی و تجــاری دو کشــور باشــد.
او بــه ارتقــا ســطح مناســبات ایــران و ایتالیــا ،پــس از
اجرایــی شــدن برجــام اشــاره کــرد و گفــت :مــا شــاهد بودیــم
کــه پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،روابــط دو جانبــه تــا چــه
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حــد گســترش پیــدا کــرد .ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه
مبــادالت اقتصــادی و تجــاری بیــش از ایــن افزایــش پیــدا
کنــد.
مدیــر توســعه تجــارت اتــاق بازرگانــی میــان بــا بیــان اینکــه
هــدف مــا صرفــا بــه همــکاری در بخــش نفــت و گاز محــدود
نمیشــود ،افــزود :مشــاهدهمیکنیــم کــه ایــران در حــال
فراهــم کــردن بســترهایی بــرای توســعه ســایر بخشهاســت
و شــرکتهای ایتالیایــی از تخصــص الزم بــرای توســعه ایــن
بخشهــا برخــوردار هســتند.
او در ادامــه بــه عزیمــت هیاتهــای ایتالیایــی بــه ایــران طــی
دو ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت :طــی دو ســال اخیــر،
ســاالنه  4الــی  5هیــات ایتالیایــی بــه ایــران آمــده و در ســال
جــاری 200شــرکت ایتالیایــی از ایــران بازدیــد کردهانــد.
او در خاتمــه ســخنانش گفــت :مــن بــه شــرکتهای
ایتالیایــیمیگویــم کــه ایــران ،کشــوری قدرتمنــد اســت و
فرصتهــای بســیاری در اختیــار شــما قــرار میدهــد.
تســهیل صــدور ویــزای تجــاری بــرای فعــاالن
اقتصــادی در دســتور کار ســفارت اســت
در ادامــه ایــن جلســه ،کارملــو فیــکارا ،رایــزن اقتصــادی
ســفارت ایتالیــا در ایــران بــه مزیتهــای ایــران بــه عنــوان
بــازاری بــا  80میلیــون نفــر جمعیــت اشــاره کــرد و گفــت:
ایــران دارای موقعیــت سوقالجیشــی در منطقــه بــوده کــه از
جوانــان تحصیلکــرده نیــز برخــوردار اســت
او ســپس بــه بیــان ویژگیهــای شــرکتهای واقــع در
اســتان لومبــاردی پرداخــت و گفــت :ایــن شــرکتها از
پیشــرفتهترینها در اروپــا بــه شــمارمیرونــد کــه دارای
تکنولــوژی و توانایــی فنــی باالیــی هســتند.
فیــکارا در ادامــه بــا اشــاره نــرخ بــاالی بازدیــد شــرکتهای
ایتالیایــی از ایــران ،گفــت :ایــن شــرکتهامیتواننــد در قالــب
اجــرای پــروژه،ســرمایهگذاری مشــترک وســرمایهگذاری در
صنایــع ایــران بــا ایرانیهــا همــکاری کننــد.
او همچنیــن بــه افزایــش برگــزاری نمایشــگاههایبینالمللــی
در ایــران اشــاره کــرد و گفــت :ایــن نمایشــگاههامیتوانــد
بــرای شــرکتهای ایتالیایــی جــذاب باشــد.
رایــزن اقتصــادی ســفارت ایتالیــا در ایــران ،از آمادگــی
ســفارت بــرای ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز شــرکتهای
ایرانــی و ایتالیایــی ســخن گفــت و افــزود :مــا در ســفارت،
بــرای تســهیل صــدور ویــزا بــرای فعــاالن اقتصــادی ایرانــی
تــاش میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمیدرضا صالحی ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق تهران

دخـل و خــرج
صنعت بــرق بـا
هم نــمی خواند

دخــل و خــرج ایــن صنعــت باهــم جــور
نیســت و آغــاز ایــن فراینــد بــه یــک دهــه
گذشــته بــاز مــی گــردد.
رقــم بدهــی هــای وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی
افزایــش پیــدا کــرده اســت .گــزارش تشــکل هــای
بخــش خصوصــی نشــان مــی دهــد بدهــی هــای
وزارت نیــرو کــه عمدتــا بــه خریــد تضمینــی بــرق
از صاحبــان نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی و غیــر
دولتــی مربــوط اســت بــه  32هــزار میلیــارد تومــان
رســیده اســت.
بــه نظــر مــی رســد حجــم بدهــی هــا مثــل گلولــه
برفــی کــه از قلــه کــوه بــه پاییــن ســرازیر شــده در

حــال افزایــش اســت و ریشــه آن را بایــد در اقتصــاد
انــرژی جســت وجــو کــرد .نــرخ مجموعــه ای از انرژی
هــا در کشــورها در هالــه ای از ابهــام اســت .قیمتــی
کــه نهادهــای حاکمیتــی بــرای خریــد بــرق دولــت
را مکلــف بــه پرداخــت آن کــرده انــد اصلــی تریــن
مشــکل وزارت نیروســت .درواقــع قیمــت گــذاری
باعــث شــده هزینــه هــا و درآمدهــای صنعــت بــرق
هیــچ همخوانــی نداشــته باشــد .دخــل و خــرج ایــن
صنعــت باهــم جــور نیســت و آغــاز ایــن فراینــد بــه
یــک دهــه گذشــته بــاز مــی گــردد.
براســاس برنامــه ســوم توســعه قــرار بــود نــرخ حامــل
هــای انــرژی بــا شــیب مناســب بــه ســمت واقعــی
شــدن حرکــت کنــد .ایــن مســئله بــه ویــژه در مــورد
ســوخت هایــی کــه امــکان قاچــاق آن وجــود داشــت
ضــروری احســاس مــی شــد امــا در برنامــه چهــارم و
پنجــم توســعه ایــن مســئله دیــده نشــد و همــه چیــز
بــه ضــرر صنعــت بــرق تمــام شــد .از ســوی دیگــر
وزارت نیــرو بــه فاینانــس روی آورد امــا طــرح هــای
توســعه ای تــا انــدازه کمــی پیــش رفــت و خاموشــی
هــای مدیریــت شــده اخیــر هــم ناشــی ازعــدم
ســرمایه گــذاری بــود.
بخــش خصوصــی بــا بهــره هــای قابــل توجــه از بانــک
هــا تســهیالت گرفــت و بخشــی از بــار ســرمایه گذاری
در طــرح هــای جدیــد را بــه دوش کشــید .ایــن در
حالــی بــود کــه مشــتری نیــروگاه هــای بخــش
خصوصــی پرداخــت مطالبــات را بــه تعویــض انداخــت
در حالیکــه ایــن بخــش بایــد بــه بانــک هــا هــم
پاســخ مــی داد .ایــن ضربــه هــا صنعــت بــرق را بــا
وجــود بنیــه خوبــی کــه داشــت نحیــف و الغــر کــرد.
پاشــنه آشــیل صنعــت بــرق مســئله قیمــت گــذاری و
اقتصــاد انــرژی اســت .عــدم حــل ایــن موضــوع باعــث
شــده مســائلی مثــل بدهــی هــا غیرقابــل حــل بــه
نظــر برســد .هرچنــد اراده دولــت بــر جبــران گذشــته
اســت امــا هنــوز ســرمایه گــذاری بــه ایــن منظــور
انجــام نشــده اســت .بــرق یــک مســئله زیرســاختی
اســت ،صنایعــی مثــل پتروشــیمی ،فــوالد ،ســیمان
 10تــا  15درصــد بــرای بــرق هزینــه مــی کننــد.
زندگــی روزمــره مــردم بــه بــرق وابســته اســت و حــل
مشــکالت مربــوط بــه ایــن صنعــت بــه عــزم ملــی
نیــاز دارد.

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

وقتی درآمدهای نفتی کم
میشود به بخش خصوصی توجه
میکنند

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران معتقــد اســت تنهــا راه
مقابلــه بــا مشــکالت اقتصــادی بازگشــت اعتمــاد بــه
بخــش خصوصــی اســت امــا افزایــش مــداوم حجــم دولــت
در اقتصــاد باعــث شــده کامــا بخــش خصوصــی نادیــده
گرفتــه شــود و زمانیکــه درآمدهــای نفتــی باالســت
بخــش خصوصــی جایگاهــی نــدارد امــا وقتــی درآمدهــای
نفتــی بــا مشــکل روبــرو میشــود بــه بخــش خصوصــی
توجــه میکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین شــافعی در نشســت هیات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران کــه امــروز (دوم مهــر)
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :دوره دو ســاله کمیســیونهای
اتــاق بازرگانــی ایــران بــه پایــان رســیده و الزم اســت از
اعضــای هیــات رئیســه کمیســیونها قدردانــی کنــم و بــه
دوســتانی کــه مســئولیت کمیســیون هــا را پذیرفتــه انــد
خوشــامد بگویــم.
وی ادامــه داد :تمــام ســوابق تاریخــی در تصمیمــات کالن
اقتصــادی نشــان مــی دهــد کــه متاســفانه اعتمــاد بــه

5

بخــش خصوصــی واقعــی بــا خدشــه مواجــه شــده اســت.
افزایــش مــداوم حجــم دولــت در اقتصــاد باعــث شــده
کامــا بخــش خصوصــی نادیــده گرفتــه شــود .وقتــی
درآمدهــای نفتــی باالســت بخــش خصوصــی جایگاهــی
نــدارد امــا وقتــی درآمدهــای نفتــی بــا مشــکل روبــرو
مــی شــود بــه بخــش خصوصــی توجــه مــی شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد :اگــر بخواهیــم
دقیــق نــگاه کنیــم امــروز بســیاری از مفاهیــم از جملــه
تولیــد ،صــادرات ،قانــون ،بانــک مرکــزی و بخــش
خصوصــی بــه کــرات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد امــا
متاســفانه بیشــتر جنبــه تشــریفاتی دارد.
وی افــزود :وقتــی اعتقــادی بــه توســعه صنعتــی وجــود
نداشــته باشــد اعتقــادی هــم بــه بخــش خصوصــی هــم
وجــود نخواهــد داشــت .اگــر بــه مشــکالت اشــتغال زایــی
در چنــد دهــه اخیــر توجــه کنیــم ریشــه مشــکالت در بد
فهمــی مســائل مربــوط بــه اشــتغالزایی اســت .غفلــت
از ایــن موضــوع و بــد فهمــی از عوامــل ایجــاد اشــتغال
منجــر بــه متوقــف شــدن اشــتغالزایی مــی شــود کــه
نمونــه آن را از ســال هــای  ۸۵تــا  ۹۰شــاهد بودیــم .ایــن
واقعیــت بــرای همــه قطعــی اســت کــه اشــتغال پایــدار
نیــاز بــه ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت بخــش خصوصــی
در بخــش هــای تولیــدی واقعــی دارد.
ب

 ۴۰شرکت آماده ورود به بازار سرمایه
اســماعیل درگاهــی افــزود :برخــی از ایــن شــرکتها
از ســال گذشــته و تعــدادی دیگــر نیــز در ســال جدیــد
اقــدام کــرده انــد کــه برنامــه بــورس تهــران ،بــه ســرانجام
رســاندن همــه ایــن پرونــده هاســت.
مدیــر پذیــرش شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران بــا
اشــاره بــه اینکــه از پروندههــای ســال گذشــته تعــدادی
آمــاده عرضــه اولیــه هســتند ،اظهــار داشــت :برخــی
پروندههــا نیــز بــه علــت زمــان بــر بــودن فراینــد شــفاف
ســازی همچنــان در حــال بررســی اســت.
بــه گفتــه درگاهــی بســیاری از شــرکت هایــی کــه در
بــورس پذیــرش شــده انــد شــرکتهای بــزرگ بــوده انــد
کــه در حــال طــی فرآینــد پذیــرش و تکمیــل مــدارک

بــرای عرضــه ســهام خــود در بــورس هســتند.
وی همچنیــن افــزود :تــاش و تمرکــز اصلــی مــا روی
صنایــع جدیــد اســت و اخیــرا چنــد صنعــت جدیــد از
جملــه صنعــت تامیــن ســرمایه و صنعــت هتلــداری بــه
صنایــع حاضــر در بــازار ســرمایه اضافــه شــده اســت.
عرضه اولیه سهام سه شرکت در پاییز
مدیــر پذیــرش شــرکت بــورس تهــران گفــت :در پاییــز
ســه شــرکت عرضــه اولیــه خواهــد داشــت.
درگاهــی افــزود :در نیمــه اول ســال شــش شــرکت
خصوصــی در بــورس تهــران پذیــرش شــدند.
وی بــا اشــاره بــه درج ســه نمــاد در ســال جــاری گفــت:
ایــن ســه شــرکت بــا ســرمایه بیــش از  ۴۰۰میلیــارد
تومــان در نیمــه دوم امســال در بــورس عرضــه اولیــه
خواهنــد داشــت.
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درایــن روزهــا کــه منابــع آبــی کشــور دچــار کمبــود
مدیریــت مطلــوب و صنعــت بــرق گرفتــار کمتوجهــی
شــده اســت؛ وزارت نیــرو نیــز تنهــا وزارتخانــه نــاکام در
روز اخــذ رای اعتمــاد وزرای دولــت دوازدهــم در مجلــس
بــود و بــه نوعــی دچــار بالتکلیفــی اســت .ایــن بالتکلیفــی
درحالــی رقــم خــورد کــه وزارت نیــرو پرچالشتریــن
وزارتخانــه کشــور شــناخته میشــود و در میــان بخــش
خصوصــی ،تولیدکننــدگان ،پیمانــکاران و ســهامداران بــر
طبــل نارضایتــی از شــرایط کوبیــده میشــود بــه گون ـهای
کــه گرچــه ریشــه ایــن نارضایتــی هــر روز بــا دیکــرد در
عالجرســانی ،مســتحکمتر میشــود امــا بــا بردبــاری
فعــاالن صنایــع آب و بــرق ،اکثــر افــراد بــه دنبــال تعامــل و
یافتــن راه حــل بــرای برونرفــت از بحــران هســتند.
بــرای بررســی شــرایط و راههــای پیــش رو بــرای گــذر از
بحــران ،بــه ســراغ پیــام باقــری ،نایــب رییــس ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی رفتیــم .نایــب رییــس ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران درگفتگــو بــا خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز»
از تــاش ســندیکای صنعــت بــرق بــرای ایجــاد تعامــل
بــا وزارت نیــرو ،لــزوم ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه
صــادرات بــرق و تمایــل بخــش خصوصــی بــه مشــارکت در
انتخــاب وزیــر تاکیــد میگویــد.
آقــای مهنــدس باقــری! در شــرایط کنونــی صنعــت
بــرق در چــه جایگاهــی قــرار دارد و توســعه و
خــروج از رکــود ایــن صنعــت چــه اهمیتــی دارد؟
صنعــت بــرق بــه لحــاظ توانمنــدی ،جــزو صنایــع پیشــرو و
مقــدم بــر هــر صنعــت دیگــری اســت؛ صنعــت زیرســاختی
اســت و بهنوعــی زیرســاخت تمــام صنایــع محســوب
میشــود.
هــر صنعتــی بــرای احــداث نیــاز بــه بــرق دارد؛ صنعــت
بــرق از ایــن نظــر ارجحیــت دارد و مقــدم بــر تمــام صنایــع
اســت؛ در ســنوات اخیــر بــا وجــود شــرایط ســختی کــه
کشــور دچــار آن شــد ،مــا توفیقــات زیــادی در صنعــت
بــرق بــه دســت آوردیــم .صنعــت بــرق ،دوران جنــگ ،دوران
تحریــم و شــرایط ســخت را پشــت ســر گذاشــته و امــروز
ی خوبــی در صنعــت بــرق اتفــاق افتــاده بــه
ظرفیــت ســاز 
گون ـهای کــه بالــغ بــر  ۹۵درصــد تجهیــزات ایــن صنعــت
بومیســازی شــده و در داخــل کشــور ســاخته میشــود

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

با رکود کاری مواجهیم/
طلب  ۱۴هزار میلیارد
تومانی از وزارت نیرو
کــه افتخارآمیــز اســت.
هــم در بخــش تولیــد ،هــم در بخــش انتقــال و هــم در
بخــش توزیــع ،رشــد زیــادی را شــاهد هســتیم .مــا جــزو
 ۱۰کشــور ســازنده ســد و نیــروگاه در دنیــا هســتیم و
ایــران جــزو بزرگتریــن کشــورهای ســازنده توربینهــای
نیروگاهــی محســوب میشــود.
کشــورما بــه بیــش از  ۴۰کشــور دنیــا صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی دارد و در ایــران در حــوزه صــادرات،
رتبــه اول را بــا اختــاف فاحــش نســبت بــه ســایر صنایــع
داریــم .صنعــت بــرق متکــی بــر ارزش افــزوده بــاال اســت
چراکــه صنعتــی هایتــک اســت و تجهیــزات بــا تکنولــوژی
باالســاخته میشــوند ،از ایــن نظــر هــم تجهیــزات بــرق بــا
صــادرات مــواد خــام و کاالهــای واســطهای متفــاوت اســت.
بــا درنظرگرفتــن مــواد اولیــه و تــوان مهندســی در تولیــد
تجهــزات بــرق ،صــادرات محصــوالت ارزش افــزوده بســیار
باالیــی را بــرای کشــور ایجــاد میکنــد؛ ایــن تفــاوت بــر
اســاس شــاخص وزنــی صــادرات کاال قابــل مشــاهده اســت
بــه گونــهای کــه ارزش افــزوده در حــوزه کاالهــای بــرق
حــدود هشــت دالر و در ســایر صنایــع بیــن  ۱.۵تــا دو
دالر اســت.
اشــتغالزایی صنعــت بــرق نیــز چشــمگیر اســت و بــه رفــع
بیــکاری و کاهــش ایــن نــرخ بســیار کمــک میکنــد.
فعالیــن صنعــت بــرق بــازوان ،پشــتیبان و حامــی بــزرگ
وزارت نیــرو بودنــد؛ در ســالهای اخیــر اقتصــاد بــرق،
وزارت نیــرو را لطمهپذیرتریــن ســازمان کــرده اســت؛
ایــن وزارتخانــه دچــار چالــش شــده چراکــه بیــن قیمــت

تمامشــده بــرق و نــرخ فــروش فاصلــه اســت و سوبســید
نهفتــه در قیمــت بــرق وجــود دارد؛ ایــن مســاله باعــث
میشــود کــه تــراز مالــی صنعــت بــرق همــواره منفــی
باشــد و صنعــت لطمهپذیــر شــده اســت.
در ایــن راســتا ،تکیهگاههــای مناســبی بــرای اصــاح
اقتصــاد بــرق وجــود دارد کــه اجــرا نشــده اســت؛ بــر اســاس
قانــون هدفمنــدی یارانههــا مقــرر بــود کــه قیمــت بــرق در
طــول برنامــه پنجــم توســعه بــه قیمــت واقعــی برســد امــا
ایــن قانــون اجــرا نشــد و بخــش خصوصــی پیامــد آن را بــه
دوش میکشــد چراکــه پــس از انجــام کار ،از وزارت نیــرو
طلبــکار میشــود امــا نمیتوانــد پــول خــود را دریافــت
کنــد.
بدهــی وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی در حــوزه
بــرق چقــدر اســت؟
هماکنــون بدهــی وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی در
حــوزه بــرق اعــم از نیروگاهدارهــا ،ســازندگان تجهیــزات و
پیمانــکاران ،حــدود  ۱۴هــزار میلیــارد تومــان اســت.
نکتــه مغفولواقعشــده در ســالهای گذشــته ایــن اســت
کــه شــرکتها بــرای تامیــن منابــع مالــی بــا توجــه بــه
اینکــه مطالبــات آنهــا پرداخــت نشــده و معــوق شــده،
بــه بــازار مالــی و بانکهــا مراجعــه کردنــد و بــا نــرخ
گــران و بیــش از  ۳۰درصــد ســود ،تســهیالت گرفتنــد
تــا هزینههــای جــاری خــود را پوشــش دهنــد و حقــوق
و هزینههــای باالســر را پرداخــت کننــد؛ از ســوی دیگــر
ایــن شــرکتها مجبورهســتند ســود تســهیالت را بــه بانــک
پرداخــت کننــد و گاه در صــورت تاخیــر در پرداخــت ممکــن
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اســت جریمــه شــوند و خســارت دهنــد.
مــا بــه ازای ایــن مطالبــات معوق ـهای کــه دریافــت نشــده
و خســارات ناشــی از تاخیــر پرداخــت مطالبــات ،جایــی
در وزارت نیــرو محاســبه نمیشــود .ممکــن اســت در پــی
خســارات ناشــی از پرداخــت مطالبــات ،ضمانتنامههــا و
امــاک شــرکتها توقیــف شــود و هیــچ یــک از ایــن مــوارد
جبــران نمیشــود؛ در ســالهای گذشــته هــم مطالبــات
معــوق باقــی مانــده و هــم خســارات ناشــی از آن محاســبه
نمیشــود .امیــدوارم در دولــت دوازدهــم و بــا آمــدن وزیــر
نیــرو ،ایــن بحــث را بــه ســرانجام برســانیم و بخشــی از ضــرر
وزیانــی کــه بــه ایــن صنعــت وارد شــده جبــران شــود.
امــا بــا همیــن شــرایط ســختی کــه فعالیــن بخــش
خصوصــی در عرصــه صنعــت بــرق بــا آن مواجــه بودنــد،
هیــچ تعهــدی را نادیــده نگرفتنــد و بــه همیــن دلیــل امــروز
مــردم از نعمــت بــرق برخوردارنــد؛ خوشــبختانه حتــی در
ایــام پیــک مصــرف بــرق در تابســتان بــا خاموشــیهای
برنامهریــزی شــده مواجــه نبودیــم و همــه ایــن مــوارد بــه
دلیــل حمایتهــای بخــش خصوصــی و انجــام تعهــدات
اســت؛
بخــش خصوصــی را بایــد مــورد توجــه قــرار داد؛ در
صحبتهــای مقامــات کشــور از رییــس جمهــور تــا ســایر
مســوولین بــه بخــش خصوصــی توجــه میشــود امــا ایــن
امــر در عمــل نیــز بایــد محقــق شــود و بــه ایــن بخــش بهــا
داده شــود بــه ویــژه در صنعــت بــرق کــه بخــش خصوصــی
توانمنــد بــوده امــا امــروز بــه دلیــل مشــکالت مذکــور
تضعیــف شــده و نیــاز بــه کمــک بــرای رفــع مشــکالت دارد.
در تصمیمــات اخیــر وزارت نیــرو شــاهدیم کــه شــرکت
توانیــر بــه تازگــی اعــام کــرده بــه طرحهــای جدیــد
احــداث نیــروگاه تولیــد پراکنــده مجــوز داده نشــود؛ ارزیابــی
شــما نســبت بــه ایــن تصمیــم چیســت؟
ایــن تصمیمــات مســتلزم انجــام کار کارشناســی دقیــق
اســت و الزم اســت حتمــا نظــر بخــش خصوصــی را نیــز
در ایــن مــوارد جویــا شــوند .بســیاری از فعالیــن بخــش
خصوصــی در حــوزه تولیــد فعالیــت میکننــد ،حتــی یکــی
از ابالغیههــای دولــت یازدهــم بــر اســاس ظرفیتهــای
مــاده دو و مــاده ســه قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب
و کار بــر لــزوم مشــارکت بخــش خصوصــی و ســندیکا در
تصمیمگیریهایــی از ایــن دســت ،تاکیــد دارد تــا نتیجــه
تصمیمــات هــم کارشناســی شــود و هــم مــورد رضایــت
تمــام فعــاالن عرصــه بــرق باشــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

واگــذاری تابلوهــای
بــرق بــدون رعایــت
قانــون بــه زیمنــس

بــه گــزارش «انــرژی امــروز» ســیدعلی کهفــی قانــع در
خصــوص واردات کاالهــا و تابلوهــای بــرق مشــابه داخلــی،
گفــت :انجمــن تابلوهــای بــرق ایــران در حــال حاضــر ۱۶۷
عضــو دارد کــه  ۳۰تــا  ۴۰درصــد اعضــا تحــت لیســانس
بــا تکنولــوژی بــاال فعالیــت میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت تولیــدی ایــن مجموعــه ۲۵۰
هــزار ســلول (واحــد تابلــو بــرق) در بهتریــن شــرایط و
 ۸۵درصــد ایــن تولیــدات در داخــل مصــرف میشــود،
اظهــار داشــت :واحدهــا در بهتریــن شــرایط بــا  ۳۰درصــد
ظرفیــت کار میکننــد و در حــال حاضــر ایــن عــدد بــه
زیــر  ۱۰درصــد رســیده اســت و میتــوان گفــت کــه ۵۰
کارخانــه و شــرکت عضــو ایــن انجمــن در حــال حاضــر
فعــال نیســتند.
قانــع ادامــه داد :تولیــد تابلــو بــرق در ایــران بــه لحــاظ
کمــی بیــش از نیــاز داخلــی اســت ،بنابرایــن نیــازی بــه
واردات نیســت ،امــا متأســفانه در پروژههــای دولتــی و
خصوصــی مشــاهده میشــود کــه از کاالهــای مشــابه
خارجــی اســتفاده میشــود.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن تابلوهــای بــرق ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه متأســفانه طبــق آمارهــای اســتخراج
شــده در ســال  ۹۳بالــغ بــر  ۴۲.۵میلیــون دالر تابلــو بــرق
وارد کشــور شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــه همیــن

دلیــل نامــهای بــه وزارت نیــرو ارســال و آنهــا را از ایــن
اقــدام مطلــع کردیــم هــر چنــد کــه مســئولیت ایــن اقــدام
بــا وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت کــه بایــد
حامــی صنعــت باشــد.
قانــع ادامــه داد :مــا معتــرض اســتفاده از تابلــو برقهایــی
هســتیم کــه بــا نــام فاینانــس در پروژههــای وزارت
نفــت و نیــرو بــا نــام ســرمایهگذاری خارجــی توســط
ســرمایهگذاران خارجــی وارد کشــور میشــود ،ایــن در
حالــی اســت کــه نمونــه همــان کاالی وارداتــی در داخــل
تولیــد میشــود.
وی تأکیــد کــرد :تقاضــای مــا از وزارت نفــت و نیــرو ایــن
اســت کــه از تابلــو برقهــای ایرانــی اســتفاده کننــد و مــا
آمادگــی تأمیــن آن را داریــم.
قانــع بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد تابلــو بــرق ایــران از
لحــاظ تکنولــوژی بــه ســطحی از توانایــی رســیده کــه بــه
تازگــی قــرارداد انتقــال و صــدور تکنولــوژی بــه روســیه
بــه ارزش ســاالنه یــک میلیــون یــورو بــا یــک شــرکت
روســی کــه ســهام آن متعلــق بــه فرانســه اســت بــه امضــا
رســید ،گفــت :متأســفانه در یکــی از مناقصــات داخلــی
در پــروژه بیــد بلنــد قانــون مناقصــات داخلــی رعایــت
نشــد و از ابتــدا بــا اعــام اینکــه تأمیــن تابلــو بــرق بــه
شــرکتهایی کــه تحــت لیســانس باشــند واگــذار خواهــد
شــد ،جهتگیــری دادن ایــن پــروژه بــه یــک شــرکت
مشــخص بــود.
قانــع ادامــه داد :ایــن شــرکت کــه تحــت لیســانس
زیمنــس آلمــان اســت ،برنــده ایــن مناقصــه بــه ارزش ۱۰
میلیــارد تومــان شــد ،حــال انتقــاد و ســؤال مــا ایــن اســت
کــه آیــا بهتــر نبــود بــه جــای اینکــه از ابتــدا بگوینــد
شــرکتهای تحــت لیســانس بایــد در مناقصــه شــرکت
کننــد ،از شــرکتهایی کــه کام ـ ً
ا ایرانــی و تــاب تســت
هســتند اســتفاده میشــد.
وی تصریــح کــرد :ســوال اینجاســت کــه برنــده ایــن
شــرکت ایرانــی و وابســته و تحــت لیســانس زیمنــس
اســت و اگــر روزی بــه یکبــاره شــرکت آلمانــی نخواهــد بــا
ایــن شــرکت کــه تکنولــوژی آن ایرانــی نیســت همــکاری
کنــد ،چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
وی ادامــه داد :بــه هــر حــال بــرای انجمــن تابلوهــای
بــرق تفاوتــی میــان شــرکتهای ایرانــی نیســت ،پــس
بهتــر اســت در اینگونــه مناقصــات شــرکتهایی کــه
تکنولــوژی آنهــا کامــ ً
ا بومــی اســت ،اســتفاده شــود.

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

حضور  40شرکت فرانسوی پای
میز مذاکره با فعاالن اقتصادی

نشســت هــای رو در روی ( )B to Bهیــات اقتصــادی
فرانســه در ایــران ،بــا حضــور  40شــرکت فرانســوی
امروز(ســه شــنبه) در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران برگــزار شــد.
هیــات فرانســوی شــامل  40شــرکت عضــو در انجمــن
کارفرمایــان فرانســه (مــدوف بیــن الملــل) اســت کــه
بــا  750هــزار عضــو ،بزرگتریــن انجمــن کارفرمایــان در
فرانســه بــه شــمار مــی آیــد.
هیــات اعزامــی انجمــن کارفرمایــان فرانســه بــه ایــران در
زمینــه هــای صنعــت ،امــور بانکــی ،تامیــن مالــی ،انــرژی،
بازاریابــی بیــن المللــی ،کشــاورزی ،حمــل و نقــل ریلــی،
مدیریــت هواپیمایــی و ســامت فعالیــت مــی کننــد.
در نشســت رو در روی امــروز کــه پــس از برگــزاری
همایــش تجــاری ایــران و فرانســه برگــزار شــد 40 ،میــز
بــرای مذاکــرات در نظــر گرفتــه شــد کــه هــر کــدام از
اعضــای هیــات اقتصــادی فرانســه در یــک میــز مســتقر
شــده و فعــاالن اقتصــادی ایــران بــا توجــه بــه برنامــه ارایــه
شــده ،بــا همتایــان خــود گفــت وگــو کردنــد.
فرانســه بــا ســطح مبــادالت بیــش از یــک هــزار میلیــارد
دالر بــا جهــان ،در زمــره قــدرت هــای مطــرح اقتصــاد
جهــان و همــواره یکــی از منابــع تامیــن کننــده کاالهــای
عمــده کشــور مــا بــوده اســت.
حجــم مبــادالت تجــاری ایــران و فرانســه هــم اکنــون
حــدود  ٢میلیــارد و  ٤٠٠هــزار دالر اســت کــه امــروز
غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران در همایــش تجــاری ایــران و
فرانســه اعــام کــرد دو کشــور قصــد دارنــد ایــن حجــم
مبــادالت را در ســال آینــده بــه دو برابــر افزایــش دهنــد.
شــافعی در ایــن همایــش تاکیــد کــرد کــه افزایــش حجــم
مبــادالت تجــاری دو کشــور ،مســتلزم رفــع موانــع بانکــی،
مشــکالت گمرکــی ،ترانزیتــی و ارایــه تســهیالت پیرامــون
صــدور روادیــد اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا رفــع موانــع تجــاری
موجــود ،بتوانیــم بســتری مناســب بــرای گســترش تعامــل
دو کشــور و توســعه همــکاری هــای تجــاری -اقتصــادی دو
کشــور پدیــد آوریــم.
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نشست بررسی ظرفیتهای صادراتی
ایران به قزاقستان
معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران فرصتهــای
صــادرات بــه کشــور قزاقســتان را بررســی میکنــد.
نشســت بررســی ظرفیتهــای صادراتــی ایــران بــه
قزاقســتان بــا هــدف شناســایی ظرفیتهــای بــازار ایــن
کشــور و چگونگــی امــکان صــادرات کاال و خدمــات بــه ایــن
منطقــه ،در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران برگــزار میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در ادامــه برگــزاری
سلســله نشســتهای بررســی ظرفیــت صادراتــی ایــران بــه
کشــورهای همســایه ،ایــن بــار معاونــت بررسـیهای اقتصادی
اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در نظــر
دارد بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی و برخــی مدیــران دولتــی
ظرفیتهــای صادراتــی ایــران بــه کشــور «قزاقســتان» را
مــورد بررســی قــرار دهــد.
ایــن معاونــت تاکنــون نشســتهایی بــا هــدف بررســی
فرصتهــای صادراتــی ایــران بــه کشــورهای پاکســتان،
ترکیــه ،عــراق ،روســیه ،امــارات متحــده عربــی ،عمــان و
آذربایجــان را برگــزار کــرده کــه مــورد اقبــال صاحبــان
بنگاههــای اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت .طــی ایــن
نشســتها ،شــاخصهای اقتصــادی کشــورهای هــدف و
نیازهــای عمــده وارداتــی آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
ظرفیتهــای ایــران در توســعه صــادرات بــه آن کشــورها نیــز
معرفــی میشــود.
نشســت آتــی ایــن معاونــت کــه بــه موضــوع «بررســی
ظرفیتهــای صادراتــی ایــران بــه کشــور قزاقســتان»
اختصــاص دارد ،در روز چهارشــنبه  5مهــر  1396از ســاعت
 10الــی  12در طبقــه ششــم ســاختمان شــماره  2اتــاق
تهــران بــا حضــور نمایندگانــی از ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران برگــزار میشــود.
حضــور و مشــارکت در ایــن نشســت بــرای فعــاالن اقتصــادی،
اعضــای اتــاق تهــران و نماینــدگان شــرکتهای فعــال در
حــوزه تجــارت بــا کشــور قزاقســتان آزاد اســت
عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن نشســت تخصصــی میتواننــد
بــرای کســب اطــاع بیشــتر بــا شــماره  88107759مربــوط
بــه معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران تمــاس
بگیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
وزیر انرژی روسیه :صادرات نفت ایران به روسیه
به زودی آغاز میشود
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه گفــت ،تحویــل
نفــت ایــران بــه روســیه از طریــق شــرکت پرومســیری
ایمپــورت ،وابســته بــه وزارت انــرژی ایــن کشــور در قالــب
برنامــه «نفــت در برابــر کاال» ممکــن اســت بــه زودی
آغــاز شــود .بــه گفتــه نــواک ،شــرایط ایــن توافــق نهایــی
شــده اســت.
وزیــر انــرژی روســیه افــزود« :مــن امیــدوارم (ایــن توافــق)
در آینــده نزدیــک انجــام شــود .ترتیبــات در مرحلــه
نهایــی قــرار دارد».
پیشــتر اعــام شــده بــود ،ایــران و روســیه توافــق «نفــت
در برابــر کاال» را نهایــی کــرده انــد .بــر اســاس ایــن
توافــق ،روســیه روزانــه  100هــزار بشــکه نفــت از ایــران
وارد خواهــد کــرد.
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه چنــد مــاه پیــش
گفتــه بــود ،همــکاری هــای بیــن ایــران و روســیه در
قالــب برنامــه «نفــت در برابــر کاال» ممکــن اســت در
ســال  2017آغــاز شــود.
شبکه برق ایران و عراق متصل میشود
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو گفــت :شــبکه بــرق دو
کشــور ایــران و عــراق اواســط نوامبــر (آبانمــاه) ســال
جــاری بــه صــورت آزمایشــی ســنکرون میشــود کــه
ایــن امــر میتوانــد نقــش بســیار مهمــی در افزایــش
میــزان مبــادالت بــرق دو کشــور ایفــا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان امــروز در
نشســت مشــترک بــا «عــادل کاظــم جریــان» معــاون
وزیــر بــرق عــراق در مــورد رونــد صــادرات بــرق بــه عــراق
در فصــل تابســتان امســال اظهــار کــرد :خوشــبختانه بــا
وجــود رکوردشــکنی میــزان مصــرف بــرق در تابســتان
ســال جــاری توانســتیم بــر تعهــدات خــود نســبت بــه
کشــور همســایه عــراق مبنــی بــر تأمیــن بــرق در فصــل
گــرم تابســتان پایبنــد بمانیــم.
وی افــزود :ایــران آمادگــی دارد تــا در فــردای از بیــن
رفتــن تروریســتها در عــراق ،مشــارکت جــدی در

بازســازی شــبکه بــرق عــراق داشــته باشــد.
فالحتیــان تصریــح کــرد :ایــران آمادگــی دارد در ســه
بخــش بازســازی شــبکههای تولیــد ،توزیــع و خطــوط
انتقــال بــرق عــراق بــا حضــور بخــش خصوصــی ایــران
مشــارکت جــدی داشــته باشــد.
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو ضمــن اشــاره بــه لــزوم
ســنکرون کــردن شــبکه بــرق دو کشــور تأکیــد کــرد:
برنامــه ایــن اســت کــه شــبکه بــرق دو کشــور در اواســط
نوامبــر ســال جــاری بــه صــورت آزمایشــی ســنکرون
شــود ،کــه ایــن امــر میتوانــد نقــش بســیار مهمــی در
افزایــش میــزان مبــادالت بــرق دو کشــور ایفــا کنــد.
وی ادامــه داد :در صــورت درخواســت کشــور عــراق،
امــکان بازســازی شــبکههای توزیــع و انتقــال بــرق عــراق
در طــی  ۲ســال وجــود دارد.در ادامــه ایــن نشســت معاون
وزیــر بــرق عــراق نیــز اظهــار کــزد :در تابســتان گــرم
ســال جــاری ،اگــر واردات بــرق از ایــران نبــود وضعیــت به
مراتــب ســختی را میبایســت پشــت ســر میگذاشــتیم.
وی افــزود :امیدواریــم بخــش خصوصــی کشــور ایــران بــا
توجــه بــه پتانســیلهای بســیار باالیــی کــه در زمینــه
صنعــت بــرق دارد ،در رونــد بازســازی شــبکه بــرق عــراق
نقــش بســیار موثــری داشــته باشــد.
ساخت بلندترین برج خورشیدی جهان در دوبی
شــرکت نیــروی دولتــی دوبــی قــراردادی بــه ارزش
 ۳.۹میلیــارد دالر بــرای ســاخت و اداره یــک نیــروگاه
خورشــیدی  ۷۰۰مگاواتــی کــه شــامل یــک بــرج بــه
ارتفــاع  ۲۶۰متــر خواهــد بــود را بــه یــک کنسرســیوم
اعطــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت دوبــی اعــام کــرده اســت کــه
ایــن بــرج خورشــیدی ،مرتفــع تریــن بــرج خورشــیدی
جهــان خواهــد بــود.
ایــن کنسرســیوم کــه متشــکل از شــرکت شــانگهای
الکتریــک و شــرکت  ACWAپــاور عربســتان ســعودی
اســت ،پیشــنهاد کــرده اســت بــرق را بــه قیمت  ۷.۳ســنت
آمریــکا بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت بــرای دوبــی تامیــن
کنــد.
نخســتین مرحلــه ایــن پــروژه قــرار اســت در اواخــر ســال
 ۲۰۲۰راه انــدازی شــود .ایــن پــروژه بخشــی از مجتمــع
وســیع پــارک خورشــیدی محمــد بــن راشــد آل مکتــوم
اســت کــه پیــش بینــی شــده اســت  ۱۰۰۰مــگاوات بــرق
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تــا ســال  ۲۰۲۰و  ۵۰۰۰مــگاوات بــرق تــا ســال ۲۰۳۰
تولیــد خواهــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،دولــت دوبــی قصــد دارد
بــا اســتفاده از پــارک خورشــیدی و ســایر منابــع انــرژی،
ســهم انــرژی پــاک در تولیــد نیــروی دوبــی را بــه ۷
درصــد تــا ســال  ۲۰۲۰و  ۲۵درصــد تــا ســال  ۲۰۳۰و ۷۵
درصــد تــا ســال  ۲۰۵۰افزایــش دهــد.
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 گزارش ایســنا ،ســید کاظم 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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ایــران؛ در جلســه انعقــاد تفاهــم همــکاری کــه بــا حضــور
ســید کمــال ســیدعلی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران برگــزار شــد ،مدیــر
عامــل صنــدوق ضمــن تشــریح امکانــات جدیــد بســته
حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی ســال  1396کــه اخیــرا ً
توســط معــاون اول رئیــس جمهــور ابــاغ شــد ،از فراهــم
بــودن ظرفیــت کشــور بــرای صــادرات غیــر نفتــی 60
میلیــارد دالری خبــر داد.
وی افــزود :بــا بهبــود شــرایط بیــن المللــی وهمــکاری
گســترده دســتگاههای مرتبــط بــا صــادرات غیرنفتــی
ایــن مهــم قابــل تحقــق اســت.
ســید علــی اظهــار امیــدواری کــرد ،بــا تخصیــص منابــع
قابــل توجــه صنــدوق توســعه ملــی در حمایــت از صــادرات
غیــر نفتــی و جــذب فاینانسهــای خارجــی شــاهد
توســعه صــادرات غیــر نفتــی و در نهایــت رشــد اقتصــادی
کشــورمان باشــیم.
در ادامــه ایــن جلســه کبــاری ضمــن ابــراز خرســندی از
برگــزاری جلســه مشــترک بــا صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ،از آمادگــی شــرکت متبــوع خــود بــرای راه انــدازی
موسســه  forfaitingبــا مشــارکت صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران و ســایر نهادهــای مالــی مرتبــط خبــر داد.
وی افــزود :توســعه تامیــن مالــی صادراتــی بــا پوشــش
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از دیگــر برنامههــای
ایــن شــرکت اســت.
انتظــار مــی رود بــا فعــال شــدن ایــن تفاهــم نامــه،
امکانــات مالــی جدیــدی از قبیــل خریــد دیــن اســناد
صــادرات تســهیل شــود.

گشودن افقهای تازه برای رونق اقتصادی کشور
الزامی است
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :بایــد بــا دنبــال کــردن
رشــد پرشــتاب صنعتــی کشــور ،افقهــای تــازه ای بــرای
رونــق اقتصــادی کشــور بــاز کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،اســحاق جهانگیــری اظهــار
کــرد :بایــد بــا دنبــال کــردن رشــد پرشــتاب صنعتــی
کشــور ،افقهــای تــازه ای بــرای رونــق اقتصــادی کشــور
بــاز کنیــم.
توان صادرات غیر نفتی ایران  ۶۰میلیارد دالر در وی تاکیــد کــرد :حــل مشــکل بیــکاری ،اجــرای
برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی و برخــی دیگــر از چالــش
سال است
بــه نقــل از روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات هــای اقتصــادی کشــور را بایــد بــا خالقیــت بــه انجــام

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رســاند.
وی اظهــار کــرد :مــا بــرای نوســازی نگرشهــا و
ســاختارها در جهــت توانمنــد ســازی شــهروندان نیازمند
یــک عــزم ملــی هســتیم.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه مــا بایــد در ایــن مســیر
از جوانــان خــاق و کارآمــد اســتفاده کنیــم ،گفــت:در
مســیر نوســازی بــا چالشهــا ،تهدیدهــا و فرصتهایــی
روبــهرو خواهیــم شــد.
وی یکــی از ویژگیهــای سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی را ایجــاد اجمــاع در کشــور عنــوان کــرد و ادامه
داد:در مقطعــی هســتیم کــه و بــه رغــم محدودیتهــا و
نقدهایــی کــه وجــود دارد ،اقتصــاد کشــور مســیر خوبــی
را طــی میکنــد و شــاخصهای عملکــردی آن قابــل
قبــول اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :صنعــت نفــت ایــران
اکنــون آمــاده امضــای قراردادهــای جدیــد نفتــی اســت
و ایــن بهتریــن فرصــت بــرای شــرکتهای نفــت و گاز
جهــان بــرای مشــارکت در توســعه میدانهــای نفــت و
گاز ایــران اســت
وی گفــت :قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــا
کنسرســیومی بــه رهبــری توتــال نخســتین قــرارداد
بــود ،امیدواریــم بقیــه قراردادهــا هــم امضــا شــود.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه وزارت نفــت افقهــای
بزرگــی در زمینــه توســعه صنایــع نفــت و گاز کشــور
و در ســرمایه گــذاری در ایــن بخشهــا بــرای آینــده
کشــور ترســیم کــرده اســت ،ادامــه داد:همــه صنعتگــران
مطلــع باشــند کــه اولویــت نخســت مــا بــرای جــذب
ســرمایه خارجــی ،بخــش خصوصــی و واحدهــای
خصوصــی هســت
وی گفــت :فرصتهــای زیــادی بــرای کشــور پیــش
آمــده اســت کــه بایــد از آنهــا اســتفاده کنیــم .در ایــن
مســیر بــه تــوان صنعتگــران کشــور و نیــروی کار ایــران
اعتمــاد داریــم ،آنهــا میتواننــد چــرخ توســعه ایــران را
بــه حرکــت درآورنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور ادامــه داد :اکنــون در حــال
همــکاری بــا دنیــا هســتیم ،امــا در شــرایطی کــه آمریــکا
و قدرتهــای جهانــی بــه فکــر محــدود کــردن باشــند،
قــادر خواهیــم بــود از توانمندیهــای داخلــی اســتفاده
کنیــم.

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی افغانستان
آغاز شد
دولــت افغانســتان اعــامکــرده کــه بــه منظــور رفــع
کمبــود بــرق در پــارک صنعتــی والیــت قندهــار در
جنــوب ایــن کشــور ،ســاخت نیــروگاه تولیــد بــرق
آفتابــی بــا ظرفیــت تولیــد  ۱۰مگاوات را توســط شــرکت
هنــدی «داینســتی» آغــاز کــردهاســت.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» ســاخت ایــن نیــروگاه بــا
حضــور مقامهــای ارشــد دولــت افغانســتان از جملــه
عبــداهلل عبــداهلل ،رئیــس اجرایــی ایــن کشــور صبــح
امــروز یکشــنبه ،دوم مهــر آغــاز شــد.
براســاس اعــام شــرکت ملــی بــرق افغانســتان (برشــنا)
ایــن پــروژه حــدود  ۲۰میلیــون دالر هزینــه دارد کــه ۱۰
میلیــون دالر آن را برنامــه توســعه بینالمللــی آمریــکا
میپــردازد و بقیــه توســط شــرکت هنــدی موســوم بــه
داینســتی تامیــن میشــود.
بعــد از تکمیــل شــدن ایــن طــرح ،شــرکت ملــی بــرق
افغانســتان (برشــنا) ،بــرق تولیدشــده را خریــداری
خواهــد کــرد.
ایــن طــرح قــرار اســت کــه تــا ۱۲مــاه دیگــر تکمیــل
شــود.
امیدواری لوک اویل به مشارکت در صنعت نفت
ایران
مدیرعامــل لــوک اویــل اعــام کــرد کــه بــا آغــاز
پروژههــای جدیــد خــارج از روســیه ،از جملــه در
ایــران ،ایــن شــرکت روس ســطح تولیــد خــود را حفــظ
میکنــد .
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز،
واگیــت الکپــروف روز شــنبه (یکــم مهرمــاه) اعــام کــرد:
ایــن شــرکت روســی قصــد دارد بــا ســرمایهگذاری در
پروژههــای خــارج از روســیه ،در ســالهای  ۲۰۱۸تــا
 ۲۰۲۷میــادی تولیــد خــود را در ســطح  ۱۰۰میلیــون
تــن در ســال (معــادل  ۲میلیــون بشــکه در روز) حفــظ
کنــد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :لــوک اویــل ســرمایهگذاری
ســاالنه خــود را در ســطح هشــت میلیــارد تــا هشــت
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر حفــظ میکنــد.
لــوک اویــل بــا وجــود تولیــد کمتــر از انتظــار نفــت از
میدانهــای خــود در منطقــه ســیبری غربــی در روســیه
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توانســته اســت بــا تمرکــز بــر رشــد تولیــد در مناطــق
جدیــد ،از جملــه دریــای خــزر و عــراق ،ســطح تولیــد
خــود را حفــظ کنــد و اکنــون بــه تولیــد نفــت در
مکزیــک و ایــران نیــز توجــه دارد.
بــه گفتــه مدیــر عامــل لــوک اویــل ،بودجــه ســالهای
 ۲۰۱۸تــا  ۲۰۲۰ایــن شــرکت بــر اســاس قیمــت نفــت
 ۵۰دالر خواهــد بــود.
الکپــروف همچنیــن اعــام کــرد کــه در مــاه اکتبــر
امســال در مســکو ،پایتخــت روســیه ،بــا بیــژن زنگنــه،
وزیــر نفــت ایــران ،دیــدار خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه مذاکــره لــوک اویــل بــا شــرکت ملــی
نفــت ایــران بــرای همــکاری در توســعه میدانهــای آب
تیمــور و منصــوری ،گفــت :مــا بســیار نزدیــک هســتیم؛
در زمینــه حجــم تولیــد و رونــد رســیدن بــه برخــی
ســطوح تولیــد اختالفهایــی داریــم ،امــا مهــم نیســتند.
ایران به هیچ شرکت خارجی دنیا بدهکار نیست
ســیدرضا نــوروز زاده امــروز (ســه شــنبه) در نشســت
مشــترک اقتصــادی هیــات تجــاری قبرســی بــا مدیــران
هلدینــگ هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــران ســرزمینی امــن بــرای ســرمایه گــذاران
خارجــی اســت ،گفــت :ســرمایه گــذار بایــد اطمینــان
داشــته باشــد کــه ســرمایه خــود را بــه کجــا مــی بــرد.
وی از آمادگــی شســتا بــرای همــکاری در زمینــه انــرژی،
صنعــت ،معــدن ،نفــت و گاز و پتروشــیمی بــا قبــرس
خبــر داد و گفــت :بــر ایــن اســاس دو کشــور مــی تواننــد
شــرکتهای مشــترک را ایجــاد کننــد.
در ادامــه «کریســتوس مایکلیــدس» رییــس فدراســیون
کارفرمایــان و کارفرمــای قبــرس گفــت :قبــرس کشــوری
کوچــک بــه لحــاظ جغرافیایــی اســت امــا مــی توانــد
پنجــره ایــران بــه ســوی اروپــا باشــد.
وی افــزود :ایــران کشــوری بــزرگ اســت امــا ایــران مــی
توانــد از قبــرس بیامــوزد ،قبــرس هــم مــی توانــد طــرف
تجــاری خوبــی بــرای ایــران باشــد و کاالی ایــران را بــه
اروپــا معرفــی کنــد.
بــه گفتــه مایکلیــدس ،قــرار اســت در ایــن نشســت
یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان دو هیــات امضــا شــود.
نشســت مشــترک اقتصــادی هیــات تجــاری قبرســی بــا
مدیــران هلدینــگ هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی ،بــا
حضــور ســید حســن هفــده تــن مدیــر کل امــور بیــن
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الملــل وزارت کار« ،میکائیــل ســوفو کلئیــس» رئیــس
دفتــر رئیــس جمهــوری قبــرس و مدیــران هلدینــگ
هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی در هتــل اســپیناس
پــاالس برگــزار شــد.
 2مصوبه مهم در کمیسیون توسعه تجارت
یازدهمیــن نشســت تخصصــی کمیســیون توســعه
تجــارت و صــادرات غیرنفتــی بــا حضــور نماینــدگان
اتاقهــای تعــاون و مدیــرکل توســعه تعــاون وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد .بــه گــزارش
پایــگاه اطالعرســانی اتــاق تعــاون ایــران ،یازدهمیــن
نشســت تخصصــی کمیســیون توســعه تجــارت و صادرات
غیرنفتــی بــا هــدف بررســی راهکارهای توســعه صــادرات
بخــش تعــاون و بررســی موانــع قانونــی توســعه صــادرات
بــا حضــور نماینــدگان اتاقهــای تعــاون و اتحادیههــا و
پیمــان باباخانلــو ،مدیــرکل توســعه تعــاون وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی در اتــاق تعــاون ایــران برگــزار شــد.
نصیــری ،رییــس کمیســیون توســعه تجــارت و صــادرات
غیرنفتــی اتــاق تعــاون ایــران بــا اشــاره بــه ایــن نشســت
ابــراز کــرد :در ایــن نشســت درخصــوص عــدم توانایــی
واحدهــای کوچــک بــرای صادرات و تشــکیل یک تشــکل
بــرای مدیریــت صــادرات در بخــش تعــاون بحــث شــد و
اعضــای کمیســیون نقطهنظــرات خــود را ارائــه کردنــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن در ایــن نشســت درخصــوص
برگــزاری نمایشــگاه در ســایر کشــورها صحبــت شــد و
تعاونگــران آمادگــی دارنــد در دیگــر کشــورها بــا حمایــت
وزارت تعــاون در جهــت توســعه صــادرات نمایشــگاه
برگــزار کننــد .بــه گفتــه رییــس کمیســیون توســعه
تجــارت و صــادرات غیرنفتــی ،پیمــان باباخانلــو مدیــرکل
توســعه تعــاون وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
ضمــن موافقــت بــا ایــن پیشــنهاد ،پیگیــری و بررســی
بیشــتر ایــن مهــم را اعــام کــرده اســت .نصیــری
درخصــوص مصوبــات کمیســیون یازدهــم توســعه
تجــارت و صــادرات غیرنفتــی بیــان کــرد :برنامهریــزی
بــرای ایجــاد تشــکل مدیریــت صــادرات در بخــش تعــاون
و برگــزاری نمایشــگاه در خــارج از کشــور از مهمتریــن
مصوبــات ایــن نشســت بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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فاینانس  1.2میلیارد یورویی
روسی نهایی شد

ساخت ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی
جهان در ایران
قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل از امضــای
توافقنامــه ســاخت نیــروگاه  ۶۰۰مگاواتــی خورشــیدی
بــا یــک شــرکت خصوصــی انگلیســی خبــر داد و گفــت:
در سراســر دنیــا تعــداد نیروگاههــای خورشــیدی بــا ایــن
ظرفیــت بســیار کــم اســت ،بــه طــوری کــه طبــق آمــار
میتــوان گفــت ســاخت ایــن نیــروگاه ششــمین نیــروگاه
بــزرگ خورشــیدی جهــان میشــود.
علیرضــا دائمــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
تفاهمنامــه اولیــه ایــن موافقتنامــه در تاریــخ  ۲۴تیرمــاه
 ۱۳۹۵بــا ســفر وزیــر نیــروی وقــت بــه انگلســتان بــه امضا
رســید ،اظهــار کــرد :پــس از برگــزاری جلســات متعــدد بــا
شــرکت انگلیســی (کورکــف) ایــن تفاهمنامــه منجــر بــه
امضــای توافقنامــه در مردادمــاه امســال شــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ششــم توســعه تاکیــد کــرد :بایــد
طــی پنــج ســال  ۵۰۰۰مــگاوات نیــروی تجدیدپذیــر بــه
ظرفیــت شــبکه بــرق کشــور اضافــه شــود کــه تــا پایــان
ســال اول میبایســت  ۸۰۰تــا  ۱۰۰۰مــگاوات از ظرفیــت
نیــروگاه تجدیدپذیــر را داشــته باشــیم.
دائمــی ادامــه داد :شــرکت ســاتبا مســئولیت ایــن کار را
برعهــده گرفتــه و وزارت نیــرو نیــز پذیــرای ســرمایهگذاری
خارجــی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه بــرق تولیــدی
توســط وزارت نیــرو خریــداری و توســط وزارت اقتصــاد
تضمیــن میشــود.
قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل درخصــوص
توافقنامــه ســاخت نیــروگاه  ۶۰۰مگاواتــی خورشــیدی
توســط شــرکت انگلیســی گفــت :یکــی از اهدافــی کــه

در ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده انتقــال دانــش
فنــی اســت ،چراکــه ایــن نیــروگاه جــزو چنــد نیــروگاه
خورشــیدی بــزرگ جهــان خواهــد بــود کــه در نــوع
خــود از نظــر تکنولــوژی و میــزان نصــب شــده در جهــان
کمنظیــر اســت.
وی تصریــح کــرد :ایــن تفاهمنامــه بــه صــورت  BOTبــوده
و براســاس آن قــرار اســت ایــران در  ۱۰ســال اول بــرق
تولیــدی ایــن نیــروگاه را بــه صــورت تضمینــی خریــداری
کــرده و طــی  ۱۰ســال دوم نیــز قیمــت بــرق براســاس
نــرخ بــازار بــورس انــرژی تعییــن شــود.
دائمــی ادامــه داد :در ایــن توافقنامــه تاکیــد شــده کــه
انگلســتان ظــرف ســه ســال آتــی ایــن نیــروگاه را بــه
بهرهبــرداری برســاند کــه در صــورت ســاخت ایــن نیــروگاه
بخــش زیــادی از تعهــدات کشــور در برنامــه ششــم توســعه
مبنــی بــر ســاخت ســاالنه  ۱۰۰۰مــگاوات نیروگاههــای
انــرژی نــو انجــام میشــود.
قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل هزینــه احــداث
کامــل ایــن نیــروگاه را  ۶۰۰میلیــون یــورو دانســت و
افــزود :قــرار اســت کــه ایــن پــروژه بــه صــورت مرحلـهای
انجــام شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،آییــن رونمایــی از تفاهمنامــه ســاخت
نیــروگاه  ۶۰۰مگاواتــی خورشــیدی امــروز بــا حضــور
حمیــد بعیدینــژاد ،ســفیر جمهــوری اســامی ایــران
و الکــس چــی شــولم ،وزیــر تجــارت انــرژی و راهبــردی
صنعتــی انگلیــس در لنــدن برگــزار شــد.

صغــر فخریــه کاشــان بــا بیــان اینکــه قــرارداد فاینانــس 1.2
میلیــارد یورویــی بــا روس هــا نهایــی شــده اســت ،گفــت:
وزارت راه و شهرســازی پــروژه هایــی بــرای اســتفاده از
فاینانــس  50میلیــارد دالری و وام  5میلیــارد دالری مصــوب
در بودجــه امســال تعیــرف کــرده کــه یکــی از آنهــا فاینانــس
روســی بــرای برقــی ســازی راه آهــن گرمســار -اینچــه بــرون
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت راه و شهرســازی پروژههایــی
تعریــف کــرده کــه بــرای اجــرای آن میتوانــد از وام
خارجــی  5میلیــارد دالری اســتفاده کننــد ،ادامــه داد :از
ایــن رو قــرارداد تامیــن فاینانــس  1.2میلیــارد یورویــی بــرای
برقــی ســازی راه آهــن گرمســار – اینچــه بــرون بــا روسهــا
در حــال انعقــاد داریــم.
قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد :همچنیــن بــه
دنبــال نهایــی کــردن وام  500میلیــون دالری از کشــور
آذربایجــان بــرای تامیــن مالــی پــروژه ســاخت راه آهــن
رشــت – آســتارا هســتیم.
فخریــه کاشــان بــا بیــان اینکــه دولــت موافــق صــد در صدی
تحقــق وام آذریهــا بــرای ســاخت راه آهــن رشــت – آســتارا
اســت ،اظهــار داشــت :بخشــی از کار بــه ایــن دلیــل متوقــف
مانــده بــود کــه عــدهای معتقــد بودنــد آیــا بــرای نهایــی
کــردن ایــن قــرارداد نیــازی بــه موافقــت نماینــدگان مجلــس
اســت یــا خیــر .بــا بررســیهای انجــام شــده مشــخص
شــد وقتــی مجلــس مجــوز فاینانــس  5میلیــارد دالری را
در بودجــه تصویــب کــرده اســت دیگــر نیــازی بــه مجــوز
مجلــس بــرای وام گرفتــن از آذریهــا نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قــرارداد فاینانــس  1.2میلیــارد
یورویــی روسهــا بــرای برقــی ســازی راه آهــن گرمســار
– اینچــه بــرون نهایــی شــده اســت ،تاکیــد کــرد :یکــی از
دالیــل توقــف اجــرای ایــن قــرارداد تعییــن ســهم داخــل در
ســاخت اســت .روسهــا ســهم  30درصــدی بــرای ایــران را
پیشــنهاد کــرده بودنــد .در آخریــن نامـهای کــه بــرای طــرف
روس ،آقایــان واعظــی و ظریــف ارســال کــردم ســهم 40
درصــدی بــرای داخــل را پیشــنهاد دادم.
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آینده مبهم بازار سرمایه

 ،از جملــه مــردم شــریف اصفهــان را در حفــظ تمامیــت
ارضــی و تقدیــم هــزاران شــهید فرامــوش نمــی کننــد ،و
اعتقــاد دارنــد تنهــا بــا اجــرای سیاســت هــای کارشناســانه
و عادالنــه بــا نگاهــی فرامنطقــه ای بایــد از بــروز زمینــه
هــای اختالفــی میــان اســتانی جلوگیــری کــرد.
 -٢حــق آبــه طبیعــی رودخانــه هــاو تــاالب هــای پاییــن
دســت تامیــن گــردد.
 -٣اجــرای هــر گونــه پــروژه ای پــس از تاییــد پیوســت
هــای زیســت محیطــی انجــام پذیــرد.
 -۴وزیــر پیشــنهادی برنامــه هــای اجرایــی خویــش را
جهــت حــل مشــکالت آب و فاضــاب ،برنامــه تامیــن
آب پــروژه  ۵۵٠هزارهکتــاری دشــت خوزســتان و ایــام
احیــاء و بازســازی شــبکه هــای شــهری و روســتایی آب
آشــامیدنی در شــهرهای خوزســتان را اعــام نمایــد.
 -۵برنامــه هــای توســعه کشــاورزی و صنعتــی خصوصــا در
اســتان هایــی کــه از منابــع آبــی مشــترک بهــره بــرداری
مــی کننــد ،ضرورتــا پــس از آمایــش ســرزمینی انجــام
پذیــرد.
 -۶بحــث صیانــت از کارون و دشــت خوزســتان بحثــی
اســت کــه بــا سرنوشــت مــردم خوزســتان و ایــران گــره
خــورده اســت .حفاظــت از خوزســتان بحثــی ملــی اســت
و نــه منطقــه ای .دولــت بایــد تضمیــن الزم و کافــی را بــا
تخصیــص اعتبــار ویــژه جهــت ایجــاد پــروژه هــای تصفیــه
خانــه هــا جدیــد ،بــرای ممانعــت از ورود پســاب هــای
صنعتــی ،کشــاورزی ،بیمارســتانی و شــهری بــه کارون و
بازســازی شــبکه آب شــهری در شــهرهای خوزســتان را
اعــام کنــد.
 -٧وزارت نیــرو و دولــت در مراجــع تصمیــم ســازی و
تصمیــم گیــری از ســازمان هــای مــردم نهــا ِد محیــط
زیســتی و از فعــاالن محیــط زیســت بــرای تصمیــم گیــری
هــا بصــورت نهادینــه شــده اســتفاده نمایــد.
دولــت بایــد بــا تعییــن کارشناســانی خبــره و از شــخصیت
هــای علمــی ملــی و منطقــه ای ،بــا تقویــت روحیــه
همگرایــی ملــی ،اطمینــان همــه شــهروندان را جلــب
نمایــد .تنهــا بــا رویکــردی نــو و توجــه بــه مــوارد فــوق
الذکــر توســط دولــت و حاکمیــت ،تســکینی بــر آالم مــردم
خوزســتان فراهــم خواهــد گشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قرارداد جدید جمهوری
آذربایجان برای توسعه تولید
نفت و گاز

دولــت جمهــوری آذربایجــان توافــق جدیــد
تولیدمشــترک بــا کنسرســیوم ادارهکننــده میــدان
نفتــی آذری چــراغ گونشــلی در دریــای خــزر را امضــاء
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن قــرارداد جدیــد بــه باکــو
ســهم بیشــتری در ایــن میــدان میبخشــد و روابــط
اقتصــادی آذربایجــان بــا اروپــا را در دهههــای آینــده
تحکیــم میکنــد .ایــن توافــق کــه  ۱۴ســپتامبر امضــاء
شــد ،پنــج ســال طــول کشــید تــا مذاکــره شــود و تــا
ســال  ۲۰۵۰اعتبــار خواهــد داشــت.
تحــت ایــن قــرارداد ،شــرکت نفــت دولتــی آذربایجــان
ســهمش در ایــن میــدان را از  ۱۱.۶۵درصــد بــه ۲۵
درصــد افزایــش میدهــد و ســهمی کــه در اختیــار
هشــت شــریک بیــن المللــی ایــن شــرکت اســت بــه
تناســب آن کاهــش خواهــد یافــت .شــرکت  BPکــه
اداره کننــده ایــن میــدان اســت اکنــون  ۳۰.۳۷درصــد
ســهم دارد و ســهم هفــت شــریک دیگــر پاییــن ۱۰
درصــد اســت.
شــرکای بیــن المللــی همچنیــن موافقــت کردنــد ۳.۶
میلیــارد دالر بــه صنــدوق نفــت دولتــی آذربایجــان
پرداخــت کننــد و ســرمایهگذاری بیشــتری در ایــن
میــدان انجــام دهنــد کــه در کوتــاه مــدت ممکن اســت
شــاهد افــزوده شــدن هفتمیــن ســکوی تولیــد باشــد و
حداکثــر  ۴۰میلیــارد دالر دیگــر در مــدت اجــرای ایــن
توافــق ســرمای ه گــذاری جــذب کنــد.
توافــق جدیــد جایگزیــن توافــق کنونــی میشــود
کــه در ســال  ۱۹۹۴از ســوی حیــدر علــی اف رییــس
جمهــور وقــت آذربایجــان و پــدر الهــام علــی اف رییــس
جمهــور کنونــی ایــن کشــور امضــاء شــده بــود .علــی
اف و بــاب دادلــی ،مدیرعامــل شــرکت  BPایــن توافــق
را تاریخــی خواندنــد.
علــی اف در پیامــی کــه در توییتــر ارســال کــرد نوشــت:
توافــق جدیــد از اهمیــت زیــادی بــرای توســعه آتــی

آذربایجــان برخــوردار اســت .امــروز آذربایجــان بــه
عنــوان کشــوری در دنیــا شــناخته شــده کــه روی پــای
خــود ایســتاده و روابــط بیــن المللــی گســتردهای دارد و
یــک کشــور پرنفــوذ اســت.
اگرچــه در آن زمــان قــرارداد کنونــی ،قــرارداد قــرن
نــام گرفــت ،امــا مفــاد توافــق  ۱۹۹۴منعکــس کننــده
شــرایط آن زمــان بــود کــه قیمتهــای نفــت کاهــش
یافتــه و آذربایجــان از یــک جنــگ داخلــی خــارج شــده
بــود و تولیــد فراســاحلی در دریــای خــزر ،جدیــد و از
نظــر ســرمایه گــذاری پرریســک محســوب میشــد.
ذخایــر میــدان نفتــی گونشــلی در آن زمــان تنهــا
حــدود  ۵۱۱میلیــون تــن بــرآورد شــده بــود .اکنــون
آذربایجــان بــه دنبــال  ۱۲۵میلیــارد دالر ســودی
کــه از ایــن میــدان بــه دســت آورده ،توســعه قابــل
توجهــی پیــدا کــرده اســت و ســرمای ه گــذاری خــزر
دیگــر پرریســک محســوب نمیشــود و بــرآورد ذخایــر
گونشــلی دو برابــر شــده اســت ،بنابرایــن باکــو در
موقعیــت قــوی بــرای مذاکــره شــرایط بهتــر بــرای فــاز
بعــدی فعالیــت قــرار داشــته اســت.
انتظــار مــیرود ایــن میــدان  ۵۷۰میلیــون تــن
دیگــر نفــت خــام و حــدود  ۱۵۰میلیــارد مترمکعــب
گاز عــاوه بــر  ۴۳۰میلیــون تــن نفــت خــام و ۱۳۴
میلیــارد مترمکعــب گازی کــه تاکنــون تولیــد کــرده
اســت ،تولیــد کنــد .تولیــد میــدان گونشــلی در حــال
حاضــر حــدود  ۵۸۵هــزار بشــکه در روز نفــت اســت
کــه از طریــق خــط لولــه باکــو -تفلیــس -ســیهان
بــه بازارهــای جهانــی صــادر میشــود و در مقایســه
بــا تولیــد  ۸۳۵هــزار بشــکه در روز در ســال ۲۰۱۰
کمتــر اســت امــا بــا ســرمای ه گــذاری بیشــتر ،تولیــد
ایــن میــدان ممکــن اســت دوبــاره افزایــش پیــدا کنــد.
تولیــد گاز حــدود  ۳۳میلیــون مترمکعــب در روز اســت
کــه عمدتــا بــه مصــرف داخلــی میرســد ،امــا بــا
مذاکراتــی کــه بــرای تولیــد گاز در آینــده در جریــان
اســت ،ممکــن اســت از طریــق خــط لولــه صــادرات
گاز  TANAPســوکار صــادر شــود .ایــن خــط لولــه
اکنــون ســاخته شــده تــا از میــدان گازی شــاه دنیــز
آذربایجــان از طریــق ترکیــه بــه اروپــا گاز حمــل کنــد.
مذاکــرات بیشــتر بــه منظــور بهــره بــرداری از ذخایــر
گازی عمیــق در ایــن میــدان کــه پاییــن الیــه نفــت
و گاز تحــت بهــره بــرداری کنونــی قــرار دارد ،پیــش

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

بینــی میشــود .تصــور مـیرود ایــن الیــه گازی عمیــق
 ۲۰۰میلیــارد مترمکعــب گاز داشــته باشــد کــه ممکــن
اســت بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا مــورد بهرهبــرداری
قــرار گیــرد.
مقامــات آذری خاطــر نشــان کردنــد کــه توســعه ذخایــر
گازی عمیــق مشــمول یــک توافــق تولیــد مشــترک
دیگــر خواهــد بــود ،امــا بــه ایــن کــه چــه زمانــی انتظار
دارنــد مذاکــرات آغــاز شــود یــا چــه زمانــی ایــن میــدان
ممکــن اســت توســعه پیــدا کنــد ،اشــارهای نکردنــد.

دریافت پول برق از عراق به
روز میشود
مدیرعامــل توانیــر بــا تأکیــد بــر اینکــه عــراق قــول
داده تــا  50درصــد بدهیهــای خــود بــه ایــران را تــا
پایــان ســال میــادی جــاری پرداخــت کنــد ،گفــت:
بــا گشــایش الســی مطالبــات ایــران از بابــت فــروش
بــرق بــه عــراق بــه روز خواهــد شــد.
آرش کــردی در حاشــیه نخســتین همایــش مدیــران
آینــده صنعــت بــرق در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار
فــارس مبنــی بــر اینکــه میــزان صــادرات بــرق ایــران
نســبت بــه ســال گذشــته چگونــه بــوده و اینکــه آیــا
ایــران طلــب خــود از کشــور عــراق را بــه طــور کامــل
دریافــت کــرده اســت یــا خیــر ،گفــت :صــادرات بــرق
ایــران بــه کشــورهای همســایه در ســال جاری نســبت
بــه ســال گذشــته  30درصــد رشــد داشــته اســت و
میتــوان گفــت تــراز بــرق ایــران بــا کشــورهای
همســایه همیشــه  2.5برابــر مثبــت اســت .بنابرایــن
صــادرات بــرق فرصــت خوبــی اســت کــه ایــران را بــه
هــاب انــرژی در منطقــه تبدیــل کنــد.
مدیرعامــل توانیــر اضافــه کــرد :اخیــرا ً نیــز مذاکــرات
خوبــی بــا کشــور عــراق بــرای ســنکرون شــدن شــبکه
بــرق ایــران بــا عــراق صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر
ایــن اتفــاق رخ دهــد ایــران میتوانــد از عــراق بــا
کشــورهایی مثــل لبنــان و ســوریه بابــت شــبکه بــرق
متصــل شــود.
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کــردی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ایــران از بابــت
فــروش بــرق بــه عــراق از ایــن کشــور یــک میلیــارد
و  200میلیــون دالر طلبــکار اســت ،آیــا ایــن کشــور
قــرار نیســت بدهیهــای خــود را پرداخــت کنــد،
گفــت :از بابــت دریافــت مطالبــات خــود از عــراق
در قبــال فــروش بــرق بــه ایــن کشــور مشــکالتی
بــه وجــود آمــده بــود کــه ایــن مشــکالت بــه نقــل
و انتقــال بانکــی بازمیگشــت .بنابرایــن خوشــبختانه
جدیــدا ً بــا ورود بانــک مرکــزی و گشــایشهای
برجــام در حــال رفــع و رجــوع ایــن مشــکل هســتیم.
وی اضافــه کــرد :مذاکــره جدیــدی در خصــوص
گشــایش الســی صــورت گرفتــه کــه اگــر ایــن اقــدام
انجــام شــود دریافــت مطالبــات از بابــت فــروش بــرق
بــه عــراق بــه روز خواهــد شــد.
مدیرعامــل توانیــر در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار
فــارس کــه ایــران ســال گذشــته چــه میــزان بــرق
صــادر کــرده و چــه میــزان بــرای کشــور ارزآوری
داشــته اســت ،گفــت :ســاالنه  700تــا  750میلیــون
دالر صــادرات بــرق انجــام میدهیــم بنابرایــن ســال
گذشــته  50درصــد ایــن مطالبــات دریافــت شــد.
کــردی تأکیــد کــرد :مذاکــرات متعــددی بــا طــرف
عراقــی داشــتیم تــا حداقــل تــا پایــان ســال میــادی
جــاری  50درصــد بدهــی خــود را بــه ایــران پرداخــت
کنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال خبرنــگار فارس کــه وزیر
پیشــنهادی نیــرو از ســوی دولــت بایــد متخصــص برق
یــا آب باشــد ،گفــت :بنــده معتقــدم وزیــر جدیــد نیرو
بایــد متخصــص بــرق آبــی باشــد .بنابرایــن موضــوع
انتخــاب وزیــر یــک موضــوع در ســطح کالن دولــت
اســت.
مدیرعامــل توانیــر افــزود :دولــت قطع ـاً بازخوردهــای
الزم را ازآب و بــرق میگیــرد و انتخــاب صحیــح را
خواهــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برنامه ایران برای اتصال به برق اروپا
در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی و توســعه صــادرات
تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت آب و بــرق
بــه کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و  CISبــا رویکــرد
اقتصــاد مقاومتــی تفاهمنامـهای مــا بیــن قائــم مقــام وزیــر
نیــرو در امــور بینالملــل و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق
و رییــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد
مدیرعامــل توانیــر تاکیــد کــرد کــه مدیریــت خــوب
صنعــت بــرق ایــران باعــث شــد تــا ایــن صنعــت از
بحــران عبــور کنــد ،گفــت :بــه عنــوان یکــی از شــرکت
هــای اول در خدمــات رســانی بــه مــردم بــه اینجــا
رســیدیم و افــق روشــنی پیــش روی ماســت.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز» ،آرش
کــردی امــروز در نخســتین همایــش مدیــران آینــده
صنعــت بــرق اظهــار کــرد :از ســال  ۹۳موضــوع تربیــت
مدیــران و تعییــن شایســتگی هــا مصــوب شــد و در
ایــن زمینــه پیشــرو هســتیم.
کــردی بــا تاکیــد بــر دغدغــه مدیــران ارشــد کشــور
در انتخــاب مدیــران شایســته گفــت :ســاخت تربیــت
و شایســته گزینــی مدیــران در جایــگاه هــای حســاس
نیازمنــد احصــاء متــد و روش خاصــی اســت .بــرای
دوری از انتخــاب مدیــران بــی کیفیــت موظــف هســتیم
مدیــران آینــده را آمــوزش دهیــم تــا دچــار پارادوکــس
بــی کفایتــی نشــویم.
وی تصریــح کــرد :اگــر برنامــه مدیریتــی درســتی
نداشــتیم بــا توجــه بــه رشــد مصــرف انــرژی در ایــران
کــه متفــاوت بــا همــه دنیاســت ،نمــی توانســتیم از

تجــاری -صنعتــی انزلــی بــه مــدت یــک ســال منعقــد شــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،طــی نشســتی بــا حضــور قائــم
مقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل و پشــتیبانی صنایــع
آب و بــرق و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد تجــاری-
صنعتــی انزلــی در منطقــه آزاد انزلــی و مدیــران عامــل
شــرکتهای بــرق منطقــهای و توزیــع بــرق گیــان ایــن

هشدار درباره
خطر بیکفایتی
مدیران برق
بحــران بــه دور از خاموشــی عبــور کنیــم و بــرای نخســتین
بــار رکــورد تولیــد و پایــداری تولیــد شکســته شــد.
مدیرعامــل توانیــر اظهــار کــرد :موضــوع مدیریــت مصــرف
رشــد بســیار خوبــی را داشــت .بــه میــزان  ۴۵۰۰مــگاوات
مدیریــت مصــرف داشــتیم .چنیــن سیاســتگذاری ای و
پایبنــدی اجــزاء ،ناشــی از درک خــوب مدیریتــی اســت.
مدیرعامــل توانیــر بــا اشــاره بــه فرکانــس و ولتــاژ بعنــوان
دو شــاخص اصلــی بــرق بــر اســتاندارد بــودن بــرق تاکیــد
کــرد و افــزود :هــم صنعــت اســتاندارد را اجبــاری میکنــد
و هــم مدیــران مــی آموزنــد کــه بــر اســاس اســتانداردها
کار کننــد.

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

12

تفاهــم نامــه بــه امضــای علیرضــا دائمــی و رضــا مســرور
رســید.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اســتراتژی بلندمــدت
کشــور بــرای تشــکیل شــبکه انــرژی بــا کشــورهای حاشــیه
دریــای خــزر و قفقــاز کــه میتوانــد بــرق ایــران را از
طریــق گرجســتان جهــت صــادرات بــه شــبکه اروپــا متصــل
نمایــد ،گفــت :بــا توجــه بــه مزایــا و معافیتهــای قانونــی
حاکــم در ایــن منطقــه ،موقعیــت اســتراتژیک آن در دریــای
خــزر و وجــود زیرســاختهای مناســب ،منطقــه آزاد
انزلــی میتوانــد بــه عنــوان مرکــز برگــزاری همایشهــای
بیــن المللــی ایــن وزارتخانــه انتخــاب و در ایــن حــوزه بــه
فعالیــت مشــترک بپردازیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دریــای خــزر یکــی از مراکــز
غنــی انــرژی دنیــا در حــوزه نفــت و گاز اســت ،ادامــه
داد :برگــزاری چنیــن همایشهــا و نمایشــگاه هایــی
فرصتــی مناســب اســت تــا توانمندیهــای شــرکتهای
ایرانــی فعــال در صنعــت بــرق بــه نمایــش گذاشــته شــود

و همچنیــن زمینــه الزم جهــت مذاکــره بــا وزرای انــرژی
کشــورهای منطقــه بــه منظــور حفــظ بازارهــای انــرژی
ایــران فراهــم شــود.
اســتفاده از ظرفیــت مرکــز نمایشــگاهها و همایشهــای
بیــن المللــی منطقــه آزاد انزلــی در جهــت برگــزاری
نمایشــگاه و همایشهــای تخصصــی صنایــع آب و بــرق،
برگــزاری نشســتهای تخصصــی بیــن وزارت خانههــای
انــرژی کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر و  CISو بررســی
اقدامــات الزم بــه منظــور ارائــه پیشــنهاد و ایجــاد دبیرخانــه
دائمــی انــرژی کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و  CISدر
منطقــه آزاد انزلــی از مهمتریــن محورهــای مــورد تعهــد
طرفین اســت.
از ســوی دیگــر دو طــرف در خصــوص ایجــاد مرکــز
تخصصــی تجــاری صنعــت آب و بــرق جهــت توســعه
صــادرات بــه کشــورهای حــوزه  CISو جــذب ســرمایه
گــذاری خارجــی بــرای اجــرای پروژههــای زیرســاختی و
صنایــع مذکــور در ایــران نیــز توافــق کردنــد.

طــی چهــار ســال بایــد  ۴۰۰۰مدیــر جایگزیــن
شــوند
خاکــی ،رییــس موسســه تحقیقــات و آمــوزش مدیریــت
وزارت نیــرو ،نیــز درایــن نشســت ،گفــت :اگــر نــرخ
خــروج از صنعــت کــه  ۵درصــد تخمیــن زده شــده باشــد،
ســاالنه  ۵۰۰مدیــران خــارج مــی شــوند و در یــک دوره ۴
ســاله  ۲۰۰۰مدیــر جــوان آمــاده تصــدی شــوند.
وی تصریــح کــرد :الزم اســت  ۱۰هــزار نفــر در هــر دوره
چهارســاله مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد و نیمــی از آن هــا
در برنامــه هــای مســتمر حضــور داشــته باشــند .ایــن کار
دشــوار اســت امــا موجــب موفقیــت ســازمان مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه جهانــی شــدن و از بیــن رفتــن مرزهــا
گفــت :ایــن مســاله را در حــوزه بــرق و صــادرات مــی
بینیــم .ایــن مســاله باعــث شــده رقابــت شــکننده ای رخ
دهــد .شــرکت هــای چندملیتــی بــر فرهنــگکشــورها
نیــز تاثیــر مــی گــذارد کــه کامــا محســوس اســت.
همچنیــن ایــن مســاله وابســتگی بــه محــل کار را از بیــن
مــی بــرد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور تحقیقــات و منابــع انســانی
اظهــار کــرد :در کشــور مــا دورکاری مطــرح شــد امــا بــه
دلیــل اینکــه بــد مطــرح کردیــم و بــد عمــل کردیــم؛
شکســت خــورد درحالــی کــه دورکاری در دنیــا انجــام
مــی شــود .کاهــش هزینــه هــای محــل کار و ســهولت
اســتخدام افــرادی کــه امــکان حضــور در محــل کار را
نــدارد در دورکاری صــورت مــی گیــرد.
مهاجــری ادامــه داد :وزارت نیــرو در ایــن زمینــه توفیقــات
خوبــی داشــته اســت و بــا وجــود  ۱۰برابــر شــدن
ظرفیــت بــرق پــس از انقــاب نصــف شــده و بــا احتســاب
خصولتــی هــا ،همــان مقــدار باقــی مانــده اســت .در
واقــع گفتــه مــی شــد کــه تعــداد مدیــران مــا بــه تعــداد
کارکنــان در ژاپــن اســت؛ بنابرایــن ،ناچــار بــه کوچــک
ســازی بدنــه هســتیم.

شکست دورکاری نتیجه عملکرد ما بود
مهاجــری ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور تحقیقــات و منابــع
انســانی نیــز در ایــن همایــش ،بــا تاکیــد بــر کوچــک
ســازی دولــت گفــت :پیــش از انقــاب صنعتــی و قــرن
 ،۱۸مشــاغل ثابــت بودنــد امــا بــا ورود مکانیــزه شــدن
تولیــد صنعتــی و ســپس ورود کامپیوتــر مشــاغل متحــول
مــی شــوند .نــوآوری فرصــت هایــی را ایجــاد مــی کنــد
کــه اگــر بــه آن توجــه نشــود تبدیــل بــه تهدیــد مــی
شــود و جامعــه دچــار مشــکل مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نایــب رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران
گفــت :اگــر بخــش صــادرات بــه طــور متمرکــز بــه معاونــت
اقتصــادی واگــذار شــود ،شــرایطی پیــش خواهــد آمــد تــا
صادرکننــدگان بــا تــوان بیشــتری در ایــن حــوزه فعالیــت
.کننــد
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
بــا توجــه بــه آمارهــای اخیــر واردات و صــادرات پیــش
بینــی میکنیــم کــه تــا پایــان ســال بتوانیــم بــه رقــم
 ۵۰میلیــارد دالر صــادرات دســت پیــدا کنیــم .البتــه بــا
توجــه بــه برجــام و اتفاقاتــی کــه در عرصــه روابــط بیــن
الملــل اتفــاق افتــاده ،انتظــار بیشــتری میتــوان داشــت،
امــا هنــوز مشــکالت بانکــی بــه طــور کامــل برطــرف نشــده
.است
وی همچنیــن عنــوان کــرد :اکنــون برخــی از بانکهــا بــا
کشــورهای اروپایــی ال ســی بــاز میکننــد ،امــا بایــد توجــه
داشــت کــه تمــام هــدف مــا بــازار اروپــا نیســت و اکنــون
کشــورهایی ماننــد پاکســتان بــا مــا رابطــه کارگــزاری
ندارنــد .ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ میدهــد کــه پاکســتان
جــزو کشــورهای هــدف مــا محســوب میشــود و بــازار آن
.از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت
صالحــی بــا بیــان اینکــه الزم اســت بانــک مرکــزی در
رفــع مشــکالت بانکــی گام برداشــته و ایــن مشــکل را
برطــرف کنــد ،اظهــار کــرد :اگــر ایــن موانــع برطــرف شــود
پیــش بینــی مــا آن اســت کــه بــا رشــد هفــت درصــدی
.پیــش بینــی شــده بتــوان در حــوزه صــادرات فعالیــت کــرد
نایــب رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی
ایــران همچنیــن بــه معاونــت جدیــد اقتصــادی کــه در
دولــت ایجــاد شــده اشــاره کــرد و گفــت :میتــوان ایــن
بخــش را یکــی از ظرفیتهایــی دانســت کــه بایــد مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .برایــن اســاس اگــر بخشــی ماننــد
صــادرات بــه معاونــت اقتصــادی منتقــل شــود ،بــا تمرکــزی
کــه بــر روی ایــن حــوزه صــورت میگیــرد میتــوان
شــرایط بهتــری را متصــور شــد ،چــرا کــه در حــال حاضــر
بــرای ایــن حوزههــا متولیــان متعــددی وجــود دارد و
.صادرکننــدگان بــا بخشهــای مختلــف در تمــاس هســتند
وی ادامــه داد :نکتــه دیگــری کــه بایــد در توســعه صــادرات
مــورد توجــه قــرار گیــرد بحــث زیرســاختهای صادراتــی از
جملــه نــرخ ارز اســت کــه اگــر ایــن نــرخ بــه ســمت واقعــی
شــدن پیــش رود قطعــا در اقتصــاد کشــور و بخش صــادرات

انـرژی

شماره هشتاد  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود و شش

برق دوباره دست به
دامان جه َانگیری شد
صادرات را به معاونت
جدید اقتصادی بسپاریم
صادرات  ۵۰میلیارد دالر میشود

شــرایط بهتــری را شــاهد خواهیــم بــود .اکنــون نیــز طبــق
صحبتهایــی کــه معاونــت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
دولــت دوازدهــم مطــرح کــرده بــه نظــر میرســد تالشهــا
.در راســتای واقعــی شــدن نرخ ارز اســت
صالحــی در ادامــه صحبتهــای خــود ،اظهــار کــرد :نکتــه
دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد بحــث قیمــت
تمــام شــده تولیــد اســت کــه ایــن موضــوع از اهمیــت
بســیار برخــوردار بــوده و بــه نوعــی بــه زیرســاختهای
اقتصــاد کالن یعنــی نــرخ ارز و بهــره بانکــی تســهیالت
مربــوط میشــود .در ایــن حــوزه نیــز اگــر نــرخ تســهیالت
بانکــی کاهــش پیــدا کنــد مطمئنــا تولیدات کشــور شــرایط
بهتــری در رقابــت بــا ســایر کشــورها داشــته و میتــوان در
.کنــار تولیــد شــاهد رشــد صــادرات نیــز باشــیم
نایــب رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی
ایــران در پایــان اظهــار کــرد :روابــط خــوب و تنشزدایــی
بــا کشــورهای هــدف نیــز در توســعه صــادرات از اهمیتــی
بــاال برخــوردار اســت ،امــا گاه شــاهدیم کــه در برخــی
کشــورها ماننــد پاکســتان حتــی صــدور ویــزا ســختتر از
قبــل شــده اســت کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه فعالیتهــای
دولــت جدیــد شــاهد رفــت و آمــد بیشــتر فعالیــن اقتصادی
بــه بازارهــای هــدف بــوده و در ایــن عرصــه بازارهــای
بزرگتــری را داشــته و بــه اقتصــادی درونزا و بــرون گــرا
.دســت پیــدا کنیــم

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران دوبــاره دســت بــه کار
شــد و طــی نامـهای بــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رییــس جمهــوری خواســتار بررســی ابالغیــه وزارت نفــت
و فراهــم کــردن شــرایط مجــددا ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی داخلــی و خارجــی در زمینــه نیروگاهــای
تولیــد پراکنــده (مقیــاس کوچــک) شــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،در روزهایــی کــه وزارت نیــرو
را بــدون وزیــر ســپری مــی کنــد نیــروگاه هــای تولیــد
پراکنــده و متقاضیــان احــداث ایــن نیــروگاه هــا روزهــای
خوبــی را ســپری نمــی کننــد و بــا مشــکالت عدیــده ای
دســته و پنجــه نــرم مــی کننــد.
بــا توجــه بــه اختالفــات بــه وجــود آمــده بیــن وزارت
نیــرو و نفــت بــر ســر نــرخ مصوبــه گاز نیــروگاه هــای
تولیــد پراکنــده و صــدور نامــه هــای از وزارت نیــرو مبنــی
بــر صــدور توقــف مجــوز احــداث نیــرو گاه هــای تولیــد
پراکنــده ،ســبب معلــق شــدن وضعیــت ســرمایه گــذاران
بخــش نیــروگاه هــای تولیــد پراکنــده شــده اســت.
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا اشــاره بــه چالــش
هــای بــه جــود آمــده بــرای نیــروگاه هــای مقیــاس
کوچــک طــی نامــه ای مــورخ  ۲۸شــهریور مــاه  ۹۶بــه
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اســحاق جهانگیــری خواســتار بررســی وضعیــت مجــددا
ابالغیــه هــا صــادر شــده از طــرف وزارت نفــت و فراهــم
کــردن شــرایط ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه شــد.
جلوگیری از ضبط ضمانت نامه شرکتهای خصوصی
از ســوی دیگــر در زمینــه جلوگیــری از ضبــط ضمانــت
نامــه شــرکتهای خصوصــی نیــز جلســه مشــترک
کارگــروه قراردادهــای متوقــف و کمیتــه پس ـتهای فشــار
قــوی بــا حضورجمعــی از نماینــدگان شــرکتهای طــرف
قــرارداد بــا بــرق منطقــهای خوزســتان در شــهریور مــاه
ســال جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه شــرح اقدامــات صــورت گرفتــه
توســط کارگــروه قراردادهــای متوقــف در خصــوص
ممانعــت از ضبــط تضامیــن شــرکتهای طــرف قــرارداد
بــا بــرق منطقــهای خوزســتان اعــم از برگــزاری نشســت
بــا سرپرســت وزارت نیــرو و مکاتبــه در خصــوص تعییــن
تکلیــف قراردادهــای متوقــف و مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا
معاونــت اقتصــادی ســازمان بازرســی کل کشــور ،رئیــس و
نایبرئیــس کمیســیون انــرژی و رییــس کمیســیون ویــژه
حمایــت تولیــد ملــی مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد.
همچنیــن ضمــن اشــاره بــه مکاتبــه صورتگرفتــه بــا
معــاون اول رئیــس جمهــور و پاســخ معاونــت هماهنگــی
و نظــارت ریاســت جمهــوری و ارســال نامــه بــه ریاســت
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی و بررســی موضــوع توســط
نظــام فنــی آن ســازمان ،از ایــن مــوارد بــه عنــوان دیگــر
اقدامــات صورتگرفتــه توســط کارگــروه قراردادهــای
متوقــف ســندیکا در راســتای ممانعــت از ضبــط تضامیــن
شــرکتهای طــرف قــرارداد بــا بــرق منطقـهای خوزســتان
یــاد شــد.
در ادامــه بــا بحــث و بررســی در خصــوص اقدامــات بعــدی
کارگــروه مقــرر شــد شــرکتهایی کــه ضمانتنامههــای
آنهــا در شــرف ضبــط اســت از طــرق قانونــی و قضایــی در
اســرع وقــت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد و ایــن موضــوع
مجــددا اطالعرســانی شــود.
عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه برگــزاری مناقصاتــی از ســوی
بــرق منطقــهای خوزســتان مقــرر شــد ایــن مناقصــه از
ســوی کمیتــه پســت مــورد بررســی قــرار گیــرد و در
صــورت وجــود ابهــام در ایــن مناقصــه ایــن موضــوع بــه
اطــاع اعضــای کمیتــه برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگرانی بخش خصوصی از
انحراف «فاینانسها»

نایبرییــس اتــاق ایــران اعــام کــرد کــه رییــس پارلمــان
بخــش خصوصــی قــرار اســت در شــورای پــول و اعتبــار
دربــاره ســهم بخــش خصوصــی از فاینانسهــا و خطــوط
اعتبــاری اخیــر رایزنــی کنــد .پــدرام ســلطانی در مــورد
قراردادهــای خطــوط اعتبــاری و فاینانسهــای دریافــت
شــده از بانکهــای ســایر کشــورها نیــز اظهــار کــرد:
قراردادهــای فاینانــس و خطــوط اعتبــاری از ایــن حیــث که
فرصتــی بــرای مــا فراهــم میکنــد تــا بتوانیــم خریدهــا
بــ ه ویــژه خریــد ماشــینآالت ،تکنولــوژی و مــواد اولیــه
را از طریــق ایــن خطــوط انجــام دهیــم و ایــن خطــوط
مســیری بــرای تبــادالت بانکــی بیــن کشــور مــا و کشــور
ارتباطدهنــده ایجــاد میکنــد ،مثبــت اســت .ســلطانی
تاکیــد کــرد :نگرانــی مــا ایــن اســت کــه بخــش قابــل
توجهــی از ایــن اعتبــارات در پروژههــای دولتــی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه بدهــی بــاالی دولــت
بــه حجــم بدهیهــا بیفزایــد و مشــکالت را افزایــش دهــد.
بــه گفتــه او ،اصــوال پروژههــای زیربنایــی دولــت ممکــن
اســت از ســودآوری الزم برخــوردار نباشــد و موجــب شــود
بــار بازپرداخــت تســهیالت بــه دوش بودجــه عمومــی بیفتــد
از طرفــی نگرانــی دیگــر نیــز بخــش عمومــی غیردولتــی
اســت .نایبرییــس اتــاق ایــران افــزود :اگــر ســازوکار
اســتفاده از ایــن تســهیالت ســختگیرانه و قاعدهمنــد
باشــد کــه بخــش خصوصــی واقعــی بتوانــد از آن بهرهمنــد
شــود و در پروژههــای ســودآور بــا شــفافیت الزم مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد ،میتوانــد زمینــه رونــق و رشــد
اقتصــادی کشــور را فراهــم آورد .وی بــا اشــاره بــه اقدامــات
بخــش خصوصــی بــهویــژه اتــاق ایــران بــرای بهرهمنــدی
از ایــن تســهیالت تصریــح کــرد :قــرار اســت در شــورای
پــول و اعتبــار ،رییــس اتــاق ایــن موضــوع را اعــام کنــد و
شــفاف شــود کــه بخــش خصوصــی از ایــن قراردادهــا چــه
ســهمی دارد .ســلطانی در پایــان گفــت :اعتقــاد دارم حتــی
اگــر از ایــن فاینانــس اســتفاده کامــل نکنیــم بهتــر از ایــن
اســت کــه آن را کامــا بــه مصــارف دولتــی برســانیم کــه
.نســلها آینــده مــا را بدهــکار کنــد

امیریخامکانی:
دولت الیحه جامع انرژی را به
مجلس ارائه کند

حســین امیریخامکانــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار داشــت :در برنامــه پنجــم مقــرر شــده بــود کــه
دولــت در ســال اول اجــرای برنامــه ســند راهبــردی
انــرژی کشــور را تدویــن کنــد و بعــد از آن الیحــه جامــع
انــرژی کشــور بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــود .دولت
اخیــرا و در ســال آخــر برنامــه پنجــم ،ســند راهبــردی
انــرژی را ابــاغ کــرده کــه البتــه ایــن مقدمــه ای بــرای
الیحــه جامــع انــرژی اســت و امیدواریــم ایــن الیحــه
هــر چــه زودتــر از ســوی دولــت تدویــن و بــه مجلــس
ارجــاع شــود.
نماینــده مــردم زرنــد در مجلــس بــا بیــان اینکــه «ایــن
الیحــه پــس از ارســال به مجلــس باید در کمیســیونهای
تخصصــی و مرکــز پژوهشهــای مجلــس مــورد بررســی
قــرار گیــرد» افــزود :تدویــن الیحــه جامــع انــرژی نیــاز
بــه همــکاری وزارتخانههــای مختلــف و دســتگاههای
متعــدد دارد و مســائلی مثــل جایگزینــی خودروهــای
فرســوده ،اســتاندارد ســازی ســوخت خودروهــا ،مصــرف
انــرژی و غیــره بایــد در آن گنجانــده شــود .همچنیــن
مــا نیــاز داریــم بــرای کاهــش وابســتگی انــرژی بــه
حاملهــای فســیلی و توجــه بیشــتر بــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر خورشــیدی ،برقــی و بــادی برنامــه ریــزی
کنیــم.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس دربــاره برخــی
پیشــنهادات مبنــی بــر ادغــام وزارتخانههــای نفــت
و نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی نیــز گفــت :در حــال
حاضــر وزارت نیــرو حــوزه وســیعی را شــامل میشــود.
فقــط مســاله آب و فاضــاب بــه انــدازه یــک وزارتخانــه از
یــک وزیــر انــرژی میگیــرد و بــا توجــه بــه بحرانهــای
خشکســالی و تنشهــای آبــی اهمیــت زیــادی بــرای
کشــور دارد ،چــرا کــه متاســفانه بحــران آب خیلــی
زودتــر از آنچــه کــه فکــر میکردیــم ،بــه وجــود آمــده
اســت و مــا نیــاز بــه حضــور وزیــری توانمنــد و بــا تجربه
داریــم کــه بتوانــد در حــوزه آب و بــرق ســاماندهی الزم
را انجــام دهــد.
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بدهی عراقیها بابت
خرید برق تسویه نشد
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه هنــوز
بدهــی عــراق بابــت خریــد بــرق از ایــران تســویه نشــده
اســت ،گفــت :عــراق درخواســت کــرده تــا شــبکه بــرق
ایــران بــا شــبکه بــرق عــراق ســنکرون شــود.
هوشــنگ فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه
ظاهــرا یــک هیــات عراقــی بــا حضــور در ایــران درخواســت
ســنکرون شــبکه بــرق ایــران بــا عــراق را ارائــه کــرده
اســت ،آیــا در حــال حاضــر ایــن توانایــی در عــراق وجــود
دارد گفــت :شــبکه بــرق ایــران بــا شــبکه بــرق عــراق متصل
اســت و هنــوز ســنکرون نشــده اســت ،بنابرایــن طــرف
عراقــی درخواســت ســنکرون شــدن بــا شــبکه بــرق ایــران
را ارائــه کــرده اســت.
وی افــزود :بــا ســنکرون شــدن شــبکه بــرق ایــران با شــبکه
بــرق عــراق مبــادالت بــرق هــم صــورت میگیــرد و در
لحظ ـهای بــرق صــادر و در لحظ ـهای دیگــر هــم بــرق وارد
میشــود ،امــا در حــال حاضــر ایــران تنهــا صادرکننــده
بــرق بــه عــراق اســت.
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــا ایــن وضعیــت
آیــا ایــران نیازمنــد واردات بــرق از ایــن کشــور خواهــد بــود،
خاطرنشــان کــرد :چنانچــه شــبکه بــرق ایــران و عــراق
ســنکرون شــود میتوانیــم از آنهــا بــرق هــم وارد کنیــم،
بنابرایــن طــرف عراقــی عالقمنــد اســت کــه شــبکه بــرق
ایــن کشــور بــا شــبکه بــرق ایــران ســنکرون شــود.
*ســنکرون شــبکه بــرق ایــران و عــراق بــه شــرط
تاییــد کارشناســان فنــی ایرانــی
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو افزود:هنــوز
زیرســاختهای صنعــت بــرق عــراق آمادگــی  100درصــد
نــدارد کــه بــا شــبکه بــرق ایــران ســنکرون شــود ،امــا
بــه هــر حــال طــرف عراقــی عالقمنــد بــه ایــن اقــدام
اســت و ایــران هــم اعــام آمادگــی کــرده اســت کــه
اگــر زیرســاختهای آنهــا آمــاده شــود بــه شــرط تأییــد

کارشناســان فنــی ایــران آمادگــی انجــام ســنکرون شــبکه
بــرق ایــران بــا شــبکه بــرق را داریــم.
روز گذشــته در دیــدار فالحتیــان معــاون بــرق و انــرژی
وزیــر نیــرو و عــادل کاظــم جریــان معــاون وزیــر بــرق
عــراق در ســاختمان شیشــه ای وزارت نیــرو مقــرر شــد
تــا شــبکه بــرق دو کشــور ایــران و عــراق اواســط نوامبــر
(آبانمــاه) ســال جــاری بــه صــورت آزمایشــی ســنکرون
شــود.
*بدهــی عــراق بــه ایــران از بابــت فــروش بــرق
هنــوز پابرجاســت
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه عــراق از بابــت
خریــد بــرق از ایــران بدهــی یــک میلیــارد و  200میلیــون
دالری داشــت ،از ایــن مبلــغ تاکنــون چــه میــزان پرداخــت
شــده اســت ،گفــت :در حــال حاضــر ایــران بــه عــراق در
هــر ســاعت  1300مــگاوات بــرق صــادر میکنــد ،بنابرایــن
ایــران بــا آنهــا تعامــل میکنــد کــه ایــن بدهــی بــه تدریــج
پرداخــت شــود.
وی افــزود :عــراق از ایــن مبلــغ یــاد شــده تاکنــون
 400تــا  500میلیــون دالر پرداخــت کــرده اســت.
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه عــدم پرداخــت
بدهــی آیــا بــه مشــکالت تبــادل بانکــی بازمیگــردد یــا
اینکــه طــرف عراقــی عالقــه ای بــه پرداخــت نــدارد ،گفــت:
قســمتی از ایــن موضــوع بــه شــرایط عــراق بازمیگــردد
و بــا توجــه بــه افزایــش هزینههــای داخلــی و کاهــش
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی ناخــودآگاه باعــث
میشــود تــا تــوازن منابــع و مصــارف در عــراق بــه هــم
بخــورد و نقدینگــی کاهــش یابــد.
وی افــزود :بــه هــر حــال از یــک ســو جنــگ بــا داعــش و
ســایر مســائل داخلــی و از ســوی دیگــر ســختی در نقــل و
انتقــال پــول هــم ایــن مســائل را بــه وجــود آورده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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