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بورس از بازارهای دیگر جذاب تر
است

سیدحسین سلیمی ،نائب رییس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران

خــواص شــاخص بــورس ایــن اســت کــه بــا تقویــت ســاختارهای اقتصــادی
و بهبــود دیگــر شــاخص هــا از جملــه نــرخ تــورم ،ارز و ثبــات سیاســی و
اقتصــادی رشــد مــی کنــد .بــورس بــه شــدت تحــت تاثیــر ایــن عوامــل
اســت .خوشــبختانه در دو هفتــه گذشــته شــاخص کل بــه کانــال  95هــزار
واحــد رســید و البتــه علــت اصلــی رشــد اخیــر را غیــر از بهبــود کلــی
اقتصــاد مــی تــوان در عــدم اطمینــان بیشــتر صاحبــان ســرمایه بــه بازارهای
مــوازی جســت وجــو کــرد.
بــا وجــود افزایــش نــرخ دالر گمانــه زنــی هــا گویــای ثبــات ایــن بــازار
بــرای دریافــت ســرمایه بیشــتر نیســت .آینــده ارز و واقعــی ســازی نــرخ
آن یــا افزایــش قیمــت آن هنــوز مشــخص نیســت .از ســوی دیگــر وضعیــت
طــا هــم بــا توجــه بــه حواشــی پیرامــون آن بــه انــدازه بــورس بــرای جــذب
ســرمایه انگیــزه بخــش بــه نظــر نمــی رســد .بــا توجــه بــه ایــن مســئله مردم
بیــش از گذشــته عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری در بــورس شــده انــد در
حالیکــه نســبت بــه بازارهــای دیگــر تردیــد دارنــد و بــه قــول معــروف دو دل
انــد .ایــن مســئله بــه افزایــش تقاضــا در بــازار ســرمایه منجــر شــده اســت
و ایــن پدیــده خــود بــه خــود رونــق بیشــتر را در پــی خواهــد داشــت .از
ســوی دیگــر صــادرات بــا دالرهــای جدیــد و بــا نــرخ آزاد انجــام مــی شــود.
شــرکت هــای صادراتــی در بــازار ســرمایه از کنــار ایــن گرانــی نــرخ ارز بــه
رونــق بیشــتر رســیدند و ایــن رونــق آثــار مثبتــش را در بــورس نمایــان
ســاخته اســت.
نکتــه دیگــر بهبــود سیســتم گــزارش دهــی در مــورد شــرکت هــای بورســی
و بانــک هاســت .بانــک مرکــزی مــاه هاســت کــه بانــک هــا را بــه ارائــه
گــزارش مالــی براســاس سیســتم هــای بیــن المللــی موظــف کــرده اســت.
در ایــن الگــوی تــازه دارایــی هــا ،بدهــی هــا و معوقــات بانــک هــا بــه طــور
شــفاف در گــزارش اعمــال شــده اســت ادامــه در صفحــه 6

رییسجمهوری در نخستین اجالس حقوق شهروندی اعالم کرد

نورافکنها را روی
ردیفهای بودجه بیندازید
«بــر ســر تمــام پیمانهایــم تــا آخــر خواهــم ایســتاد؛ شــما مــردم
هــم روی پیمانهایتــان بایســتید ».ایــن عبــارات شــاید مهمتریــن
بخــش از اظهاراتــی باشــد کــه رییسجمهوریــه در اجالســی کــه عنــوان
حقــوق شــهروندی را بــر تــارک خــود داشــت ،مطــرح کــرده اســت.
صحبتهایــی کــه باتوجــه بــه تــاش برخــی افــراد و جریانهــای
سیاســی بــرای گســترش بحــث عبــور از روحانــی ،بازتــاب وســیعی در
شــبکههای اجتماعــی و رســانههای گروهــی پیــدا کــرد و بارهــا از
ســوی کاربــران بازنشــر شــد.
بــا تکیــه بــر همیــن پیمانهاســت کــه رییــس دولــت دوازدهــم خطــاب بــه
شــهروندان اعــام کــرد کــه دولــت طــرح جامــع ســامت را ادامــه میدهــد ،بــرای
جوانــان اشــتغالزایی میکنــد و تــاش میکنــد تــا فقــر مطلــق را ریشــهکن
کنــد؛ هــر چنــد اگــر برخــی افــراد و جریانــات سیاســی مایــل بــه تحقــق ایــن
وعدههــا نباشــند.
روحانــی امــا ،ضمانــت اجرایــی وعدههایــش را شفافســازی و تحقــق حقــوق
شــهروندی در تمــام بخشهــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و ...دانســت و
یکــی از ویژگیهــای بودجــه  97را قــرار گرفتــن مهمتریــن ســند مالــی کشــور
در اتــاق شیشــهیی نقدهــای مــردم و کارشناســان برشــمرد کــه بایــد در تمــام
شــؤون و زوایــای دیگــر نیــز دنبــال شــود .رییــس دولــت دوازدهــم روی ایــن نکتــه

تاکیــد کــرد کــه اگــر فــان دســتگاه عمومــی غیردولتــی اگــر از بیتالمــال پولــی
میگیــرد ،بایــد بــه مــردم بگویــد پــول را چــه کــرده؟ و اشــاره کــرد کــه دولــت
دوازدهــم تــاش میکنــد تــا هــر ریــال هزینــه بــا پاســخگویی همــراه شــود.
یکــی از نــکات جالبتوجــه ســخنرانی رییسجمهــور ایــن بــود کــه وی در خــال
ســخنان خــود بــه حاشــیهها ،پرس ـشها و موضوعاتــی کــه طــی روزهــای گذشــته
در فضــای مجــازی طــرح شــده ازجملــه موضوعاتــی چــون مخالفــان برجــام،
دانشــجوی ســتارهدار ،گرانــی بنزیــن و واکنــش مردمــی بــه بودجــهســال  ۹۷پاســخ
داد .او در همیــن راســتا از مــردم درخواســت کــرد کــه همچنــان نقــد و نظــرات
خــود را نســبت بــه دولــت و موضوعــات مربــوط بــه آن مطــرح کننــد .روحانــی در
واکنــش بــه تالشهــای مخالفــان برجــام خطــاب بــه آنــان گفــت کــه بــه ترامــپ
دل نبندنــد چراکــه ترامــپ قــادر نیســت برجــام را متوقــف کنــد .بــر ایــن اســاس
در آســتانه ســالگرد رونمایــی از منشــور حقــوق شــهروندی نخســتین اجــاس ملــی
گــزارش پیشــرفتها و راهکارهــای رفــع موانــع تحقــق حقــوق شــهروندی بــا
حضــور رییسجمهــور ،وزرا و معاونــان ،مدیــران و مســووالن ،نماینــدگان اقــوام و
مذاهــب و دانشــجویان برگــزار شــد.
پشــت ســر مدیرانــی کــه بــرای ارائــه گــزارش روی ســن و پشــت تریبــون نشســته
بودنــد ،بنــر آبــی رنگــی بــا لوگــوی حقــوق شــهروندی نصــب شــده بــود کــه ۱۸
بنــد اصلــی منشــور حقــوق شــهروندی ادامــه در صفحــه 3
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اخبار اصلی
نورافکنهــا را روی ردیفهــای بودجــه اجرایــی قانــون بودجــه ســال  96کشــور ارائــه
بیندازیــد «بــر ســر تمــام پیمانهایــم تــا شــد .مشــروح خبــر.
آخــر خواهــم ایســتاد؛ شــما مــردم هــم روی
پیمانهایتــان بایســتید ».ایــن عبــارات جواب مبهم وزیر نیرو درباره انتصابهای جدید
شــاید مهمتریــن بخــش از اظهاراتــی باشــد کــه یــر نیــرو در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر
رییسجمهــوری روز گذشــته مشــروح خبــر .آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف انتصــاب معاونان و
مدیــران ارشــد ایــن وزارتخانــه در دولــت دوازدهم،
ســیگنال منفــی بــرای خــروج از رکــود! گفــت :تــا چهــار ســال دیگــر نیز مشــغول بررســی
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار و انتخــاب مســئوالن شایســته بــرای وزارت نیــرو
کــرد :افزایــش ســه برابــری عــوارض خــروج از هســتیم .مشــروح خبــر.
کشــور کــه بــه تازگــی از طــرف دولــت اعــام
ـان
ـا عمـ
ـارت بـ
ـارد دالری تجـ
ـق یکمیلیـ
شــده اســت ،صراحتــا بــرای افزایــش درآمدهاســت افـ

مشــروح خبــر
دور از دســترس نیســت همایــش فرصتهــای
ســرمایهگذاری در عمــان ،بــا حضــور فعــاالن
ـیه و ترکیـ
ـران ،روسـ
ـکاری ایـ
همـ
ـه در حوزه بخــش خصوصــی و جمعــی از میهمانــان سیاســی
انــرژی ،متاثــر از همــکاری امنیتــی اســت و اقتصــادی در اهــواز برگــزار شــد مشــروح خبــر
دبیــر کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی گفــت :توافقــات و گســترش همــکاری جزئیــات رشــد صــادرات گاز ایــران بــه
ـاه قــرارداد صــادرات گاز از ایــران
ـراق ازدیمـ
میــان ایــران ،ترکیــه و روســیه در حــوزه انــرژی عـ
بــه دنبــال همــکاری امنیتــی میــان  ۳کشــور و بــه عــراق از  ۳۱خردادمــاه ســال جاری بعد از شــش
اعتمادســازی در ســالهای اخیــر بود.مشــروح خبر .ســال اجرایــی شــد و طبــق ایــن قــرارداد میــزان
صــادرات گاز بــه ایــن کشــور بــه روزانــه  ۱۴میلیون
کوچک شدن بازار کار فعاالن اقتصادی باکاهش متــر مکعــب رســیده اســت مشــروح خبــ ر
 40درصدی اعتبارات عمرانی آب و برق

شــاید خامــوش شــویم دغدغــه خاموشــی
در دوره اوج مصــرف پــس از تمــام شــدن
هــر تابســتان قــوت مــی گیــرد و طبــق
روال برنامــه ریــزی و اجــرای برنامههــا
زودتــر اســتارت میخــورد مشــروح خبــر

«پیــام باقــری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا ،افــزود :در الیحــه بودجــه
 1397کل کشــور ،اعتبــارات عمرانــی بــا 30
درصــد کاهــش ،از  78هــزار میلیــارد تومــان در
قانــون بودجــه  96بــه  60هــزار میلیــارد تومــان
کاهــش پیــدا کــرده اســت مشــروح خبــر
.
 ۲۰۳۰ســال شــکوفایی انــرژی خورشــیدی
اصــاح مســیر وزارت نفــت بــرای صــدور آمــار آژانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر
گواهینامــه کیفیــت تجهیــزات نفتــی نشــان میدهــد کــه تــا ســال  ۲۰۳۰حجــم
در نشســت اعضــای کمیســیون انــرژی و محیــط بهرهبــرداری از انــرژی خورشــیدی مشــروح خبــر
زیســت اتــاق تهــران ،گزارشــی از وضعیــت
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ـت
ـی مدیریـ
ـش پژوهشـ
ـکاری بخـ
ـا همـ
ـد بـ
بایـ
تقاضــا را سروســامان بخشــید مشــروح خبــر.

ســرمایهگذاری  ۲۰۰میلیــون دالری BP
در انــرژی خورشــیدی مشــروح خبــر

تولیــد  ۴۲درصــد بــرق مصــر از
منابــع تجدیدپذیــر مشــروح خبــر.

ســرمایهگذاری فرانســه بــرای  ۳۰گیــگاوات
ظرفیــت خورشــیدی مشــروح خبــر.

بزرگتریــن
بازســازی
آغــاز
پاالیشــگاه عــراق مشــروح خبــر.

تفاهمنامــه تقویــت همــکاری بخــش خصوصــی
ایــران و روســیه امضــا شــد مشــروح خبــر.

ادامــه مذاکــرات بــرای امضــای ۱۰
قــرارداد جدیــد نفتــی مشــروح خبــر.

جایــگاه گاز ایــران در جهــان شایســته نیســت
مشروح خبر.

تاکیــد مســووالن ایــران و ارمنســتان
بــر اجــرای بــه موقــع خــط ســوم
انتقــال بــرق دو کشــور مشــروح خبــر.

ـروگاه
ـاخت نیـ
ـرای سـ
ـا بـ
ـره ای هـ
ـی کـ
آمادگـ
خورشــیدی در فــارس مشــروح خبــر.

عــراق شــبکه خطــوط انتقــال نفــت داخلــی
و صادراتــی ایجــاد مــی کنــد مشــروح خبــر.

درآمــد  469هــزار میلیــارد ریالــی
دولــت از فــروش نفــت مشــروح خبــر

آخریــن وضعیــت تعمیــر نیروگاههــای بــرق

مشروح خبر

توقــف قــرارداد
در زمینــهFLNG

ایــران

و

مشــروح

نــروژ

خبــر

ـر
ـه تجدیدپذیـ
ـترک کمیتـ
ـروه مشـ
ـکیل کارگـ
تشـ
بــا ســازمان ســرمایهگذاری مشــروح خبــر
ـادی
ـده میـ
ـاه آینـ
ـرژی ،مـ
ـی انـ
ـش جهانـ
همایـ
ـود مشــروح خبــر.
ـی شـ
ـزار مـ
ـارات برگـ
در امـ
ـی و
ـت داخلـ
ـال نفـ
ـوط انتقـ
ـبکه خطـ
ـراق شـ
عـ
صادراتــی ایجــاد مــی کنــد مشــروح خبــر.

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

بســیاری از اســاتید
مطرحــت.
نیروــرار گرف
وزیرــردم ق
منشــور آن دراختیــار م
کرد؛
و متخصصــان در ایــن بــاره اظهارنظــر کردنــد و هفــت ،هشــت
جلســه مــن بــا اســاتید حقــوق داشــتم تــا درنهایــت ایــن
منشــور نهایــی و در آذر ســال گذشــته رونمایــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در آن مقطــع بعضــی گفتنــد ایــن اقــدام
تبلیغــات انتخاباتــی اســت و منشــور حقــوق شــهروندی
فرامــوش میشــود ،خاطرنشــان کــرد :مــن در همــان روز
رونمایــی گفتــم یکــی از اهــداف بســیار مهــم مــا اجــرای تمــام
ایــن منشــور اســت.

روی آن نوشــته شــده بــود؛ ازجملــه در ایــن لوگــو بــه
موضوعاتــی چــون حــق اقتصــاد شــفاف و رقابــت ،حــق
مســکن ،حــق مالکیــت ،حــق اشــتغال و کار شایســته ،حــق
رفــاه و تامیــن اجتماعــی و ...اشــاره شــده بــود.
مردم باید بر کار ما نظارت کنند
رییسجمهــور بــا تاکیــد بــر اجــرای منشــور حقــوق
شــهروندی تصریــح کــرد کــه همــه انقــاب و تــاش مــردم
بــرای ایــن بــود کــه مــردم میگفتنــد مــا رعیــت نیســتیم
و شــهروندیم .بــه گــزارش پــاد ،روحانــی دیــروز در نخســتین
اجــاس حقــوق شــهروندی بــا اشــاره بــه اینکــه اولویــت اول
شــما مــردم اشــتغال اســت ،اظهــار کــرد :قیمــت بنزیــن و
گازوییــل باالتــر از نصــف قیمــت جهانــی امــروز نخواهــد بــود،
در حالــی کــه قانــون گفتــه اســت در پنــج ســال بایــد قیمــت
بنزیــن وگازوییــل بــه قیمــت جهانــی برســد و ایــن پنــج ســال
هــم بــه اتمــام رســیده اســت.
وی ادامــه داد :مــا اگــر پولــی از مــردم میگیریــم آن پــول را
صرفــا و فقــط بــرای اشــتغال جوانــان هزینــه میکنیــم .مــا
در چهــار ســال آینــده بــا ســرمایهگذاری حــدود 300هــزار
میلیــارد تومــان بهدنبــال ایجــاد اشــتغال هســتیم ،البتــه
قــرار نیســت ایــن پــول از مــردم گرفتــه شــود.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بایــد فضــا را شــفاف و بــاز
کنیــم ،تصریــح کــرد :مــن از مــردم میخواهــم بودجــه
 97را رهــا نکننــد و ببیننــد در بودجــه چــه خبــر اســت،
نورافکنهــا بایــد روی ردیفهــا بــرود همــه دســتگاهها
بایــد اعــام کننــد بودجــه را کجــا خــرج کردهانــد ،مــا بایــد
در اتاقهــای شیشــهیی و شــفاف قــرار بگیریــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــردم بایــد بــر کار مــا نظــارت
کننــد ،گفــت :از فــردای روزی کــه بودجــه بــه مجلــس
رفــت در فضــای مجــازی غوغایــی برپــا شــد ،چقــدر قشــنگ.
همــه مــردم بــه صحنــه آمدنــد ،اظهارنظــر و نقــد کردنــد.
دستشــان درد نکنــد .مــن دستشــان را میبوســم .شــما
مــردم بایــد خــادم خودتــان را نقــد کنیــد .ایــن حــق مــردم
اســت کــه بداننــد چــه دســتگاهی چقــدر بودجــه میگیــرد.
مــردم میگوینــد فــان دســتگاه فرهنگــی چنــد میلیــارد
بودجــه گرفتــه اســت و اعتــراض میکننــد کــه چــرا اینقــدر
بــه برخــی دســتگاهها زیــاد بودجــه دادهایــد؟ نظــرات مــردم
در راس امــور اســت .اگــر نظــر عمومــی مــردم ایــن اســت کــه
ایــن پــول زیــاد اســت ،حــق بــا آنهاســت .حــق بــا اکثریــت

انـرژی
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مــردم اســت.
گزارش مستمر دستگاهها به مردم
رییسجمهــور ادامــه داد :براســاس جــدول  17بودجــه
دســتگاهها از مــا پــول میگرفتنــد و وقتــی میگفتیــم ایــن
پــول را کجــا خــرج میکنیــد ،میگفتنــد بــه شــما ربطــی
نــدارد ،از همینجــا بــه وزیــر اقتصــاد دســتور میدهــم از
ســال  97هــر بودجهیــی کــه بــه هــر دســتگاهی میدهــد یــا
پرداخــت میکنــد آن را بایــد بالفاصلــه در ســایتها اعــام
کنــد تــا مــردم بداننــد بودجــه بــه کــدام دســتگاهها داده
شــده اســت.
روحانــی افــزود :بایــد دســتگاهها بــه مــردم گــزارش دهنــد
کــه پــول را کجــا خــرج میکننــد ،مــا راهــی جــز ایــن بــرای
جلوگیــری از فســاد نداریــم ،اگــر دههــا دســتگاه بــرای مقابلــه
بــا فســاد هــم درســت کنیــم ،نمیتوانیــم فســاد را ریش ـهکن
کنیــم ،مگــر اینکــه مــردم نظــارت داشــته باشــند همــه مــا
بایــد بــه اتــاق شیشــهیی برویــم و همــه مــا بایــد نورافکــن
روی مــا باشــد .روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح تحــول ســامت ،آرامــش در مســائل
اقتصــادی ،سیاســت خارجــی و برجــام ،فضــای مجــازی و
حقــوق شــهروندی در دولــت یازدهــم بــرای مــا بســیار اهمیــت
داشــت ،گفــت :هنــگام ارائــه گــزارش  100روز اول دولــت
یازدهــم ســایت حقــوق شــهروندی بــاز شــد و پیشنویــس

نباید دانشجوی ستارهدار داشته باشیم
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اشــتغال بزرگتریــن حقــوق
شــهروندی جوانــان ماســت ،تصریــح کــرد :فضــای مجــازی
یکــی از راههــای ایجــاد اشــتغال اســت ،قــرار اســت صدهــا
هــزار شــغل از طریــق فنــاوری اطالعــات درســت کنیــم .البتــه
نمیخواهــم بگویــم اینترنــت خطــر نــدارد مــا بایــد مراقــب
بــوده و بــه جوانــان آمــوزش دهیــم .مــا فضــای اینترنــت
امــن ،ســالم ،ســهل و ارزان میخواهیــم امــا فضــای امنیتــی
و ورود بــه زندگــی خصوصــی مــردم نمیخواهیــم .ایــن
کارهــا را بایــد رهــا کنیــم و مــردم را آزاد بگذاریــم .دیگــر
آن دوران گذشــته اســت .قبــول کنیــم خــود مــردم حســاس
هســتند .مــا فکــر میکنیــم فقــط مــا دینــدار و عقــل مطلــق
هســتیم ،امــا مــردم هــم میفهمنــد و یــک قــدم از مــا
جلوترنــد .رییسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بگذاریــد فضــای
دانشــگاهها آزاد باشــد ،افــزود :مــا نبایــد دانشــجوی ســتارهدار
داشــته باشــیم .طــرف میخواهــد درس بخوانــد شــما بــه
زندگــیاش چــه کار داریــد؟ حراســت از همســایهاش ســوال
میکنــد کــه آیــا ایــن جــوان ،جــوان خوبــی اســت؟ اینکــه
در خان ـهاش زندگــی میکنــد همســرش اســت؟ بــه تــو چــه
ربطــی دارد؟ ایــن غلطهــا چیســت؟
وی خطــاب بــه مــردم گفــت :بهعنــوان رییسجمهــور ســر
پیمــان خــود بــا شــما خواهــم بــود .از مــردم هــم میخواهــم
کــه شــما هــم بــر ســر پیمــان خــود بمانیــد .مــا بــا هــم کاری
را شــروع کردهایــم و بایــد آن را ادامــه دهیــم .روحانــی در
تمــام ســاعات دولــت دوازدهــم بــه رای ،نظــر ،حمایــت و
انتقــاد شــما نیازمنــد اســت .شــما پرسشــگر باشــید و وظیفــه
مــا پاســخگویی اســت .مــن تــا پــای جــان ســر پیمــان خــود
هســتم .مــا دههــا مشــکل پی ـشرو داریــم ،امــا اگــر دســت
بــه دســت هــم دهیــم ،میتوانیــم مشــکالت را حــل کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه آرامــش اقتصــادی حــق مــردم اســت،
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خاطرنشــان کــرد :بنــای مــا کنتــرل تــورم ،رشــد مثبــت
اقتصــادی و ایجــاد تعــادل در بــازار ارز و طالســت ،مــا بــا
کمــک شــما مــردم میتوانیــم مشــکالت را حــل کنیــم.
دولــت دوازدهــم از فضــای مجــازی و ارتبــاط مــردم بــا دنیــا
حراســت میکنــد .البتــه میدانــم عدهیــی شــبها چــه
خوابهایــی میبیننــد ،ولــی خــواب آنهــا تعبیــر نمیشــود
مــا بــه دنبــال فیلتــر شــبکههای اجتماعــی نیســتیم ،وزیــر
ارتباطــات قــول میدهــد دســتش روی دکمــه فیلتــر فضــای
مجــازی نــرود .روحانــی خاطرنشــان کــرد67 :درصــد از ایجــاد
اشــتغال در ســال  95مربــوط بــه زنــان بــود ،مــن بــه وزرا
گفت ـهام حداقــل دو جــوان و یــک خانــم را در ســطح معــاون
یــا مشــاور منصــوب کننــد .تمــام کارهــای دولتــی هــم کــه
بــه بخــش مردمــی واگــذار میشــود بایــد حداقــل 50درصــد
آن بــه جوانــان واگــذار شــود.

برشهایی از صحبتهای رییسجمهوری
آرامش اقتصادی حق مردم است
اشــتغال بزرگتریــن حقــوق شــهروندی جوانــان
ماســت
نباید فرمان  8مادهیی امام(ره) را از یاد ببریم
معضل آلودگی یک معضل جهانی است
ـپ
ـه ترامـ
ـت بـ
ـف اسـ
ـام مخالـ
ـا برجـ
ـم بـ
ـی هـ
ـر کسـ
اگـ
دل نبندد
وزیــر ارتباطــات قــول میدهــد دســتش روی دکمــه
ـرود
ـازی نـ
ـای مجـ
ـر فضـ
فیلتـ
رونمایــی از منشــور حقــوق شــهروندی انتخاباتــی
نبــود
اول ســال پــول میدادیــم ،یــک روز هــم دیــر
میشــد اعتــراض میکردنــد؛ برخــی از ایــن
پولهــا صــرف تخریــب دولــت میشــد
ـال
ـم از سـ
ـتور میدهـ
ـه دسـ
ـاد و خزانـ
ـر اقتصـ
ـه وزیـ
بـ
 97هــر بودجهیــی بایــد بالفاصلــه در ســایت اعــام
ـود
شـ
ـال
ـر از بیتالمـ
ـی اگـ
ـی غیردولتـ
ـتگاه عمومـ
ـان دسـ
فـ
پولــی بگیــرد ،بایــد بــه مــردم بگویــد ایــن پــول را
ـرده
ـه کـ
چـ
بایــد برویــم اتــاق شیشــهیی و نورافکــن روی مــا
باشــد تــا مــردم مــا را مشــاهده کننــد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همکاری ایران ،روسیه و ترکیه در حوزه
انرژی ،متاثر از همکاری امنیتی است

سیگنال منفی
برای خروج
از رکود!
درپــی افزایــش ســه برابــری عــوارض خــروج از کشــور
و رســیدن آن بــه  ۴۴۰هــزار تومــان در الیحــه بودجــه
 ،۱۳۹۷انتقاداتــی از ســوی مــردم و فعــاالن اقتصــادی
مطــرح شــد کــه نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی تهــران در ایــن رابطــه معتقــد اســت افزایــش
ســه برابــری عــوارض خــروج از کشــور تبعــات منفــی در
پــی دارد و ایــن تصمیــم صرفــا بــرای افزایــش درآمدهــای
دولــت گرفتــه شــده اســت.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
افزایــش ســه برابــری عــوارض خــروج از کشــور کــه بــه
تازگــی از طــرف دولــت اعــام شــده اســت ،صراحتــا بــرای
افزایــش درآمدهاســت و از ایــن طریــق ســعی شــده کــه
بخشــی از درآمدهایــش را پوشــش دهــد.
وی افــزود :پیــش از ایــن دولــت پوشــش درآمدهــای خــود
را از طریــق مالیاتهــا اجرایــی کــرد و حتــی در زمــان
رکــود هــم مالیاتهــا را افزایــش داد .بــه نظــر میرســد
افزایــش عــوارض خــروج از کشــور در ایــن شــرایط کــه
بــا اقتصــاد نحیــف ،خســته و غیــر مولــد روبــرو هســتیم
تاثیــرات منفــی داشــته باشــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان
اینکــه ایــن تصمیــم باعــث کاهــش مشــارکت مــردم در
اقتصــاد میشــود ،گفــت :افزایــش عــوارض خــروج از
کشــور تاثیــرات بــدی در ســفرها خواهــد گذاشــت .دولــت
بایــد کاری کنــد ســفرها بــه ویــژه ســفرهایی کــه منجــر به

انـرژی
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روابــط و تجــارت بیــن المللــی میشــود افزایــش پیــدا کنــد
و در راســتای توســعه روابــط تجــاری و صــادرات شــرایط
ســفرها را تســهیل کنــد تــا درآمدهــای غیــر نفتــی در
راســتای اقتصــاد مقاومتــی بــاال بــرود.
صالحــی ادامــه داد ۴۴۰ :هــزار تومــان بــرای عــوارض
خــروج از کشــور عــدد باالیــی اســت و آثــار منفــی دیگــری
هــم بــر اقتصــاد خواهــد داشــت .یــک خانــواده چهــار نفــره
اگــر بخواهــد ســفر بــرود بایــد یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار
تومــان بــرای خــروج از کشــور هزینــه کنــد .امــروز کمتــر
کشــوری در دنیــا وجــود دارد کــه عــوارض خــروج بگیــرد،
چــون کشــورها بــه دنبــال تســهیل در ســفر هســتند
چــون درآمدهــای غیــر مســتقیم کســب میشــود .امــا بــا
افزایــش عــوارض خــروج از کشــور بــه غیــر از یــک درآمــد
انــدک بــرای دولــت نمــی توانیــم درآمدهــای دیگــر ایجــاد
کنیم.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی اظهــار کرد:
بــا توجــه بــه اینکــه دولــت مبلــغ  ۳۰۰دالر ارز مبادالتــی
حــذف کــرده اســت موضــوع افزایــش عــوارض خــروج از
کشــور دیگــر محلــی از اعــراب نداشــت؛ لــذا مطــرح کــردن
ایــن موضــع و تصویــب کــردن ایــن کار ضربــه هــای بســیار
بــدی بــه اقتصــاد و گردشــگری خواهــد زد .ایــن اقــدام
صرفــا بــرای ایــن بــوده کــه درآمدهــای دولــت افزایــش
پیــدا کنــد .بــه نظــر میرســد کــه در ایــن مقطــع بایــد
تجدیــد نظــری اساســی در ایــن تصمیــم صــورت گیــرد.

دبیــر کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
گفــت :توافقــات و گســترش همــکاری میــان ایــران،
ترکیــه و روســیه در حــوزه انــرژی بــه دنبــال همــکاری
امنیتــی میــان  ۳کشــور و اعتمادســازی در ســالهای
اخیــر بــود.
محمــد جــواد جمالــی نوبندگانــی در گفتگــو بــا
خبرنــگار پارلمانــی انــرژی امــروز دربــاره گســترش
روابــط ایــران بــا ترکیــه و روســیه در حــوزه انــرژی
گفــت :مــا یکــی از کشــورهای دارای منابــع اثبــات
شــده انــرژی باالیــی از جملــه نفــت و گاز هســتیم و
دربــاره گاز هــم کــه جــزء اولیــن کشــورها هســتیم؛ امــا
متاســفانه بــه دلیــل مســائل سیاســی و علیرغــم اینکــه
ایــران پتانســیل باالیــی داشــت و از لحــاظ جغرافیایــی
نیــز مــی توانســت بســیاری از کشــورها را در ایــن
رابطــه کمــک کند،توســعه قابــل قبولــی در ایــن زمینــه
اتفــاق نیفتــاد
جلوگیــری از عبــور خــط لولــه گاز از ایــران
موجــب فشــار اقتصــادی بســیار بــه ایران شــد
وی در ادامــه افــزود :از جملــه ایــن مــوارد خــط لولــه
صلــح بــود کــه بنــا بــر توافقــات صــورت گرفتــه قــرار
بــود از پاکســتان بگــذرد و بــه هنــد برســد و یــا خــط
لولــه ای کــه از مســیر ایــران و ترکیــه بــه اروپــا وصــل
مــی شــد کــه امریکایــی هــا فشــار آورد و حاضــر شــدند
گاز را از ترکمنســتان و چندیــن کشــور و حتــی دریــا
عبــور دهنــد تــا جمهــوری اســامی ایــران نتوانــد
منفعتــی در ایــن زمینــه ببــرد و رقابتــی بــا ســایر
کشــورها داشــته باشــد.
دبیــر کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تصمیمــات در دراز
مــدت هــم بــه ضــرر کشــورهای مصــرف کننــده بــود
و هــم بــه کشــور مــا فشــارهای اقتصــادی وارد کــرد،
تصریــح کــرد :اینکــه چنیــن اتفاقــی بــرای مــا افتــاد
در آن شــکی نیســت .دربــاره برجــام هــم قــرار بــود

4

گشایشــی اتفــاق بیفتــد و روح برجــام هــم مبتــی
بــر ایــن قضیــه بــود کــه در مــواردی بــا نقــض عهــد
امریکایــی هــا مواجــه هســتیم.
وی در ادامــه افــزود :امــا دربــاره ایــران ،روســیه و
ترکیــه طــی ایــن ســال هــا گســترش همــکاری بــه
ویــژه همــکاری در حــوزه انــرژی صــورت گرفــت و
بــه نظــر مــی رســد ایــن موضــوع بــه دنبــال همــکاری
امنیتــی میــان  ۳کشــور شــکل گرفتــه اســت.
گســترش روابــط در حــوزه انــرژی و ایفــای
نقــش پررنــگ تــر در معــادالت بیــن المللــی
نماینــده مــردم فســا بــا بیــن اینکــه ایــران و روســیه بــه
عنــوان کشــورهای دارای منابــع نفــت و گاز و ترکیــه
بــه عنــوان مصــرف کننــده و محــل اتصــال آســیا بــه
اروپــا مــی تواننــد نقــش پررنگــی در معــادالت بیــن
المللــی ایفــا کننــد ،گفــت :نزدیکــی ایــن  ۳کشــور بــه
ویــژه در حــوزه انــرژی و گســترش توافقــات در آن مــی
توانــد منافــع بســیاری را بــرای هــر  ۳کشــور داشــته
باشــد .ان شــاءاهلل اگــر همــت باالیــی در ایــن زمینــه
وجــود داشــته باشــد و اراده در عمــل هــم صــورت گیرد
آثــار خوبــی بــر تعامــات بیــن المللــی و اقتصــاد هــر ۳
کشــور خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۳کشــور بــه عنــوان  ۳قــدرت
منطقــه و بیــن المللــی مــی تواننــد از ایــن فرصــت
بــه نحــو احســن بهــره ببرنــد ،گفــت :وقتــی تجربــه
همــکاری موفــق در یــک زمینــه وجــود داشــته باشــد،
اعتمــاد ســازی در ســایر زمینــه هــا هــم صــورت مــی
گیــرد .دربــاره انــرژی هــم بنــا بــر ســابقه اعتمــاد
ســازی موجــود آینــده خوبــی بــرای ایــن توافــق و
توافقــات مشــابه قابــل پیــش بینــی اســت.
جمالــی در پایــان گفــت :بــه عبارتــی مــی تــوان گفــت
کــه توافــق میــان این  ۳کشــور در حــوزه انــرژی دروازه
گســترش توافقــات در ســایر حــوزه هــای اقتصــادی
خواهــد بــود.
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انـرژی

شماره هشتاد و شش //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و شش

باید با همکاری بخش پژوهشی
مدیریت تقاضا را سروسامان
بخشید

کوچک شدن بازار کار فعاالن اقتصادی با کاهش
 40درصدی اعتبارات عمرانی آب و برق
«پیــام باقــری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا ،افــزود :در الیحــه بودجــه  1397کل کشــور ،اعتبــارات
عمرانــی بــا  30درصــد کاهــش ،از  78هــزار میلیــارد تومــان
در قانــون بودجــه  96بــه  60هــزار میلیــارد تومــان کاهــش
پیــدا کــرده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن در شــرایطی اســت کــه بــه اســتناد
اطالعــات مرکــز پژوهــش هــای مجلــس ،بــه طــور متوســط
همیشــه  69درصــد بودجــه هــای عمرانــی محقــق مــی
شــود.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
در مــورد احــکام و جــداول مرتبــط بــا صنعــت آب و بــرق
در الیحــه بودجــه  1397نیــز گفــت :اعتبــارات طــرح هــای
تملــک دارایــی ســرمایه ای در زیرفصــل «آب»« ،انــرژی» و
«آب و فاضــاب» نیــز بــا کاهشــی  40درصــدی 4 ،هــزار و
 730میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت
باقــری افــزود :کــم شــدن بودجــه در طــرح هــای عمرانــی،
نشــان دهنــده کوچــک شــدن بــازار کار فعــاالن اقتصــادی
اســت؛ ایــن مســاله بــرای آن دســته از فعــاالن اقتصــادی
کــه بــازار کارشــان بــه پــروژه هــای دولتــی وابســته اســت
 ماننــد فعــاالن صنعــت آب و بــرق  -پــر رنــگ تــر خواهــدبــود.
وی گفــت :وزارت نیــرو مشــتری اصلــی فعــاالن بخــش
خصوصــی در زمینــه آب و بــرق اســت و کاهــش منابــع
عمرانــی ایــن وزارتخانــه ،بــه معنــی کمتــر شــدن طــرح هــا

و پــروژه هــا و بــه طبــع ،بــه معنــی کوچــک شــدن بــازار کار
بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران،
تبصــره  19مــاده واحــده الیحــه بودجــه  97را یکــی از نقــاط
قــوت ایــن الیحــه ذکــر کــرد و گفــت :ایــن تبصــره نشــان
دهنــده عــزم دولــت بــرای واگــذاری امــور به بخــش خصوصی
اســت کــه در الیحــه پیشــنهادی ،مشــوق هایــی نظیــر
«تســهیالت بــا نــرخ ترجیحــی»« ،خریــد تضمینی»«،تضامین
حاکمیتــی بــرای تامیــن مالــی خارجــی» و  ...در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
بــر اســاس تبصــره  19الیحــه بودجــه  ،1397بــه دولــت
اجــازه داده مــی شــود بــه منظــور جلــب مشــارکت هرچــه
بیشــتر بخــش خصوصــی و تعاونــی در اجــرای طــرح هــا
و پــروژه هــای منتخــب جدیــد و نیمــه تمــام (بــا اولویــت
طــرح هــای نیمــه تمــام) و بهــره بــرداری طــرح هــا و
پــروژه هــای تکمیــل شــده یــا در حــال بهــره بــرداری ،در
قالــب ســاز و کار مشــارکت عمومــی  -خصوصــی ،نســبت
بــه انعقــاد انــواع قــرارداد از جملــه واگــذاری ،مشــارکت،
ســاخت و بهــره بــرداری یــا بــرون ســپاری بــا بخــش
خصوصــی و تعاونــی اقــدام کنــد و همــه یــا بخشــی از
وظایــف و مســئولیت هــای خــود در تامیــن کاالهــا و
خدمــات در حــوزه هایــی از قبیــل پدیــدآوری ،طراحــی،
ســاخت ،تجهیــز ،نوســازی ،بهــره بــرداری و تعمیــر و
نگهــداری را در چارچــوب ادامــه در صفحــه7

وزیــر نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت کاری وزارت نیــرو
مهــم اســت کــه بــه مســاله پژوهــش توجــه ویــژه شــود ،چرا
کــه دانشــگاهها تاثیــر مهمــی در اصــاح مصــرف دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز در مراســم
جشــنواره پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه
وزارت نیــرو آمادگــی خــود را بــرای تحقــق برنامههــای
پژوهشــی بــا جدیــت اعــام میکنــد ،اظهــار کــرد :ایــن
وزارتخانــه بــه عنــوان متولــی آب و بــرق تاثیــر زیــادی در
زندگــی اقشــار جامعــه دارد بــه همیــن دلیــل الزم اســت بــا
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری ارتبــاط باالیــی داشــته باشــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــرایط اقلیمــی در مواجــه بــا منابــع
زیســت محیطــی مــا را بــه ایــن ســمت ســوق داده تــا بــه
مســاله مدیریــت مصــرف و تقاضــا توجــه ویــژهای داشــته
باشــیم ،ادامــه داد :در برنامــه تقدیمــی وزیــر نیــرو بــه
مجلــس شــورای اســامی کــه مبنــای رای اعتمــاد مــردم
قــرار گرفــت ،بحــث مدیریــت تقاضــا ســرلوحهای ایــن
برنامــه قــرار داشــت.

تولید  ۴۲درصد برق مصر از
منابع تجدیدپذیر
مصــر قصــد دارد  ۴۲درصــد از بــرق خــود را تــا ســال
 ۲۰۲۵از انــرژی تجدیدپذیــر تامیــن کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد شــاکر ،وزیــر بــرق مصــر در
کنفرانســی در قاهــره اظهــار کــرد ایــن کشــور دریافــت
پیشــنهادها بــرای انــرژی بــادی بــه ظرفیــت  ۶۰۰مــگاوات
را بــزودی آغــاز خواهــد کــرد .پــارک خورشــیدی بنبــان
در اســتان اســوان مصــر در جنــوب شــرقی ایــن کشــور
فعالیتــش را در اواخــر ســال  ۲۰۱۸یــا اوایــل ســال ۲۰۱۹
آغــاز خواهــد کــرد.
وزیــر بــرق مصــر در ایــن کنفرانــس همچنیــن اعــام کــرد
مصــر شــبکه بــرق خــود را بــه عربســتان ســعودی متصــل
میکنــد و بــه سیســتمی در خاورمیانــه ملحــق میشــود
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بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،در ایــن دوره هــدف وزارت نیــرو ایــن
اســت کــه بــا همــکاری بخــش پژوهشــی موضــوع تقاضــا
را سروســامان بخشــد ،چــرا کــه شــرایط کشــور ایجــاب
میکنــد کــه بــه ایــن مســاله بیــش از گذشــته توجــه شــود.
اردکانیــان تاکیــد کــرد :مــا در مقابــل چالشهــا و
تنگناهایــی کــه در کشــور وجــود دارد بــا دو مقولــه بــرای
مقابلــه بــا مســائل و مشــکالت روبـهرو هســتیم کــه یکــی از
ایــن مــوارد فرصــت و دیگــری نیــروی انســانی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی نبایــد از زمــان
غافــل شــویم و از تمــام لحظههــا بــه نحــو احســن اســتفاده
کنیــم ،گفــت :منابــع انســانی نیــز اصلیتریــن نقطــه مقابلــه
بــا تنگناهــا اســت کــه خوشــبختانه در کشــور تعــداد زیــادی
مشــاهده میشــود.
وزیــر نیــرو بــا بیــان ایــن کــه ایــران باالتریــن و خبرهتریــن
منابــع انســانی را در منطقــه دارد ،اظهــار کــرد :تاکیــد مــا
اســتفاده از نیــروی انســانی مدبــر اســت کــه در برنامــه
تدوینــی نیــز بــا عنــوان مدیریــت منابــع انســانی و توســعه
پژوهشــی و فنــاوری انســانی بــه مجلــس شــورای اســامی
داده شــده اســت .بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه هــدف
ایــن اســت کــه در دوره جدیــد در دو بخــش آب و بــرق از
ظرفیتهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتفاده بیشــتری شــود.
کــه بــه همســایگان امــکان میدهــد برقشــان را ســهیمب
شــوند.
ایــن اتصــال حــدود  ۱.۶میلیــارد دالر هزینــه خواهــد
داشــت و مصــر حــدود  ۶۰۰میلیــون دالر را پرداخــت
میکنــد .
قراردادهــا بــرای ســاخت ایــن شــبکه در مــارس یــا آوریــل
امضــا میشــود و ســاخت آن حــدود دو ســال طــول
خواهــد کشــید .مصــر در شــرایط مــازاد میتوانــد بــرق را
صــادر کنــد و در زمــان کمبــود ،نیــرو وارد کنــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،انتقــال بــرق بیــن مــرزی
در منطقــه خلیــج فــارس در ســال  ۲۰۰۹زمانــی کــه
یــک شــبکه نیــرو قطــر ،کویــت ،عربســتان ســعودی و
بحریــن را بــه یکدیگــر متصــل کــرد ،امــکان پذیــر شــد.
هــدف ایــن شــبکه تضمیــن امــکان واردات نیــرو از ســوی
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس در
شــرایط اضطــراری بــود
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در نشســت اعضــای کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران ،گزارشــی از وضعیــت اجرایی
قانــون بودجــه ســال  96کشــور ارائــه شــد.
همچنیــن در ایــن جلســه ،رییــس انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران در خصــوص گواهینامــه کیفیــت انجمــن
نفــت ایــران توضیحاتــی داد .طــی ماههــای گذشــته
آییننامــه نظــام یکپارچــه صــدور گواهــی محصــوالت و
خدمــات صنعــت نفــت از ســوی وزیــر نفــت ابــاغ و در
پــی آن ،انجمــن نفــت ایــران بــه عنــوان صادرکننــده ایــن
گواهینامــه معرفــی شــد.
همچنیــن در ایــن نشســت ،نتایــج بررســی اولیــه کارگــروه
مطالبهگــری بخشخصوصــی در حــوزه صنعــت نفــت
توســط دبیــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ایــران تشــریح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،فریــدون
اســعدی ،مدیــر گــروه انــرژی مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،در توضیــح آخریــن وضعیــت اجرایــی
قانــون بودجــه ســال  96کشــور ،ابتــدا تصویــری از ارقــام
کالن ســند دخــل و خــرج کشــور را ارائــه کــرد .او بــا بیــان
اینکــه جمــع منابــع عمومــی دولــت در بودجــه ســال 96
رقمــی معــادل  3468هــزار میلیــارد ریــال اســت ،گفــت:
بودجــه ایــن ســال بــا کســری تــراز عملیاتــی  80هــزار
میلیــارد تومانــی بســته شــد.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد شــش ماهــه بودجــه ســال جاری
کشــور ،افــزود :میــزان تحقــق منابــع عمومــی دولــت طــی
ایــن مــدت در حــدود  60درصــد و میــزان تحقــق درآمدهــا
نیــز حــدود  65درصــد بــوده اســت.
مدیــر گــروه انــرژی مرکــز پژوهشهــای مجلــس در ادامــه،
میــزان تحقــق درآمدهــای مالیاتــی در ایــن مــدت را حــدود
 76درصــد عنــوان کــرد و گفــت :عملکــرد مجمــوع پرداخت
نزدیــک بــه  72درصــد بــوده در حالــی کــه شــاهد تحقــق
 85درصــدی در پرداختهــای هزینـهای هســتیم.
اســعدی ســپس افــزود :میــزان عملکــرد پنــج ماهــه
طرحهــای عمرانــی در بودجــه ســال جــاری نیــز 15.3
درصــد و در مــدت شــش ماهــه حــدود  22درصــد بــوده
اســت.
دبیــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
نیــز در ایــن جلســه ،در خصــوص نتایــج بررســی اولیــه
کارگــروه مطالبهگــری بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت،
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گفــت :پــس از جمعبنــدی نظــرات و دیدگاههــا ،تشــکیل
کارگــروه متخصــص حقوقــی و اقتصــادی بــا هــدف آگاهــی
یافتــن جامــع از تمامــی جوانــب قراردادهــای  IPCو
همچنیــن آگاهــی دادن کامــل ایــن عرصــه بــه بخــش
خصوصــی در قالــب دورههــای تخصصــی آموزشــی ،مــورد
تاکیــد قــرار گرفــت.
آهنگــران افــزود :در ایــن مــدل بــه دنبــال آن هســتیم
کــه نقــش وزارت نفــت در شــرایط فعلــی آن کــه از لحــاظ
منابــع دچــار نقصــان شــده اســت بــاز تعریــف شــود بــه
گونــهای کــه اجــرا و مدیریــت در قراردادهــای جدیــد
نفتــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده و دولــت در ایــن
زمینــه صرفــا نقــش سیاســتگذاری و نظارتــی را برعهــده
گیــرد.
در همیــن رابطــه ،رضــا پدیــدار ،رییــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
ضعــف جــدی بنگاههــای بخــش خصوصــی صنعــت
نفــت و تشــکلهای ایــن بخــش ،عــدم آگاهــی الزم از
قراردادهــای جــدی نفتــی اســت ،گفــت :بــرای جبــران
ایــن نقیصــه ،مقولــه آمــوزش در خصــوص قراردادهــای
 IPCبســیار حائــز اهمیــت اســت از ایــن رو ،ایــن موضــوع
در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت.
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه مطالبــه و خواســتههای
تدویــن شــده بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت در

اختیــار وزارت نفــت قــرار خواهــد گرفــت.
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران نیــز طی ســخنانی
بــا بیــان اینکــه صنعتگــران بــرای ســاخت تجهیــزات
صنعــت نفــت کشــور بایــد مســیر تعاملــی بــا وزارت نفــت
را در پیــش گیرنــد ،گفــت :در وندرلیســت وزارت نفــت
حــدود  2400شــرکت تاییدشــده وجــود دارد ،از ایــن رو
بخــش خصوصــی صنعــت نفــت کشــور عــاوه بــر تامیــن
نیازهــای داخلــی ،امــکان صــادرات و ارزآوری نیــز دارد.
فرزیــن انتصاریــان بــا اشــاره بــه تشــکیل نظــام گواهینامــه
صــدور کیفیــت بــه دســتور وزیــر نفــت ،افــزود :در همیــن
رابطــه پیشنویــس قــرارداد چهارجانبــهای از ســوی
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران تدویــن و پیشــنهاد
شــد کــه بــه واســطه آن ،ایــن انجمــن بــه عنــوان مؤلــف
کیفیــت تجهیــزات نفــت و ســازمان ملــی اســتاندارد نیــز
نهــاد تاییدکننــده معرفــی شــد و در حالــی کــه انجمــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران و وزارت نفــت
نیــز دو عضــو دیگــر ایــن قــرارداد هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن اینکــه ایــن قــراداد تاکنــون اجرایــی
نشــده اســت ،افــزود :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تشــکیل
فدراســیون صنعــت نفــت ایــران در اتــاق بازرگانــی ،ایــن
ظرفیــت ایجــاد شــده اســت کــه بــرای اصــاح مســیر
کیفیــت و صــدور گواهینامــه کیفیــت تجهیــزات صنعــت
نفــت ،مذاکراتــی بــا وزارت نفــت صــورت گیــرد.
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بانــک مرکــزی بــرای توســعه ایــن سیســتم گــزارش
دهــی ســال گذشــته حضــور بانک هــا در بــازار ســرمایه
را منــوط بــه در پیــش گرفتــن ایــن سیســتم کــرد و
ایــن مســئله باعــث شــد نمــاد برخــی بانــک هــا بــرای
مــدت طوالنــی بســته شــود .امــروز مــدت زمــان
توقــف نمــاد بانــک هــا یــا شــرکت هــای بورســی
کــه گــزارش دهــی بــه روش هــای مــدرن را دنبــال
نمــی کننــد کاهــش پیــدا کــرده اســت امــا ســازمان
بــورس در ارتبــاط بــا ایــن شــرکت هــا اطــاع رســانی
کــرده و در مــدت کوتــاه نمــاد آن هــا را بــاز کــرده و
پذیــرش ریســک ناشــی از خریــد ســهام آن هــا را بــه
خــود متقاضــی واگــذار کــرده اســت .ایــن عامــل هــم
بــه کمــک بــورس آمــده و باعــث رونــق آن شــده اســت.
صنــدوق بیــن المللــی پــول رشــد اقتصــادی ایــران
در ســال جــاری را  4.5درصــد اعــام کــرد .هرچنــد
تردیدهایــی دربــاره ایــن رشــد وجــود دارد کــه بیشــتر
از ناحیــه بانــک هاســت .بانــک مرکــزی از ســه ســال
قبــل تــاش کــرده ایــن نگرانــی را از بیــن ببــرد .ایــن
تــاش شــامل ابــاغ دســتورالعمل هایــی بــه بانــک
هــا در ارتبــاط بــا افزایــش ذخایــر آن هــا بــوده اســت.
براســاس قوانیــن جدیــد بانــک هــا موظــف شــدند در
مجامــع ســال گذشــته هیــچ ســودی را تقســیم نکننــد
تــا ســودهای واهــی کــه در عمــل شناســایی شــده
بــود جبــران شــود .پیــش از ایــن بســیاری از تســهیالت
گیرنــدگان دیــن خــود بــه بانــک هــا را پرداخــت
نکــرده بودنــد امــا ســود آن هــا در نظــر گرفتــه شــده
بــود .دســتورالعمل هــای جدیــد در جهــت رفــع ایــن
مشــکالت بــه کمــک بانــک هــا آمــده اســت تــا پیــش
از وصــول هیــچ وامــی بهــره آن را بــه عنــوان درآمــد
منظــور نکننــد .بــا افزایــش شــفافیت تدریجــی داده
بازدهــی بانــک هــا و قــدرت تســهیالت دهــی آن هــا
هــم افزایــش پیــدا مــی کنــد .معضــل امــروز صنایــع
مــا دریافــت ســرمایه در گــردش اســت کــه امیــدوارم
بــا تقویــت بــازار ســرمایه و بانــک هــا ایــن مشــکل رفــع
شــود.
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وزیــر نیــرو در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر آخریــن
وضعیــت تعییــن تکلیــف انتصــاب معاونــان و مدیــران
ارشــد ایــن وزارتخانــه در دولــت دوازدهــم ،گفــت :تــا
چهــار ســال دیگــر نیــز مشــغول بررســی و انتخــاب
مســئوالن شایســته بــرای وزارت نیــرو هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در جمــع خبرنــگاران
بــا بیــان اینکــه مــا در مقابــل هــر چالــش و مشــکل بــا
دو منبــع بــرای غلبــه بــا ایــن چالشهــا روبــرو هســتیم،
اظهــار کــرد :منبــع اول فرصــت اســت کــه بایــد آن را
بســیار مغتنــم بشــماریم و هرگــز نگذاریــم فرصتهــا
از دســت بــرود و منبــع دوم نیــز منابــع نامحــدود و
تجدیدپذیــر منابــع انســانی شایســته در کشــور اســت.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه یــک منبــع تجدیدپذیــر وجــود
دارد همچــون بــاران ماننــد ایــن اســت کــه هــر ســاله
بــه وفــور از نعمــت آن برخــوردار میشــویم .بــه همیــن
دلیــل بــرای انتصــاب مســئوالن وزارت نیــرو تمــام ســعی
مــا ایــن اســت کــه از بهترینهــا اســتفاده کنیــم کــه در
حــال حاضــر نیــز در حــال انجــام ایــن کار هســتیم.
بــه گفتــه وی همــکاران مــا بــا جدیــت مشــغول بررســی
کار افــراد شایســته هســتند .امــا بایــد گفــت کــه بــرای
هــر کســی ایــن امــکان و فرصــت وجــود دارد تــا در
وزارت نیــرو مســئولیتی را بــر عهــده بگیــرد امــا وظیفــه
مــا ایــن اســت کــه شایســتهترین افــراد را بــرای ایــن
وزارتخانــه تعییــن کنیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا نهایتــا تــا دو هفتــه
دیگــر وضعیــت اتفاقــات وزارت نیــرو مشــخص خواهــد
شــد ،گفــت :تــا چهــار ســال دیگــر نیــز مشــغول انجــام
ایــن کار هســتیم.
وی در پاســخ بــه ســوالی دیگــر در خصــوص کاهــش
بودجــه وزارت نیــرو در الیحــه ســال  ۹۷در بخــش
اعتبــارات تملــک و دارایــی گفــت :اتفاقــی کــه در ال یحــه
بودجــه افتــاد ،اتفــاق خاصــی بــرای وزارت نیــرو نیســت
چــرا کــه امســال وزارت نیــرو در الیحــه توانســته ۸۲۰۰
میلیــارد تومــان را از آن خــود کنــد .عــاوه بــر ایــن
اعتبــارات متنــوع دیگــری همچــون مجــوز عرضــه اوراق
مشــارکت اســتفاده از اســناد خزانه اســامی و اســتفاده از
صنــدوق توســعه ملــی بــرای ایــن وزارتخانــه دیــده شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش بودجــه نســبت بــه ســال قبــل
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ادامه از صفحه 1
گفــت :ایــن کاهــش یــک کاهــش یکســان بــرای تمامــی
دســتگاههای اجرایــی بــوده کــه دلیــل آن هــم محدودیت
منابــع مالــی دولــت اســت .لــذا بــرای پیشــبرد برنامههــا
درک خواهیــم کــرد کــه طرحهــای مربــوط بــه وزارت
نیــرو را بــا سرعتبخشــیدن بــه موضــوع منابــع
غیردولتــی و جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی پیــش
ببریــم.
وی تصریــح کــرد :وزارت نیــرو در ایــن دولــت نــگاه
جــدیای بــه جلــب ســرمایههای خارجــی دارد .چــرا کــه
بایــد ســاز و کارهــا در وزارت نیــرو تســهیل و روشهــا
ســادهتر شــود .بــه عبــارت دیگــر بایــد بــه بخــش
خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری اطمینــان کافــی داده
شــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت انجــام کارهــای پژوهشــی
همچــون انتقــال دانــش و تکنولــوژی در وزارت نیــرو
اظهــار کــرد :بــدون انجــام کارهــای پژوهشــی قطعــا قــادر
نخواهیــم بــود آب و بــرق را بــه شــکل پایــدار و مطمئــن
در اختیــار مشــترکان بگذاریــم.
وی در خصــوص موضــوع قیمــت تمــام شــده دو کاالی
آب و بــرق عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع
مالــی اولویــت آینــده وزارت نیــرو دو موضــوع کاهــش
قیمــت تمــام شــده و اســتفاده از ســرمایهگذاریهای
جدیــد خواهــد بــود .چــرا کــه بایــد قیمتهــای فعلــی
بــه قیمــت واقعــی نزدیکتــر شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قیمــت آب و بــرق
گــران خواهــد شــد ،اظهــار کــرد :نــه در ســال  ۹۷و در

ســالهای آینــده آب و بــرق گــران نخواهــد شــد چــرا کــه
گرانــی یعنــی کاالیــی باالتــر از قیمــت واقعــی بــه فــروش
برســد و بــا توجــه بــه اینکــه آب و بــرق فاصلــه زیــادی تــا
قیمــت تمــام شــده خــود دارد ،ایــن مفهــوم بــرای ایــن دو
کاال بیمعناســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم کاهــش قیمــت تمــام شــده و آنچه
از مشــترکان اخــذ میشــود ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
فاصلــه بیــن ایــن دو مقولــه بســیار زیــاد اســت و بایــد بــه
دنبــال کاهــش ایــن فاصلــه باشــیم .بــه طــوری کــه بایــد
بــه شــکل محسوســی قیمــت تمــام شــده کاهــش و بــه
عبارتــی قیمــت آب و بــرق اصــاح شــود.
وی ادامــه داد :بدیــن معنــا کــه ایــن دو کاال گــران نخواهد
شــد امــا قیمتهــا اصــاح میشــود بــه نوعــی کــه وزارت
نیــرو بتوانــد آب و بــرق را بــه شــکل پایــدار تامیــن و در
اختیــار مشــترکان قــرار دهــد چــرا کــه اگــر زمانــی بــا
کاهــش ســرمایهگذاری روبــرو شــدیم ،بتوانیــم همچنــان
ایــن دو کاال را در اختیــار مشــترکان قــرار دهیــم.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــر مبنــی بــر اینکــه بــرای
اصــاح قیمتهــا ســال آینــده چنــد درصــد شــاهد
افزایــش قیمــت خواهیــم بــود ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن مســئله بحثــی نبــود کــه نیــاز بــه مجــوز قانونــی
داشــته باشــد و در الیحــه بودجــه نیــز گنجانــده شــود،
در فصــل بودجــه مــورد بحــث قــرار نگرفتــه امــا بــه هــر
حــال ایــن مســئله جــزو اختیــارات دولــت اســت و مــا
مشــغول تدویــن گزارشــات الزم در ایــن زمینــه بــرای
دولــت هســتیم.
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مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
باقــری «تامیــن منابــع مالــی پــروژه هــا» را پاشــنه آشــیل
ایــن تبصــره  19ذکــر کــرد و گفــت :در بازنگــری هــای
مجلــس شــورای اســامی ،بایــد روش هــای تامیــن منابــع
مالــی ایــن تبصــره بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
افــزود :الیحــه بودجــه تصویــری از پیــش بینــی اقتصــاد
کشــور اســت و بــرای فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه بخــش
خصوصــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت زیــرا برنامــه
هــای خــود را بــر اســاس پیــش بینــی هایــی کــه در الیحــه
بودجــه انجــام مــی شــود ،تنظیــم مــی کننــد و اســتراتژی ها
و راهبردهــای مــورد نیــاز بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود
را مشــخص مــی کنــد.
باقــری گفــت :بــه ایــن دلیــل بحــث بودجــه همیشــه
مــورد توجــه جــدی بخــش خصوصــی اســت؛ خوشــبختانه
بــه اســتناد مــاده  2و 3قانــون محیــط کســب و کار ،بخــش
خصوصــی بــا نــگاه موشــکافانه بودجــه را بررســی مــی کنــد
و نقطــه نظــرات خــود را ارایــه مــی کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رییــس جمهــوری یکشــنبه هفته گذشــته
بــا حضــور در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی
الیحــه بودجــه  1397را تقدیــم کــرد؛ ســقف بودجــه مــورد
نظــر دولــت بــرای ســال آتــی  11میلیــون و  949هــزار و
 354میلیــارد و  674میلیــون ریــال اســت.
در الیحــه بودجــه ســال  97حــدود  82هــزار میلیــارد ریــال
بــرای وزارت نیــرو و مجموعههــای تابعــه ایــن وزارتخانــه
اعتبــار مصــوب شــده اســت.
در الیحــه پیشــنهادی بــرای وزارت نیــرو و دســتگاههای
اجرایــی زیرمجموعــه آن حــدود  47هــزار و  300میلیــارد
ریــال بــرای تکمیــل و اجــرای طرحهــای تملــک
داراییهــای ســرمایه ای پیــش بینــی شــده اســت کــه
نشــان میدهــد اعتبــارات طرحهــای تملــک داراییهــای
ســرمایه ای ایــن وزارتخانــه حــدود  40درصــد نســبت بــه
ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
ایــن اعتبــارات بــه طــور عمــده در طرحهــای فصــل منابــع
آب بــه میــزان  29هــزار  400میلیــارد ریــال ،فصــل انــرژی
چهــار هــزار و  200میلیــارد ریــال و فصــل آب و فاضــاب
 13هــزار و  300میلیــارد ریــال توزیــع شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
آغاز بازسازی بزرگترین پاالیشگاه عراق
عــراق در راســتای بازســازی کشــور پــس از یــک جنــگ
ســه ســاله بــا گــروه تروریســتی داعــش ،بازســازی
بزرگتریــن پاالیشــگاه نفــت خــود را آغــاز کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی وزارت نفــت عــراق اعــام
کــرد مجتمــع بایجــی بمحــض تکمیــل شــدن ۷۰ ،هــزار
بشــکه در روز نفــت تولیــد خواهــد کــرد .ایــن مجتمــع
کــه در ســال  ۱۹۷۵ســاخته شــده بــود در حــال حاضــر
بــه طــور کلــی غیرفعــال اســت و پیــش از اینکــه در ســال
 ۲۰۱۴بــه تصــرف داعــش درآیــد ،بیــن  ۲۵۰تــا  ۳۰۰هــزار
بشــکه در روز نفــت پاالیــش میکــرد.
بازســازی ایــن پاالیشــگاه ،توزیــع فرآوردههــای نفتــی
بــرای شــمال عــراق و کاهــش واردات ایــن کشــور را
امکانپذیــر میکنــد.
پاالیشــگاه بایجــی ،در موقعیــت اســتراتژیکی قــرار دارد و
بــا وجــود نزدیــک جغرافیایــی بــه میادیــن نفتــی منطقــه
کردســتان ،یــک دارایــی اســتراتژیک بــرای شــرکت ملــی
نفــت عــراق اســت و اهمیــت زیــادی بــرای بغــداد دارد.
بــر اســاس گــزارش نیویــورک تایمــز بــه نقــل از ارتــش
عــراق ،پاالیشــگاه بایجــی کــه تصــرف آن تولیــد نفــت
عــراق را مختــل کــرده بــود ،در  ۱۶اکتبــر ســال ۲۰۱۵
تصــرف شــد و کنتــرل شــش ماهــه داعــش بــر ایــن
پاالیشــگاه پایــان گرفــت.
گزارشهایــی کــه اوایــل ســال  ۲۰۱۶منتشــر شــد حاکــی
از آن بــود کــه ایــن پاالیشــگاه بــه دلیــل اســتراتژی داعــش
در ویــران کــردن زیرســاختهای منطقــهای کــه از آن
عقــب نشــینی میکنــد ،بــه کلــی از بیــن رفتــه اســت.
ادامه مذاکرات برای امضای  ۱۰قرارداد جدید
نفتی
وزیــر نفــت از ادامــه مذاکــرات بــرای امضــای  ۱۰قــرارداد
جدیــد نفتــی خبــر داد و گفــت :ایــن مذاکــرات ادامــه دارد
امــا عوامــل داخلــی و خارجــی هــم برایــن جریانــات اثــر
میگذارنــد کــه خــارج از اراده مــا اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه پــس از امضــای
تفاهمنامــه همــکاری بــا شــرکت گازپــروم بــرای مطالعــه

پــروژه ایــران ال ان جــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره
بــه جلســه روز گذشــته مجلــس شــورای اســامی در مــورد
طــرح برندینــگ اظهــار کــرد :در ایــن زمینــه توضیحــات
بیشــتری ارائــه خواهیــم کــرد .اصــل برایــن اســت کــه بــا
هماهنگــی و همدلــی پیــش برویــم .کمیســیون انــرژی
مجلــس در حــال بررســی ایــن طــرح و قــرار اســت
گزارشــی ارائــه بدهــد .مــا بــا ایــن کمیســیون بــه صــورت
تنگاتنــگ در ارتبــاط هســتیم و امیــدوارم بــه خوبــی در
جهــت مصلحــت مــردم پیــش رویــم.
راه برای مذاکره با ترکمنستان باز است
زنگنــه در پاســخ بــه ســوال ایســنا در مــورد مذاکــره بــا
ترکمنســتان گفــت :ترکمنســتان درخواســت نکــرد کــه
ایــن موضــوع بــه داوری بینالملــل ارجــاع داده شــود
آنهــا همیشــه درخواســت دارنــد موضــوع بــه داوری نــرود،
امــا هنگامــی کــه مذاکــرات نتیجــه ندهــد ایــن موضــوع
بــه داوری خواهــد رفــت ،امــا مــا راه را بــرای مذاکــره بــاز
گذاشــتهایم.
تاکید مسووالن ایران و ارمنستان بر اجرای به موقع
خط سوم انتقال برق دو کشور

قائــم مقــام شــرکت صانیــر و وزیــر زیرســاختهای
انــرژی و منابــع طبیعــی ارمنســتان آخریــن وضعیــت
همکاریهــای دو کشــور بــه ویــژه در حــوزه انتقــال
بــرق و گاز مــورد بررســی قــرار دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در مالقــات بهمــن صالحــی قائــم
مقــام شــرکت صانیــر ایــران بــا آشــوت مانوکیــان وزیــر
زیرســاخت هــای انــرژی و منابــع طیبیعــی ارمنســتان
بــر اهمیــت اجــرای خــط انتقــال بــرق و اتمــام بــه
موقــع ایــن طــرح تاکیــد شــد.
خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن جمهــوری اســامی
ایــران و ارمنســتان بــه منظــور انتقــال بــرق حاصــل از
فــروش گاز کشــورمان بــه ارمنســتان انجــام میشــود.
طــول ایــن خــط  270کیلومتــر اســت کــه بــا حمایــت
مالــی بانــک توســعه صــادرات ایــران و اجــرای آن
توســط شــرکت صانیــر در حــال اجــرا اســت.
بــا بهرهبــرداری از خــط ســوم انتقــال بــرق ایــران
و ارمنســتان ،ظرفیــت صــادرات بــرق ارمنســتان بــه
کشــورمان ســه برابــر افزایــش خواهــد یافــت کــه

انـرژی

شماره هشتاد و شش //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و شش

حجــم تجــارت خارجــی بیــن دو کشــور را بــه شــدت
افزایــش خواهــد داد.
عراق شبکه خطوط انتقال نفت داخلی و صادراتی
ایجاد می کند
وزیــر نفــت عــراق گفــت کــه کشــورش ایجــاد یــک شــبکه
فراگیــر لولــه نفــت در داخــل و نیــز بــرای صــادرات ایــن
مــاده فســیلی بــه خــارج را در دســت مطالعــه دارد.
«جبــار اللعیبــی» در بیانیــه ای کــه در پایــگاه هــای خبــری
عــراق منتشــر شــد ،اعــام کــرد :یــک کمیتــه عالــی بــه
ریاســت معــاون امــور اســتخراج ایــن وزارتخانــه مامــور
مطالعــه و بررســی کامــل ایــن پــروژه کــه اســتان هــا و
شــهرهای عــراق را بــه یــک شــبکه فراگیــر خطــوط انتقــال
مشــتقات نفتــی متصــل مــی کنــد ،شــده اســت.
وی افــزود :بــا هــدف تســریع در تهیــه نقشــه راه مناســب
جهــت اجــرای ایــن پــروژه ،مقــرر شــد ایــن کمیتــه
پیشــنهادات خــود را اواخــر مــاه جــاری ارائــه کنــد.
وزیــر نفــت عــراق افــزود :ایــن کشــور بــه شــدت نیازمنــد
یــک شــبکه فراگیــر از خطــوط انتقــال مشــتقات نفتــی
در نقــاط مختلــف کشــور و نیــز مخــازن و ایســتگاه هــای
پمپــاژ در شــهرهای اصلــی بــرای نیازهــای کنونــی اســت.
اللعیبــی گفــت کــه وزارت نفــت در صــدد ایجــاد تعــدادی
خــط لولــه انتقــال نفــت خــام و مشــتقات نفتــی بــه
کشــورهای همجــوار اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تنهــا لولــه نفــت فعــال عــراق
درحــال حاضــر خطــی اســت کــه کردســتان عــراق را بــه
ســواحل مدیترانــه ای ترکیــه مرتبــط مــی ســازد .ســایر
خــط لولــه هــای بــزرگ عــراق در جریــان جنــگ و بحــران
هــای دهــه هــای اخیــر مســدود و یــا تخریــب شــده اســت.
از ایــن خــط لولــه هــا در گذشــته بــرای پمپــاژ نفــت خــام
عــراق از طریــق ســوریه بــه لبنــان و ترکیــه بــدون عبــور
از کردســتان عــراق و ســواحل دریــای ســرخ از طریــق
عربســتان اســتفاده مــی شــد.
عــراق در اوایــل مــاه جــاری میــادی نیــز اعــام کــرده بــود
بــرای ایجــاد خــط لولــه انتقــال نفــت بــه ایــران درحــال
برنامــه ریــزی اســت.
عــراق کــه چهارمیــن ذخایــر بــزرگ نفــت جهــان را دارا
اســت و دومیــن صــادرت کننــده بــزرگ نفــت در اوپــک بــه
شــمار مــی رفــت ،بــر اثــر بحــران هــای چنــد دهــه اخیــر بر
اثــر کاهــش قیمــت جهانــی نفــت متحمــل خســارت هــای
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شــدیدی در پیکــره اقتصــاد نفــت محــور ،زیرســاخت هــای
نفتــی و نیــز ســهم صادراتــی خــود شــده اســت.
بــر اســاس آخریــن اعــام شــرکت بازاریابــی نفــت عــراق
(ســومو) میــزان صــادرات نفــت خــام عــراق از مــرز ۳.۵
میلیــون بشــکه در روز گذشــت.
بــر ایــن اســاس ،درآمــد عــراق از محــل صــادرات نفــت
در ایــن مــدت بــه  ۶.۸۳میلیــارد دالر رســیده و متوســط
قیمــت هــر بشــکه نفــت صادراتــی ایــن کشــور در همیــن
مــدت نیــز  ۵۷.۱۹۴دالر بــوده اســت.
وزارت نفــت عــراق پیشــتر اعــام کــرده بــود کــه بــرای
رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه  ۵میلیــون بشــکه تــا
پایــان ســالجاری میــادی برنامــه ریــزی کــرده اســت.
آخرین وضعیت تعمیر نیروگاههای برق
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی نیــروی بــرق حرارتــی
گفــت :در حــال حاضــر برنامهریــزی بــرای تعمیــرات
نیروگاههــا بــه خوبــی پیــش مــیرود کــه امیدواریــم
بتوانیــم  ۶۳هــزار مــگاوات نیروگاههــای حرارتــی موجــود
را اعــم از قدیمــی و جدیــد بــرای پیــک تابســتان آمــاده
کنیــم.
محســن طرزطلــب در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
وضعیــت تامیــن بــرق بــرای پیــک تابســتان ســال آینــده،
اظهــار کــرد :براســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
قــرار شــده تــا  ۲۰۰۰مــگاوات دیگــر بــه نیروگاههــای
جدیــد اضافــه کنیــم.
وی ادامــه داد :تعهــد مــا  ۳۰۰۰مــگاوات بــوده کــه در حــال
حاضــر  ۱۵۰۰مــگاوات را توانســتهایم افزایــش ظرفیــت
دهیــم و برنامــه داریــم کــه تــا زمــان پیــک ایــن میــزان را
بــه  ۳۰۰۰مــگاوات برســانیم.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی نیــروی بــرق حرارتــی
در خصــوص تامیــن ســوخت نیروگاههــای حرارتــی ،گفــت:
هــر ســال بــا ســرد شــدن هــوا بــرای تامیــن ســوخت
نیروگاههــا بــا مشــکل مواجــه میشــویم ،امــا امســال
بــا تعاملــی کــه بــا شــرکت پخــش و پاالیــش وزارت نفــت
داشــتیم تاکنــون مشــکلی بــه وجــود نیامــده اســت.
طرزطلــب میــزان بدهــی بــه شــرکت گاز را زیــر  ۵۰میلیارد
تومــان عنــوان و اظهــار کــرد :میــزان بدهــی بــه شــرکت گاز
قابــل توجــه نیســت ،چــرا کــه از ســال جدیــد قــرار شــد
تــا مبالغــی بابــت ســوخت بــه شــرکت گاز پرداخــت شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توقف قرارداد ایران و نروژ در زمینه FLNG
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
اظهــار کــرد :کمیتــه مشــترکی بیــن وزارت نفــت و
کمیســیون انــرژی مجلــس مســاله قــرارداد ایــران بــا
شــرکت نــروژی در زمینــه  FLNGرا بررســی میکنــد.
اســداهلل قرهخانــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان ایــن
مطلــب ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ایراداتــی کــه در قــرارداد
بــا نــروژ در خصــوص انتقــال دانــش فنــی ،ســرمایهگذاری،
اشــتغالزایی و  ...وجــود داشــت ،کمیســیون انــرژی مجلــس
ورود کــرده و طــی نامـهای کــه بــه وزارت نفــت ارســال شــد
در حــال حاضــر ایــن قــرارداد متوقــف شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :در واقــع مقــرر شــد کمیتــه مشــترکی
بیــن وزارت نفــت و کمیســیون انــرژی ایــرادات ایــن
قــرارداد را بررســی کننــد.
تشکیل کارگروه مشترک کمیته تجدیدپذیر با
سازمان سرمایهگذاری
بــه گــزارش نیــرو نیــوز ،در ابتــدای ایــن جلســه حمیدرضــا
صالحــی رییــس کمیتــه انرژیهــای تجدیدپذیــر ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران بهطــور اجمالــی بــه معرفــی ایــن
کمیتــه و اقدمــات صــورت گرفتــه در تشــکلهای مربوطــه
بــرای حــل مشــکالت صنعــت انــرژی هــای نــو پرداخــت و
وضعیــت بخشخصوصــی داخلــی در مقایســه بــا کشــور
هــای دیگــر را در ایــن صنعــت تشــریح کــرد.
وی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه تــاش ســندیکا و اتــاق
بازرگانــی بــرای حــل مشــکل قــرارداد  PPAدر شــورای
گفتگــو و نیــز قراردادهــای مربــوط بــه زمیــن ،مشــکل
اساســی را در جــذب ســرمایه و تضمیــن هــای مــورد نیــاز
بــرای تشــویق بــه ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه دانســت.
در ایــن جلســه نماینــدگان هیاترییســه کمیتــه
انرژیهــای تجدیدپذیــر ســندیکا بــه طــرح مثالهــای
مختلفــی از پروژههــای در دســت اجــرا پرداختنــد و بــه
دغدغههــای ایجــاد شــده بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی
و داخلــی اشــاره کردنــد .مســائل موجــود در بحــث پیمنــت
گارانتــی ،ســاورین گارانتــی ،افزایــش نــرخ ارز ،ناکارآمــدی
فیپــا و بازپرداخــت ســرمایهها از مهــم تریــن مــوارد مطــرح
شــده بــا ایــن مقــام مســئول در ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران بــود.
جمالــی بــا بیــان اینکــه اعطــای پیمنــت گارانتــی و حتــی

ســاورین گارانتــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در
پروژههــای تجدیــد پذیــر امکانپذیــر اســت ،از دریافــت
تعــداد قابــل توجــه ایــن نــوع ضمانتهــا در ســال هــای
گذشــته خبــرداد.
وی در همیــن رابطــه افــزود :از بندهــای مختلفــی کــه بــرای
گرفتــن ســاورین گارانتــی بایســتی رعایــت شــود ،دو بنــد
مربــوط بــه اولویــت دادن بــه صنعــت مــورد نظــر توســط
وزارت خانــه متولــی و وجــود بانــک پذیرنــده عاملیــت ،از
مــواردی مرتبــط بــا بخــش خصوصــی اســت و ایــن بخــش
بایــد در صــدد فرآهــم آوردن آن باشــد.
در پایــان ایــن جلســه تشــکیل کارگــروه مشــترک کمیتــه
انــرژی هــای تجدیدپذیــر ســندیکا و دفتــر ســرمایهگذاری
خارجــی از ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی
و فنــی ایــران مطــرح و مــورد موافقــت و اســتقبال قــرار
گرفــت .برایــن اســاس مقــرر شــد از طــرف ســندیکا نامـهای
بــرای اعــام رســمی درخواســت نماینــده ایــن ســازمان در
کارگــروه مشــترک ارســال شــود و از نماینــده معرفیشــده
توســط ایــن ســازمان جهــت حضــور در جلســات آتــی
کمیتــه تجدیدپذیــر بــا موضوعــات مرتبــط دعــوت بهعمــل
آیــد.
همایش جهانی انرژی ،ماه آینده میالدی در امارات
برگزار می شود
روزنامــه ســعودی الشــرق االوســط روز دوشــنبه اعــام
کــرد :در ایــن همایــش کــه توســط شــورای آتالنتیــک
(موسســه تحقیقاتــی آمریکایــی مســتقر در واشــنگتن)
برگــزار مــی شــود ،دســتور کار انــرژی جهانــی بــرای ســال
جدیــد میــادی  ،پیــش بینــی هــا در حــوزه انــرژی و نحــوه
پاســخ گویــی بــه تغییــرات ریشــه ای در ایــن زمینــه را
بررســی مــی کنــد.
الشــرق االوســط افــزود :ایــن همایــش بــا همــکاری وزارت
انــرژی امــارات  ،شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی ()ADNOC
و شــرکت ســرمایه گــذاری ‹مبادلــه› وپیــش از اجــاس
جهانــی آتــی ‹انــرژی آینــده› برگــزار مــی شــود و امســال
بــر ســه محــور اصلــی :جغرافیــای سیاســی تحــوالت حــوزه
انــرژی ،تکیــه بــر انــرژی بــرق در همــه زمینــه هــا و
ســازوکارهای حاکمیتــی وتامیــن مالــی تولیــد انــرژی هــای
ترکیبــی در آینــده اســتوار اســت.
نقــش مهــم زنــان در بخــش انــرژی ،رونــد رویکردهــای
نامطلــوب در سیســتم هــای انــرژی وفنــآوری و تحــوالت
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مهــم نفــت وگاز ،انــرژی هســته ای و انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر در راســتای چالــش هــای سیاســی و امنیتــی جهانــی
از دیگــر مــواردی اســت کــه در ایــن همایــش بررســی
خواهــد شــد.
‹ســهیل المزروعــی› وزیــر انــرژی و›ثانــی الزیــودی› وزیــر
محیــط زیســت امــارات‹ ،خالــد الفالــح› وزیــر انــرژی و
صنعــت ومعــدن عربســتان‹ ،ســلطان الجابــر› وزیــر مشــاور
دولــت امــارات و رئیــس شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی،
‹کالودیــو دیســکالزی› مدیــر اجرایــی کمپانــی نفتــی
ایتالیایــی انــی›  ‹ ENIو›مــگ جنتــل› رئیــس ومدیــر
اجرایــی شــرکت آمریکایــی ‹تیلوریــان› از جملــه ســخنرانان
ایــن همایــش هســتند.
مکان سنجی سرمایه گذاری قطر در صنعت انرژی
عراق
بــه گــزارش رویتــرز ،وزارت نفــت عــراق در بیانیـهای اعــام
کــرد :شــرکت قطــر پترولیــوم بــه ســرمایه گــذاری در
بخــش انــرژی عــراق عالقــه نشــان داده اســت.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه قطــر پترولیــوم بــرای
مشــارکت در طرحهــای گاز طبیعــی ،اســتخراج ،پاالیــش
و زیرســاختهای پتروشــیمی اظهــار تمایــل کــرده اســت.
عــراق از شــرکتهای خارجــی بــرای شــرکت در
مناقصههایــی بــه منظــور اکتشــاف و توســعه ذخایــر نفــت
و گاز ایــن کشــور در بلوکهــای جدیــد دعــوت کــرده
اســت.
عالقه هند به سرمایهگذاری در ذخیرهسازی نفت
ایران
شــانا شــرکت هنــدی «آیامســی» فعــال در حــوزه
ســاخت و مدیریــت مخــازن ذخیرهســازی و پایانــه صــادرات
مــواد نفتــی ،عالقهمنــدی خــود بــرای ســرمایهگذاری در
ایــن حــوزه را اعــام کــرد .آشــوانی رائــو مدیرعامــل ایــن
شــرکت هنــدی در نشســت بــا مدیرعامــل و برخــی مدیــران
و روســای شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران گفــت :صنعــت
نفــت ایــران بــرای جــذب ســرمایه در حوزههــای باالدســتی
و پاییندســتی جایــگاه ویژهیــی در بازارهــای جهانــی دارد
و در ایــن میــان حــوزه صــادرات نفــت خــام ،الانجــی و
محصــوالت پتروشــیمی از جذابیــت بیشــتری برخــوردار
اســت .وی بــا بیــان اینکــه پــس از برجــام ،صنعــت نفــت
ایــران در کانــون توجــه جهانــی بــه ویــژه توجه شــرکتهای
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بــزرگ نفتــی دنیــا بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه
اکتشــاف ،تولیــد و توســعه و انتقــال فنــاوری قــرار گرفــت،
ادامــه داد :ظرفیتهــای خوبــی بــرای ســرمایهگذاری
در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی ایــران وجــود دارد.
رائــو از ســرمایهگذاری در حــوزه ســاخت و مدیریــت
مخــازن ذخیرهســازی در مناطــق عملیاتــی جنــوب ایــران
اســتقبال کــرد .ســید پیــروز موســوی مدیرعامــل شــرکت
پایانههــای نفتــی ایــران هــم در ایــن نشســت عنــوان کــرد:
هنــد دومیــن مشــتری نفــت خــام ایــران اســت کــه در
زمــان تحریمهــای ظالمانــه علیــه کشــور بــه عنــوان یــک
مشــتری وفــادار هی ـچگاه خریــد نفــت مــورد نیــاز خــود را
قطــع نکــرد .وی تصریــح کــرد :شــرکت پایانههــای نفتــی،
اطالعــات شــرکتها و درخواســت و زمینههــای مایــل بــه
همــکاری آنــان را ارزیابــی و نتیجــه ایــن ارزیابــی را بــه
شــرکت ملــی نفــت ایــران اعــام میکنــد.
انعقاد  ۲۵میلیارد تومان قرارداد نیروگاهی
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی نیروگاههــای حرارتــی
کشــور از عقــد  ۲۵میلیــارد تومــان قــرارداد بــا پژوهشــگاه
نیــرو در راســتای توســعه فنــاوری و پژوهــش در ســال
گذشــته خبــر داد کــه ماحصــل آن اجــرای چنــد طــرح
جدیــد و عملیاتــی از ســوی ایــن پژوهشــگاه بــود.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی انــرژی امــروز ،محســن
طرزطلــب ،گفــت :در بــدو تاســیس شــرکت نوپــای
نیروگاههــای حرارتــی کشــور ســعی شــد دو بخــش
سیاســتگذاری و تحقیقــات از هــم جــدا شــوند و ایــن امــر
ماحصــل پژوهــش بــر روی ایــن حــوزه در بیــش از ۱۵
کشــور دنیــا بــود.
طرزطلــب بــا بیــان اینکــه در همــان ابتــدا بیــش از ۱۱
طــرح کالن راهبــردی و  ۶طــرح مشــترک بیــن توانیــر و
شــرکت مادرتخصصــی نیروگاههــای حرارتــی از ســوی
وزارت نیــرو مصــوب شــد ،گفــت :عمــده ایــن طرحهــا و
برنامههــا تاکنــون اجرایــی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :از جملــه ایــن طرحهــا میتــوان بــه
طراحــی توســعه و پیــاده ســازی ســامانه مدیریــت بهــره
بــرداری و نگهــداری واحدهــای نیروگاهــی توربیــن فریــم
اشــاره کــرد کــه باعــث افزایــش  ۰.۵درصــدی راندمــان
نیروگاههــا میشــود.
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همایــش فرصتهــای ســرمایهگذاری در عمــان ،بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی و جمعــی از میهمانــان سیاســی و
اقتصــادی در اهــواز برگــزار شــد و در آن روابــط اقتصــادی
دو کشــور و راهکارهــای توســعه ایــن روابــط مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بــه گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و عمــان ،شــرایط ایجــاد شــده در روابــط دو کشــور
باعــث شــده افــق یکمیلیــادر دالر تجــارت بــا عمــان دور
از دســترش نباشــد.
همایــش فرصتهــای ســرمایهگذاری در کشــور عمــان ،بــا
حضــور ســفیر عمــان در ایــران ،فعــاالن بخــش خصوصــی
و روســای اتاقهــای اهــواز و مشــترک ایــران و عمــان در
اهــواز برگــزار شــد.
در ایــن همایــش شــهال عمــوری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اهــواز گفــت :اولویــت اتــاق
اهــواز ایجــاد روابــط پایــدار اقتصــادی بــا کشــورهای
همســایه اســت و در ایــن زمینــه تاکنــون نمایشــگاههایی
در قطــر و عمــان برپــا کــرده و تفاهمنامههایــی بــه امضــا
رســانده اســت.
عمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه خوزســتان رتبــه نخســت
تولیــد گنــدم ،رتبــه ســوم تولیــد برنــج ،رتبــه دوم تولیــد
گل رز و نرگــس و رتبــه دوم در تولیــد ماهیهــای
گرمســیری کشــور را دارد ،تصریــح کــرد :اســتان خوزســتان
ظرفیتهــای باالیــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری و
صــادرات کاال دارد و بــرای تســهیل ایــن فرآینــد ،اقــدام
بــه گرفتــن مجــوز خــط کشــتیرانی بیــن بنــدر خرمشــهر و
بنــدر صحــار عمــان کردهایــم.
رئیــس اتــاق اهــواز ادامــه داد :بخــش خصوصــی در ســال
گذشــته  ۸۳میلیــون دالر بــه عمــان صــادرات داشــته و
امســال نیــز تــا اکنــون  ۷۱میلیــون دالر صــادرات انجــام
اســت کــه نشــاندهنده رغبــت و میــل بــرای همــکاری و
تعامــل اســت.
تعصب برای حفظ خط بوشهر -صحار

همچنیــن در ایــن همایــش رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و عمــان ،خــط کشــتیرانی میــان بنــدر خرمشــهر بــه
بنــدر صحــار عمــان را اقــدام مهــم و ارزنــدهای دناســت کــه
بایــد حمایــت شــود.
محســن ضرابــی بــا بیــان اینکــه خــط کشــتیرانی خرمشــهر
بــه بنــدر صحــار از  9دی امســال راهانــدازی میشــود،

انـرژی
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ســعود بــن احمــد البروانــی ،افــزود :تصمیــم سیاســی بــرای
صــدور ویــزای مولتــی عمــان گرفتــه شــده و فقــط مســائل
فنــی در ایــن موضــوع باقیمانــده کــه بــهزودی برطــرف
خواهــد شــد.
او اظهــار کــرد :در ســال گذشــته بازدیدهــای و ســفرهای
بســیاری بیــن مســئوالن بانکهــای مرکــزی ایــران و
عمــان صــورت گرفــت کــه در خــال ایــن صحبتهــا
تفاهمنامههــا و گفتوگوهــای مفیــدی انجــام شــد و
در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در عمان مطرح شد
بانکهــای مرکــزی دو کشــور تفاهمنامههــای مناســبی
باهــم داشــتند.
البروانــی حضــور فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتاق مشــترک
ایــران و عمــان در ایــن همایــش را نشــانگر اهتمــام بــه
توســعه روابــط اقتصــادی عمــان عنــوان کــرد و گفــت:
دو کشــور از دیربــاز روابــط حســنه سیاســی و فرهنگــی
داشــتهاند و میتواننــد روابــط اقتصــادی خــود را نیــز تــا
تصریــح کــرد :از نظــر اتــاق مشــترک ایــران و عمــان بــا دو بانــک در کشــور عمــان هــم بــرای گشــایش اعتبــاری و ســطح باالیــی افزایــش دهنــد.
راهانــدازی خــط فقــط  10درصــد از کار انجــام شــده اســت ضمانتنامــه بانکــی فعــال هســتند و واردات کاال از طریــق
و  90درصــد کار ،نگهــداری و حمایــت از ایــن خــط خواهــد  LCانجــام میشــود.
وی ادامــه داد :ثبــت شــرکت در کشــور عمــان نیــز بــا
بــود.
ضرابــی خطــاب بــا فعــاالن اقتصــادی حاضر در ایــن همایش ســهولت بیشــتری انجــام میشــود کــه مراحــل ثبــت از
تأکیــد کــرد :بایــد روی ایــن موضــوع تعصــب داشــته باشــید  12مرحلــه بــه  6مرحلــه کاهــش یافتــه اســت و در مناطــق
و اجــازه ندهیــد شــرکت کشــتیرانی خصوصــی کــه آزاد در کشــور عمــان ثبــت شــرکت و اقامــت بــه ســهولت افزایــش نــرخ بنزیــن بــه لیتــری  ۱۵۰۰تومــان و حــذف
 ۳۴میلیــون یارانهبگیــر دو خبــر مهــم اقتصــادی امــروز
انجامپذیــر اســت.
دســتبهکار راهانــدازی ایــن خــط شــده متضــرر شــود.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان اظهــار رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان خاطرنشــان بــود کــه از ســوی پایــگاه اطــاع رســانی دولــت اعــام
امیــدواری کــرد :ســازمان توســعه تجــارت و مســئوالن کــرد :طبــق توافقاتــی کــه بــا مناطــق آزاد در کشــور عمــان شــد .البتــه ایــن دو موضــوع بــرای اجــرای نهایــی نیازمنــد
اســتان خوزســتان از ایــن خــط حمایــت شایســتهای داشــته داشــتیم ،شــرکتهای ایرانــی میتواننــد بــدون اینکــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی هســتند.
باشــند و پسازایــن خــط ،خــط مســتقیم بیــن بنــدر کاالیــی بــه کشــور عمــان وارد کننــد در ایــن کشــور بــه گــزارش ایســنا ،افزایــش قیمــت بنزیــن بــه لیتــری
شــرکت ثبــت کننــد؛ همچنیــن تفاهمنام ـهای بــا منطقــه  ۱۵۰۰تومــان کــه اســتارت آن از زمــان ارائــه الیحــه
چابهــار  -صحــار نیــز راهانــدازی شــود.
ضرابــی در ادامــه ،ایجــاد اتــاق مشــترک ایــران و عمــان آزاد صحــار منعقــد شــده کــه در صــورت اجرایــی شــدن بودجــه  ۹۷بــه مجلــس زده شــد ،طــی چنــد روز اخیــر
در ســال  ۹۲را نقطــه عطفــی بــرای شــناخت و رفــع موانــع حجــم صــادرات خرمــا بــه ایــن کشــور ســالیانه  300هــزار بــا گمانهزنــی هــا و تاییــد و تکذیــب هایــی همــراه بــود
تــا باالخــره امــروز دولــت در پایــگاه اطالعرســانی خــود،
موجــود در مســیر توســعه روابــط اقتصــادی بــا عمــان تــن افزایــش خواهــد یافــت.
دالیــل تصمیــم دولــت در بودجــه  ۹۷بــرای افزایــش قیمــت
دانســت کــه باعــث حرکــت صعــودی تــراز تجــاری ایــران
ویــزای مولتــی عمــان بــهزودی بــرای تجــار بنزیــن و گازوئیــل را بررســی و تصریــح کــرد کــه بــر اســاس
بــا عمــان شــد.
بودجــه  ۹۷قیمــت بنزیــن لیتــری  ۱۵۰۰و گازوئیــل ۴۰۰
بــه گفتــه وی پــس از ایجــاد اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران ایرانــی صــادر میشــود
و عمــان ،حجــم صــادرات بــه ایــن کشــور از  ۱۴۸میلیــون ســفیر کشــور عمــان در جمهــوری اســامی ایــران نیــز در تومــان میشــود.
دالر در ســال  92بــه  ۵۴۰میلیــون دالر در ســال  95رســید ایــن همایــش گفــت :در طــول ســفرهایم بــه اســتانهای البتــه در خصــوص نگرانیهایــی کــه بابــت اثــرت روانــی
و بــا ادامــه رونــد فعلــی ،افــق یــک میلیــارد دالری نیــز دور مختلــف ایــران ،بیشــترین ســوالی کــه توســط فعــاالن گرانــی بنزیــن بــه وجــود آمــده ،اینگونــه اعــام شــده کــه
اقتصــادی مطــرح میشــد در خصــوص ویــزا بــود کــه بایــد میــزان تــورم ناشــی از ایــن گرانــی حــدود یــک درصــد
از دســترس نخواهــد بود.
ضرابــی در ادامــه روابــط بانکــی بیــن دو کشــور ایــران و گفــت قــرار اســت بــهزودی ویــزای مولتی عمــان بــرای اســت و اگــر افزایــش قیمــت بنزیــن و گازوئیــل صــرف
اشــتغالزایی شــود ،اثــرات مثبتــی در اقتصــاد کشــور دارد.
عمــان را بســیار نزدیــک و دوســتانه ارزیابــی کــرد و گفــت :بخشــی از تجــار ایرانــی صــادر شــود.

افق یکمیلیارد دالری تجارت با
عمان دور از دسترس نیست

بنزین  ۱۵۰۰تومانی
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سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیون دالری
 BPدر انرژی خورشیدی
شــرکت  BPبــا دنبــال کــردن شــل و توتــال که اخیــرا در
بخــش منابــع تجدیدپذیــر بســیار فعــال بودهانــد ،خریــد
 ۴۳درصــد ســهم در شــرکت انــرژی خورشــیدی «الیــت
هــاوس» بــه مبلــغ  ۲۰۰میلیــون دالر را اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا« ،الیــت هــاوس» بزرگتریــن
شــرکت نیــروی خورشــیدی مولــد بــرق در اروپاســت
و ســرمایهگذاری  BPبــرای تامیــن مالــی توســعه
بینالمللــی ایــن شــرکت مــورد اســتفاده قــرار خواهــد
گرفــت.
پیشبینــی شــده اســت کــه نیــروی خورشــیدی تــا
ســال  ۲۰۳۵یــک ســوم از نیــروی تجدیدپذیــر جهانــی
و یــک دهــم از کل نیــرو تــا آن ســال را تولیــد خواهــد
کــرد بنابرایــن بــرای  BPمنطقــی بــه نظــر میرســد
کــه وارد عرصــه خورشــیدی شــود و خورشــیدی را بــه
ســرمایهگذاری خــود در نیــروی بــادی ،ســوختهای
زیســتی و نیــروی زیســتی اضافــه کنــد.
شــرکت «الیــت هــاوس» در مــدت هفــت ســالی کــه از
عمــر ایــن شــرکت میگــذرد ،پروژههــای خورشــیدی
بــه ظرفیــت  ۱.۳گیــگاوات را اجــرا کــرده و دو گیــگاوات
از چنیــن پروژههایــی را از طریــق قراردادهــای بلندمــدت
مدیریــت کــرده اســت .طبــق اعــام دو شــرکت ،پــس از
ســرمایهگذاری اخیــر  ،BPایــن شــرکت ســازنده پــروژه
خورشــیدی در موقعیــت بهتــری بــرای پاســخ بــه تقاضای
جهانــی رو بــه رشــد بــرای پروژههــای خورشــیدی در
مقیــاس تولیــد بــرق قــرار دارد.
اخیــرا اخبــار تجدیدپذیــر زیــادی از ســوی غولهــای
نفتــی وجــود داشــته اســت .شــل بزرگتریــن شــبکه شــارژ
خودروهــای برقــی اروپــا را خریــداری و اعــام کــرده
کــه ســرمایهگذاری ســاالنه خــود در انــرژی پــاک را تــا
ســال  ۲۰۲۰از یــک میلیــارد بــه دو میلیــارد دالر آمریــکا
افزایــش خواهــد داد.
توتــال در ســپتامبر از دو خریــد خبــر داد کــه یکــی
شــرکت نیــروی خورشــیدی و بــادی  EREN REو
دیگــری فراهــم کننــدگان راهکارهــای بهــرهوری انــرژی
بــود .ایــن شــرکت همچنیــن ســرگرم کار روی هــوش

مصنوعــی بــرای اســتفاده در اکتشــاف و تولیــد اســت.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،حتــی اکســون کــه برای
امتنــاع از تاییــد تغییــرات آب و هوایــی و نقــش صنعــت
انــرژی در آن شــناخته بــود ،تحــت فشــار ســهامدارانش
تســلیم شــده و بــا اذعــان بــه تغییــرات آب و هوایــی اعــام
کــرد دربــاره ریســکهای سیاســتهای تغییــرات آب و
هوایــی بــر کســب و کار ایــن شــرکت گــزارش خواهــد داد.
در ایــن بیــن ،ایــن شــرکت روی ســوختهای زیســتی
کار خواهــد بــود کــه احتمــاال بــرای شــروع در بخــش
تجدیدپذیــر بــرای یــک شــرکت نفتــی منطقــی بــه نظــر
میرســد.

جزئیات رشد صادرات گاز ایران
به عراق از دیماه
قــرارداد صــادرات گاز از ایــران بــه عــراق از  ۳۱خردادمــاه
ســال جــاری بعــد از شــش ســال اجرایــی شــد و طبــق
ایــن قــرارداد میــزان صــادرات گاز بــه ایــن کشــور بــه
روزانــه  ۱۴میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت .قــرار
اســت میــزان صــادرات گاز بــه عــراق بــا آغــاز بهرهبــرداری
از خــط لولــه انتقــال گاز ششــم سراســری کــه مســئوالن
زمــان آن را اول دی مــاه اعــام کردهانــد بــه  ۳۵میلیــون
مترمکعــب برســد.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات روزانــه گاز طبیعــی بــه عــراق
طــی  ۱۰۰روز گذشــته از هفــت میلیــون مترمکعــب بــه
حــدود  ۱۴میلیــون مترمکعــب در روز رســیده اســت
.شــرکت ملــی گاز ایــران در ســال نخســت قــرارداد صادرات
گاز بــه عــراق ،متعهــد بــه صــادرات روزانــه هفــت میلیــون
مترمکعــب بــوده اســت ،امــا بــا توجــه به نیــاز و درخواســت
طــرف عراقــی ،حجــم صــادرات تــا حــدود  ۱۴میلیــون
مترمکعــب در روز در اوج فصــل گــرم در عــراق ،افزایــش
یافتــه اســت.
حجــم گاز صادراتــی بــه عــراق مطابــق قــرارداد مذکــور
کــه بــه منظــور تأمیــن ســوخت نیروگاههــای بغــداد امضــا
شــده ،در فصــل گــرم ســال تــا  ۳۵میلیــون مترمکعــب در
روز افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن افزایــش ،بــا آغــاز
بهــره بــرداری از خــط لولــه انتقــال گاز ششــم سراســری
محقــق خواهــد شــد
خــط انتقــال گاز ششــم سراســری یکــی از راهبردیتریــن

انـرژی
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خطــوط انتقــال گاز در کشــور اســت کــه اکنــون رونــد
پیشــرفت آن ،آخریــن مراحــل خــود را طــی میکنــد و در
هفتــه نخســت دیمــاه بــه بهرهبــرداری میرســد.
خــط ششــم سراســری کــه همســو بــا اهــداف برنامــه پنجم
توســعه تعریــف شــده اســت ،یکــی از راهبردیتریــن
خطــوط انتقــال گاز کشــور بــه طــول یکهــزار و ۲۰۰
کیلومتــر بــا قطــر  ۵۶اینــچ اســت کــه وظیفــه انتقــال
گازهــای تولیــدی در عســلویه بــه ظرفیــت روزانــه
 ۱۱۰میلیــون متــر مکعــب را بــه اســتان هــای غــرب و
شــمالغرب بــه عهــده دارد و امــکان ســهولت در صــادرات
گاز بــه عــراق را از مســیرهای شــلمچه و نفتشــهر فراهــم
میکنــد.
طــول خــط انتقــال گاز ششــم سراســری از اهــواز تــا
دهــگالن  ۶۰۰کیلومتــر اســت کــه در مســیر خــود بــه
تقاطــع رودخانــه کارون میرســد .بــرای عبــور خــط
لولــه از رودخانــه ،ترانشــه ای بــه طــول  ۲۲۰و ارتفــاع ۸۰
متــر ایجــاد شــده کــه حجــم ترانشــه برداشــته شــده بــه
یــک میلیــون متــر مکعــب میرســد و هــم اکنــون نیــز
تجهیــزات و ماشــین آالت در مرحلــه لولهگــذاری هســتند.
عرشــه فلــزی پــل  ۱۸۰متــر طــول دارد کــه  ۱۰۰متــر
آن بــه صــورت عرشــه فلــزی اجــرا شــده و بقیــه آن روی
شــمع و ســتون قــرار گرفتــه ،ضمــن آنکــه تنــاژ کل عرشــه
فلــزی حــدود  ۵۴۰تــن بــوده و حجــم عظیمــی از آن روی
پایههــا و شــمع هــا قــرار دارد.
خــط لولــه انتقــال گاز ششــم سراســری پــس از گــذر از
اســتان خوزســتان ،وظیفــه انتقــال گازهــای تولیــدی در
عســلویه بــه ظرفیــت روزانــه  ۱۱۰میلیــون متــر مکعــب
را بــه اســتانهای غــرب و شــمالغرب بــرای مصــارف
خانگــی ،تجــاری ،صنعتــی و غیــره بــر عهــده دارد ،ضمــن
آنکــه ایــن خــط از مســیر هــای شــلمچه و نفــت شــهر هم،
امــکان صــادرات گاز بــه عــراق را در شــرایط مناس ـبتری
مهیــا میکنــد.
بــا آغــاز فعالیــت خــط لولــه ششــم سراســری انتقــال گاز
و تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده ،ظرفیــت انتقــال گاز
در کشــور بــه  ۷۵۰میلیــون مترمکعــب در روز میرســد
و از آنجــا کــه کریــدور غــرب (خطــوط پنجــم ،ششــم و
نهــم) بــرای سرشــاخههای کردســتان ،کرمانشــاه ،همــدان
و صــادرات بــه عــراق اهمیــت فراوانــی دارد ،بنابرایــن راه
انــدازی خــط ششــم سراســری بــرای تامیــن گاز منطقــه
غــرب حیاتــی اســت.
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شــرکت نیــروی دولتــی  EDFفرانســه در راســتای تــاش
دولــت ایــن کشــور بــرای تحقــق اهــداف آب و هوایــی ،قصــد
دارد  ۳۰گیــگاوات ظرفیــت خورشــیدی در فاصلــه ســال
 ۲۰۲۰تــا  ۲۰۳۵ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ژان برنــارد لــوی ،مدیرعامــل شــرکت
 EDFیــک روز پیــش از اینکــه پاریــس میزبــان یــک
نشســت آب و هوایــی باشــد ،بــا اعــام خبــر مذکــور بــه
خبرنــگاران گفــت :هزینــه ایــن ســرمایهگذاری از ســوی
شــرکای ســهامی ،فاینانــس پــروژه و وام تامیــن خواهــد شــد.
فرانســه میخواهــد ســهم انــرژی هســتهای در تولیــد نیــرو را
از  ۷۵درصــد کنونــی بــه  ۵۰درصــد تــا حــدود ســال ۲۰۳۵
کاهــش دهــد و مایــل اســت ســرمایهگذاری در انرژیهــای
تجدیدپذیــر را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش دهــد.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت  ،EDFبــا توجــه بــه مخالفــت
شــدیدی کــه نســبت بــه ســاخت توربیــن بــادی وجــود دارد،
خورشــیدی عمــا تنهــا گزینــه بــرای افزایــش ظرفیــت
منابــع انــرژی تجدیدپذیــر اســت.
ایــن شــرکت کــه تــا پایــان ســال  ۲۰۱۶تنهــا  ۰.۲گیــگاوات
ظرفیــت خورشــیدی در فرانســه داشــت ،بــه مــدت  ۱۵ســال
بــه طــور متوســط دو گیــگاوات در ســال ظرفیــت خورشــیدی
خواهــد ســاخت.
مدیرعامــل شــرکت  EDFگفــت :مــا امــروز در فرانســه در
زمینــه خورشــیدی شــماره یــک نیســتیم امــا میتوانیــم در
ایــن زمینــه پیــش بیافتیــم .وی در ادامــه افــزود :این شــرکت
بــا دولــت بــرای تهیــه زمیــن بــرای نصــب تاسیســات
خورشــیدی همــکاری میکنــد .یــک مــگاوات انــرژی
خورشــیدی مســتلزم یــک هکتــار اســت و حــدود یــک
میلیــون یــورو هزینــه دارد .شــرکت  EDFبــرآورد کــرده کــه
منطقــه مــورد نیــاز بــرای  ۳۰گیــگاوات انــرژی خورشــیدی
حــدود  ۲۵تــا  ۳۰هــزار هکتــار اســت کــه حــدود ســه برابــر
مســاحت پاریــس اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،در فرانســه کــه انــرژی هســتهای
در  ۷۵درصــد از تولیــد نیــرو ســهم دارد ،ســهم خورشــیدی
 ۱.۶درصــد اســت کــه در مقایســه بــا ســهم  ۲.۵درصــدی
در انگلیــس ۶.۲ ،درصــد در آلمــان و  ۷.۸درصــد درایتالیــا
کمتــر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تفاهمنامه تقویت همکاری بخش
خصوصی ایران و روسیه امضا
شد

بــه گــزارش شــنبه تارنمــای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معــادن
و کشــاورزی ایــران« ،بوریــس چســناکوف» رییــس اتــاق
بازرگانــی اســتان آلتــای روســیه ،کــه در صــدر یــک هیــات
بلندپایــه تجــاری بــه تهــران ســفر کــرده بــود ،هفتــه گذشــته
بــا «اســداهلل عســگراوالدی» رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران -روســیه ،دیــدار و تفاهمنامــه همــکاری امضــا کــرد.
بــر پایــه ایــن تفاهمنامــه2 ،طــرف متعهــد شــدند زمینــه
تقویــت ارتباطــات تجــاری ،تحقیقاتــی و فناورانــه را میــان
فعــاالن بخــش خصوصــی و شــرکتها و ســازمانها فراهــم
کننــد.
نماینــده ســابق ایــران در اوپــک بــا تاکیــد بــر اینکــه جایــگاه
گاز ایــران در جهــان شایســته نیســت ،بــه تشــریح وضعیــت
عملکــرد ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گازی
در جهــان پرداخــت.
محمدعلــی خطیبــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان
اینکــه گاز در ایــران در جایــگاه واقعــی خــود قــرار نــدارد،
تصریــح کــرد :چنانچــه ذخایــر گاز کشــور را بــا ذخایــر نفــت
مقایســه کنیــم ،متوجــه میشــویم کــه ذخایــر گازی ایــران
در جهــان اول اســت ،امــا در نفــت در رتبــه ســوم یــا چهــارم
قــرار داریــم .بــه عبارتــی دیگــر در کشــور مــا ،در حــال
حاضــر گاز زیرمجموعــه نفــت اســت .در حالــی کــه ایــن
نفــت اســت کــه بایــد زیرمجموعــه گاز قــرار بگیــرد.
وی بــر لــزوم تشــکیل وزارت گاز در کشــور تاکیــد کــرد و
گفــت :آینــده انــرژی جهــان بــر اســاس گاز پیــش م ـیرود
و تــا زمانــی کــه در کشــور گاز زیرمجموعــه نفــت باشــد،
جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا نخواهــد کــرد.
نماینــده ســابق ایــران در اوپــک بــا تاکیــد بــر اینکــه جایــگاه
گاز در ایــران مغفــول واقــع شــده اســت ،افــزود :اگــر وزارت
گاز راهانــدازی شــود ،کار عجیبــی صــورت نگرفتــه اســت و
در آن زمــان گاز محــور توســعه در کشــور قــرار میگیــرد
و در آن شــرایط میتوانــد بــرای کشــور درآمدزایــی ارزی

همچنیــن  2تشــکل باهــدف تقویــت روابــط تجــاری ،اطالعات
موردنیــاز در مــورد اقتصــاد و قوانیــن تجــارت خارجــی را در
اختیــار یکدیگــر قــرار مــی دهنــد.
** چالش های تجاری بین ایران و روسیه
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران -روســیه در ایــن
دیــدار موانــع همــکاری دوجانبــه را چنیــن برشــمرد :مشــکل
ل وانتقــال بانکــی بــا روســیه داشــته
بانکــی (نمیتوانیــم نق ـ 
باشــیم)؛ مشــکل مالــی (ریــال و روبــل متزلــزل اســت و بایــد
بیــن بانــک مرکــزی ایــن  2کشــور قــرارداد مالــی -پولــی
بســته شــود)؛ سیســتم حملونقــل و روادیــد (کــه مهمتریــن
مشــکل بازرگانــان ایرانــی اســت).
عســگراوالدی عنــوان داشــت :معتقدیــم بایــد بــه کارآفرینــان
و بازرگانــان ایرانــی روادیــد یکســاله مولتــی بدهنــد ،ولــی
هنــوز روسهــا هیــچ کاری انجــام ندادهانــد .البتــه آنهــا
راحــت روادیــد گردشــگری را میدهنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران اضافــه کــرد :در بســیاری

جایگاه گاز ایران در
جهان شایسته نیست
داشــته باشــد.
خطیبــی بــا بیــان اینکــه جایــگاه گاز در ایــران از نظــر
ســاختاری دچــار مشــکل اســت ،افــزود :ایــران میتوانــد
بــه شــکلهای متنــوع از قبیــل راهانــدازی خــط لولــه LNG
ســاخت فرآوردههــای متشــکل از گاز و  ...در بازارهــای
جهانــی گاز ســهم داشــته باشــد .البتــه در برخــی از بخشهــا
ماننــد  LNGفعالیتهایــی کــرده اســت امــا تولیــد نداشــته
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــران نــگاه تــازهای بــه گاز ایجــاد
شــود ،تصریــح کــرد :گاز نبایــد گرفتــار نفــت باشــد.
نماینــده ســابق ایــران در اوپــک در ادامــه با اشــاره بــه عملکرد

انـرژی
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از گمــرک هــای روســیه هنــوز بــه بازرگانــان ایرانــی و آنچــه
اظهــار میکننــد اعتمــاد نمیشــود و در ارزشــگذاری روی
محصــوالت ،باالتریــن نــرخ را بــرای کاالهــای ایرانــی در نظــر
میگیرنــد.
وی مهمتریــن چالــش هــای سیاســتهای گمرکــی روســیه
را «ارزشگــذاری بــاالی کاالهــای ایرانــی در گمــرک روســیه»،
«ضعــف در بازاریابــی و شناســایی ظرفیتهــای بــازاری
روســیه»« ،فقــدان اســتانداردهای بهداشــتی مشــترک»،
«مشــکالت مربــوط بــه اخــذ روادیــد»« ،کشــش تقاضــای
مصرفکننــدگان روســی بــه کاالهــای اروپایــی» و «بــی
اعتمــادی دوســویه» اعــام کــرد.
بــه گفتــه عســگراوالدی ،ایرانیــان بــرای ســفر بــه روســیه
در چهــار نــوع سیســتم حملونقــل یعنــی سیســتم هوایــی،
ل دارنــد.
دریایــی ،ریلــی و کامیونــی مشــک 
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران عنــوان کــرد :خطــوط
ریلــی در ایــران در خدمــت تجــارت نیســت و سیســتم هوایــی
مــا مشــکالتی دارد .از طرفــی ایــران هواپیمــای بــاری بــه

روســیه نــدارد و هواپیمــای مســافربری نیــز فقــط بــه
مســکو پــرواز میکنــد؛ درحالیکــه تجــارت بــا روســیه
فقــط در شــهر مســکو انجــام نمیشــود .مــا بایــد بتوانیــم
بــه شــهر آســتراخان و جنــوب روســیه پــرواز مســتقیم
داشــته باشــیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســتان آلتایــی یکــی از جمهــوری هــای
خودمختــار روســیه اســت.
پایتخــت آن گورنو-آلتاییســک اســت و حــدود  300هــزار
نفــر جمعیــت دارد.
در ایــن ســفر مدیــران پنــج شــرکت «اینتــک گــروپ»
(طراحــی و ســاخت تجهیــزات تولیــد بتــن هــوادار
غیراتــوکالو)« ،بیاد-خیــم» (صنایــع اســتخراج نفــت و
گاز و مجتمــع نیروگاهــی)« ،ادووانچیــک» (پتروشــیمی)،
«الــی» (بــازار غــات ،دانههــای روغنــی ،حبوبــات،
کارخانههــای دامــی و مرغــداری) و «بانــاوول» (اتصــاالت
نیروگاهــی) نیــز بــا فعــاالن اقتصــادی ایــران دیــدار و
گفتوگــو کردنــد.

شــرکت ملــی گاز ایــران در زمینــه گازرســانی بــه اســتان هــای
کشــور اظهــار کــرد :هــر ســال در فصــل زمســتان شــرکت
ملــی گاز ایــران اعــام میکنــد در تامیــن نیازهــای داخلــی
مشــکلی نــدارد امــا زمانــی کــه ســرما بــه اوج خــود میرســد،
بــا قطــع گاز در برخــی از اســتانها مواجــه میشــویم .ایــن
موضــوع حاکــی از آن اســت کــه در تامیــن نیازهــای داخلــی
دچــار مشــکل هســتیم و شــبکههای گازرســانی اســتانی از
ســاختار مطلوبــی برخــوردار نیســتند.
خطیبــی بــا اشــاره بــه وضعیــت گازرســانی بــه اســتانهای
شــمالی کشــور گفــت :اســتانهای شــمالی کــه در آخــر
خــط شــبکههای گازرســانی هســتند ،بــا افــت فشــار گاز
در زمســتان مواجــه میشــوند و بنابرایــن زیرســاختهای
شــبکههای داخلــی بایــد اصــاح شــود تــا ایــن اســتانها
در فصــل زمســتان و بــا کاهــش دمــا دچــار مشــکل نشــوند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش گاز در کشــور در بخــش حمــل و
نقــل گفــت :از ســوی دیگــر در کشــور زیــر ســاختهای الزم
بــرای اســتفاده از گاز در بخــش حمــل و نقــل وجــود نــدارد.
اســتفاده از  LPGمیتوانــد تحــول عظیمــی در حمــل و نقــل
ایجــاد کنــد کــه در کشــور مــا مغفــول مانــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه خودروهایــی کــه از  LPGاســتفاده
میکننــد ،هشــت برابــر خودروهایــی کــه از  CNGاســتفاده

میکننــد ،پیمایــش بیشــتری دارد.
نماینــده ســابق ایــران در اوپــک ادامــه داد :همچنیــن
نوســانات قیمــت خــوراک در بخــش پتروشــیمی مشــکل
دیگــری اســت کــه گاز کشــور بــا آن مواجــه اســت.
نوســانات قیمــت خــوراک پتروشــیمیها را دچــار مشــکل
کــرده اســت.
خطیبــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در بخــش
صــادرات گاز هنــوز در ابتــدای راه قــرار دارد ،افــزود :تــا
زمانــی کــه زیرســاختها در بخــش گاز اصــاح نشــود و
وزارت گاز بــه صــورت مســتقل فعالیــت نکنــد ،در بخــش
صــادرات گاز نیــز بــا مشــکل مواجــه هســتیم .جایــگاه گاز
ایــران در جهــان شایســته نیســت .بــا وجــود اینکــه نبایــد
در صــادرات گاز محــدود بــه کشــورهای همســایه باشــیم
و بایــد افــق دیــد خــود را گســترش دهیــم امــا هنــوز در
بخــش صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه هــم مشــکل
داریــم .ایــران بایــد هــاب بــازار جهانــی گاز باشــد.
وی بــا اشــاره بــه قراردادهــای صــادرات گاز گفــت:
قراردادهــای صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه متعلــق
بــه دولتهــای قبــل اســت و دولــت یازدهــم و دوازدهــم
نتوانســتهاند قــرارداد جدیــدی را بــرای صــادرات گاز امضــا
و اجــرا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 ...شاید خاموش شویم

دغدغــه خاموشــی در دوره اوج مصــرف پــس از تمام شــدن
هــر تابســتان قــوت مــی گیــرد و طبــق روال برنامــه ریــزی
و اجــرای برنامههــا زودتــر اســتارت میخــورد ،بــر اســاس
پیشبینــی هــای صــورت گرفتــه در تابســتان ۱۳۹۷
شــاهد رشــد پنــج درصــدی مصــرف نســبت بــه ســال قبــل
هســتیم کــه همیــن مســاله ســایه خاموشــی را پررنگتــر
میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــرای مقابلــه بــا خاموشــی امســال نیــز
ماننــد ســال هــای قبــل تدابیــری در نظــر گرفتــه شــده
تــا جایــی کــه بــه گفتــه هوشــنگ فالحتیــان معــاون
وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در حــال حاضــر تمــام
نیروگاههــا تحــت تعمیــرات اساســی و دورهای قــرار
گرفتهانــد و بایــد گفــت کــه کل طرحهــای توســعهای
الزم بــرای گــذر از پیــک ســال  ۱۳۹۷در دســتور کار وزارت
نیــرو قــرار دارد کــه از هــم اکنــون نیــز بــه اجــرا در آمــده
اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه طبــق بررس ـیهای صــورت گرفتــه
پیــک بــار تابســتان  ۱۳۹۷از مــرز  ۵۷هــزار مــگاوات نیــز
خواهــد گذشــت کــه اگــر بخواهیــم بــه راحتــی از ایــن
پیــک عبــور کنیــم الزم اســت تدابیــر الزم از هــم اکنــون
اندیشــیده شــود ،اظهــار کــرد :از ســری اقداماتــی کــه
انجــام شــده  ۳۵۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد را هــم اینــک
در حــال آمــاده ســازی داریــم کــه قــرار شــده قبــل از
تابســتان ســال  ۱۳۹۷یکــی پــس از دیگــری وارد مــدار
شــود.
در خصــوص عملکــرد برقیهــا در تابســتان ســال  96نیــز
بایــد گفــت کــه شــرکت توانیــر چنــد ماموریــت در بخــش
توزیــع داشــت کــه یکــی از ایــن برنامههــا مدیریــت مصرف

بــود چــرا کــه بــرای کمبــود تولیــد و حل مشــکالت شــبکه
انتقــال بایــد در ســال  ،۹۶معــادل  ۳۵۰۰مــگاوات میــزان
مصــرف را کاهــش میــداد کــه علیرغــم مشــکالتی کــه
بــر ای ایــن مســئله وجــود داشــت ،ایــن موضــوع مدیریــت
شــد.به طــوری کــه  ۴۰۷۰مــگاوات کاهــش مصــرف اتفــاق
افتــاد کــه ایــن مقــدار کاهــش پیــک معــادل جلوگیــری
از  ۱۲هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در صنعــت
بــرق بــود .بــرای ســال آینــده نیــز طــرح جامــع مدیریــت
مصــرف از ســوی توانیــر تدویــن شــده کــه ســرفصلهای
متنوعــی دارد.
از ســوی دیگــر بــر اســاس آمارهــای ســال  ۹۵و  ۹۶میــزان
متوســط خاموشــی بــه ازای هــر مشــترک در بخــش توزیــع
 ۱.۸دقیقــه در روز و در باالدســت  ۰.۷تخمیــن زده شــده،
در مجمــوع در  ۳۶۵روز ســال حــدود  ۷۰تــا  ۸۰دقیقــه
خاموشــی در کشــور وجــود دارد ،بــه عبــارت دیگــر هــر
مشــترک در کشــور  ۲.۵دقیقــه خاموشــی را در روز تجربــه
میکنــد کــه بــر اســاس برنامــه ریزیهــای صــورت
گرفتــه بایــد ایــن عــدد بــه  ۱.۵دقیقــه کاهــش یابــد.
طبــق گفتــه مســووالن اگــر در ســال  ۳۰۰۰میلیــارد
تومــان بــرای اصــاح شــبکه فرســوده در نظــر گرفتــه
شــود ،میتــوان میــزان خاموشــی را در کشــور کاهــش
داد امــا بــرای ســال  ۹۶چشــمانداز مناســبی بــرای ایــن
موضــوع وجــود نــدارد.
یکــی از مســائلی کــه تابســتان امســال بایــد بــه آن توجــه
ویــژه کــرد و وزیــر نیــرو نیــز بــه کــرات بــه آن اشــاره
داشــته موضــوع مدیریــت تقاضــا و مصــرف اســت چراکــه
اگــر بــه ایــن مهــم توجــه نشــود قطعــا امســال گرفتــار
خاموشــی خواهیــم شــد.
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آمادگی کره ای ها برای ساخت
نیروگاه خورشیدی در فارس
بابــک دایــی روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
ایرنــا اظهــار داشــت :در نشســت مســئوالن اقتصــادی و
ســرمایه گــذاران کــره جنوبــی در مرکــز خدمــات ســرمایه
گــذاری فــارس در شــیراز مقــرر شــد ایــن شــرکت نیــروگاه
خورشــیدی بــا ظرفیــت  30مــگاوات بــه ارزش تقریبــی 40
میلیــون دالر احــداث کنــد.
وی بــا بیــان مزایــا و مشــوقهای قانونــی ســرمایهگذاری
در ایــران و نیــز توانمنــدی هــا و قابلیتهایــی کــه بــرای
ســرمایهگذاری در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر اســتان
وجــود دارد گفــت :فــارس یــک اســتان هــدف بــرای
توســعه و تولیــد انــرژی هــای نــو اســت و ســرمایهگذاران
کــره ای بــا تشــخیص درســت ایــن قابلیــت هــا درایــن
عرصــه ورود خواهنــد کــرد.
دایــی گفــت :ارائــه مشــاوره هــای الزم در مــورد مســائل
مختلــف گمرکــی ،مالیاتــی و اخــذ زمیــن بــه ســرمایه
گــذاران انجــام و مقــرر شــد بــا هماهنگــی مرکــز خدمــات
ســرمایهگذاری و دســتگاههای اجرایــی مرتبــط ،فراینــد
اخــذ مجــوز ســرمایه گــذاری ایــن شــرکت در کوتــاهتریــن
زمــان ممکــن انجــام شــود.
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی فــارس افزود:مــدارک
و مســتندات گــروه ســرمایه گــذاری کــره ای  DHPدر
طــرح احــداث نیــروگاه خورشــیدی در شهرســتان آبــاده
بــرای اخــذ مجــوز ســرمایه گــذاری تکمیــل و بــه ســازمان
ســرمایهگذاری بــه منظــور طــرح در هیــات ســرمایه
گــذاری خارجــی کشــور ارســال شــده اســت.
وی ادامــه داد  :بــه محــض اخــذ مجــوز فرآینــد عملیاتــی
شــدن پــروژه نظیــر ورود دســتگاه هــا و تجهیــزات شــروع
خواهــد شــد.
شهرســتان آبــاده در  271کیلومتــری شــمال شــیراز واقــع
اســت.
چنــد روز پیــش مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی فــارس
گفتــه بــود :یــک شــرکت چینــی آمادگــی خــود را بــرای
ســرمایه گــذاری در امــور زیربنایــی از جملــه سدســازی در
ایــن اســتان اعــام کــرده اســت.
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درآمد  469هزار میلیارد ریالی
دولت از فروش نفت

نگاهــی بــه وضعیــت بودجــه عمومــی دولــت در
ســالجاری نشــان میدهــد دولــت در هفــت مــاه امســال
بیــش از  469هــزار میلیــارد ریــال از محــل فــروش نفــت
خــام درآمــد داشــته در حالــی کــه درآمدهــای مالیاتــی آن
از  526هــزار میلیــارد ریــال عبــور کــرده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس جــداول گزینههــای آمــاری
کــه دیــروز منتشــر شــد ،درآمدهــای دولــت از محــل
مالیــات و ســایر درآمدهــا در مجمــوع  734هــزار و 800
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه از ایــن میــزان ســهم
درآمدهــای مالیاتــی  526هــزار و  400میلیــارد ریــال و
ســهم ســایر درآمدهــا (نظیــر عــوارض و حقــوق گمرکــی)
 208هــزار و  400میلیــارد ریــال بــرآورد میشــود.
در بخــش واگــذاری داراییهــای ســرمایهای نیــز دولــت تــا
پایــان مهرمــاه  471هــزار و  800میلیــارد ریــال درآمــد
کســب کــرده کــه از ایــن رقــم ســهم منابــع حاصــل از
فــروش نفــت خــام و فرآوردههــای نفتــی  469هــزار و
 300میلیــارد ریــال اســت.
در حــوزه پرداختهــا ،در هفــت مــاه امســال دولــت
 1243/6هــزار میلیــارد ریــال بابــت پرداختهــای
هزینــهای (جــاری) و  141هــزار و  200میلیــارد ریــال
بابــت تملــک داراییهــای ســرمایهای (پرداختهــای
عمرانــی) هزینــه کــرده اســت.
در بخــش داراییهــای مالــی کــه بــه فــروش اوراق بدهــی
بــه عنــوان روشــی بــرای تامیــن مالــی دولــت اختصــاص
دارد ،در مــدت یادشــده  349هــزار و  200میلیــارد ریــال
واگــذاری انجــام شــده و در مقابــل بــرای تملــک ایــن
داراییهــا نیــز  125هــزار و  300میلیــارد ریــال هزینــه
کردهانــد.
بنابرایــن نســبت درآمدهــای دولــت بــه پرداختهــای
هزین ـهای آن در هفــت مــاه امســال  59/1درصــد ،نســبت
مالیاتهــا بــه پرداختهــای هزینــهای  42/3درصــد و
نســبت درآمدهــا و واگــذاری داراییهــای ســرمایهای بــه
پرداختهــای عمرانــی و جــاری  87/1درصــد بــوده اســت.
همچنیــن نســبت تملــک داراییهــای ســرمایهای
بــه فــروش نفــت خــام  40/2درصــد و نســبت تملــک
داراییهــای ســرمایهای بــه پرداختهــای هزینــهای
دولــت  11/4درصــد اســت.
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 ۲۰۳۰سال شکوفایی انرژی خورشیدی
نهاد سیاستگزار انرژی
میخواهیم؛ نه وزارت انرژی
د کتــر حســین امیــری خامکانــی درایــناره بــه خبرنــگار
«انــرژی امــروز» گفــت :درحالیکــه تاکنــون در کمیســیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی بحــث رســمی
درخصــوص ایجــاد وزارت انــرژی مطــرح نشــده ،امــا اخیــرا
گمانه زنی  هایــی درخصــوص عالقه منــدی دولــت بــرای
ارائــۀ الیحــۀ ادغــام برخــی وزارتخانه هــا ازجملــه نفــت و
نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی در ســطح رســانه ها منتشــر
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه «واقعیــت ایــن اســت کــه در حــال
حاضــر اصـ ً
ا بحثــی درخصــوص تشــکیل وزارت انــرژی در
کمیســیون انــرژی مجلــس مطــرح نیســت» ،تصریــح کــرد:
آنچــه در بحث هــای کارشناســی و علمــی بــه دنبــال آن
بوده ایــم ،تدویــن «طــرح جامــع انــرژی» اســت کــه اتفاقـاً
حکــم قانونــی بــرای آن در برنامه هــای توســعه نیــز وجــود
دارد.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :در مباحــث جاری کمیســیون
انــرژی و در جلســات مشــترک بــا مســئوالن وزارتخانه هــای
نفــت و نیــرو ،بارهــا تأکیــد شــده کــه حــوزۀ انــرژی ،بیــش
از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد آینده نــگاری و کالن نگــری
اســت .درواقــع آنچــه نیــاز مبــرم ایــن روزهاســت ،نــه
تشــکیل وزارت انــرژی ،بلکــه ایجــاد نهــادی یکپارچــه
بــرای سیاســت گذاری واحــد اســت کــه بــه دور از
بخشــی نگری های مرســوم ،بــرای مجموعه هــای
جزیــره ای و پراکنــدۀ فعــال در حــوزۀ انــرژی ایــران،
تصمیــم بگیــرد.
امیــری خامکانــی تصریــح کــرد :ایــن در حالی اســت کــه
هنــوز یــک نهــاد سیاســت گذار واحــد کــه بتوانــد بــرای
بخش هــای مختلــف انــرژی کشــور تصمیــم بگیــرد،
نداریــم و هیــچ فــرد و نهادی ،مســئولیتی در حــوزۀ کالن
انــرژی کشــور ،برعهــده نمی گیــرد.

وی ادامــه داد :تدویــن «طــرح جامــع انــرژی» و تشــکیل
«شــورای عالــی انــرژی» بــرای هماهنگــی در امــور
سیاســت گذاری انــرژی کشــور در برنامههــای توســعۀ
۵ســاله اگرچــه همــواره مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه ،امــا
متأســفانه در عمــل شــاهد تحقــق ایــن تکالیــف قانونــی
نبودهایــم .پیشــینۀ ایجــاد شــورایی متمرکــز بــرای بخــش
انــرژی کشــور بــه پیــش از انقــاب اســامی و در واقــع بــه
دهــۀ  ۴۰خورشــیدی برمی گــردد و در ســال های پیــش
از انقــاب هــم بــه ایــن مــوارد توجــه شــد و قوانینــی نیــز
در ایــن زمینــه ازســوی دولتهــای وقــت بــه تصویــب
رســید.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامــه بــه ســابقه
ایــن موضــوع پرداخــت و گفــت :پــس از پیــروزی انقــاب
و بــا توجــه بــه رشــد فزاینــدۀ تقاضــا بــرای مصــرف انــرژی
در کشــور ،نخســتین قدم هــا بــرای تشــکیل شــورای
هماهنگــی انــرژی کشــور برداشــته شــد؛ شــورایی کــه قــرار
بــود طبــق مصوبــۀ دولــت وقــت ،بــا عضویــت نخســت وزیر،
وزیــر نیــرو ،وزیــر نفــت ،وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی،
وزیــر کشــاورزی و عمــران روســتایی ،وزیــر صنایــع و
معــادن ،وزیــر راه و ترابــری ،رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه و مســئوالنی از ســازمان حفاظــت محیط زیســت
تشــکیل شــود کــه عمـ ً
ا مجالــی بــرای تحقــق پیــدا نکــرد.
بــه گفتــه وی ،تشــکیل شــورای عالــی انــرژی در عمــل،
بــه قانــون برنامــۀ ســوم توســعه کشــور برمی گــردد کــه
در آن ،دولــت موظــف شــده بــود بــا هــدف جلوگیــری از
گســترش ســاختارهای دولتــی ،بــا تشــکیل وزارت انــرژی،
همــۀ امــور سیاســت گذاری و تصدی گــری بخــش انــرژی،
ازجملــه نفــت ،گاز ،بــرق و انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر
را در قالــب وزارتخانــۀ یکپارچــه ای تجمیــع کنــد ،امــا بــاز
هــم دولــت وقــت اقدامــی در این خصــوص انجــام نــداد.
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جایگاه ایران کجاست؟

آمــار آژانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر نشــان
میدهــد کــه تــا ســال  ۲۰۳۰حجــم بهرهبــرداری از
انــرژی خورشــیدی از  ۱۸درصــد بــه  ۳۶درصــد افزایــش
مییابــد کــه ایــن ســرعت دو برابــری نشــان از رونــد
افزایشــی بهرهبــرداری از انرژیهــای تجدیدپذیــر نســبت
بــه ســوختهای فســیلی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،عرضــه تجدیدپذیرهــا منحصــر بــه
جغرافیــای کشــور نیســت ،در طــول دورانهــای تاریخــی،
بشــر همــواره بــا گونههایــی از انــرژی ســر و کار داشــته
اســت و مســئله تامیــن غــذا و آب بــرای او بســیار مهــم
بــوده اســت .ایــن امــر باعــث شــد بشــر بــه ســمت توســعه
حرکــت کنــد ،ولــی در ادامــه ایــن مســیر بــه دلیــل
عــدم مراعــات جنبههــای علمــی محیــط زیســت را بــا
چالشهایــی مواجــه کــرده اســت.
امــروزه ســوختهای فســیلی نقــش اساســی در تولیــد
انــرژی ایفــا میکنــد ،کشــورهای مختلــف بــرای رفــع ایــن
چالــش بــه ســمت تنــوع بخشــی انــرژی حرکــت کردهانــد
کــه بــا توجــه بــه اثــرات مخربــی کــه ایــن اقدامــات
روی محیــط زیســت برجــای گذاشــته اســت ،در مجامــع
بینالمللــی قوانینــی بــرای رفــع ایــن آثــار مخــرب وضــع
شــد .در ایــن راســتا بیــش از  ۵۰کشــور دنیــا بــه صــورت
اجبــاری و داوطلبانــه اقــدام بــه کاهــش گازهــای گلخانـهای
کردهانــد.
 بــر اســاس آمارهــا  ۷۰۰تــا  ۱۳۰۰تریلیــون دالر تولیــد
ناخالــص جهــان از طریــق ایــن انرژیهــا تامیــن میشــود
و بــر اســاس گفتــه هــای ســتار محمــودی قائــم مقــام
وزیــر نیــرو ،ایــران دارای  ۷۷هــزار مــگاوات ظرفیــت
تامیــن انــرژی بــرق اســت کــه نیــم درصــد آن متعلــق
بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر کــه بالــغ بــر  ۴۲۰مــگاوات
میشــود ،اســت.
وی اظهــار کرد:بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه ایــن میــزان تــا ســال جــاری بــه  ۱۰۰۰مــگاوات
افزایــش مییابــد ،بهطوریکــه از میــزان  ۷۷هــزار مــگاوات
ظرفیــت تولیــد بــرق ۱۱ ،تــا  ۱۲هــزار مــگاوات انــرژی بــرق

آبــی و بقیــه ترکیبــی از انرژیهــای ســوختی اســت.
محمــودی بــا اشــاره بــه تعهــد ایــران در کاپ  ۲۲در
زمینــه کاهــش چهــار درصــدی گازهــای گلخانـهای ،گفــت:
یکــی از راهکارهــای کاهــش گازهــای گلخان ـهای اســتفاده
از انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت کــه در ایــن زمینــه
میتوانیــم طالیــهدار باشــیم.
از ســوی دیگــر امــروزه  ۴.۱میلیــارد دالر تقاضــای ســرمایه
گــذاری خارجــی بــرای احــداث نیروگاههــای تجدیــد پذیــر
وجــود دارد کــه حــدود  ۴۰۰میلیــون دالر آن وارد ،نصــب
و بــه بهــره بــرداری رســیده ،حــدود  ۱.۵میلیــارد دالر
آن نیــز وارد شــده و یــا در حــال وارد شــدن و احــداث
نیــروگاه اســت کــه بخشــی از آن تــا پایــان ســال و مابقــی
در ســالهای آینــده بــه بهــره بــرداری میرســد.
همچنیــن براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه امســال
حداقــل  ۵۰توربیــن بــادی در کشــور نصــب خواهــد شــد
و طبــق وعــده مســووالن  ۱۰۰مــگاوات نیــروگاه بــادی تــا
پایــان ســال جــاری بــه بهرهبــرداری میرســد.
عــاو ه بــر ایــن هــم اکنــون قریــب بــه  ۱۱هــزار و ۵۰۰
مــگاوات نیروگاههــای برقابــی در حــال بهرهبــرداری اســت
کــه از ایــن تعــداد  ۱۷۹۸مــگاوات در دولــت یازدهــم بــه
بهرهبــرداری رســیده همچنیــن در ابتــدای دولــت یازدهــم
 ۱۲۸مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق بــادی و خورشــیدی در
حــال بهــره بــرداری بــود کــه هــم اکنــون ایــن رقــم نیــز بــه
 ۴۰۰مــگاوات رســیده اســت.
ایــران دارای  ۶۰هــزار مــگاوات تولیــد انــرژی خورشــیدی
و  ۳۰هــزار مــگاوات انــرژی بــادی اســت؛ از ایــن رو
انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان یــک منبــع الیــزال در
اختیــار کشــور قــرار دارد .همچنیــن در ایــران انگیزههــای
الزم بــرای بهرهبــرداری از انرژیهــای تجدیــد پذیــر وجــود
دارد البتــه در ایــن راســتا بایــد بــا تحقیــق و همــکاری بــا
صاحبــان ایــن صنعــت قیمــت تمامشــده ایــن انرژیهــا
کاهــش منطقــی یابــد ،ضمــن آنکــه بایــد در راســتای
بومیســازی تجهیــزات مرتبــط بــا انرژیهــای تجدیدپذیــر
اقــدام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد به زبان ساده
آیــا مایلیــد اطالعــات و شــناخت بیشــتری دربــارۀ بحرانهــای مالــی و گامهــای الزم بــرای غلبــه کــردن بــر آنهــا داشــته باشــید؟
ایــن کتــاب راهنمــای روزآمــد و پرفــروش ،بــا تکیــه بــر اطالعــات و مطالــب پای ـهای در حــوزۀ اقتصــاد امــروز ،درک روشــن و
صریحــی از شــیوۀ عمــل اقتصــاد و نحــوۀ تأثیرگــذاری آن بــر مســائل مالــی شــخصی بــه شــما میدهــد.
• علــم کمیابــی :کشــف کنیــد کــه چگونــه همــۀ علــم اقتصــاد بــر محــور کمیابــی میچرخــد ،و کمیابــی چگونــه مــردم را وا
م ـیدارد تــا بــرای رســیدن بــه کاالهــا و خدمــات مطلــوب ،گزینههــای گوناگونــی را بررســی کننــد.
• رفتارشناســی :نظریههــای مربــوط بــه رفتــار (اقتصــاد خــرد) را یــاد بگیریــد تــا بهتــر درک کنیــد کــه چــه عواملــی یــک
بنــگاه را بــر میانگیزنــد تــا یــک ســتادۀ مفــروض را تولیــد کنــد ،و چگونــه خریــداران و فروشــندگان بــرای توزیــع آن ســتاده
در بازارهــا بــا هــم تعامــل میکننــد.
• آزمــون مســائل :بررســی کنیــد کــه چگونــه از نظریههــای اقتصــاد خــرد بــرای شفافســازی ماجراهــا و رویدادهــای دنیــای
واقعــی ،نظیــر هزینــۀ بــاالی بیمــۀ ســامت ،علــت دشــوار بــودن شناســایی یــک خــودرو کار کــرده بــا کیفیــت بــاال ،و بســیاری
مطالــب دیگــر اســتفاده کنیــد.
• توجــه کــردن بــه تصویــر بــزرگ :از بــاال (اقتصــاد کالن) بــه اقتصــاد بنگریــد تــا دریابیــد کــه رشــد و ثبــات اقتصــادی چگونــه
در ســطوح ملــی و بینالمللــی ،بحــث و تحلیــل میشــود.
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