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چالشهای ظرفیتسازی نیروگاهی
حمیدرضا صالحی

رشــد ســاالنه مصــرف بــرق در ایــران ،متاثــر از رشــد صنعتــی ،تجــاری و
خانگــی اســت .آمارهــا نشــان میدهــد طــی ســالهای گذشــته ،متوســط
رشــد مصــرف ســاالنه در کشــور  ۸درصــد بــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر رشــد اقتصــادی کشــور ناشــی از رشــد صنعتی
باشــد ،بهطــور حتــم مصــرف بــرق بــا افزایــش چشــمگیری روبـهرو خواهــد
شــد .در ایــن میــان افزایــش مصــرف بــرق نشــان از صنعتیتــر شــدن
کشــور ،فعالتــر شــدن کارخانههــا و افزایــش میــزان اشــتغال دارد .از ایــن
رو همــواره بایــد بــرای رشــد مصــرف ،برنامهریــزی شــود و رشــد تولیــد
را در نظــر داشــت .ارزیابیهــا نشــان میدهــد در حــال حاضــر ۷۷هــزار
مــگاوات نیــروگاه نصــب شــده در کشــور وجــود دارد و پیــک مصــرف نیــز
۵۷هــزار مــگاوات تخمیــن زده شــده اســت کــه معمــوال ایــن میــزان در فصل
تابســتان و بهویــژه شــهریورماه ایجــاد میشــود .حــال ایــن ســوال مطــرح
اســت کــه بــرای اینکــه بتــوان نگرانــی ناشــی از افزایــش پیــک مصــرف بــرق
در کشــور را کاهــش داد ،چــه بایــد کــرد؟ آیــا ســرمایهگذاری در حــوزه
تولیــد را بایــد افزایــش داد ،یــا روش دیگــری بــرای حــل ایــن موضــوع بــه
کار گرفــت؟ متولیــان صنعــت بــرق ایــران همــواره بهدلیــل سیاســتهای
جــاری در ایــن بخــش ،بهدنبــال ســاخت نیروگاههــا بودهانــد .ایــن در
حالــی اســت کــه در دنیــا روشهــای دیگــری بــرای پیکزدایــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد کــه در ایــران کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت.
اتصــال بــه کشــورهای همســایه شــمالی ایــران کــه مصــرف آنهــا در تابســتان
کــم و در زمســتان فــراوان اســت ،میتوانــد یکــی از راههــای خــروج کشــور
از ایــن وضعیــت باشــد .دومیــن راه بــرای جایگزینــی ســرمایهگذاری در ایــن
بخــش ،جلوگیــری از اتــاف انــرژی اســت کــه میتوانــد بهعنــوان ایجــاد
یــک نیــروگاه مجــازی در دســتور کار قــرار گیــرد .ایــن اقــدام میتوانــد
بــا بهرهمنــدی از روشهــای نویــن ،نوســازی تجهیــزات ،اســتفاده از
ترانســفورماتورهای ادامــه در صفحــه 10

نشست مشترک اعضاء هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و دکتر کرباسی معاونت امور بین الملل اتاق ایران

چالش های حوزه خدمات فنی و مهندسی
نشســت مشــترک اعضــاء هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انرژی
و صنایــع وابســته ایــران و دکتــر کرباســی معاونــت امــور بیــن الملل
اتــاق ایــران در ســاختمان اتــاق ایــران بــا هــدف بررســی مســایل و
مشــکالت پیــش روی پیمانــکاران خدمــات فنــی و مهندســی برگــزار
شد .
همــکاری دولــت و حمایــت از بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه تــوان بــاالی
مهندســان ایرانــی در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مــی توانــد قــدرت
ایــن بخــش را افزایــش دهــد تــا صــادرات خدمــات جایگزیــن درآمدهــای نفتــی
شــود.
حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی دارای ارزش افــزوده بســیار و بیشــترین ســهم
در صــادرات کشــور را دارد و از ســوی دیگــر ایــده هــای نــو بســیار  ،خالقانــه و
بدیــع در حــوزه دانــش فنــی وجــود دارد کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد.
در راســتای بررســی و چــاره اندیــش در ایــن حــوزه جلســه ای بــا آقــای

دکتــر کرباســی معاونــت محتــرم امــور بیــن الملــل اتــاق ایــران و اعضــاء
محتــرم هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
طــی روزهــای اخیــر صــورت گرفــت در ایــن جلســه مشــکالت پیمانــکاران در
بازارهــای هــدف کــه از جملــه آن بحــث ضمانــت نامــه هــا  ،ارتبــاط بانــک هــا
 ،امنیــت انتقــال مالــی و عــدم توجــه ویــژه بــه حــوزه فنــی و مهندســی بحــث
و تبــادل نظــر شــد.
کشــور مــا بــا بهــره گیــری از تجربیــات دوران ســازندگی و اجــرای طــرح متعــدد
زیربنایــی و توســعه ای و وجــود نیــروی انســانی متخصــص جــوان و ماهــر بــه
جهــت برخــورداری از موقعیــت اســتراتژیکی ویــژه ای در منطقــه میتواننــد از
مزیــت همجــواری و مشــترکات فرهنگــی بــا کشــورهایی کــه از تــوان تکنولــوژی
کمتــری نســبت بــه کشــور مــا برخوردارنــد و نیازمنــد بهــره گیــری از خدمــات
دیگــر کشــورها هســتند اســتفاده نمــوده و بــا ارائــه برنامــه ریــزی جامــع ،
حضــور هدفمنــد ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

انـرژی

خوزســتانیها مشــروح خبــر

الیحــه بودجــه ســال  97کشــور در کمیســیون
تلفیــق مجلــس پرداختنــد مشــروح خبــر.

ـون
ـارد و  352میلیـ
ـذاری  12میلیـ
ـرمایه گـ
سـ
چالــش هــای حــوزه خدمــات فنــی دالری بخــش خصوصــی در نیــروگاه هــای
ومهندسـ
ـی نشســت مشــترک اعضــاء هیئــت مدیره کشــوربه گــزارش ایرنــا ،هشــت میلیــارد و 452
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اخبار کوتاه

پیشــنهاد ادغــام بانــک توســعه صــادرات و

جزئیــات مذاکــره جدیــد صــادرات گاز ایــران
بــه عــراق مشــروح خبــر

.
ورود ژاپــن بــه طــرح افزایــش راندمــان
ـران مشــروح خبــر
ـای ایـ
ـروگاه هـ
نیـ

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
و دکتــر کرباســی معاونــت امــور بیــن الملــل اتــاق
ایــران در ســاختمان اتــاق ایــران بــا هــدف بررســی
مســایل و مشــکالت پیــش روی پیمانــکاران خدمــات
فنــی و مهندســی برگــزار شــد ..مشــروح خبــر.

میلیــون دالر از کل قراردادهــای منعقــد شــده
مربــوط بــه بخــش نیــروگاه هــای حرارتــی بــزرگ2،
میلیــارد و  644میلیــون دالر مربــوط بــه بخــش
تجدیدپذیــر و یــک میلیــارد و  258میلیــون دالر
مربــوط بــه بخــش نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک
اســت .مشــروح خبــر

الیحــه بودجــه ســال  1397امــکان اســتفاده از
فاینانــس خارجــی بــرای بخــش خصوصــی نیــز
دیــده شــده؛ امــا شــرایط بهگونهیــی اســت کــه در
عمــل ،چنیــن امکانــی وجــو د نـدارد مشــروح خبــر

یکــی از نقــاط قــوت و مهــم آینــده اشــتغال در
جهــان بــدون شــک اســتارت آپ هــا هســتند کــه
بــا کمتریــن ســرمایه گــذاری بیشــترین کارآفرینــی
.
را ایجــاد مــی کننــد .،مشــروح خبــر

مذاکــره مســتقیم بــا شــل نداشــتهایم مشــروح
خبــر

همایــش مدیــران ارشــد صنعــت بــرق ظرفیــت اســتفاده از فاینانــس  30میلیــارد
کشـ
ـورنزدیک شــدن بــه پایــان ســال و اوج گرفتــن دالری در الیحــه بودجــه ســال 97

ـی برق
ـی مهندسـ
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
ـش صـ
افزایـ
ـم مشــروح خبــر
ـری میکنـ
را پیگیـ

تســهیل شــرایط بــرای اســتفاده بخــش
ـتارت آپ ها
ـه رویاسـ
ـه بـ
ـاز فرانسـ
ـوش بـ
خصوصــی از فاینانــس اگرچــه در تبصــره  3آغـ

بحــران خاموشــی ،مدیــران برقــی را امــروز دور هــم
جمــع کــرد تــا در مــورد ایــن مســاله بــه بحــث و
گفتوگــو بپردازنــد و مشــکالت و چالــش هــای ایــن
صنعــت رامــورد ارزیابــی قــرار دهنــد . .مشــروح خبر

محســن بختیــار معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی
وزیــر نیــرو در آییــن برگــزاری همایش مدیران ارشــد
صنعــت برق کشــور در پژوهشــگاه نیرو.مشــروح خبر


سلســله نشســتهای تشــکلهای حوزههــای
مختلــف بــا هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران ،تشــکلها و انجمنهــای
حــوزه انــرژی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا رئیــس و
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق دیــدار کردنــد .در ایــن
نشســت مشــکالت و چالشهــای فعــاالن اقتصــادی
.
بررسی شد ..مشروح خبر
.بررســی طرحــی بــرای بهبــود پرداخــت
یارانههــا اعضــای کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران در یکــی دیگــر از
جلســات ایــن کمیســیون ،بــه بررســی تغییــرات

وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :بــا
ایجــاد شــبکه منطقــه ای بــرق و تقویــت مبــادالت
برقــی کنونــی ،مــی توانیــم از طریــق ارمنســتان
شــبکه بــرق خــود را بــه گرجســتان و از ترکیــه
بــه اســلوونی و اروپــا متصــل کنیم.مشــروح خبــر

ـه ای
ـازار منطقـ
ـکیل بـ
ـال تشـ
ـه دنبـ
ـران بـ
ایـ
تضــاد دیــدگاه در ایجــاد تشـ
ـکلها بــه دنبــال برق«علیرضــا دائمــی» روز چهارشــنبه در گفــت

ـه اهلش
ـور،کارها را بـ
ـعه در کشـ
ـرای توسـ
ابـ
ـپارید رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه تاریــخ
بسـ

 134ســاله اتــاق بازرگانــی تهــران و فــراز و فــرود
تضادهــای بخــش خصوصــی بــا دولتهــا در طــول
بیــش از یــک قــرن اخیــر ،گفــت مشــروح خبــر

2

کارگاه آموزشی ترتیبات و مبادالت بانکی درعرصه

بینالمللی مشروح خبر

تــراز حســابهای جــاری ایــران ۲۱میلیــارد
دالرشــد مشــروح خبــر
وعده عسگراوالدی برای تجارت  ۵۰میلیارد دالری با
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

تسهیل شرایط برای استفاده
بخش خصوصی از فاینانس
صادرات خدمات فنی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
و فعــال شــرکت هــای فنــی و مهندســی ایرانــی در بــازار
کشــورهای منطقــه خصوصاً کشــورهای عــراق و افغانســتان
را در اولویــت قــرار دهــد.
ً
خدمــات فنــی و مهندســی الزام ـا فقــط بخــش مهندســی
آن نیســت بلکــه مجموعــه ای از روابــط  ،دانــش  ،فهــم
اداری  ،اجتماعــی  ،اقتصــادی و فنــی و مهندســی اســت
کــه مــی توانــد بــا پیوســتگی و همگونــی تبدیــل بــه یــک
کاالی صادراتــی شــود لــذا ســازماندهی خدمــات فنــی و
مهندســی بایــد در اولیــت کار مســئووالن کشــور قــرار
گیــرد تــا بــه اهــداف مذکــور دســت یابیــم.
همچنیــن پیمانــکاران ایرانــی بــا وجــود محدودیــت هــای
ناشــی از کمبــود منابــع مالــی و تحریــم هــا توانســتند
خدمــات مناســبی را بــه کشــورهای همســایه ارئــه کننــد و
از ایــن جهــت بــازار مناســبی بــرای عرضــه خدمــات فنــی
و مهندســی ایــران در کشــورهای منطقــه شــکل گرفتــه
اســت.
امــا در بخــش ضمانــت نامــه هــای ارزی کــه بایســتی
یــک پدیــده جدیــد بــه حســاب آورد کــه زاییــده عــرف و
رویــه بانکــی و نیازهــای تجــاری و اقتصــادی مــی باشــد.
در حالــی کــه یکــی از مشــکالتی کــه در ســر راه صــدور
ضمانتنامــه هــای ارزی وجــود دارد زمــان بــر بــودن
پروســه ی صــدور آن اســت کــه جــای تأمــل و ارائــه ی راه
کارهایــی توســط صاحــب نظــران بــرای ایــن مشــکل دارد.

در حــال حاضــر عــدم هماهنگــی فرمــت ضمانتنامــه خود
باعــث طوالنــی تــر شــدن پروســه صــدور ضمانتنامــه مــی
شــوند .همچنیــن مشــکالت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت
در مناقصــه و ریســک نوســانات نــرخ ارزی  ،طوالنــی
بــودن زمــان ارزیابــی و بررســی ســوابق شــرکت هــای
پیمانــکاری بــرای تخصیــص اعتبــارات و تســهیالت و
بررســی مــدارک بــه منظــور اعتبــار ســنجی شــرکت هــا
توســط دو مرجــه بــه طــور جداگانــه ( بانکهــا و صنــدوق
ضمانــت بانــک ) ،متقاونــت بــودن فرمــت ضمانتنامه های
ارزی در داخــل کشــور بــا فرمــت ضمانــت نامــه هــای
ارزی کارفرمایــان  ،پاییــن بــودن ســقف پوشــش بیمــه ای
صنــدوق ضمانــت صــادرات در برخــی کشــورهای هــدف
کــه بهــره منــدی از تســهیالت اعتبــار صادراتــی را غیــر
ممکــن مــی ســازد ،عــدم پذیــرش اعتبــارات اســنادی
گشــایش شــده و مشــکالت در پذیــرش ضمانتنامــه هــای
ارزی توســط بانــک هــای کارگــزار خارجــی و مشــکالت
پیــش آمــده در مــورد قراردادهایــی کــه بــه دالر آمریــکا
منعقــد شــده و صــدور ضمانتنامــه ارزی بــه یــورو مــی
تــوان اشــاره کــرد.
گرچــه شــرایط صــدور ضمانــت نامه هــای ارزی صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی تاحــدی تســهیل شــده اســت
لیکــن هنــوز صادرکننــدگان بــا مشــکالت زیــادی روبــرو
هستند .

اگرچــه در تبصــره  3الیحــه بودجــه ســال  1397امــکان
اســتفاده از فاینانــس خارجــی بــرای بخــش خصوصــی
نیــز دیــده شــده؛ امــا شــرایط بهگونهیــی اســت کــه
در عمــل ،چنیــن امکانــی وجــو د نــدارد و همــه منابــع
بــه بخشهــای دولتــی و عمومــی یــا حداکثــر بخــش
نیمهدولتــی و خصولتــی میرس ـد .رییــس اتــاق بازرگانــی
مشــترک ایــران و عمــان میگوی ـد :بخــش عم ـده فرآین ـد
تامیــن مالــی در ایــران ،در اختیــار بخــش دولتــی اســت و
در زمینــه فاینانــس خارجــی ،بــه دلیــل رویههــای اجرایــی
موجــود ایــن موضــوع در انحصــار دولــت قــرار گرفتــه اســت
و دولــت بعـد از توافــق روی یــک پــروژه ملــی ،بــرای تامین
فاینانــس خارجــی بــا پشــتوانهیی کــه از منابــع عمومــی
کشــور در اختیــار دارد ،تامیــن مالــی طــرف خارجــی را
تضمیــن میکن ـد؛ امــا ایــن قصــه بــرای بخــش خصوصــی
بــا غصــه و دشــواری همــراه اســت.
محســن ضرابــی در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران میافزایــد :بخــش خصوصــی بــرای برخــورداری از
فاینانــس تعییــن شــده و دریافــت ضمانتنامــه پرداخــت
بای ـد در بانــک عامــل معــادل ۱۰۰درص ـد و در صورتیکــه
شــرکت درخواس ـتکننده گــردش مالــی و اعتبــار حســاب
بســیار خوبــی داشــته باشــد ،حداقــل  30درصــ د مبلــغ
فاینانــس را ســپردهگذاری کن ـ د کــه ایــن امــر اســتفاده از
فاینانــس خارجــی را غیراقتصــادی میکنــد.
ضرابــی میگویــد :رونــد تعریــف شــده بــرای تبصــره ،۳
اینگونــه اســت کــه در مــواردی کــه اســتفاده از تســهیالت
مالــی خارجــی بــا مجــوز قانونــی ،منــوط بــه تضمیــن

دولــت جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر بازپرداخــت
اصــل و هزینههــای تســهیالت مالــی اخــذ ش ـده از منابــع
بانکهــای کارگــزار خارجــی و بانکهــا و موسســات
توســعه بینالمللــی باشــد.
بــه گفتــه او همچنیــن وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
مجــاز اســت پــس از تصویــب هیاتوزیــران بــه نمایندگــی
از طــرف دولــت ،ضمانتنامههــای کلــی و اختصاصــی
موردنیــاز بــرای طرحهــا را حداکثــر ظــرف مــدت یــک
مــاه صــادر کنــ د و طرحهــای بخشهــای خصوصــی و
تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی نیــز میتواننــ د
بــا ســپردن تضمینهــای الزم بــه بانکهــای عامــل از
تســهیالت مذکــور اســتفاده کــرده و بازپرداخــت اصــل و
ســو د هــر یــک از طرحهــای فــوق از محــل عایـدات طــرح،
تامیــن و پرداخــت شــود.
البتــه آنگونــه کــه ضرابــی اظهــار میکنــد ،ارائــه
ضمانــت دولــت بع ـ د از ارائــه ضمانتنامــه بانکــی پرداخــت
( )Payment Guaranteeتوســط بانــک عامــل بــه
وزارت امــور اقتصــادی انجــام میشــود .رییــس اتــاق
بازرگانــی مشــترک ایــران و عمــان تامیــن ایــن مقــدار
ســپرده در بانــک عامــل را غیرممکــن دانســته و تصریــح
میکنــد :ایــن موضــوع را بــرای بخــش خصوصــی در
اســتفاده از فاینانــس خارجــی ســخت و گاهــی غیرممکــن
میکنــد .بــه گفتــه او بهتــر اســت بــرای بهرهمنــدی
بخــش خصوصــی از تســهیالت تامیــن مالــی خارجــی تــا
فرصــت باقــی اســت تبصــره  ۳بــا اصالحاتــی همــراه شــود.
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مصرف  3برابری
انرژی در ایران

بــه گــزارش خبرنــگار علمــی ایرنــا ،محمدرضــا حقــی فــام
روز ســه شــنبه در چهارمیــن کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن
علمــی انــرژی ایــران کــه بــا رویکــرد انــرژی ،ایمنــی و محیــط
زیســت در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی آغــاز شــد ،بــه رونــد مصــرف انــرژی در جهــان اشــاره
کــرد و گفــت :بــا اینکــه اقتصــاد کشــورهای عضــو ســازمان
همــکاری هــای اقتصــادی و توســعه  OECDدر حــال رشــد
اســت؛ مصــرف انــرژی یــا رشــد مصــرف در ایــن کشــورها
کنتــرل و متوقــف شــده ولــی در بقیــه کشــورها از جملــه
ایــران در حــال افزایــش اســت.
معــاون توزیــع شــرکت توانیــر بــر اســاس آمــار افــزود :ایــران
در ســال  2015جــزء  17کشــور اول دنیــا از لحــاظ باالتریــن
میــزان مصــرف انــرژی شــد و متوســط مصــرف آن  3برابــر
جهانــی اســت.
وی تاکیــد کــرد :مجمــوع مصــرف انــرژی دنیــا بــه صــورت
منفــی در حــال تغییــر اســت ولــی ایــن امــر در بعضــی نقــاط
ماننــد خاورمیانــه در حــال رشــد اســت.
حقــی فــام در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع ضریــب بار (نســبت
بــار متوســط در یــک دوره زمانــی مشــخص بــه اوج بــار در
همــان دوره زمانــی) یــا  load factorتوضیــح داد :ضریــب
بــار در بســیاری کشــورها  85صــدم درصــد و کمتــر از یــک
درصــد اســت؛ در حالیکــه ایــن عامــل در کشــور مــا  7دهــم و
رق ـ م ایــده آل  1درصــد اســت.
حقــی فــام در ادامــه راندمــان پاییــن تجهیــزات برقــی را از
دیگــر مشــکالت برشــمرد و افــزود :حامــل هــای انــرژی را
بــا یارانــه بــه بــرق تبدیــل و وارد صنعــت و خدمــات مــی
کنیــم ،امــا راندمــان بــاال نیســت ،چالــش دوم هــم ضریــب بــار
باالســت کــه یعنــی صنعــت بــرق بایــد ســرمایه زیــادی را برای
تامیــن بــرق در زمــان اوج مصــرف حفــظ کنــد؛ یعنی اگــر اوج
مصــرف را مــی توانســتیم کنتــرل کنیــم نیــاز بــرای صــرف
هزینــه و ســرمایه زیــاد کاســته مــی شــد.
معــاون توزیــع شــرکت توانیــر همچنیــن بــا تاکیــد بــر اهمیت
توجــه بــه فنــاوری و راندمــان بــاال در صنایــع مختلــف گفــت:

کاهــش هزینــه هــا و افزایــش بهتــر تولیــد فقــط در دســت
صنعــت بــرق نیســت بلکــه ترکیــب صنایــع ،تجهیــزات آنهــا،
رفتــار مــردم و نــوع تعرفــه هــا و عوامــل دیگــر در ایــن امــر
دخیــل هســتند.
وی از تلفــات حــدود  3درصــدی در شــبکه انتقــال خبــر داد و
ن مطــرح
گفــت :کاهــش تلفــات در ایــن شــبکه بــرای مســئوال 
اســت و اســتفاده از تجهیــزات روزآمــد و راندمــان بهتــر در آن
تاثیــر دارد و بــرای آن بــه تولیــدات داخــل تکیــه کــرده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه قانــون اصــاح الگــوی مصــرف توضیــح داد:
در ایــن زمینــه قانــون بســیار مترقــی داریــم کــه حتــی 10
درصــد آن اجــرا نشــده اســت ،بنابرایــن بــا خــا قانونــی روبــرو
نیســتیم بلکــه ســازمان هــای مختلــف بایــد وظایــف خــود را
بــرای اجــرای ایــن قانــون انجــام دهنــد.
حقــی فــام از مدیریــت و اصــاح اوج مصــرف توســط شــرکت
توانیــر خبــر داد و گفــت :مصــرف بــرق در اوج مصــرف روی
 55هــزار مــگاوات کنتــرل شــده کــه  4هــزار مــگاوات از ایــن
میــزان در بخــش توزیــع و حــدود  800مــگاوات در بخــش
هــای دیگــر بــوده اســت و اگــر موفــق نمــی شــدیم اوج
مصــرف امــروزه  60هــزار مــگاوات بــود.
همچنیــن بــه گفتــه دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی
فنــاوری و مدیریــت انــرژی ،ایــن کنفرانــس بــا هــدف رفــع
موانــع اجرایــی توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و تمرکــز بــر
انــرژی ،ایمنــی و محیــط زیســت برگــزار مــی شــود
بهنــام محمــدی ایواتلــو در ایــن کنفرانــس گفــت 286 :مقالــه
از میــان مقالــه هــای رســیده بــه دبیرخانــه پذیرفتــه شــده
اســت کــه در دو بخــش پوســتر و ارائــه شــفاهی عرضــه مــی
شــوند.
وی افــزود :دو جایــزه یکــی انتخــاب پژوهشــگران برتــر در
حــوزه انــرژی و دیگــری انتخــاب برتریــن پایــان نامــه هــای
حــوزه انــرژی در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد اعطا
مــی شــود.
کنفرانــس بیــن المللــی فنــاوری و مدیریــت انــرژی بــا
هــدف تقویــت و توســعه دانــش در حــوزه انــرژی و آگاهــی
متخصصــان داخلــی و بیــن المللــی بــا حضور اســاتید دانشــگاه
و مســئوالن وزارت نیــرو و ســتاد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به مــدت دو روز
برگــزار مــی شــود و در نشســت هــای تخصصــی و ســخنرانی
هــای عمومــی ،بــه مهــم تریــن موضوعــات پیرامــون چالــش
هــای انــرژی در ایــران و جهــان و انــرژی هــای تجدیدپذیــر
مــی پــردازد.

انـرژی
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همایش مدیران ارشد صنعت برق کشور
وزارت نیرو برنامه ای برای افزایش قیمت برق ندارد.

نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال و اوج گرفتــن بحــران
خاموشــی ،مدیــران برقــی را امــروز دور هــم جمــع کــرد
تــا در مــورد ایــن مســاله بــه بحــث و گفتوگــو بپردازنــد
و مشــکالت و چالــش هــای ایــن صنعــت رامــورد ارزیابــی
قــرار دهنــد .خالصــ ه ایــن گردهمایــی را در ادامــه
بخوانیــد.
بــه گــزارش ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان کــه تــا چنــد روز
پیــش معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــود،
امــروز بــا عنــوان مشــاور وزیــر ســخن گفــت و شــرایط
فعلــی صنعــت بــرق را تشــریح کــرد.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :ظرفیــت نیــروگاه هــا از ســال
 1392تاکنــون از  ۶۹هــزار مــگاوات بــه  ۷۹هــزار مــگاوات
رســیده کــه ایــن رقــم تــا قبــل از زمــان اوج مصــرف
یعنــی تابســتان ســال آینــده بــه  ۸۰هــزار مــگاوات
خواهــد رســید.
پــس از آن همایــون حائــری  -معــاون فعلــی وزیــر نیرو در
امــور بــرق  -از برنامــه وزارت نیــرو بــرای توســعه تجدیــد
پذیرهــا گفــت و وعــده داد کــه تــا پایــان دولــت دوازدهــم
نزدیــک بــه  ۲۰هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی
کــه حــدود  ۴۰۰۰مــگاوات آن از محــل انرژیهــای نــو
اســت ،بــه بهــره بــرداری برســد.
عــاوه بــر ایــن وی در حاشــیه ایــن برنامــه در پاســخ بــه
ســوال ایســنا صراحتــا اعــام کــرد کــه وزارت نیــرو برنامــه
ای بــرای افزایــش قیمــت بــرق نــدارد.

وزیــر نیــرو نیــز کــه تنهــا بــه ســخنرانی در مراســم اکتفــا
کــرد و حاضــر بــه پاســخگویی بــه خبرنــگاران نشــد،
دربــاره شــرایط آب و بــرق هشــدار داد و اعــام کــرد کــه
امســال مشــکالتی در هــر دو حــوزه گریبانگیــر وزارت
نیــرو خواهــد شــد .
پــس از هشــدارهای وزیــر ،آرش کــردی  -مدیــر عامــل
توانیــر  -بــا خضــور در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه
ســوال ایســنا در خصــوص وضعیــت بــرق در تابســتان
و اینکــه آیــا صنعــت بــرق بــه دنبــال قطــع و جریمــه
مشــترکان پــر مصــرف اســت گفــت :در صورتــی کــه در
فصــل تابســتان بــا مشــکل تولیــد و تامیــن بــرق مواجــه
شــویم ،در مــورد مشــترکانی کــه بیــش از حــد دیمانــد
(بســته بــه نــوع قــرارداد مصــرف) بــرق مصــرف کننــد،
صنعــت بــرق میتوانــد پــس از صــدور چندیــن اخطــار
در فواصــل زمانــی مختلــف ،نســبت بــه قطــع بــرق ایــن
مشــترکان اقــدام کنــد.
همچنیــن مجــری طــرح بــرق روســتایی در جمــع
خبرنــگاران از بــرقدار شــدن  ۴۰۰روســتای زیــر ۱۰
خانــوار تــا پایــان ســال  ۱۳۹۶خبــر داد و گفــت :بــرای
ایــن منظــور  ۹۰میلیــارد تومــان ســرمایه در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
همایــش مدیــران ارشــد بــرق امــروز سهشــنبه بــا حضــور
مدیــران عامــل و اعضــای هیئــت مدیــره شــرکتهای
بــرق سراســر کشــور در پژوهشــگاه نیــرو برگــزار شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جزئیات مذاکره جدید صادرات گاز
ایران به عراق

کارگاه آموزشی ترتیبات و مبادالت
بانکی درعرصه بینالمللی

دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق از
موافقــت اســتانداری بغــداد بــرای واردات گاز از ایــران
خبــر داد و گفــت :وزارت نفــت عــراق تمایــل دارد گاز را
جایگزیــن فرآوردههــای نفتــی کنــد.
حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
آغــاز دور جدیــد مذاکــرات بیــن ایــران و عــراق بــرای
صــادرات گاز گفــت :ایــن مذاکــره آغاز شــده و اســتانداری
بغــداد بــرای واردات گاز از ایــران موافقــت کــرده اســت.
وزارت نفــت عــراق عالقهمنــد اســت کــه گاز را در
نیروگاههــا و صنایــع عــراق جایگزیــن فرآوردههــای
نفتــی کنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حجــم گازی کــه قــرار
اســت از ایــران بــه عــراق صــادر شــود چقــدر اســت؟ گفت:
هنــوز در مــورد حجــم صــادرات گاز صحبــت نشــده اســت
بلکــه فعــا کلیــات موضــوع و عالقــه وزارت نفــت عــراق
مطــرح اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــران تاکنــون هیــچ
مذاکــرهای بــرای صــادرات گاز یــا فرآوردههــای نفتــی بــا
وزارت نفــت عــراق نداشــته اســت ،ایــن مذاکــرات نویــد
توســعه همــکاری بیــن ایــران و عــراق اســت.
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در مورد
نحــوه صــادرات گاز بــه عــراق توضیــح داد :ایــن صــادرات
توســط خــط لولــه خواهــد بــود .خــط لولــه بغــداد بیــن
ایــران و عــراق کشــیده شــده و خــط لولــه بصــره هــم در
حــال تکمیــل اســت .ممکــن اســت ظرفیــت ایــن لولههــا
افزایــش یابــد و در کنــار آن لولهگــذاری جدیــد انجــام
شــود .قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه عــراق شــش ســاله
اســت و احتمــاال بتوانیــم ایــن مــدت را افزایــش بدهیــم.
حســینی پیــش از ایــن بــه ایســنا خبــر داده بــود کــه
مذاکــره جدیــدی بیــن ایــران و وزارت نفــت عــراق در
حــال انجــام اســت کــه ایــن وزارتخانــه خریــد گاز از
ایــران را بــرای اســتفاده در نیــروگاه هــا افزایــش دهــد.
ایــن قــرارداد جــدا از قــرارداد قبلــی صــادرات گاز از ایــران
بــه عــراق اســت ،زیــرا قــرارداد قبلــی بــا وزارت نیــروی
عــراق بــود .عراقــی هــا اخیــرا از امکانــات شــرکت گاز
بازدیــد کردهانــد.

مرکــز آمــوزش اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران یــک کارگاه آموزشــی
بــرای فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی بــا
عنــوان «آموزشــی ترتیبــات و مبــادالت بانکــی
درعرصــه بینالمللــی» برگــزار میکنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ایــن
کارگاه آموزشــی بــه منظــور توانمندســازی صاحبــان
کســبوکار و مدیــران بنگاههــای اقتصــادی در
مــراودات مالــی بینالمللــی ،توســط مرکــز آمــوزش
اتــاق تهــران برنامهریــزی شــده اســت.
مفاهیــم آموزشــی در ایــن کارگاه ،طــی  8ســاعت
آموزشــی در دو جلســه در روزهــای  25و  28بهمــن
مــاه از ســاعت  16تــا  20ارائــه میشــود .مــدرس ایــن
کارگاه نیــز پیمــان مولــوی اســت.
در ایــن کارگاه آموزشــی ،ســرفصلهایی چــون
آشــنایی بــا بازارهــای مالــی بینالمللــی ،نقــش
بانکهــای مرکــزی در مبــادالت بانکــی بینالمللــی،
مراکــز مالــی بینالمللــی ،ســوئیفت و نقــش آن در
تبــادالت بینالمللــی ،نقــش بانکهــای پرایــم در
مبــادالت مالــی ،ارزهــای بینالمللــی و اهمیــت یافتــن
آن در بازارهــای بینالمللــی و نقــش بانکهــای
ســرمایهگذاری در مبــادالت بانکــی آمــوزش داده
خواهــد شــد.
عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن دور ه آموزشــی
میتواننــد بــا دریافــت و تکمیــل فــرم ثبتنــام و ارســال
آن بــه نمابــر  88107762یــا ایمیــل edu@tccim.
 irدر ایــن دور ه شــرکت کننــد .همچنیــن بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر میتــوان بــا مرکــز آمــوزش
اتــاق تهــران بــا شــماره تلفنهــای  88107732و
 88107723تمــاس گرفــت .ایــن نکتــه نیــز بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه بــا توجــه بــه محدودیــت
ظرفیــت دورههــای آموزشــی ،اولویــت بــا عالقمندانــی
اســت کــه زودتــر ثبتنــام خــود را تکمیــل میکننــد

انـرژی
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تراز حسابهای جاری ایران
۲۱میلیارد دالرشد
صنــدوق بینالمللــی پــول ،از افزایــش ۵میلیــارد دالری
تــراز حســابهای جــاری ایــران در ســال  ۲۰۱۷خبــر داد
و اعــام کــرد :فقــط  ۱۴کشــور جهــان ،وضعیــت بهتــری
نســبت بــه ایــران از ایــن نظــر داشــتهاند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،جدیدتریــن آمــار منتشــر
شــده از ســوی صنــدوق بیــن المللــی پــول نشــان
میدهــد ،تــراز حســابهای جــاری ایــران در پایــان
ســال  ۲۰۱۷میــادی ،بــه مثبــت  ۲۱.۶میلیــارد دالر
رســیده اســت.
تــراز حســابهای جــاری ایــران در ایــن ســال ،نســبت
بــه ســال پیــش از آن  ۵.۲۲میلیــارد دالر افزایــش یافتــه
اســت .در پایــان ســال  ۲۰۱۶تــراز حســابهای جــاری
ایــران  ۱۶.۳۸میلیــارد دالر اعــام شــده بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران بیــن  ۱۸۸کشــور جهــان
وضعیــت بســیار خوبــی از نظــر تــراز حســابهای جــاری
خــود دارد و بیــن  ۱۵کشــور نخســت جهــان از ایــن نظــر
قــرار گرفتــه اســت.

تــراز حســابهای جــاری ایــران در ســال  ۲۰۱۷میــادی،
از  ۱۷۳کشــور جهــان از جملــه اتریــش ،عربســتان ،ســوئد،
امــارات ،کرواســی ،فنالنــد ،فرانســه ،آمریــکا ،انگلیــس،
ترکیــه و کانــادا بیشــتر بــوده اســت.
آلمــان بــا تــراز جــاری  ۲۹۵میلیــارد دالری ،در رتبــه
نخســت جهــان از ایــن نظــر قــرار گرفتــه اســت و ژاپــن بــا
 ۱۷۵میلیــارد دالر و چیــن بــا  ۱۶۲میلیــارد دالر بهترتیــب
در رتبههــای دوم و ســوم از ایــن نظــر قــرار گرفتهانــد.
بــر ایــن اســاس ۱۲۷ ،کشــور جهــان در ســال  ۲۰۱۷تــراز
حســاب جــاری منفــی داشــتهاند کــه در صــدر آنهــا
آمریــکا قــرار گرفتــه اســت .تــراز حســابهای جــاری
آمریــکا منفــی  ۴۶۱میلیــارد دالر بــوده اســت .انگلیــس بــا
تــراز حســاب جــاری منفــی  ۹۱میلیــارد دالری در رتبــه
دوم و کانــادا بــا منفــی  ۵۵میلیــارد دالر در رتبــه ســوم از
ایــن نظــر قــرار گرفتهانــد.
صنــدوق بیــن المللــی پــول پیشبینــی کــرده اســت،
تــراز حســابهای جــاری ایــران در ســال  ۲۰۱۸میــادی
نیــز  ۱.۸میلیــارد دالر افزایــش یابــد و بــه  ۲۳.۴میلیــارد
دالر در ایــن ســال برســد.
تــراز حســابهای جــاری شــامل تــراز صــادرات و
واردات کاال و خدمــات ،تــراز ســرمایهگذاری و همچنیــن
پرداختهــای یکطرفــه اســت.

وعده عسگراوالدی برای تجارت  ۵۰میلیارد دالری با چین
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چیــن از نزدیــک
شــدن مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن بــه مــرز ۴۰
میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۷خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســداهلل عســگراوالدی در ســومین
همایــش بازرگانــی و ســرمای ه گــذاری ایــران و چیــن کــه
امــروز ( ۱۰بهمنمــاه) در اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :یکــی از وظایــف اتــاق بازرگانــی ایــران
و چیــن تشــویق و جــذب ســرمایه گــذاری فعــاالن چینــی
در ایــران اســت.
وی افــزود :آن چــه در روابــط دو کشــور صدمــه نمیخــورد،
ســرمای ه گــذاری اســت و میتوانــد در مقابــل هــر نــوع
حادثــه تجــاری دیگــر بایســتد؛ ســرمایهگذاری بــه نفــع
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هــر دو کشــور اســت.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چیــن اعــام
کــرد :در ســال  ۲۰۱۷آمــار خوبــی در زمینــه مبــادالت
تجــاری بــا چیــن داشــتیم و بــه مــرز  ۴۰میلیــارد دالر
نزدیــک شــدیم .همچنیــن در ســال  ۲۰۱۸قــول دادهایــم
کــه در زمینــه مبــادالت تجــاری بــا چیــن بــه مــرز ۵۰
میلیــارد دالر برســیم.
عســگراوالدی اظهــار کــرد :در ســال  ۲۰۱۸در چهــار
نمایشــگاه چیــن شــرکت میکنیــم .همچنیــن هــر مــاه
از یــک هیــات چینــی پذیرایــی میکنیــم و امیدواریــم در
ســال  ۲۰۱۸نیــز کارنامــه خوبــی ارائــه دهیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه دنبــال سلســله نشســتهای تشــکلهای حوزههــای
مختلــف بــا هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران ،تشــکلها و انجمنهــای حــوزه انــرژی،
نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه
اتــاق دیــدار کردنــد .در ایــن نشســت مشــکالت و چالشهــای
فعــاالن اقتصــادی بررســی شــد.
کمبــود مــواد اولیــه صنایــع پاییندســتی بــه دلیــل صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی ،مهمتریــن مســئلهای بــود کــه در
نشســت تشــکلهای حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا هیــات
رئیســه اتــاق ایــران مطــرح شــد.
بــه گفتــه فعــاالن بخــش خصوصــی در ایــن حوزههــا ،در
حــال حاضــر بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی بــاال در صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی ،ایــن واحدهــا بیــش از آنکــه بــه فکــر
تأمیــن مــواد اولیــه صنایــع پاییندســتی باشــند ،محصــوالت
خــود را صــادر میکننــد.
در عیــن حــال بیتوجهــی مســئوالن و سیاســتگذاران بــه
قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار علیرغــم تأکیــد
معــاون اول رئیسجمهــور مبنــی بــر لــزوم اســتفاده از نظــرات
تشــکلهای اقتصــادی بــه هنــگام سیاســتگذاری ،مــورد
انتقــاد قــرار گرفــت.
عبدالرضــا پرویــن ،رئیــس هیــات مدیــره انجمــن ســتصا ،بــا
ابــراز نگرانــی از توقــف فعالیــت واحدهــای تولیــدی کشــور ،از
بیــن رفتــن ســرمایههای انســانی را مهمتریــن صدمــه وارد
شــده بــر اقتصــاد کشــور پــس از بســته شــدن واحدهــای
چ وجــه
تولیــدی و صنعتــی دانســت و تصریــح کــرد :بــه هی ـ 
نمیتــوان ایــن آســیب اجتماعــی و اقتصــادی را جبــران کــرد.
هرچنــد هنــوز راه بــرای رهایــی از ایــن مشــکل وجــود دارد
امــا غفلــت از آن بــه ضــرر کشــور خواهــد بــود.
یوســف مرادلــو ،رئیــس انجمــن صنایــع و معــادن ســرب و روی
ایــران از عــدم نهادینــه شــدن تشــکلگرایی در اقتصــاد ســخن
گفــت و از بیتوجهــی دســتگاههای دولتــی بــه پیشــنهادات
بخــش خصوصــی انتقــاد کــرد و افــزود :تشــکلها بــر پایــه
توانمنــدی افــراد شــکل میگیرنــد و موضــوع رانــت در آنهــا
مطــرح نیســت ،بنابرایــن اســتفاده از ظرفیــت آنهــا بــه نفــع
اقتصــاد خواهــد بــود چــرا کــه پیشــنهادات آنهــا برگرفتــه از
افــراد خبــره و متخصــص در یــک حــوزه خــاص اســت.
حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
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در نشست تشکلهای نفت و گاز با هیات رییسه اتاق ایران مطرح شد

تضاد دیدگاه در ایجاد تشکلها
بــر ضــرورت ایجــاد فدراســیونها و کنفدراســیونها
توســط اتــاق تأکیــد کــرد و از آن بــه عنــوان یــک
تکلیــف مهــم اقتصــادی بــرای پارلمــان بخــش
خصوصــی یــاد کــرد .بــه بــاور ایــن فعــال اقتصــادی
اگــر ایــن اقــدام مهــم صــورت بگیــرد و نماینــدگان
تشــکلها ،فدراســیونها و کنفدراســیونها در
هیــات هــای اعزامــی بــه دیگــر کشــورها نیــز حضور
داشــته باشــند ،اتــاق در ارتقــای جایــگاه تشــکلها،
مؤثــر عمــل کــرده اســت.
حســین طوســی ،رئیــس انجمــن صنایــع پروفیــل در و
پنجــره یــو پیویســی ایــران مشــکل اصلــی تشــکلهای
بخــش خصوصــی را نبــود تعریــف دقیــق از تشــکل در
ایــران دانســت و تأکیــد کــرد :اگــر تشــکلها بــر اســاس
اصــول ایجــاد شــوند و جایــگاه خــود را در کشــور داشــته
باشــند ،میتواننــد بســیار مؤثــر عمــل کننــد .درواقــع ایجــاد
بنگاههــای تولیــدی بایــد بــا مشــورت تشــکلهای اقتصــادی
صــورت گیــرد کــه در حــال حاضــر ایــن اتفــاق نمیافتــد و
متأســفانه شــاهد تراکــم واحدهــای تولیــدی در یــک بخــش و
بازدهــی نزولــی هســتیم.
آرش نجفــی ،رئیــس انجمــن بهینهســازی مصــرف ســوخت
از ثبــت تشــکلهای مــوازی در دیگــر مراجــع ماننــد وزارت
کار ســخن گفــت و تصریــح کــرد :دولــت از ایــن موضــوع
سوءاســتفاده میکنــد و زمانــی کــه میخواهــد نظــرات
بخــش خصوصــی را بگیــرد تنهــا بــه همــان تشــکلهایی کــه

در دولــت ثبــت شــده اکتفــا میکنــد.
بیــوک صحــاف امیــن ،رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن ملــی
صنایــع پالســتیک و پلیمــر بــا بیــان ایــن نکتــه کــه واحدهــای
پتروشــیمی محصــوالت خــود را بــه جــای اینکــه بــه واحدهای
داخلــی بدهنــد ،صــادر میکننــد ،تصریــح کــرد :متأســفانه
صنایــع پاییندســتی ،دسترســی کافــی بــه مــواد اولیــه
ندارنــد .ایــن صنایــع بایــد بتواننــد بــه قیمــت جهانــی ،مــواد
اولیــه موردنیــاز خــود را تهیــه کننــد و اینگونــه میتوانیــم
در بازارهــای خارجــی رقابــت کنیــم.
اتاق ایران در پی پررنگتر شدن نقش تشکلها
حســین پیرمــوذن ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران کــه
درعیــن حــال ریاســت شــورای راهبــردی تشــکلها را نیــز
برعهــده دارد ،اشــارهای بــه اقدامــات اتــاق در دوره هشــتم
بــرای ارتقــای جایــگاه تشــکلها در اقتصــاد ایــران داشــت.
بــر اســاس اظهــارات وی در ایــن دوره رویکــرد اصلــی جــذب
حداکثــری تشــکلها بــوده و بنابرایــن تــاش شــده تــا
خــأ ناشــی از نبــود بانــک اطالعاتــی جامــع از تشــکلهای
اقتصــادی برطــرف شــود.
وی ادامــه داد :موضــوع رتبهبنــدی تشــکلها نیــز در همیــن
دوره انجــام شــد کــه بالغبــر  95درصــد تشــکلها در ایــن
بخــش بــا معاونــت تشــکلها همــکاری کردنــد.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران در مــورد حضــور نماینــدگان
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تشــکلها در شــوراها و مجامــع متناســب بــا رشــته فعالیــت
آنهــا گفــت :اتــاق ســعی میکنیــم بــرای اعــزام نماینــده
در شــوراها و مجامــع ،از تشــکلهای تخصصــی اســتفاده
کنیــم چراکــه مهمتریــن و بهروزتریــن اطالعــات در هــر
بخــش در اختیــار آنهاســت.
پبرمــوذن همچنیــن از تدویــن آییننامــه تشــکیل تشــکل،
فدراســیون و کنفدراســیون خبــر داد کــه بــهزودی نهایــی
میشــود.
وی حضــور نماینــدگان تشــکلها در هیــات هــای اعزامــی
اتــاق ایــران بــه کشــورهای مختلــف را از دیگــر اقدامــات
انجــام شــده در راســتای پررنــگ شــدن نقــش آنهــا در
اقتصــاد کشــور برشــمرد.
تقسیمکار یک ضرورت است
کیــوان کاشــفی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران بابیــان
ایــن مطلــب کــه نســبت بــه تشــکلها دو دیــدگاه وجــود
دارد ،تصریــح کــرد :عــدهای بــر ایــن باورنــد کــه نبایــد در
هــر بخشــی چندیــن تشــکل ایجــاد شــود ،در مقابــل برخــی
از تأســیس تشــکلها متعــدد در هــر حــوزه ،اســتقبال
میکننــد و ایــن را وظیفــه اتــاق ایــران میداننــد.
وی بــا اشــاره بــه قانــون بهبــود مســتمر محیــط کسـبوکار،
ســاماندهی تشــکلها را وظیفــه پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور دانســت و تأکیــد کــرد :در آییننامــهای کــه در
حــال تدویــن اســت ،تعریــف دقیقــی از انــواع تشــکلها
ارائــه میشــود .در ایــن بیــن برخــی از تشــکلها ســتارهدار
شــده و نماینــدگان آنهــا وارد هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
خواهنــد شــد .بــرای ایــن موضــوع نیــز ســازوکار مشــخصی
ارائــه میشــود .بنابرایــن همــه ایــن تشــکلها در هیــات
نماینــدگان نخواهنــد بــود .بــرای ایــن دســت از تشــکلها
کــه وارد هیــات نماینــدگان نمیشــوند ،ایــن راهــکار وجــود
دارد کــه وارد فدراســیون یــا کنفدراســیون خــود شــده و از
ایــن طریــق بــه هیــات نماینــدگان راه پیــدا کننــد.
وی در ادامــه بــه ضــرورت تقســی م کار بیــن بخشهــای
مختلــف اتــاق ایــران اشــاره کــرد و افــزود :در ایــن راســتا
بــرای بهتــر انجــام شــدن وظایفــی کــه برعهــده اتــاق ایــران
قــرار دارد ،بایــد تقســیم کار صــورت گیــرد .بخشــی از ایــن
وظایــف را تشــکلها دنبــال میکننــد .اگــر هــر تشــکل
بتوانــد حتــی یــک مأمــورت خــود را در یــک ســال بــه
ســرانجام برســاند ،یعنــی بخــش قابلتوجهــی از مشــکالت
اقتصــادی برطــرف میشــود .ادامــه در صفحــه 13
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اعضــای کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران در یکــی دیگــر از جلســات ایــن کمیســیون،
بــه بررســی تغییــرات الیحــه بودجــه ســال 97
کشــور در کمیســیون تلفیــق مجلــس پرداختنــد.
در ایــن نشســت همچنیــن طــرح پیشــنهادی کــه
از ســوی انجمــن بهینهســازی مصــرف ســوخت
مبنــی بــر جایگزینــی کارت اعتبــاری ســوخت بــه
جــای پرداخــت یارانههــای نقــدی طراحــی شــده
اســت ،مــورد واکاوی قــرار گرفــت .ارزیابــی مدیریت
پســماندها در کشــور و بررســی راهکارهــای نویــن
بــرای ارتقــای آن ،از دیگــر موضوعــات مورد بررســی
در ایــن جلســه بــود.
تغییرات کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه
فریــدون اســعدی ،مدیــر گــروه انــرژی مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی ،در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
اینکــه برخــی از پیشــنهادات اتــاق بازرگانــی تهــران در
خصــوص اصــاح الیحــه بودجــه  97کشــور اعمــال شــده
اســت ،افــزود :الیحــه بودجــه  97پــس از ورود بــه کمیســیون
تلفیــق مجلــس ،دســتخوش تغییراتــی شــده اســت از جملــه
آنکــه در ایــن الیحــه ،بودجــه شــرکتهای دولتــی 814
هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه بــه  827هــزار میلیــارد
تومــان افزایــش یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه الیحــه بودجــه ســال  97کشــور بــا
اضافــه شــدن  22تبصــره از کمیســیون تلفیــق مجلــس
خــارج شــده اســت ،گفــت :در تبصــره  14الیحــه بودجــه کــه
بــه موضــوع هدفمنــدی یارانههــا اشــاره دارد ،تغییــرات و
اصالحــات چندانــی ایجــاد نشــده اســت.
اســعدی در عیــن حــال بــه تبصــره یــک الیحــه بودجه ســال
آینــده کشــور اشــاره کــرد و افــزود :یکــی از بندهــای الحاقــی
کمیســیون تلفیــق بــه ایــن تبصــره ،بازپرداخــت تعهــدات
دولــت بــه پیمانــکاران گازرســانی برخــی اســتانهای شــرقی
و جنوبــی بــه میــزان  300میلیــارد تومــان اســت و بنــد
الحاقــی دیگــر ،اعطــای  4میلیــون تــن قیــر از محــل منابــع
شــرکت ملــی نفــت تــا ســقف  3هــزار میلیــارد تومــان اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن بنــد الحاقــی در الیحــه تقدیمــی دولــت
بــه مجلــس وجــود نداشــت و نماینــدگان مجلــس آن را بــه
الیحــه اضافــه کردنــد.
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بررسی طرحی برای بهبود پرداخت
یارانهها
پیشنهادهایی برای الحاق به الیحه بودجه
کارشــناس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
نیــز در ایــن نشســت ،بــه تشــریح پیشــنهادهای اصالحــی
الیحــه بودجــه ســال  97کشــور از ســوی کمیســیون انــرژی
و محیــط زیســت اتــاق تهــران پرداخــت .ســعید آهنگــران بــا
بیــان اینکــه از نظــر فعــاالن اقتصــادی ،وضعیــت بدهیهــای
معــوق دولــت بــه بخــش غیردولتــی ،در الیحــه بودجــه ســال
 97کشــور مغفــول مانــده اســت ،گفــت :نبــود مــدل شــفاف،
کارآمــد و عملیاتــی بــرای افزایــش قیمــت حاملهــای
انــرژی و ایجــاد تبعــات منفــی بــر جامعــه اقتصــادی کشــور
و نبــود انگیــزه بــرای ورود و حضــور ســرمایهگذار داخلــی و
خارجــی بــا توجــه بــه قیمتگــذاری خــوراک و میعانــات
گازی ،از جملــه نقدهــای بخــش خصوصــی بــه ایــن الیحــه
اســت کــه طــی سلســله نشســتهای فعــاالن اقتصــادی
حــوزه صنعــت نفــت و انــرژی مطــرح شــده اســت.
وی ســپس بــه برخــی پیشــنهادهای بخــش خصوصــی بــرای
اعمــال در الیحــه بودجــه ســال  97کشــور اشــاره کــرد و
افــزود :از جملــه ایــن پیشــنهادات ،بنــد الحاقــی بــه تبصــره
یــک ایــن الیحــه اســت کــه بــر اســاس آن ،وزارت نفــت
مکلــف اســت مطابــق بنــد  12سیاســتهای کلــی برنامــه
ششــم توســعه و سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون
اساســی ،زمینــه حضــور بخــش خصوصــی را در حــوزه
اکتشــاف ،اســتخراج و تولیــد نفــت و گاز بــا اعمــال ضریــب
و شــرایط ترجیحــی مناســب نســبت بــه ســایر بخشهــا
فراهــم کنــد.
آهنگــران ســپس بــه الحــاق بنــد (ج) بــه تبصــره  4الیحــه

بودجــه ســال  97کشــور اشــاره کــرد و افــزود :بــر این اســاس،
بــه دولــت اجــازه داده میشــود بــرای پرداخــت تســهیالت بــه
پیمانــکاران و ســازندگان بخــش غیردولتــی داخلــی ،از طریــق
بانکهــای عامــل کــه در راســتای اجــرای قانــون حداکثــر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهــای
کشــور و تقویــت آنهــا در امــر صــادرات ،موفــق بــه جــذب
پروژههــای نفــت و گاز میشــوند ،مبلــغ یــک میلیــارد دالر
و  50هــزار میلیــارد ریــال از منابــع صنــدوق توســعه ملــی
بــا نــرخ ســود متعــارف مطابــق نظامنامــه صنــدوق پرداخــت
کنــد.
در همیــن رابطــه ،علــی شــمس اردکانــی دیگــر عضو
کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا
اشــاره بــه تصویــب مقــررات عمومــی  PPPاز ســوی
دولــت ،گفــت :بخــش خصوصــی بایــد بــرای تصویــب
مجــوز صــدور اولیــه اوراق مشــارکت در پروژههــا
( )IPOتــاش کنــد.
طرحــی بــرای خالصــی از پرداخــت یارانههــای
نقــدی
در ادامــه نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران ،رییــس انجمــن بهینهســازی مصــرف انــرژی طــی
ســخنانی بــه تشــریح طــرح پیشــنهادی ایــن انجمــن در
خصــوص ایجــاد اعتبــار در کارتهــای ویــژه بــرای اصــاح
الگــوی مصــرف انــرژی در کشــور پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح ،کارتهــای
اعتبــاری ویــژه جایگزیــن پرداختهــای نقــدی یارانــه
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میشــود ،افــزود :بــر اســاس ایــن طــرح کــه جامعــه هــدف
آن ،شــهرهای کشــور اســت و نــه روســتاها ،بــا اســتفاده
از ایــن کارتهــای اعتبــاری میتــوان صورتحســاب گاز
مصرفــی ،بــرق و بنزیــن را پرداخــت کــرد.
بــه گفتــه وی ،بــا ایــن طــرح پــول و اعتبــار تخصیصیافتــه،
در صنعــت نفــت باقــی میمانــد در حالــی کــه بــا پرداخــت
یارانههــای نقــدی ،همچنــان امــکان انحــراف منابــع بســیار
باالســت .نجفــی ســپس ایــن موضــوع را مطــرح کــرد کــه
اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای اجــرای ایــن طــرح پیشــقدم
شــود چــرا کــه بــه گفتــه وی ،دولــت توانایــی اجــرای آن
را نــدارد.
در ادامــه ،رضــا پدیــدار رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران ایــن توضیــح را داد کــه ایــن طــرح
از طــرف رییــس اتــاق تهــران و نمایندگانــی از کمیســیون
انــرژی ایــن اتــاق در دفتــر نهــاد ریاســت جمهــوری مــورد
توضیــح و تشــریح قــرار گرفتــه اســت و بــه تازگــی نیــز از
ســوی هیــات دولــت بــرای بررســی بیشــتر و تدویــن بــه اتــاق
بازرگانــی تهــران محــول شــده اســت.
در پایــان ایــن جلســه نیــز ،گزارشــی از وضعیــت مدیریــت
پســماندها در کشــور و راهکارهــای نویــن بــرای ارتقــای
آن از ســوی ماهــک صبــوری ،کارشــناس ارشــد مهندســی
محیــط زیســت مطــرح شــد .بــه دنبــال ارائــه ایــن گــزارش
کــه نگاهــی بــه وضعیــت نابســامان پســماندها در کشــور و
آســیبهای محیــط زیســتی ناشــی از آن داشــت ،رییــس
کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــر تشــکیل
کارگــروه مدیریــت پســماند در ایــن کمیســیون تاکیــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

مذاکره مستقیم با شل نداشتهایم
غالمرضــا منوچهــری دربــاره آخریــن نتایــج MOUهــای
وزارت نفــت اظهــار داشــت :مــا در حــال حاضــر  15گــروه
قــراردادی از شــرکتهای خارجــی و داخلــی داریــم کــه
مذاکــره میکننــد و امیدواریــم شــرایط بــه گون ـهای جلــو
بــرود کــه منجــر بــه قــرارداد شــود.
وی دربــاره پیشــرفت مذاکــرات توســعه میــدان آزادگان
گفــت :فعــا  TENDERدر جریــان اســت ،شــرکتهای
اروپایــی و آســیایی در مناقصــات حضــور دارنــد ،امــا بایــد
کنسرســیوم تشــکیل و در ایــن راســتا  2مــاه بــه آنهــا
فرصــت داده شــده اســت.
معــاون مدیرعامــل در توســعه و مهندســی شــرکت ملــی
نفــت ایــران دربــاره دلیــل تاخیــر در امضــای دومیــن
قــرارداد بعــد از توتــال گفــت :قراردادهــا پیچیدگــی
خودشــان را دارنــد و طبیعتــا موضــع گیــری شــرکتها
بــر اســاس شــرایط روز کنــد یــا تنــد میشــود ولــی
خوشــبختانه برخــی از قراردادهــا بــه نقــاط خوبــی رســیده
اســت.
وی دربــاره اینکــه آیــا قــرار اســت میــدان آزادگان بــه شــل
داده شــود یــا خیــر ،بیــان کــرد :تاکنــون بــا شــل مذاکــره
مســتقیمی نداشــتهایم و در مــورد زمــان دقیــق مناقصــه
آزادگان هــم نمیتــوان اظهــار نظــر کــرد.
منوچهــری همچنیــن دربــاره میــزان پیشــرفت کار توتــال
در فــاز  11خاطرنشــان کــرد :توتــال در فــاز  11فعــال
اســت و طبــق برنامــه جلــو مــیرود.
افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی برق را
پیگیری میکنم
همایــون حائــری در مراســم گردهمایــی مدیــران ارشــد
صنعــت بــرق کشــور کــه مراســم معارفــه خــود و تودیــع
معــاون ســابق بــرق و انــرژی وزارت نیــرو هــم بــود ،اظهــار
کــرد :یکــی از برنامــه هــای منــدر پُســت جدیــد معاونــت
بــرق و انــرژی ،تــک رقمــی کــردن تلفــات در شــبکه
بــرق اســت .کمــا اینکــه در ســال  ۹۳بــا همــه مدیــران
زیرمجموعــه ایــن معاونــت بیعــت کردیــم تــا تلفــات را از
 ۱۵درصــد بــه  ۱۱درصــد برســانیم و مــی بینیــم کــه االن

ایــن شــاخص بــه  ۱۰.۸درصــد کاهــش یافتــه اســت.
وی از دیگــر برنامــه هــای خــود در حــوزه معاونــت بــرق را
ســاماندهای اقتصــاد بــرق و فضــای کســب و کار و همچنیــن
افزایــش درآمدهــای صنعــت بــرق عنــوان و افــزود :بــه
دنبــال افزایــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا
حمایــت از بخــش خصوصــی و افزایــش تبــادالت انــرژی بــا
کشــورهای همســایه هســتیم.
معــاون بــرق وانــرژی وزارت نیــرو بــا تأکیــد بــر تــاش
بــرای رســیدن بــه حــذف خامومشــی هــای ناشــی از کمبــود
تولیــد بــرق گفــت :اگــر مشــکل آب نداشــته باشــیم هیــچ
وقــت نگــران کمبــود تولیــد بــرق نخواهیــم بــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق بایــد در خدمــت
محیــط زیســت باشــد ،ادامــه داد :بــه همیــن منظــور
کاهــش ســهم ســوخت هــای فســیلی در تولیــد بــرق را در
برنامــه هــای خــود داریــم.
صادرات تجهیزات حرارتی روسیه به ایران آغاز شد
کارخانــه بارنــول منطقــه آلتــای روســیه صــادرات تجهیــزات
نیــروگاه هــای بــرق را بــه ایــران اغــاز کــرد.
بــه گــزارش ایســنا از تــاس ،روســان آگاپــف  -معــاون
کارخانــه بارنــول  -گفــت :مــا بــرای اولیــن بــار وارد بــازار
ایــران شــدیم و امیــد زیــادی بــه آن داریــم .در ایــران مصرف
کننــدگان بالقــوه محصــوالت مــا زیــاد هســتند و مطمئــن
هســتیم کــه در بیــن مصــرف کننــدگان محصوالتمــان از
جایــگاه برتــری برخــوردار مــی شــویم.
وی افــزود :در مــاه دســامبر  ۲۰۱۷میــادی نخســتین
محمولــه آزمایشــی بــه یکــی از نیروگاههــای ایــران ارســال
شــد و بــه زودی توافقنامــه هــای جدیــدی نیــز امضــا
خواهــد شــد.
آگاپــف تاکیــد کــرد :فعالیــت اصلــی شــرکت مــا تولیــد
تجهیــزات انــرژی حرارتــی و تامیــن تجهیــزات اتصــال فشــار
قــوی در نیــروگاه هــای بــزرگ اســت و هــم اکنــون ارســال
آرماتورهــای فشــار قــوی بــرای نیــروگاه هــای ایــران نظیــر
ســوپاپ هــا و پــره هــا آغــاز شــده انــد.
کارخانــه بارنــول از ســال  ۲۰۰۳میــادی محصــوالت
مختلفــی بــرای نیــروگاه هــای حرارتــی تولیــد مــی کنــد
کــه در چهــار ســال گذشــته فــروش تجهیــزات آنــان
۶۰درصــد افزایــش یافتــه اســت و  ۲۰درصــد محصــوالت
تولیــدی تــا کنــون بــه کشــورهای ارمنســتان ،بــاروس،
ویتنــام ،قزاقســتان ،مغولســتان و ایــران صــادر شــده و

انـرژی
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در ســال ۲۰۱۸میــادی ،اســلواکی و کوبــا نیــز بــه جمــع
مشــتریان ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی اضافــه مــی شــوند.
صادرات نفت ایران به اسار اویل هند  ۲برابر شد
صــادرات نفــت ایــران بــه اســار اویــل هنــد در مــاه دســامبر
ســال گذشــته میــادی بــا رســیدن بــه بیــش از  ۱۳۹هــزار
بشــکه در روز ۲ ،برابــر رشــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،مرکــز
اطالعــات ردیابــی کشــتی هــا در توماســون رویتــرز اعــام
کــرد کــه واردات نفــت پاالیشــگاه خصوصــی اســار اویــل
هنــد در مــاه دســامبر ســال  ۲۰۱۷میــادی از ایــران بــه
 ۱۳۹هــزار و  ۴۰۰بشــکه در روز رســید و تقریبــا در مقایســه
بــا مــاه قبــل از آن حاکــی از رشــد  ۲برابــری اســت.
صــادرات نفــت ایــران بــه اســار اویــل در مــاه دســامبر ســال
 ۲۰۱۷میــادی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل
 ۱۶.۵درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد .در ســال ۲۰۱۷
میــادی شــرکت اســار اویــل در مجمــوع تقریبــا  ۲۱درصــد
نفــت کمتــری از ایــران بــه نســبت ســال قبــل خریــداری
کــرد و رقــم ثبــت شــده بــرای صــادرات نفــت ایــران به اســار
اویــل در ســال گذشــته میــادی بطــور میانگیــن  ۱۳۴هــزار
بشــکه در روز اســت.
البتــه شــرکت روس نفــت روســیه و شــرکای آن از جملــه
ترافیگــورا و صنــدوق یــو ســی پــی روســیه در مــاه اوت
ســال گذشــته میــادی قــرار داد تصاحــب  ۹۸.۳درصــد از
ســهام اســار اویــل هنــد را بــه قیمــت  ۱۲میلیــارد و ۹۰۰
میلیــون دالر بــه امضــاء رســاندند و اکنــون ایــن کنسرســیوم
در آســیا آمــاده تامیــن بــازار جدیــد نفتــی خــود اســت.
افزایش  ۳۰درصدی تعرفه تجهیزات خورشیدی
ایــاالت متحــده تعرفــه واردات تجهیــزات صنایــع انــرژی
خورشــیدی را  ۳۰درصــد افزایــش داد ،ایــن امــر صنایــع ۲۸
میلیــارد دالری خورشــیدی ایــاالت متحــده را کــه وابســته
بــه واردات  ۸۰درصــد تجهــزات از خــارج از کشــور هســتند
تهدیــد میکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار بینالملــل «انــرژی امــروز» ایــن
اقــدام دولــت ترامــپ باعــث تهدیــد صنایــع خورشــیدی و
بــه خطــر افتــادن تعــدادی از پروژههــای مربــوط بــه آنهــا
خواهــد شــد.
انجمــن صنایــع خورشــیدی پیشبینــی میکنــد کــه دههــا
هــزار شــغل در ایــن بخــش از بیــن خواهــد رفــت.
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برهمیــن اســاس مجلــه تایــم مینویســد کــه ایــن اقــدام
دونالــد ترامــپ آخریــن کاری بــوده اســت کــه تاکنــون بــرای
از بیــن بــردن اقتصــاد انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه کار بــرده
اســت.
پیــش از ایــن دولــت ترامــپ تصمیــم گرفــت ایــاالت متحــده
را از پیمــان اقلیمــی پاریــس خــارج ســازد،آییــن نامــه
انتشــارات نیروگاههــای بــرق دوران بــاراک اوبامــا را ملغــی
کنــد و مالیاتهایــی بــرای بخــش انرژیهــای خورشــیدی
و بــادی وضــع کنــد کــه ســرمایهگذاری در ایــن انرژیهــا
را بــا چالــش مواجــه میکنــد.
ایران و نروژ دست در دست هم در انرژی نو
وزیــر نیــرو در دیــدار بــا ســفیر نــروژ ،از گســترش همــکاری
ایــران و نــروژ در زمینــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر خبــر
داد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،رضــا اردکانیــان در دیــدار بــا
الرس نــوردرم ( ،)Lars Nordrumســفیر نــروژ در ایــران
از گســترش همــکاری ایــران و نــروژ در زمینــه انــرژی هــای
تجدیــد ذیــر خبــر داد.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه یکصــد ســاله همــکاری بیــن ایــران
و نــروژ ،گفــت :ایــن همــکاری هــا مــی توانــد در حــوزه
انــری هــای تجدیــد پذیــر و آب و آبفــا گســترش یابــد.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود خطــوط اعتبــاری
بیــن دو کشــور تــا کنــون بالفعــل نشــده اســت ،افــزود:
بــا برقــراری خطــوط اعتبــاری بیــن دو کشــور مــی تــوان
در زمینــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر بخصــوص انــرژی
خورشــیدی ،همــکاری هــای الزم را تقویــت کــرد.
وی ادامــه داد :در کنــار زمینــه هــای خــوب همــکاری در
حــوزه هــای انــرژی هــای تجدیدپذیــر مــی تــوان زمینــه
هــای تجــارت فــی مابیــن را ایجــاد کــرد کــه بــه عنــوان
نمونــه مــی تــوان اســتفاده از آب تصفیــه شــده فاضــاب
( )SAFEبــرای اســتفاده در بخــش کشــاورزی را در دســتور
کار همــکاری هــا قــرار داد.
وزیــر نیــرو ضمــن درخواســت از طــرف نــروژی بــرای انجــام
هماهنگــی هــای بیشــتر بــا ســازمان ســرمایه گــذاری
خارجــی گفــت :زمینــه هــای خــوب همــکاری در حــوزه آب
هــای تجدیــد شــونده و همــکاری در جلوگیــری از هــدر
رفــت آب شــهری بخصــوص در کالنشــهر تهــران از دیگــر
زمینــه هــای همــکاری خواهــد بــود.
وی یــادآور شــد :زمینــه هــای خــوب همــکاری در

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کشــورهای ثالــث ،همســایه و منطقــه  CISزمینــه خوبــی
بــرای همــکاری بیــن ایــران و نــروژ اســت.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ششــم توســعه
قــرار اســت در مــدت  ۵ســال  ۵هــزار مــگاوات انــرژی
تجدیدپذیــر بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــود،
افــزود :در زمــان حاضــر  ۴۵۰مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی
در کشــور نصــب شــده و  ۷۰۰مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی
نیــز در حــال ســاخت اســت کــه  ۲۵درصــد از تعهــدات
وزارت نیــرو در ایــن بخــش انجــام مــی شــود.
وی در خاتمــه از وزیــر انــرژی و نفــت نــروژ دعــوت کــرد
تــا در ســفر بــه ایــران ،نســبت بــه تقویــت زمینــه هــای
همــکاری فــی مابیــن دو کشــور اقــدام کنــد.
در ادامــه ایــن نشســت الرس نــوردرم ،ســفیر نــروژ در
جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ســخنانی ضمــن ابــراز
خرســندی از ایــن دیــدار و ایجــاد زمینــه هــای همــکاری
بیــن ایــران و نــروژ گفــت :ایــن همــکاری هــا مــی توانــد
پــس از برقــراری خــط اعتبــاری بیــن دو کشــور ،در زمینــه
هــای مختلــف بخصــوص ســاخت مزرعــه بــادی و نیــروگاه
هــای خورشــیدی ادامــه داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه پیشــرفت هایــی حاصــل
شــده ولــی زمانبــر خواهــد بــود گفــت« :اکســپورت کردیــت
بانــک نــروژ» برنامــه ریــزی کــرده تــا ضمــن ســفر بــه ایــران
در آینــده نزدیــک ،شــرایط بانکــی را بــرای مــراودات دو
کشــور تســهیل نمایــد.
نــوردرم افــزود :در زمــان حاضــر شــرکت هــای مختلــف
نــروژی در حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر در حــال
برداشــتن گام هــای اولیــه بــرای حضــور در بــازار ایــران
هســتند..
چینیها در عراق پاالیشگاه میسازند
عــراق قصــد دارد بــا همــکاری دو شــرکت چینــی ،یــک
پاالیشــگاه نفــت در بنــدر فــاو احــداث کنــد و بــه دنبــال
ســرمایهگذارانی بــرای ســاخت ســه پاالیشــگاه دیگــر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت نفــت عــراق اعــام کــرد ایــن
پاالیشــگاه در فــاو کــه شــامل یــک پاالیشــگاه پتروشــیمی
نیــز اســت ،ظرفیــت پاالیــش  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز را
خواهــد داشــت .دو پاالیشــگاه دیگــر هــر یــک بــا ظرفیــت
 ۱۵۰هــزار بشــکه در روز قــرار اســت در نصیریــه واقــع
در جنــوب عــراق و در اســتان انبــار ســاخته شــوند .یــک

پاالیشــگاه دیگــر بــا ظرفیــت  ۱۰۰هــزار بشــکه در روز نیــز
قــرار اســت در نزدیکــی موصــل واقــع در شــمال عــراق
احــداث شــود.
براســاس گــزارش رویتــرز ،عــراق دومیــن تولیدکننــده
بــزرگ نفــت عضــو اوپــک پــس از عربســتان ســعودی اســت،
امــا ظرفیــت پاالیــش عــراق بــه دنبــال تصــرف بزرگتریــن
پاالیشــگاه فــرآوری نفــت ایــن کشــور در بیجــی در ســال
 ۲۰۱۴محــدود شــد .نیروهــای عراقــی بیجــی را در ســال
 ۲۰۱۵بــاز پــس گرفتنــد ،امــا ایــن مــکان در جنــگ آســیب
شــدیدی دیــد.
ایــن کشــور اکنــون بــه پاالیشــگاه دورا در بغداد و پاالیشــگاه
شــعیبه در جنــوب ایــن کشــور متکی اســت.
رشد  ۱.۱میلیون بشکهای عرضه با اجرای  ۱۰پروژه
نفتی بزرگ
یافتههــای یــک بررســی جدیــد نشــان داد  ۱۰پــروژه نفتــی
بــزرگ تــا ســال  ۲۰۲۵بــه میــزان  ۱.۱۳۵میلیــون بشــکه در
روز بــه عرضــه جهانــی اضافــه خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اویــل پرایــس ،آمــار شــرکت
تحقیقاتــی «گلوبــال دیتــا» نشــان میدهــد  ۱۰پــروژه
بــزرگ از میــان  ۱۲۶پــروژه نفتــی کــه در سرتاســر جهــان
در دســت توســعه اســت ۸۳.۱ ،میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد تــا بــه مرحلــه
تولیــد برســند.
از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری ،انتظــار مــی رود ۴۶.۷
میلیــارد دالر تــا ســال  ۲۰۲۵انجــام گیــرد.
طبــق اعــام «گلوبــال دیتــا» ،انتظــار مــیرود ایــن ۱۰
پــروژه بــزرگ مجموعــا  ۹.۷میلیــارد بشــکه نفــت خــام در
طــول حیــات خــود تولیــد کننــد.
از نظــر ســرمایه گــذاری توســعه پــروژه ،پــروژه توســعه
نفتــی کویومبینســکوی روســیه بــا  ۱۲.۸میلیــارد دالر
ســرمایه گــذاری کــه انتظــار مــی رود در طــول حیــات
ایــن پــروژه هزینــه شــود ،ســردمدار اســت .پــس از پــروژه
کویومبینســکوی ،پــروژه نفــت شــنی «تلفــن لیــک» شــرکت
ســنوس انــرژی بــا ســرمایه گــذاری  ۱۰میلیــارد دالر در
دوران حیــات خــود قــرار میگیــرد.
متوســط قیمــت ســر بــه ســر نفــت بــرای میادیــن نفتــی
بــزرگ در خشــکی ۵۵ ،دالر در هــر بشــکه اســت و کانــادا
بــا  ۵۲دالر در هــر بشــکه ،پایینتریــن قیمــت ســر بــه ســر
و روســیه بــا  ۵۷دالر در هــر بشــکه ،باالتریــن قیمــت ســر
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بــه ســر را دارد.
قیمتهــای باالتــر باعــث شــده اعتمــاد بــه صنعــت نفــت
و گاز احیــا شــود و اکثــر پاســخ دهنــدگان در نظرســنجی
شــرکت  DNLاخیــرا گفتــه انــد کــه قصــد دارنــد امســال
مخــارج ســرمایه را افزایــش دهنــد .در حالــی کــه اعتمــاد
بــه دورنمــای رشــد شــرکتهای نفــت و گاز ســال گذشــته
 ۳۲درصــد بــود ،امســال بــه  ۶۳درصــد افزایــش یافته اســت
بازگشت سهم هدفمندی توانیر به جیب خوزستانیها
نوبخــت از پیشــنهاد جدیــد اردکانیــان خبــر داد و گفــت:
وزیــر نیــرو درخواســت کــرد بــرای اینکــه قطــع بــرق
پیــش نیایــد ،پولــی کــه بابــت موضــوع هدفمنــدی از
شــرکت توانیــر میگیریــد ،بــه خــود مــا برگردانیــد و مــا
ایــن پــول را بــه خــود مــردم برمیگردانیــم؛ نمیخواهیــم
حقــوق بدهیــم یــا کار دیگــری کنیــم.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره
بــه درخواســت وزیــر نیــرو از ســازمان برنامــه و بودجــه،
اظهــار کــرد :روز پنجشــنبه کــه مــن ســرپلذهاب بــودم،
وزیــر نیــرو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت :در حــال حاضــر
خوزســتان بــا مشــکالتی مواجــه اســت.
وی تصریــح کــرد :وزیــر نیــرو درخواســت کــرد بــرای اینکــه
قطــع بــرق پیــش نیایــد ،پولی کــه بابــت موضــوع هدفمندی
از شــرکت توانیــر میگیریــد ،بــه خــود مــا برگردانیــد و مــا
ایــن پــول را بــه خــود مــردم برمیگردانیــم؛ نمیخواهیــم
حقــوق بدهیــم یــا کار دیگــری کنیــم.
پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت
صادرات
اعضــای کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران در تــازه
تریــن نشســت ایــن کمیســیون کــه بــا حضــور ســید کمــال
ســید علــی ،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات برگــزار
شــد ،از شــرایط پیچیــده و طوالنــی حاکــم بــر بانــک توســعه
صــادرات و صنــدوق ضمانــت صــادرات انتقــاد کردنــد و
پیشــنهاد ادغــام ایــن دو را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
نشســت کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران بــا حضــور
ســید کمــال ســید علــی ،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات برگــزار شــد .اعضــای ایــن کمیســیون ضمــن
انتقــاد از پیچیــده و طوالنــی بــودن شــرایط حاکــم بــر بانــک
توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانــت صــادرات ،خواســتار
تســهیل فرآینــد کار در ایــن دو نهــاد شــدند.
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در ایــن جلســه پیشــنهاد ادغــام بانــک توســعه صــادرات و
صنــدوق ضمانــت صــادرات مطــرح و بررســی شــد ،هرچنــد
اعضــا معتقــد بودنــد کــه بایــد نــگاه کارشناســی و مطالعــه
دقیقــی در ایــن رابطــه انجــام شــود.
عدنــان موســی پــور ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات
اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر نقــش مهمــی کــه بنگاههــای
کوچــک و متوســط میتواننــد در اقتصــاد کشــور بــازی
کننــد ،تصریــح کــرد :نبایــد خدمــات صنــدوق تنهــا منــوط
بــه بنگاههــای بــزرگ شــود .حمایــت از  SMEهــا از ســوی
صنــدوق خواســته اصلــی کمیســیون اســت.
محمدحســین روشــنک ،عضــو کمیســیون توســعه صــادرات
در مــورد اســناد و مدارکــی کــه بــرای اعتبارســنجی از ســوی
صنــدوق توســعه ملــی موردنیــاز اســت ،گفــت :اســناد و
مــدارک موردنیــاز بــه گونــهای اســت کــه صادرکننــده
واقعــی نمیتوانــد از خدمــات صنــدوق بهــرهای ببــرد
چراکــه در حــال حاضــر صــادرات بــه کشــورهای مختلــف
بــه شــیوههای گوناگونــی انجــام میشــود و بنابرایــن
مدارکــی کــه از ســوی صنــدوق ،الزم اســت در اختیــار
صادرکننــده واقعــی قــرار نــدارد.
مظفــر علیخانــی ،معــاون امــور فنــی و خدمــات بازرگانــی
اتــاق ایــران مشــکل اصلــی صنــدوق را کمبــود منابــع
مالــی دانســت و تصریــح کــرد :از آنجایــی کــه صنــدوق بــا
کمبــود منابــع روبــهرو اســت ،بنابرایــن در ارائــه خدمــات
خــود بــا محافظ ـهکاری بیشــتری جلــو م ـیرود تــا میــزان
احتمــال ســوخت منابــع خــود را بــه کمتریــن حــد برســاند.
همیــن وضعیــت موجــب شــده تــا مشــتری صنــدوق هــم
صادرکننــدگان خاصــی باشــند کــه قدیمــی هســتند و بدیــن
ترتیــب ،جایــی بــرای واحدهــای کوچــک و متوســط باقــی
نمیمانــد.
وی تصریــح کــرد :بایــد رویکــرد صنــدوق تغییــر کنــد تــا
زمینــه حضــور دیگــر صادرکننــدگان نیــز مهیــا شــود.
ســید علــی بــا اشــاره بــه تعهــدات پرداخــت نشــدهای کــه در
سیســتم بانکــی وجــود دارد ،تأکیــد کــرد :در ایــن شــرایط
خدماتــی کــه از طــرف صنــدوق ارائــه میشــود میتوانــد
بســیار مؤثــر باشــد.
بــر اســاس اظهــارات وی از زمــان تکمیــل پرونــده ،حداکثــر
دو هفتــه بــرای اعتبارســنجی متقاضیــان زمــان الزم داریــم
و اگــر بیــش از ایــن طــول کشــید ،موضــوع را بــه مــن
گــزارش کنیــد تــا پیگیریهــای الزم انجــام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 1
بــه گــزارش ایرنــا ،هشــت میلیــارد و  452میلیــون دالر از
کل قراردادهــای منعقــد شــده مربــوط بــه بخــش نیــروگاه
هــای حرارتــی بــزرگ 2،میلیــارد و  644میلیــون دالر
مربــوط بــه بخــش تجدیدپذیــر و یــک میلیــارد و 258
میلیــون دالر مربــوط بــه بخــش نیــروگاه هــای مقیــاس
کوچــک اســت.
نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک یــا تولیــد پراکنــده انــرژی
بــرق بــه معنــی تولیــد بــرق در مقیــاس کوچــک و در محــل
مصــرف اســت .ایــن نیــروگاه هــا بــه مصــرف کننــدگان ایــن
اجــازه را مــی دهــد کــه انــرژی الکتریکــی مــورد نیازشــان را
تولیــد کــرده و اضافــه تــوان الکتریکــی شــان را بــه شــبکه
قــدرت یــا مصــرف کننــدگان دیگــر عرضــه کننــد.
رونــد انعقــاد قــرارداد ســرمایه گــذاری بــرای احــداث
نیــروگاه هــای جدیــد در کشــور در ســال  1394و  1396از
رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــود؛ ایــن توســعه قراردادهــا
در دو بخــش نیــروگاه هــای حرارتــی و نیــروگاه هــای
تجدیدپذیــر بــوده اســت.
در دوره ســالهای  92تــا شــش مــاه نخســت  15 ،96هــزار و
 444مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی در نیــروگاه هــای
حرارتــی بــزرگ بــا ســرمایه گــذاران بخــش غیردولتــی
قــرارداد منعقــد شــده اســت؛ چنانچــه زمانبنــدی هــای
اشــاره شــده در قــرارداد مبنــای عمــل قــرار گیــرد و شــرایط
غیرمتعارفــی ایجــاد نشــود ،انتظــار مــی رود ایــن نیــروگاه
هــا بــه تدریــج در طــول برنامــه ششــم توســعه بــه مــدار
تولیــد اضافــه شــوند.
صــرف نظــر از نحــوه توزیــع بــه مــدار آمــدن ایــن نیــروگاه
هــا ،بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن میــزان ظرفیــت نیــروگای
بــه قــرارداد منجــر شــده ،مــی توانــد پاســخگوی نیاز کشــور
در طــول برنامــه ششــم توســعه باشــد؛ از ایــن رو اگــر بتــوان
شــرایط الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن قراردادهــا را فراهــم
کــرد ،نبایــد نگــران ســرمایه گــذاری در بخــش تولیــد بــود.
در خصــوص رونــد قــرارداد بــا نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر
نیــز پــس از ابــاغ نــرخ هــای خریــد بــرق مطابــق مــاده
 61قانــون اصــاح الگــوی مصــرف در اردبیهشــت  1395و
تغییــر دوره قراردادهــا بــه  20ســال ،انگیــزه کافــی بــرای
توســعه ســرمایه گــذاری ایجــاد شــد و از اردیبهشــت
 95کــه شــرایط و نــرخ هــای جدیــد ابــاغ شــد ،میــزان
ســرمایه گــذاری و ظرفیــت نیروگاهــی بصــورت قابــل

سرمایه گذاری  12میلیارد و  352میلیون
دالری بخش خصوصی در نیروگاه های کشور
توجهــی رشــد کــرد.
ایــن شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ گونــه قــراردادی
بــرای ســرمایه گــذاری جدیــد در ســالهای  93 ،92و  94بــه
امضــا نرســید امــا در ســال  95بیــش از  922میلیــون دالر
و در  6مــاه نخســت امســال  2میلیــارد و  644میلیــون دالر
قــرارداد توســط بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی بــرای
احــداث نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه امضــا رســید.
از نظــر میــزان ظرفیــت نیــز ،در یــک و نیــم ســال پایانــی
دوره مــورد بررســی (یعنــی ســال  1395و  6مــاه نخســت
 )1396بیــش از یــک هــزار و  840مــگاوات بــرای توســعه
ظرفیــت جدیــد نیروگاههــای تجدیدپذیــر قــرارداد منعقــد
شــد.
در کنــار نیــروگاه هــای حرارتــی بــزرگ و تجدیدپذیرهــا،
قراردادهــای منعقــد شــده بــرای توســعه ظرفیــت
نیروگاههــای مقیــاس کوچــک نیــز بــا رونــدی مناســب در
حــال گســترش اســت و در طــول ســالهای  92تــا شــش
مــاه نخســت امســال بــرای احــداث بیــش از  2هــزار
مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی جدیــد قــرارداد منعقــد شــده
اســت.
** افزایــش پنــج هــزار مگاواتــی ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور بــا ســرمایه گــذاری بخــش
خصو صــی
بــه گــزارش ایرنــا ،عــاوه بــر ســرمایه گــذاری هایــی کــه در
مرحلــه قــرارداد اســت ،در طــول ســالهای  1392تا شــهریور

 1396بیــش از پنــج هــزار و  138مــگاوات از محــل ســرمایه
گــذاری بخــش غیردولتــی داخلــی و خارجــی بــه ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور افــزوده شــده اســت.
ایــن ظرفیــت نیروگاهــی بــا چهــار میلیــارد و  114میلیــون
دالر ســرمایه گــذاری ایجــاد شــده کــه بخــش غیردولتــی
داخلــی و خارجــی ،در ســالهای  1392تاکنــون چهــار هــزار
و  417مــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاههــای حرارتــی بــزرگ،
 141مــگاوات بــه ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر و
 580مــگاوات نیــز بــه ظرفیــت مولدهــای مقیــاس کوچــک
اضافــه کــرده اســت.
ایــن ظرفیــت هــا ،بــا ســرمایه گــذاری ســه میلیــارد و
 555میلیــون دالر در نیــروگاه هــای حرارتــی بــزرگ211 ،
میلیــون دالر در تجدیدپذیرهــا و  348میلیــون دالر در
بخــش مولدهــای مقیــاس کوچــک ایجــاد شــده اســت.
از آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم تــا امــروز 54 ،واحــد
نیروگاهــی جدیــد بــا ســرمایه گــذاری بخــش دولتــی و
غیــر دولتــی بــه بهــره بــرداری رســیده و ظرفیــت نیــروگاه
هــای کشــور بــا افزایــش هشــت هــزار مگاواتــی بــه 77
هــزار مــگاوات رســیده اســت.
تفکیــک ظرفیــت بــه مــدار آمــده در ایــن ســالها نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه صنعــت بــرق توانســته در ســال
1395بیشــترین میــزان از ظرفیــت نیروگاهــی را بــه شــبکه
بــرق کشــور اضافــه کنــد .البتــه در ســالهای  93و شــش
ماهــه  96نیــز ظرفیــت قابــل توجهــی از نیروگاههــا بــه
مــدار تولیــد اضافــه شــده اســت.

بــا تلفــات مســی پاییــن و یــک ســرمایهگذاری انــدک
صــورت گیــرد .از ســوی دیگــر توجــه بــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر کــه بــا قیمــت مناســبی عرضــه میشــوند
نیــز طــی چنــد ســال اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .ایــن موضــوع باعــث شــد ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی بــه ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
ترغیــب شــوند .ادامــه ایــن مســیر باعــث میشــود
نیروگاههایــی در کشــور تاســیس شــوند کــه بــه کمــک
آنــان بتــوان انــرژی بــرق را ذخیــره کــرد.
همچنیــن بــا اســتفاده از نیروگاههــای نســل جدیــد
تجدیدپذیــر ،میتــوان هــم بخشــی از مصــرف در
پیــک را جبــران کــرد و هــم آالیندگــی ناشــی از
ســوختهای فســیلی را کاهــش داد .در بحــث
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق از جملــه بحــث
تولیــد و ســاخت نیروگاههــا نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــت کــه امنیــت ســرمایهگذاری مــورد
توجــه قــرار گیــرد .متاســفانه بخــش دولتــی صنعــت
بــرق ،در ایــن زمینــه کارنامــه قابــل قبولــی نــدارد و
ســرمایهگذاران همــواره ایــن نگرانــی را داشــتهاند
کــه وزارت نیــرو نتوانــد بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد.
همچنیــن ســرمایهگذارانی کــه در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر فعــال هســتند ،بــا وجــود اینکــه مــواد
قانونــی محکمــی در قانــون حمایــت از صنعــت بــرق
وجــود دارد و در الیحــه بودجــهای کــه قانونگــذار
بهواســطه آن میــزان درآمــدی بــرای ســرمایهگذاران
مشــخص کــرده کــه از طریــق قبــوض بــرق حاصــل
میشــود ،همــواره حاشــیه امنــی نداشــتهاند؛ چراکــه
دولــت طــی ایــن ســالها ،بــرای اجــرای ایــن قانــون
خــوب عمــل نکــرده اســت .مجمــوع ایــن عملکردهــا
ایــن پیــام را بــه ســرمایهگذاران میدهــد کــه
اطمینانــی بــرای اســتفاده از بیــش از  ۶۰هــزار میلیــارد
دالر ظرفیــت ســرمایهگذاری وجــود نــدارد و همیــن
امــر مانــع حضــور برندهــای معــروف جهانــی در ایــران
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت بــرق
یــک صنعــت زیرســاختی بهشــمار مــیرود کــه در
همــه صنایــع حضــور دارد و بایــد امنیــت و ثبــات
اقتصــادی بــرای توســعه آن فراهــم باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آغوش باز فرانسه به روی
استارت آپ ها

روز گذشــته اجــاس مجمــع جهانــی اقتصــاد در شــرایطی
بــه کار خــود پایــان داد کــه بســیاری از ســران و رهبــران
جهــان کــه بــه روســتای کوچــک و کوهســتانی داووس
ســوئیس آمــده بودنــد تــاش کردنــد تــا از ایــن فرصــت
اســتفاده کننــد و پیــام خــود را بــرای جــذب ســرمایه
گــذاری خارجــی و نــگاه هــای اقتصــادی آینده کشورشــان
بــه گــوش جهانیــان برســانند در ایــن بیــن امانوئــل
مکــرون جــوان تریــن رئیــس جمهــور فرانســه داووس را
زمــان مناســبی بــرای ایــن دانســت تــا اعــام کنــد کــه
فرانســه آغوشــش را رو بــه شــرکت هــای اســتارت آپــی
و جوانانــی کــه در ایــن زمینــه اســتعداد دارنــد بازکــرده
اســت و بــه دنبــال ایــده هــای نویــن بــرای اشــتغال مــی
گــردد.
یکــی از نقــاط قــوت و مهــم آینــده اشــتغال در جهــان
بــدون شــک اســتارت آپ هــا هســتند کــه بــا کمتریــن
ســرمایه گــذاری بیشــترین کارآفرینــی را ایجــاد مــی
کننــد ،نکتــه ای کــه بــرای دنیــای امــروز یــک فرصــت
طالیــی محســوب مــی شــود ،زیــرا بیــکاری امــروز بــه
یکــی از چالــش هــای مهــم جهــان بــدل شــده اســت و
در ایــن بیــن اســتارت آپ هــا و شــرکت هــای دانــش
بنیــان مــی تواننــد یــک ظرفیــت عالــی محســوب شــوند؛
نکتــه ای کــه بســیاری از کشــورها از جملــه فرانســه کــه
حــاال بــا جمعیــت جــوان بیــکار رو بــه رو اســت روی آن
حســاب ویــژه بــاز کــرده انــد .یکــی از سیاســت هــای
مهــم امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور جدیــد فرانســه
در مــاه هــای گذشــته کــه وارد کاخ الیــزه شــده حمایــت
از اســتارت آپ هــا و حتــی جــذب ایــده هــای نویــن از
سراســر جهــان اســت تــا جایــی کــه ویزایــی تحــت عنــوان
«ویــزای تکنولــوژی فرانســه» را ایجــاد کــرد .او چنــدی
پیــش در یکــی از مهــم تریــن ســخنرانی هــای خــود
گفت«:مــا از پیشــگامان ،نــوآوران ،کارآفرینــان در سراســر
جهــان مــی خواهیــم کــه بــه فرانســه بیاینــد و بــا مــا
در زمینــه فنــاوری ســبز ،فنــاوری مــواد غذایــی ،هــوش
مصنوعــی و تمــام نــوآوری هــای ممکــن همــکاری کننــد».
او اعــام کــرده اســت کــه هدفــش تبدیــل فرانســه بــه

ملتــی اســتارت آپــی ( )startup nationاســت و در
همیــن راه و بــرای برداشــتن نســختین گام هــم دادن
«ویــزای تکنولــوژی فرانســه» ()French Tech Visa
را راه انــدازی کــرد ویزایــی  4ســاله کــه بــه کارآفرینــان
اســتارت آپــی و خانــواده هــای آنــان در صورتــی کــه
معیارهــای خــاص را داشــته باشــند ،داده مــی شــود.
بزرگترین پروژه استارتاپی در فرانسه
البتــه گام برداشــتن فرانســه بــرای تبدیــل شــدن بــه کشــور
اصلــی اســتارت آپ هــای جهــان و حامــی اســتارت آپ هــا
بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود ،دولــت مــردان و بــزرگان
کارآفرینــی در فرانســه کــه دیــده انــد آمریــکا در طــول ســه
دهــه گذشــته بــا شــکل گیــری ســیلیکون ولــی بــه عنــوان
بزرگتریــن قطــب تکنولــوژی در جهــان ،بــه رشــد اقتصــادی
بــاال ،اشــتغال و ..دســت پیــدا کــرده اســت حــاال بــه دنبــال
راه انــدازی یــک ســیکل ولــی دیگــر بــه ســبک اروپایــی
افتــاده انــد ،پــروژه ای کــه ایســتگاه  Fنــام دارد .پــروژهای
کــه بزرگتریــن فضــای اســتارتاپ در جهــان محســوب
میشــود و مــی توانــد تعــداد زیــادی از اســتارتاپهای
جهــان را زیــر پوشــش خــود قــرار دهــد .ایــن پــروژه
توســط «خاویــر نیــل» ( )Xavier Neilکارآفریــن و
میلیــاردر فرانســوی کــه در صنعــت ارتباطــات از راه دور
و تکنولــوژی فعالیــت دارد اجــرا شــد« .خاویــر نیــل» بــه
عنــوان بنیانگــذار و ســهامدار شــرکت فرانســوی ارائــه
دهنــده خدمــات اینترنــت و اپراتــور تلفــن همــراه ایلیــاد
تحــت نــام تجــاری  Freeشــناخته شــده و بــرای پــروژه
 ۲۵۰ ،StationFمیلیــون یــورو معــادل ۲۹۷میلیــون
دالرســرمایهگــذاری کــرده اســت.
«رکســانا وایــرز» مدیــر پــروژه  StationFاعــام کــرده
کــه تاکنــون بیــش از ۲هــزار و  ۳۰۰اســتارتاپ از بیــش از
 ۵۰کشــور جهــان تقاضــای حضــور در ایــن طــرح و برنامــه
بــا عنــوان  Founders Programرا داشــت ه انــد کــه
بیشــتر ایــن تقاضاهــا از امریــکا و بریتانیــا بــوده اســت .وی
درایــن بــاره گفتــه « :بســیاری از ایــن اســتارتاپها در
درخواس ـتهای خــود عنــوان کــردهانــد کــه فاکتورهایــی
ماننــد برگزیــت ،حضــور دونالــد ترامــپ ،گرانــی حضــور در
«ســیلیکون ولــی» و همچنیــن حضور«امانوئــل مکــرون»
رئیــس جمهــوری فرانســه و عالقــه وی بــه فنــاوری و
اســتارتاپها ،در تصمیــم آنهــا بــرای حضــور در فرانســه
تأثیرگــذار بــوده اســت».
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ورود ژاپن به طرح افزایش
راندمان نیروگاه های ایران
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا ،هــم اکنــون راندمــان
نیــروگاه هــای کشــور  37.8درصــد اســت کــه بــر اســاس
قانــون برنامــه ششــم توســعه ،ایــن عــدد تــا پایــان ســال
 1400بایــد بــه حــدود  40درصــد برســد.
در ایــن ارتبــاط« ،حمیدرضــا عظیمــی» در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،اعــام کــرد :در حــدود ســه هــزار
مــگاوات نیــروگاه قدیمــی بــا راندمــان پاییــن در ســطح
کشــور وجــود دارد کــه طــرح « بازتوانــی نیــروگاه هــای
حرارتــی» را بــا اهــداف ارتقــای راندمــان و کاهــش مصــرف
ســوخت در ایــن نیــروگاه هــا آغــاز کــرده ایــم.
معــاون برنامــه ریــزی شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
بــا بیــان اینکــه در ایــن ارتبــاط احــداث دو واحــد نیروگاهــی
 500مگاواتــی (در جمــع یــک هــزار مــگاوات) بــا راندمــان
 60درصــد در نیــروگاه ری در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت ،گفــت :بــرای احــداث ایــن دو واحــد نیروگاهــی
بــا یــک تیــم ژاپنــی وارد مذاکــره شــده ایــم؛ بــرای ایــن
همــکاری مصوبــه شــورای اقتصــاد نیــز اخــذ شــده اســت تــا
از تســهیالت کــم بهــره دولــت ژاپــن اســتفاده کنیــم.
عظیمــی در مــورد آخریــن وضعیــت ایــن همــکاری گفــت:
مذاکــرات ایــن همــکاری ادامــه دارد و برنامــه مــا ایــن اســت
کــه تــا پایــان امســال بتوانیــم ایــن مذاکــرات را بــه مرحلــه
قــرارداد برســانیم و رونــد مبادلــه قــرارداد آن را از طریــق
ســازمان برنامــه و بودجــه پیــش ببریــم.
وی افــزود :در طــرح بازتوانــی نیــروگاه هــا ،نیــروگاه هــای
شــهید رجایــی و شــهید مفتــح را نیــز بــا ژاپنــی هــا پیــش
بــرده ایــم؛ مذاکــرات ایــن همــکاری انجــام شــده اســت و
قصــد داریــم منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن طــرح را بــا
اســتفاده از آژانــس همکاریهــای بیــن المللــی ژاپــن (جایــکا)
تامیــن کنیــم.
وی در مــورد شــرایط ایــن تســهیالت نیــز گفــت :ســود
تســهیالت جایــکای ژاپــن کمتــر از  2درصــد و دوره
بازپرداخــت آن  6ســال پــس از تخصیــص تســهیالت بــه
مــدت  20ســال انجــام مــی پذیــرد.
معــاون برنامــه ریــزی شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
گفــت :هــدف از اجــرای طــرح بازتوانــی در ایــن دو نیــروگاه،
بــاال بــردن ضریــب بهــره وری در نیــروگاه ،کاهــش
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هزینههــای تعمیــر و نگهــداری و همچنیــن افزایــش عمــر
نیــروگاه اســت.
عظیمــی بــا بیــان اینکــه بحــث اصلــی اجــرای طــرح
بازتوانــی ،اجــرای مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد
اســت ،گفــت :بــرای اجــرای طــرح بازتوانــی در نیــروگاه
هــای دیگــر هــم مذاکــرات جــدی آغــاز شــده اســت امــا
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه ســرفصل ایــن مهــم ،مــاده 12
اســت کــه بتوانیــم از آن طریــق اســتفاده کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس مــاده  12قانــون رفــع موانــع
تولیــد ،بــه دنبــال افزایــش راندمــان در نیروگاههــا ،سـ ِ
ـوخت
صرفهجویــی شــده یــا معــادل آن بایــد بــه ســرمایهگذاران
پرداخــت شــود.
از آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم تــا امــروز 54 ،واحــد
نیروگاهــی جدیــد بــه بهــره بــرداری رســیده و ظرفیــت
نیــروگاه هــای کشــور بــا افزایشــی هشــت هــزار مگاواتــی
بــه  77هــزار مــگاوات رســیده اســت.
از ایــن میــزان ،بیــش از پنــج هــزار و  138مــگاوات از محــل
ســرمایه گــذاری بخــش غیردولتــی داخلــی و خارجــی بــه
ظرفیــت نیروگاهــی کشــور افــزوده شــده اســت.

راهاندازی نیروگاه خورشیدی نزدیک پایتخت
مدیــر دفتــر انــرژی شــرکت فاضــاب تهــران بــا بیــان اینکــه
۴۰۰کیلــووات نیــروگاه خورشــیدی در تصفیهخانــه فاضــاب
جنــوب درحــال راهانــدازی اســت ،گفــت :شــرکت فاضــاب
تهــران بــرای توســعه انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر پــس از
انجــام دو مرحلــه مطالعــات امکانســنجی اقــدام بــه احــداث
نیــروگاه خورشــیدی در محــل تصفیهخانــه کــرده اســت.
ســیدمرتضی احتشــامی از احــداث ایــن نیــروگاه خورشــیدی
در زمینــی بــه مســاحت  5000مترمربــع در محوطــه
تصفیهخانــه خبــر داد و افــزود :ایــن نیــروگاه قابلیــت تولیــد
 648مــگاوات ســاعت انــرژی را در ســال را دارد و از ایــن رو
قــادر اســت عــاوه بــر تامیــن بــرق مــورد نیــاز پــارک علــم
و فنــاوری تصفیهخانــه جنــوب بخشــی از تــوان تولیــدی
خــود را بــه شــبکه بــرق سراســری تزریــق کنــد .او گفــت:
پــس از برگــزاری دو مرحلــه مناقصــه ارزیابــی کیفــی و فنــی
بــرای احــداث نیــروگاه خورشــیدی درحــال حاضــر پیمانــکار
منتخــب پــروژه (EPCمدیریــت و کنتــرل پــروژه) انتخــاب و
از آبــانمــاه امســال زمیــن اجــرای پــروژه تحویــل پیمانــکار
شــده و اجــرای پــروژه از همیــن تاریــخ کلیــد خــورده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روابط تجاری ایران با
کشورها  ۱۸۰میلیارد
دالر است

موســیپور ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات
اتــاق ایــران معتقــد اســت :رشــد یکبــاره
و جهشــی نــرخ ارز نمیتوانــد بــه توســعه
صــادرات کشــور بیانجامــد .یکــی از نیازهــای
اصلــی اقتصــاد کشــور مــا ایجــاد محیــط جــذاب
و آرام بــرای ســرمایهگذاری اســت .نوســانات
شــدید اخیــر ارزی بــه همــراه دیگــر عوامــل،
باعــث غیراقتصــادی بــودن ســرمایهگذاری شــده
اســت.
موســیپور ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران معتقــد اســت :رشــد یکبــاره و جهشــی نــرخ ارز
نمیتوانــد بــه توســعه صــادرات کشــور بیانجامــد .یکــی از
نیازهــای اصلــی اقتصــاد کشــور مــا ایجــاد محیــط جــذاب
و آرام بــرای ســرمایهگذاری اســت .نوســانات شــدید
اخیــر ارزی بــه همــراه دیگــر عوامــل ،باعــث غیراقتصــادی
بــودن ســرمایهگذاری شــده اســت.
متغیــر کلیــدی نــرخ ارز در اقتصــاد ایــران همــواره از
اهمیــت راهبــردی برخــوردار اســت؛ ایــن متغیــر کل
فعالیتهــای اقتصــادی و تغییــرات همــه ارکان اقتصــاد را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .یکــی از دالیــل اهمیــت نــرخ
ارز تاثیــری اســت کــه بــر رقابتپذیــری در صــادرات،

انـرژی
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محمــد شــریعتمداری امــروز در افتتاحیــه چهاردهمیــن
اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری اقتصــادی بــا
جمهــوری بــاروس گفــت :از اینکــه امــروز ایــن اجــاس
در فضایــی دوســتانه و سرشــار از تفاهــم بیــن دو کشــور
در شــهر تهــران برگــزار میشــود ،خوشــحال هســتم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :بــدون تردیــد
روابــط سیاســی بیــن دو کشــور و اراده مســتحکم
رهبــران دو کشــور و گســترش همــه جانبــه مناســبات
ایــران و بــاروس و تــاش بــی وقفــه مســئوالن در بــه
تحقــق رســاندن اهــداف رهبــران دو کشــور در همــکاری
گســترده در حــوزه سیاســی در منطقــه و جهــان یکــی از
مهمتریــن پتانســیل مــا بــرای توســعه همــه جانبــه ایــران
و بــاروس خواهــد بــود.
وی افــزود :مــا بایــد تــاش کنیــم همانطــور کــه در مجامع
منطقـهای و بینالمللــی در حــوزه سیاســی روابــط خوبــی
بیــن ایــران و بــاروس برقــرار اســت ،روابــط اقتصــادی را
همپــای روابــط سیاســی رشــد و توســعه دهیــم اگرچــه

در گذشــته قــدم هــای خوبــی برداشــته شــده ،امــا کافــی
نیست .
شــریعتمداری بیــان داشــت :ایــران بــا دنیــای خــارج
در هــر ســال بالــغ بــر  180میلیــارد دالر تبــادل دارد
و براســاس اطالعــات مــا ســطح همکاریهــای ایــران و
بــاروس  160میلیــون دالر اســت.
وی افــزود :امیــدوارم کمیســیون مشــترک دوره پیشــرو
کــه در آغــاز راه دولــت دوازدهــم هســتیم ،بتوانــد
قدمهــای موثــری در جهــت گســترش روابــط ایــران و
بــاروس بــردارد.
شــریعتمداری اظهــار داشــت :خوشــحال هســتم کــه
کمیســیون مشــترک چهاردهــم دارای نقشــه راه بــرای
توســعه همــکاری دو کشــور در ســالهای آتــی اســت و
نقشــه راه بــرای همــکاری ســال هــای  2018تــا 2020
طراحــی شــده و ایــن نقشــه راه همــکاری گوناگونــی
در زمینــه مســایل سیاســی ،ســرمایه گــذاری ،تجــارت،
صنعــت ،حمــل و نقــل ،کشــاورزی ،بهداشــت و درمــان،

آمــوزش ،علــوم و فنــاوری و هــم انــرژی اســت ،در ایــن
نقشــه راه بــر تشــکل ســاالنه کارگروههــای تخصصــی
همــکاری دو کشــور بــرای پیگیــری موضوعــات دو
جانبــه تاکیــد شــده اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بیــان داشــت :بســیار
خوشــحال هســتیم کــه امــروز روابــط اقتصــادی کشــور
مــا ایــران بــا کشــور دوســت جمهــوری بــاروس از
ســطح همــکاری ســاده تجــاری بــه ســمت همــکاری
فنــی و مهندســی توســعه یافتــه اســت.
وی افــزود :امیــدوار هســتم بــا توجــه بــه حضــور شــما
وزیــر صنایــع بــاروس کــه در ســطوح اجرایــی در
حــوزه فعالیتهــای صنعتــی دارای تجــارت زیــادی
هســتید ،شــاهد اجــرای عملیــات هــای عملیاتــی
گســترده در طــول دوره حضــور شــما در همــکاری هیــا
مشــترک اقتصــادی بیــن جمهــوری اســامی ایــران و
جمهــوری بــاروس باشــیم.

نرخ جهشی ارز
به صادرات کمک
نمیکند

مســئله از قبــل هــم قابــل پیشبینــی بــود و واکنــش بــازار
بــه تحــوالت سیاســی و اقتصــادی بهخوبــی شــاهدی اســت
دال بــر اینکــه بحرانهــای مالــی و ارزی قابــل پیشبینــی
اســت ،امــا مشــخص کــردن زمــان دقیقــا غیرممکــن اســت.
چنــد مــاه پیــش ،قبــل از نوســانات اخیــر ارزی بــه دولــت
محتــرم توصیــه کردیــم کــه جهــت بهرهبــرداری از
قابلیتهــای مثبــت نــرخ ارز در شــرایط فعلــی بــا برنامـهای
دقیــق و قابــل حصــول هرســاله حداقــل بــه میــزان متوســط
اختــاف تــورم داخلــی و خارجــی اجــازه افزایــش نــرخ ارز را
بدهــد و در گام دوم جهــت از بیــن رفتــن رانتهــای حاصــل
از چنــد نرخــی بــودن بــا حفــظ و حصــول شــرایط الزم و
کافــی اقتصــادی اقــدام بــه تکنرخــی کــردن ارز کنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه رشــد یکبــاره و جهشــی نــرخ
ارز نمیتوانــد بــه توســعه صــادرات کشــور بیانجامــد .در
واقــع یکــی از نیازهــای اصلــی اقتصــاد کشــور مــا ایجــاد
محیــط جــذاب و آرام بــرای ســرمایهگذاری اســت ولــی
متأســفانه نوســانات شــدید اخیــر ارزی و دیگــر عوامــل
باعــث غیراقتصــادی بــودن ســرمایهگذاری شــده اســت.
در واقــع ثبــات در متغیرهــای اقتصــاد کالن خــود عامــل
انگیزشــی بــرای جــذب ســرمایهگذار در زمینههــای
مختلــف اســت.

هرچنــد نــرخ ایــن روزهــای دالر نرخــی اســت کــه بــر
اســاس پیشبینیهــا بــه نــرخ واقعــی نزدیــک اســت،
امــا عایــدات ایــن افزایــش زمانــی میتوانســت حداکثــر و
در جهــت رشــد صــادرات باشــد کــه بهصــورت تدریجــی
و در محیــط قابــل پیشبینــی صــورت گرفتــه باشــد.
درحالیکــه جهــش اخیــر کارکــرد دالر را بــه ســمت
وســیلهای بــرای حفــظ دارایــی و ســرمایه تبدیــل
کــرده و تقاضاهــای ســوداگری پیرامــون آن عرصــه را
بــر فعالیتهــای مولــد تنــگ مینمایــد؛ بیثباتــی
بــه وجــود آمــده در ایــن متغیــر کلیــدی باعــث تعمیــق
رکــود در بخشهــای مولــد بــه ســبب عــدم اطمینــان
حاصــل از ســرمایهگذاری خواهــد شــد.
الزم اســت تــا سیاس ـتگذاران پولــی کشــور بــا مشــاهده
دقیــق آنچــه اتفــاق افتــاده و تدبیرهــای الزم در ایــن
زمینــه ،از بــروز بحرانــی کــه ممکــن اســت کشــور را
در رابطــه بــا نــرخ ارز آبســتن حــوادث تلــخ نمیآیــد
جلوگیــری نماینــد .زیــرا همانطــور کــه بیــان شــد
تغییــر در متغیــر کلیــدی میتوانــد عــاوه بــر اقتصــاد
بــه ســایر عرصههــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
ســرایت کــرده و زمینــه ایجــاد بحــران را مهیــا نمایــد.

واردات و ســرمایهگذاری ،علیالخصــوص ســرمایهگذاری
خارجــی دارد .افزایــش نــرخ ارز بــا شــیب مالیم در بســیاری
از کشــورهای درحالتوســعه سیاســت مناســبی بــرای
کمــک بــه رقابتپذیــری صادراتــی اســت ،چراکــه قیمــت
تولیــدات داخلــی آن کشــور را بــه نســبت قیمتهــای
جهانــی کاهــش میدهــد .امــا از جهتــی دیگــر باعــث
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و واســطه وارداتــی میشــود.
همچنیــن افزایــش هزینــه تولیــد ،کاهــش قــدرت رقابتــی و
رکــود تورمــی را بــه دنبــال دارد.
رونــد افزایــش نــرخ ارز از ماههــای قبــل شروعشــده و در
یــک مــاه اخیــر شــدت بیشــتری یافتــه اســت .البتــه ایــن
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بــه گــزارش گــروه اقتصــادی ایســکانیوز؛ بــه نقــل از وزارت
نیــرو ،محســن بختیــار معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر
نیــرو در آییــن برگــزاری همایــش مدیــران ارشــد صنعــت
بــرق کشــور در پژوهشــگاه نیــرو ،بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
بــا تمرکــز بــر ظرفیتهــای الیحــه بودجــه ســال  97کــه
موضوعــات مهمــی در جهــت منافــع صنعــت بــرق و رفــع
معضــات آن را در حــال بررســی در صحنــه علنــی مجلــس
شــورای اســامی در بــر دارد ،گفــت :بــر اســاس تبصــره
 3قانــون بودجــه معمــوالً ســقفی بــرای ســرمایه گــذاری
خارجــی در نظــر گرفتــه میشــد کــه در ظرفیتهــای
فاینانســی کــه در الیحــه بودجــه ســال  97پیــش بینــی شــده
اســت ،ایــن ســقف بــرای ســال آینــده  30میلیــارد دالر در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن میــزان در صنعــت بــرق،
رقــم قابــل توجهــی خواهــد بــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســال آینــده پروژههــای
متعــددی در صنعــت بــرق تعریــف شــده اســت تــا بتــوان
از ظرفیــت فاینانــس اســتفاده شــود ،افــزود :ایجــاد تنــوع
مالــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و صنعــت بــرق در
ســالهای گذشــته در اســتفاده از فاینانــس خارجــی موفــق
عمــل کــرده اســت.
بختیــار بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ششــم توســعه ســهم
باالیــی بــه فاینانــس و اســتفاده از ســرمایه خارجــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت ،اذعــان داشــت :رشــد اقتصــادی پیــش
بینــی شــده در برنامــه ششــم توســعه حــدود  8درصــد
اســت کــه ســاالنه حــدود  770هــزار میلیــارد تومــان منابــع
مالــی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه حــدود 30
درصــد آن یعنــی  200میلیــارد تومــان مربــوط بــه فاینانــس
و ســرمایه گــذاری خارجــی خواهــد بــود.
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تاکنــون در بخــش آب و بــرق
حــدود  20میلیــارد دالر طــرح تعریــف شــده تــا بتوانــد از
ســرمایه گــذاری خارجــی یــا فاینانــس اســتفاده کنــد ،افــزود:
از ایــن میــزان  12.5میلیــارد دالر طرحهایــی هســتند کــه
میتــوان بــر آنهــا متمرکــز شــد تــا در بــازه زمانــی یــک

ســاله بــه مرحلــه نهایــی گشــایش اعتباربرســند.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو ادامــه داد:
حــدود  12هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی بــرای بخــش
دولتــی و خصوصــی پیــش بینــی شــده اســت تــا اعتبــار آنهــا
از طریــق فاینانــس خارجــی تأمیــن شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تأمیــن تجهیــزات  312پســت شــبکه
فــوق توزیــع بــزودی بــه مرحلــه گشــایش  LCخواهــد رســید،
اظهــار داشــت :طرحهــای در دســت اقــدام وزارت نیــرو از
طریــق خطــوط اعتبــاری چیــن ،آلمــان ،ژاپــن ،ایتالیــا ،کــره
جنوبــی و روســیه اجرایــی میشــود.
محســن بختیــار بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تأمیــن تجهیــزات
صنعــت بــرق بایســتی از ظرفیــت ســرمایه و بانکهــای
داخلــی نهایــت اســتفاده را ببریــم ،افــزود :ظرفیــت اوراق مالی
اســامی (اوراق مشــارکت ،اســناد خزانــه و )...کــه در الیحــه
بودجــه ســال  97پیــش بینــی شــده اســت بــه گونـهای اســت
کــه ،جایگزیــن پــول نقــد میشــود.
او اضافــه کــرد :در ســال  97بــه میــزان  180هــزار میلیــارد
تومــان ظرفیــت بــرای اســتفاده از اوراق مالــی اســامی
در الیحــه بودجــه پیــش بینــی شــده اســت کــه میتوانــد
طرحهــای تکمیــل تملــک دارایــی و بدهــی بــه بانکهــا و
مشــاوران و تولیــد کننــدگان را پوشــش دهــد.
معــاون رنامــه ریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه
اینکــه  15هــزار میلیــارد تومــان اوراق خزانــه اســامی بــرای
ســه ســال پیــش بینــی شــده اســت کــه میتوانــد بخــش
زیــادی از مطالبــات تولیدکننــدگان بــرق بخــش خصوصــی از
وزارت نیــرو را تســویه کنــد ،گفــت :در زمــان حاضــر میــزان
ایــن مطالبــات  13هــزار میلیــارد تومــان اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســال آینــده ظرفیــت خوبــی بــرای
تســویه بدهیهــای وزارت نیــرو خواهــد بــود ،افــزود :بدهــی
شــرکتهای دولتــی زیرمجموعــه وزارت نیــرو بــه بانکهــا
حــدود  100هــزار میلیــارد تومــان اســت.
او اضافــه کــرد 50 :هــزار میلیــارد تومــان از ایــن بدهیهــا
مربــوط بــه بخــش خصوصــی و  50هــزار میلیــارد تومــان
مربــوط بــه شــرکتهای زیــر مجموعــه وزارت نیــرو بــه
بانکهــا اســت کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور اجرایــی
خواهــد شــد کــه بانکهــا نیــز از ایــن طریــق بدهــی خــود را
بــا بانــک مرکــزی تســویه خواهنــد کــرد.
آئیــن همایــش مدیــران ارشــد صنعــت بــرق کشــور امــروز بــا
حضــور وزیــر نیــرو ،معاونــان وزیــر و مدیــران ارشــد صنعــت
بــرق کشــور در محــل پژوهشــگاه نیــرو برگــزار شــد.
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ادامه از صفحه 6
کاشــفی همچنیــن توجــه بــه نظــام پیشــنهادی را مطــرح
کــرد و گفــت :طــرح انتقــاد و بیــان مشــکالت آســانترین
کار اســت کــه همــه آن را انجــام میدهنــد ،مهــم ارائــه
راهحــل اســت .بــرای همیــن بایــد نظــام پیشــنهاددهی را در
کشــور ایجــاد کنیــم.
تشکلها بهترین پایگاه برای دفاع از صنعت
علیرضــا اشــرف ،دبیــرکل اتــاق ایــران نیــز در ادامــه بــا
تأکیــد بــر ایــن مســئله کــه اتــاق ایــران میتوانــد مســیر
حرکــت تشــکلها در اقتصــاد را بــاز کنــد ،تصریــح کــرد:
ایــن وظیفــه تشکلهاســت کــه از حقــوق اعضــای خــود
دفــاع کــرده و تــا آنجــا کــه میتواننــد در راســتای بهبــود
شــرایط کســبوکار آنهــا تــاش کننــد.
اشــرف افــزود :در ایــن بیــن اتــاق ایــران میتوانــد ســازوکار
الزم را فراهــم کنــد .البتــه مراجعــه تشــکلها بــه اتــاق و
بهرهگیــری از ظرفیتهــای آن یــک راهــکار بــوده و
راهحلهــای دیگــری نیــز بــرای پیگیــری مســائل وجــود
دارد.
بــه اعتقــاد وی تشــکلها بهتریــن پایــگاه بــرای
دفــاع از صنعــت هســتند.
اشــرف همچنیــن در خصــوص مرکــز ملــی رتبهبنــدی
کــه از ســال  86در اتــاق ایــران راهانــدازی شــده ،تصریــح
کــرد :مرکــز ملــی رتبهبنــدی یــک مرکــز رگوالتــوری
بــوده و تشــکلهایی کــه دارای ضوابــط مشــخصی باشــند،
میتواننــد از خدمــات آن اســتفاده کننــد .تنهــا محدودیــت
بــرای ایــن بخــش ،شــاخصهایی اســت کــه تعریــف شــده و
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اگــر تشــکلی ایــن شــاخصها را داشــته باشــد میتوانــد از
ایــن خدمــات اســتفاده کنــد.
فقــدان فرهنــگ پاســخگویی و نظــام اولویتبنــدی
در کشــور
غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور از تداخــل در نظــام تصمیمگیــری ،انتقــاد کــرد و
گفــت :درعینحــال کــه همــه دســتگاهها و نهادهــا در امــور
یکدیگــر مداخلــه میکننــد ،متأســفانه فرهنــگ پاس ـخگویی
وجــود نــدارد و هیچکــس در مقــام جبــران برنمیآیــد.
وی ادامــه داد :از طرفــی نظــام اولویتبنــدی وجــود نــدارد
و بــه دلیــل نبــود همگرایــی و هماهنگــی در دســتگاههای
اقتصــادی ،حتــی گاهــی دســتگاهها در مقابــل هــم قــرار
میگیرنــد .بــرای مثــال در همیــن حــوزه انــرژی چندیــن
دســتگاه تصمیــم گیــر وجــود دارد.
شــافعی در ادامــه از پیشــنهاد دولــت بــه بخــش خصوصــی
بــرای ورود بــه بحــران اشــتغال و حــل ایــن مســئله خبــر داد
و گفــت :دولــت از اتــاق ایــران درخواســت کــرده تــا مشــکل
بیــکاری را حــل کنــد .در پاســخ بــه آنهــا اعــام شــده کــه
ایــن مســئله نیــاز بــه فراهــم شــدن برخــی امکانــات اســت.
آنهــا هــم قبــول کردنــد .هرچنــد پاسخشــان خیلــی
امیدوارکننــده نیســت .در هــر حــال اتــاق ایــران بــرای نشــان
دادن حســن نیــت خــود پذیرفــت کــه کمــک کنــد.
وی از تشــکلهای حــوزه انــرژی خواســت پیشــنهادهای
خــود را بــرای حــل بحــران اشــتغال در  10بنــد تدویــن
کننــد تــا در جلســهای بــا دولــت مطــرح شــوند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
بااشــاره بــه فعالیــت واحدهــای تولیــدی خــارج از ظرفیــت
تصریــح کــرد :دولــت تکثرگرایــی در تولیــد را نمونــهای از
توســعه میدانــد کــه اشــتباه اســت .درواقــع بــه بهانــه رقابتی
کــردن و دفــاع از اقتصــاد آزاد ،اجــازه میدهــد کــه در یــک
حــوزه چندیــن واحــد تولیــدی شــکل بگیــرد .بهطــور حتــم
ایــن واحدهــا هی ـچگاه اقتصــادی نخواهنــد بــود.
وی در خصــوص نظــام تعرفــهای در کشــور نیــز گفــت:
برخــی از وجــود تعرفــه در اقتصــاد دفــاع میکننــد؛ ســئوال
اینجاســت کــه آیــا حمایــت دائمــی از تولیــد خــوب اســت
یــا بایــد اجــازه دهیــم کــه صنعــت پسازآنکــه بــه بلــوغ
رســید روی پــای خــود بایســتد؟ در شــرایط عــادی بــرای
رقابتــی شــدن بایــد بــرای تعییــن تعرفــه یــک بــازه زمانــی
تعریــف کــرد و از آن زمــان بــه بعــد اجــازه دهیــم کــه تولیــد
و صنعــت راه خــود را بــرود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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برای توسعه در کشور،
کارها را به اهلش بسپارید

ایران به دنبال تشکیل بازار منطقه ای برق
«علیرضــا دائمــی» روز چهارشــنبه در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :بــا ایجــاد شــبکه منطقــه
ای بــرق و تقویــت مبــادالت برقــی کنونــی ،مــی توانیــم از
طریــق ارمنســتان شــبکه بــرق خــود را بــه گرجســتان و
از ترکیــه بــه اســلوونی و اروپــا متصــل کنیــم.
وی ادامــه داد :یکــی از ویژگــی هــای کشــور مــا ایــن
اســت کــه کشــورهای شــمالی ،جنوبــی ،شــرقی و غربــی
مــا زمــان اوج مصــرف متفاوتــی دارنــد؛ مــا یــک مــاه
در ســال حداکثــر مصــرف را داریــم و در همــان زمــان
کشــورهایی هســتند کــه مصــرف بــرق چندانــی ندارنــد؛
در چنیــن زمــان هایــی مــا مــی توانیــم بــرق مــورد نیــاز
خــود را از آنهــا تامیــن کنیــم؛ عــاوه بــر ایــن ،در فصــل
هایــی ماننــد زمســتان مــا نیــاز حداقلــی بــه بــرق داریــم
و مــی توانیــم حــدود  20هــزار مــگاوات بــرق تولیــدی را
بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنیــم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل ،بــا بیــان
اینکــه هــم اکنــون ایــران بــا هفــت کشــور ارمنســتان،
جمهــوری آذربایجــان ،ترکیــه ،پاکســتان ،افغانســتان،
ترکمنســتان و عــراق و همچنیــن جمهــوری خودمختــار
نخجــوان مبادلــه بــرق دارد گفــت :در ایــن میــان بــه
ترکیــه ،عــراق ،پاکســتان و افغانســتان فقــط بــرق صــادر
مــی کنیــم.
دائمــی در مــورد اقدامــات وزارت نیــرو بــرای تقویــت
شــبکه بیــن المللــی بــرق کشــور گفــت :ارتبــاط و تبــادل
انــرژی دو کشــور ایــران و ترکمنســتان هــم اکنــون از
طریــق دو خــط  230کیلوولــت انجــام مــی شــود کــه
در حــال تبدیــل بــه خــط  400کیلوولتــی اســت تــا
مبــادالت برقــی دو کشــور بــا افــت و هدررفــت کمتــری
انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه خــط  400کیلــو ولتــی اکنــون از

ســمت ایــران بــه مــرز رســیده اســت ،گفــت :چنیــن خطی
بــرای ارتبــاط بــا ارمنســتان نیــز در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت کــه هــم اکنــون ایــن خــط نیــز بــه مــرز
رســیده اســت.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در ایــن مــورد افــزود :ایــن خــط در
ارمنســتان بــه ســه تکــه تقســیم شــده کــه یــک بخــش را
شــرکت هــای ایرانــی اجــرا مــی کننــد.
بــه گفتــه دائمــی ،ایــن خــط تــا گرجســتان ادامــه خواهــد
داشت.
در دولــت یازدهــم 40 ،میلیــارد و  120میلیــون کیلــووات
ســاعت بــرق بــه کشــورهای همجــوار شــامل جمهــوری
آذربایجــان ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان،
ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق صــادر شــد.
میــزان صــادرات بــرق در ســال هــای پایانــی فعالیــت
دولــت دهــم هشــت میلیــارد کیلــووات ســاعت و درآمــد
ســالیانه حاصــل از آن نزدیــک بــه  800میلیــون دالر
اعــام شــده بــود.
افزایــش صــادرات بــرق ایــران در دولــت یازدهــم در
شــرایطی محقــق شــد کــه مصــرف بخــش خانگــی بــه
دلیــل افزایــش دمــا بــا رونــدی صعــودی همــراه بــود؛ البته
ایــران بــا برخــی کشــورهای همســایه مبادلــه برقــی دارد؛
بــه ایــن معنــی کــه در کنــار صــادرات ،در برخــی فصــل ها
و ســاعت هــای شــبانه روز از کشــورهایی ماننــد ارمنســتان
و ترکمنســتان بــرق وارد مــی کنــد.
وزارت نیــرو «تبدیــل ایــران بــه مرکــز راهبــردی بــرق
منطقــه» را بــه عنــوان یــک چشــم انــداز در نظــر گرفتــه
و بــرای گســترش مبــادالت الکتریکــی بــرون مــرزی،
ارتبــاط بــا روســیه ،تاجیکســتان و کشــورهای جنــوب
خلیــج فــارس را در دســت بررســی ،مطالعــه و اقــدام قــرار
داده اســت.

ســیزدهمین کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت پــروژه بــا
محــور «حکمرانــی خــوب و نقــش آن در توســعه پایــدار
پــروژه محــور» از روز یکشــنبه هفتــه جــاری بــه مــدت دو
روز در ســالن همایشهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران
آغــاز شــده اســت و مســعود خوانســاری کــه بــه نمایندگــی
از بخــش خصوصــی در ایــن گردهمایــی شــرکت کــرده بــود،
طــی ســخنانی توســعه بخــش خصوصــی را بــا توانمندســازی
دولتهــا در کشــور پیونــد زد و بــا گریــزی بــه تاریخچــه
شــکلگیری و قــوام بخــش خصوصــی در ایــران ،ایــن جملــه
حــاج محمدحســن امینالضــرب بنیانگــذار مجلــس وکالی
تجــار ایــران خطــاب بــه حکمرانــان عصــر قاجــار را تکــرار
کــرد کــه« :کار را بایــد بــه اهلــش ســپرد».
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه تاریــخ  134ســاله اتــاق
بازرگانــی تهــران و فــراز و فــرود تضادهــای بخــش خصوصــی
بــا دولتهــا در طــول بیــش از یــک قــرن اخیــر ،گفــت :بــر
اســاس منابــع کمیســیون اروپــا و بــر مبنــای نظــری توســعه
بخــش خصوصــی ،کاهــش فقــر در کشــورها بــا تقویــت و
توســعه نهــاد بخــش خصوصــی رابطــه مســتقیم دارد.
بــه گفتــه وی ،توســعه بخــش خصوصــی یکــی از محورهــای
مــورد توجــه در مباحــث بینالمللــی توســعه اســت کــه
طیفــی از اســتراتژیها بــرای تقویــت رشــد اقتصــادی و
کاهــش فقــر در کشــورهای در حــال توســعه از طریــق ایجــاد
بنگاههــای بخــش خصوصــی را در بــر میگیــرد.
وی افــزود :بخــش خصوصــی پویــا ،عــاوه بــر آنکــه بــه
افزایــش بهــرهوری در کشــور منتــج میشــود ،خلــق ثــروت
را بــه دنبــال دارد کــه منبعــی اســت بــرای کســب درآمدهــای
مالیاتــی از ســوی دولــت و توســعه زیرســاخت هــا در کشــور.
رییــس اتــاق تهــران در بــاب اهمیت توســعه بخــش خصوصی،
افــزود :توســعه ایــن بخــش یکــی از محورهــای اصلــی تامیــن
رشــد پایــدار و فراگیــر اقتصــادی در کشــور اســت.
خوانســاری همچنیــن ،مهمتریــن چالشهــا در توســعه بخــش
خصوصــی را عــاوه بــر ریســکهای اعتبــاری ،حاکمیــت
ضعیــف قانــون و عــدم رعایــت حقــوق مالکیــت عنــوان کــرد و
گفــت :صاحبــان کســب وکار و بنگاههــای اقتصــادی ،از عــدم
قطعیــت در رابطــه بــا سیاس ـتها و مقــررات دولتــی و ثبــات
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اقتصــاد کالن در رنــج هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چالشهــای اصلــی در ســطح
بنگاهــی در رابطــه بــا توســعه بخــش خصوصــی ،بــه کمبــود
مهارتهــای موردنیــاز ،مشــکل دسترســی بــه منابــع مالــی
و پاییــن بــودن مقیــاس تولیــد برمیگــردد ،گفــت :از
جملــه شــاخصهای تعیینکننــده توســعهیافتگی بخــش
خصوصــی در ســطح دنیــا ،اهمیتدهــی بــه بنگاههــای
کوچــک و متوســط و نیــز پیشــرفت در مبــارزه علیــه فســاد
اســت کــه در ایــن زمینههــا در کشــور ضعفهــای زیــادی
دیــده میشــود.
رییــس اتــاق تهــران در ادامــه بــه رونــد ســرمایه ثابــت
ناخالــص بخــش خصوصــی در بخش ماشــینآالت ،طــی دوران
پــس از انقــاب اســامی اشــاره کــرد و افــزود :بررســیها
نشــان میدهــد کــه حجــم ســرمایه ثابــت ناخالــص بخــش
خصوصــی در ســال  1356رقمــی در حــدود  15هــزار میلیــارد
ریــال بــود کــه ایــن میــزان در ســال  1392بــه حــدود 14.5
هــزار میلیــارد ریــال رســید کــه نشــان میدهــد طــی چهــار
دهــه گذشــته ،بخــش خصوصــی در ایــران رشــد چندانــی
نیافتــه اســت و موانــع و مشــکالت همچنــان بــر ســر راه
توســعه ایــن بخــش وجــود دارد.
رئیــس اتــاق تهــران در ادامــه بــه جایــگاه ایــران در شــاخص
رقابتپذیــری جهانــی اشــاره کــرد و گفــت :بررســی ایــن
شــاخص نشــان میدهــد کــه ایــران از جایــگاه مناســبی
برخــوردار نیســت و بــه طــور نمونــه ،طــی ســال 2016
میــادی انباشــت جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران
رقمــی در حــدود  48میلیــارد دالر بــود در حالــی کــه در
ترکیــه  ،133عربســتان  232و مکزیــک  474میلیــارد دالر
بــوده اســت.
خوانســاری ســپس بــه ســهم کمتــر از  30درصــدی صــادرات
غیرنفتــی کشــور از مجمــوع صــادرات کاالیــی اشــاره کــرد
و گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه تــراز بازرگانــی کاالی
غیرنفتــی کشــور طــی  10ســال اخیــر ،همــواره منفــی بــوده
اســت.
وی در ادامــه یکــی از چالشهــای جــدی در مســیر توســعه
بخــش خصوصــی در ایــران را تســلط بــاور و دیــدگاه مغایــر بــا
توســعه ایــن بخــش در کشــور عنــوان کــرد و افــزود :راهــکار
اساســی بــرای توســعه بخــش خصوصــی و همچنیــن اقتصادی
کشــور ،همــان تفکــری اســت کــه حــاج محمدحســن
امینالضــرب بیــش از یــک قــرن پیــش بنــا نهــاد ،و آن
ســپردن کارهــا و امــور اقتصــادی بــه اهلیــت آن اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ژاپن و ظهور یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی :از غروب تا طلوع آفتاب تابان
سیاســتهای نظامــی ژاپــن در دوران بعــد از جنــگ از ســوی متحــدان آن کشــور و خصوصــا امریــکا بســیار خطرنــاک و
زیــانآور تلقــی میشــد .بعــد از زمــان جنــگ ،قانــون اساســی ژاپــن ،آن کشــور را غیرنظامــی اعــام کــرد درحالیکــه تــا
ســال  ۱۹۵۰شــالوده نیروهــای مســلح ژاپــن کام ـ ً
ا از هــم پاشــیده بــود .از آن زمــان بــه بعــد ،هزینههــای دفاعــی آن کشــور
هرگــز تــا حــدی بیــش از یــک درصــد از درآمــد ناخالــص ملــی افزایــش پیــدا نکــرد .امــا در قبــال ثــروت ملــی ژاپــن ،ایــن
یــک درصــد بهمعنــای آن اســت کــه نیروهــای دفــاع از ژاپــن (نــام قانونــی نیروهــای مســلح ژاپــن) بهخوبــی مســلح شــده
باقــی مانــد .ژاپــن یــک ابرقــدرت نظامــی بهشــمار نمیآیــد ،امــا در مقابــل بــه یــک عامــل مهــم در موازنــه قــدرت آن هــم
در اقیانــوس آرام و جهــان بــدل شــده اســت .ف ـنآوری خیرهکننــده ژاپــن بــه آن کشــور امــکان آن را میدهــد تــا بــه یــک
قــدرت هســتهای تبدیــل شــود.
نویسنده  :دنیس ب.اسمیت
مترجم  :مهرداد معینی
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