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به تسهیالت صندوق توسعه ،آدرس
غلط ندهیم
حسین پیرموذن ،عضو هیات رئیسه اتاق ایران

طبــق مصوبــه ســال گذشــته مجلــس کــه بــا اذن مقــام معظــم رهبــری صــورت
گرفــت ،یــک و نیــم میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق بــرای تســهیالت اشــتغال
روســتایی کنــار گذاشــته شــد .اگــر تســهیالت جدیــد بیشــتر بــه ســمت
اســتانهای برخــوردار ســوق پیــدا کنــد ،همــان ضعــف قدیمــی کــه بــه توســعه
غیرمتــوازن مناطــق مختلــف کشــور انجامیــده ،تکــرار خواهــد شــد.
صنــدوق توســعه ملــی طبــق مــاده  16قانــون احــکام دائمــی برنامههــای
توســعه کشــور بــا هــدف تبدیــل بخشــی از عوایــد ناشــی از فــروش نفــت و
گاز و میعانــات گازی و فرآوردههــای نفتــی بــه ثروتهــای مانــدگار ،مولــد
و ســرمایههای زاینــده اقتصــادی و نیــز حفــظ ســهم نســلهای آینــده از
منابــع نفــت و گاز و فرآوردههــای نفتــی تشــکیل شــده اســت .هدفــی بــزرگ
و ضــروری بــرای اقتصــادی کــه وابســتگی غیرقابــل انــکاری بــه منابــع نفتــی
دارد .افزایــش ســاالنه  2درصــدی ســهم ایــن صنــدوق از درآمدهــای نفتــی کــه
در برنامههــای توســعهای از جملــه برنامــه ششــم توســعه مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه ،نشــاندهنده توجــه قانونگــذار بــه کاهــش وابســتگی بودجههــای
ســنواتی بــه نفــت و همچنیــن بهــره بــرداری از منابــع حاصــل از صــادرات نفــت
بــرای توســعه کشــور اســت کــه آثــار آن بــرای نس ـلهای آینــده نیــز مانــدگار
خواهــد بــود.
دولــت دوازدهــم در الیحــه بودجــه ســال  1397بــه واریــز ســهم  32درصــدی
صنــدوق توســعه ملــی از درآمدهــای نفتــی ،توجــه نشــان داده امــا بــا اذن مقــام
معظــم رهبــری بخشــی از آن را بــرای اجــرای پروژههــای بــزرگ کشــور طلــب
کــرده اســت .پروژههــای زیســت محیطــی ،اصــاح نظــام بانکــی و پیشــبرد
پروژههــای عمرانــی بــا هــدف شــتاب در اشــتغالزایی هــدف قــرار گرفتــه شــده
اســت .در شــرایطی کــه بیــکاری بــاال در میــان جوانــان و تحصیلکــردگان
دانشــگاهها بــه عنــوان یکــی از ابرچالشهــای اقتصــاد ایــران شــناخته
میشــود ،تدبیــر در ایــن زمینــه بســیار ضــروری اســت.دولت میتوانــد بــا
جلــب مشــارکت بخشخصوصــی و اختصــاص بهینــه منابــع صنــدوق توســعه
ملــی بــه طرحهــای اولویــتدار و ادامــه در صفحــه 10

با حضور نمایندگان بخش خصوصی ،خانه تشکلهای اتاق بازرگانی افتتاح شد

تالش اتاق تهران برای انسجام و همصدایی
تشکلهای بخش خصوصی

خانــه تشــکلهای اتــاق بازرگانــی بــا حضــور اعضــای هیــات رئیســه
اتاقهــای بازرگانــی تهــران و ایــران و جمعــی از دبیــران و اعضــای
هیــات رئیســه تشــکلهای بخــش خصوصــی افتتــاح شــد.
اتــاق بازرگانــی تهــران کــه از مدتهــا قبــل در حــال تجهیــز و تکمیــل ســاختمانی
بــا عنــوان «خانــه تشــکلها» بــرای اســتقرار و بهرهبــرداری تشــکلهای عضــو
اتــاق بازرگانــی بــود ،در نهایــت موفــق شــد بهرهبــرداری از ایــن ســاختمان را
در حضــور نماینــدگان بخــش خصوصــی آغــاز کنــد .در مراســمی کــه بــا حضــور
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق تهــران و ایــران و جمعــی از نماینــدگان تشــکلها
برگــزار شــد ،گزارشــی از رونــد تجهیــز خانــه تشــکلها ارائــه و بــر لــزوم انســجام
تشــکلهای بخــش خصوصــی بــرای بیــان نظــرات و پیگیــری مطالباتشــان بــا
صــدای رســا تاکیــد شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ،ســیده فاطمــه مقیمــی ،عضــو هیــات رییســه اتــاق تهران
بــا اشــاره بــه اهمیــت نقشآفرینــی تشــکلها در تصمیمســازیهای اقتصــادی،

از اهتمــام اتــاق تهــران نســبت بــه هویتبخشــی ،حمایــت و توانمندســازی
تشــکلهای بخــش خصوصــی ســخن گفــت.
ی بــا ارائــه گزارشــی بــه تشــریح امکانــات خانــه تشــکلها پرداخــت و
مقیمــ 
گفــت :اتــاق تهــران بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط موثــر میــان تشــکلها و همچنیــن
تقویــت ارتبــاط تشــکلها بــا اتــاق بازرگانــی تهــران ،اقــدام بــه بازســازی و تجهیــز
ایــن ســاختمان کــرده اســت .بــر همیــن اســاس 14 ،اتــاق در طبقــه دوم ایــن
ســاختمان بــه دفاتــر تشــکلها اختصــاص یافتــه اســت .جانمایــی و نصــب میــز
و صندلــی ،خریــد ملزومــات اداری و ایجــاد  7ســالن کنفرانــس بــرای برگــزاری
نشســتهای مختلــف تشــکلها از دیگــر اقدامــات اتــاق تهــران بــرای تجهیــز
ایــن ســاختمان اســت.
ایــن عضــو هیــات رییســه اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه ایجــاد چنــد ســالن اجتماعات
بــرای برگــزاری همایشهــای عمومــیو تخصصــی تشــکلها ،گفــت :در طبقــه
چهــارم ایــن ســاختمان ادامــه در صفحــه 3
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انـرژی

اقتصــادی از تزریــق ســرمایههای خــود بــه صحنــه

اقتصــاد کشــور خــودداری کننــد مشــروح خبــر

اخبار اصلی

ـش
ـران و اتریـ
ـی ایـ
ـترک بازرگانـ
ـاق مشـ
اتـ
تــاش اتــاق تهــران بــرای انســجام و
تاســیس شــد اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
همصدایــی تشــکلهای بخــش خصوصــی و اتریــش بــا برگــزاری مجمــع موســس در اتــاق

خانــه تشــکلهای اتــاق بازرگانــی بــا حضــور بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
اعضــای هیــات رئیســه اتاقهــای بازرگانــی تهــران تاسیس شد .مشروح خبر
و ایــران و جمعــی از دبیــران و اعضــای هیــات
رئیســه تشــکلهای بخــش خصوصــی افتتــاح
بزرگتریــن نیــروگاه مجــازی دنیــا در
شد .مشروح خبر
ـود اســترالیای جنوبــی
ـاخته میشـ
ـترالیا سـ
اسـ
قصــد دارد بــا فراهــم کــردن پنلهــای خورشــیدی
بایــد از ثمــرات برجــام اســتفاده بهتــری
و باطریهــای ســاخت تســا بــرای حداقــل ۵۰
میکردیــم نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی هــزار خانــه ،بزرگتریــن نیــروگاه مجــازی جهــان را
.
اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت بــرای آنکــه ایجــاد کنــد مشــروح خبــر
بتوانیــم در حــوزه انــرژی شــاهد بهــره بــرداری
بیشــتر از نتایــج برجــام باشــیم مشــروح خبــر
 ۸۱نیــروگاه بــرق بــا گاز کار میکننــد
همزمــان بــا آغــاز دهــه مبــارک فجــر و در
 45درصــد وام بانــک هــا بــه آســتانه چهارمیــن دهــه پیــروزی انقــاب اســامی،
ـد نیسـ
ـهیالت جدیـ
ـدگان ،تسـ
تولیدکننـ
ـتعضو بهرهبــرداری و عملیــات اجرایــی بیــش از  ۳هــزار
ـع
ـ
صنای
و
ـرژی
ـ
ان
ـادرات
ـ
ص
ـون
ـ
فدراس
ـره
ـ
هیــات مدی
پــروژه گازرســانی بــا هزینــهای بالــغ بــر  ۲هــزار
وابســته ایــران مــی گویــد 45 ،درصــد تســهیالت میلیــارد تومــان از ســوی شــرکت ملــی گاز آغــاز
.
اعطایــی سیســتم بانکــی در ســال گذشــته مربــوط شد..مشــروح خبــر
بــه تســهیالت جدیــد نبــوده بلکــه بــه تســهیالت 
ـتی
ـند نفــ
ـازی غیرهدفمــ
ـی سـ
سررســید شــده اختصــاص دارد . .مشــروح خبــر خصـوصــ
ســابقه تاریخــی خصوصــی ســازی در صنعــت نفــت
بــه اجــرای اصــل  44قانــون اساســی بــاز مــی
جــرات نمیکنیــم نــام شــرکتهایی کــه گــردد .در آن زمــان ایــن ایــده مطــرح شــد کــه
نزدیــک بــه امضــای قــرارداد بــا آنهــا نظــارت بــر تولیــد نفــت بــر عهــده دولــت بمانــد.
هســتیم را اعــام کنیــم وزیــر نفــت بــا بیــان مشــروح خبــر
اینکــه مذاکــرات بــرای توســعه میادیــن بــا شــرکت
هــای داخلــی و خارجــی ادامــه دارد،گفت:جــرات ســرمایهگذاری  ۱۰هــزار میلیــارد تومانــی
نمیکنیــم اســم قــراردادی کــه نزدیــک بــه نتیجــه بــرای ایجــاد نیروگاههــا معــاون هماهنگــی
گیــری اســت را اعــام کنیــم زیــرا میترســیم توانیــر گفــت :در وضعیــت فعلــی مصــرف بــرق
کاری کننــد کــه امضــا نشــود مشــروح خبــر ایــران ســه برابــر متوســط مصــرف دنیاســت.

.

قاعــده بــازی در تجــارت «مــدل اقتصــاد
دولتــی و خصولتــی» چالــش بــزرگ اقتصــاد ایــران
بــه شــمار مــیرود کــه باعــث شــده فعــاالن

مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
قــرارداد تبــادل بــرق و گاز میــان ایــران و
ارمنستان امضا شد مشروح خبر
ـیدی ۲
ـادی و خورشـ
ـای بـ
ـهم انرژیهـ
ـاالنه سـ
سـ

ـود مشــروح خبــر
ـر میشـ
برابـ

2

ثبــت  ۲۴تشــکل جدیــد در اتــاق تهــران
.
مشــروح خبــر

ـادالت
ـش مبـ
ـال افزایـ
ـه دنبـ
ـرو بـ
وزارت نیـ
.
ـی مشــروح خبــر
خارجـ
شــرکتهای ایرانــی ثبــت شــده در عمــان
ـد
ـی ندارنـ
ـرکتهای عمانـ
ـا شـ
ـی بـ
ـچ تفاوتـ
هیـ
.
مشــروح خبــر

ماهشــهر میزبــان پــروژه  ١.٣میلیــارد دالری
ایــدرو و بخــش خصوصــی مشــروح خبــر

برنامــه گســترش انتقــال بــرق بــه ارمنســتان

چهارمیــن شــبکه بــزرگ توزیــع بــرق دنیــا
هســتیم مشــروح خبــر
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گاز تــا  ۲۲ســال دیگــر منبــع اصلــی انــرژی
ـود مشــروح خبــر
ـان میشـ
جهـ
پایــان زودهنــگام توافــق نفتــی اوپــک عجیــب
ـود مشــروح خبــر
ـد بـ
خواهـ
رونــق  ۱۹۰میلیــارد دالری صنعــت نفــت از
اصالحــات مالیاتــی مشــروح خبــر
واگــذاری  11هــزار مــگاوات نیــروگاه دولتــی
کلیــد خــورد مشــروح خبــر
برنامــه افزایــش  20درصــدی ســاالنه صــادرات
بــه قــاره آفریقــا مشــروح خبــر

افــت ســرمایهگذاری خارجــی مشــروح
خبــر

*

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

نیــز ،مرکــز داوری اتــاق تهــران بــه منظــور حلوفصــل
دعــاوی و ارائــه مشــاوره حقوقــی بــه تشــکلهای عضــو و
فعــاالن اقتصــادی اســتقرار یافتــه اســت.
تــاش اتــاق تهــران بــرای انســجام و همصدایــی
بخــش خصوصــی
مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران نیــز ضمــن تبریــک
فرارســیدن ایــام دهــه فجــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
تقــارن افتتــاح خانــه تشــکلها و ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ،چشــمانداز مثبتــی پیــش روی فعالیــت بخــش
خصوصــی کشــور بــرای توســعه اقتصــاد قــرار گیــرد.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه اقتصــاد کشــور بــا مشــکالت
عمیقــی مواجــه اســت ،افــزود :قطــار اقتصــاد از ریــل خــارج
شــده و تــاش مــا بایــد ایــن قطــار را روی ریــل بازگردانــد.
البتــه دســتیابی بــه چنیــن هدفــی مســتلزم آن اســت کــه
بخــش خصوصــی مطالبهگــر و منســجمتر از گذشــته باشــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه صــدای بخــش خصوصــی بایــد رســاتر
شــود ،گفــت :صــدای بخــش خصوصــی هنگامــیرســاتر
خواهــد شــد کــه در درون خــود ،همفکــری و همصدایــی
پیشــه کنــد .تنهــا راه دســتیابی بــه ایــن همصدایــی نیــز
ایجــاد نهادهایــی اســت کــه انســجام بخــش خصوصــی
را تقویــت کنــد .مــا بــه ایــن مســاله فکــر کردیــم کــه از
چــه مســیریمیتوانیــم بــه هــدف تقویــت انســجام و
مطالبهگــری بخــش خصوصــی دســت پیــدا کنیــم و بــه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از موثرتریــن راههــا ایــن
اســت کــه بایــد بــه تشــکلها بهــای بیشــتری بدهیــم.
رییــس اتــاق تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه تکالیفــی کــه
قانــون بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار بــر عهــده اتاقهــا
نهــاده اســت ،گفــت :طبــق ایــن قانــون ،اتاقهــا وظیفــه
دارنــد کــه تشــکلهای اقتصــادی را شناســایی و نســبت بــه
هماهنگســازی آنهــا اقــدام کننــد .بــر ایــن اســاس ،اتــاق
تهــران ،در دو ســال گذشــته درصــدد ایجــاد نهــادی بــرای
تمرکــز دســت کــم بخشــی از تشــکلها برآمــد .ســاختمان
شــماره ( )3اتــاق تهــران نیــز کــه از قبــل خریــداری شــده
بــود ،بــرای ارائــه خدمــات بــه تشــکلها ســاماندهی شــد.
او بــه تدویــن چنــد آییننامــه بــرای تعییــن چارچــوب
حمایــت و توانمندســازی تشــکلها اشــاره کرد و گفــت :برای
توانمندســازی تشــکلها از طریــق آمــوزش ،توافقنام ـهای را
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بــا موسســه  WIFIاتریــش منعقــد کردهایــم کــه آمــاده
ارائــه خدمــات آموزشــی مــورد نیــاز تشکلهاســت.
خوانســاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از ثبــت
 24تشــکل طــی ســال گذشــته در اتــاق تهــران خبــر داد و
افــزود :تصمیــم داریــم ظــرف دو ســال آینــده ،تشــکلهای
بیشــتری را شناســایی کــرده و در اتــاق بــه ثبــت برســانیم
و در عیــن حــال بانــک اطالعاتــی تشــکلها را نیــز تکمیــل
کنیــم .قصــد داریــم تعــداد تشــکلهای ثبــت شــده در
اتــاق تهــران را بــه  200تشــکل افزایــش دهیــم .همچنیــن
بــه موجــب آییننامههــای موجــود ،مقــرر شــده اســت
کــه بــه تشــکلهای تــازه تاســیس بــه مــدت یــک ســال،
دفتــری در خانــه تشــکلها اختصــاص داده شــود .بــه طــور
کل اتــاق بازرگانــی امکاناتــی را بــرای حمایــت و تقویــت
تشــکلهای بخــش خصوصــی پیشبینــی کــرده اســت.
تعداد تشکلها افزایش پیدا کند
در ادامــه ایــن گردهمایــی ،عــا میرمحمدصادقــی،
نایبرییــس اتــاق تهــران پشــت تریبــون قــرار گرفــت
و ضمــن تبریــک فرارســیدن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامیگفت :امــام خمینــی (ره) وقتــی در  12بهمــن
مــاه بــه کشــور بازگشــتند ،در نخســتین حکمهــای خــود،
اجــازه از ســرگیری فعالیــت اتــاق بازرگانــی را صــادر کردند.
چنانکــه بــه محــض پیــروزی انقــاب ،طــی حکمـی در 25

بهمــن مــاه ،هیاتــی را بــرای اســتقرار در اتــاق بازرگانــی و
رســیدگی بــه مشــکالت اقتصــادی آن دوران تعییــن کردنــد.
چــرا کــه امــام بــه اقتصــاد و اتــاق بازرگانــی توجــه ویــژهای
داشــتند .حتــی آقایــان مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و
شــهید بهشــتی چندیــن بــار از اتــاق بازدیــد کردنــد.
میرمحمدصادقــی ادامــه داد :در آن مقطــع ،چنانچــه
اتــاق بازرگانــی پیشــنهاداتی داشــت ،در راس تصمیمــات
دولتمــردان و شــورای انقــاب قــرارمیگرفــت .البتــه اتــاق
بازرگانــی بــا برخــی تصمیمــات و قوانیــن تصویــب شــده در
آن مقطــع نظیــر قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران
موافــق نبــود .امــام بــه دولتیهــا توصیــهمیکردنــد کــه
در امــوری کــه مــردم قــادر بــه انجــام آن هســتند ،دولــت
وارد نشــود.
او بــا بیــان اینکــه اتــاق بازرگانــی بــه تدریــج و طــی
ســالهای بعــد تضعیــف شــد ،ادامــه داد :امــروزه اتاقهــای
بازرگانــی از آبــروی خاصــی برخــوردار هســتند و خوشــبختانه
انــس و الفــت میــان بخــش خصوصــی واقعــی و اتاقهــای
بازرگانــی برقــرار اســت.
نایبرئیــس اتــاق تهــران در بخــش دیگــری از ســخنانش
اختصــاص حــدود  20اتــاق بــه تشــکلها در خانــه تشــکلها
را ناکافــی دانســت و گفــت :بایــد تــاش کنیــم کــه تعــداد
تشــکلهای مســتقر در ایــن بنــا ،بــه 200تشــکل برســد.
او بــا بیــان اینکــه طــی ســالهای گذشــته توجــه بــه تقویــت
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تشــکلها بســیار انــدک بــوده اســت ،افــزود :طــی ســفری
کــه بــه اتریــش داشــتیم ،هــر تقاضایــی مبنــی بــر ایجــاد
ســهولت در مــراودات تجــاری بــا وزرای ایــن کشــور مطــرح
میکردیــم ،آنهــا اعــاممیکردنــد کــه ایــن تقاضاهــا را
بایــد بــا رییــس اتــاق بازرگانــی اتریــش در میــان بگذاریــد.
ایــن نشــاندهنده جایــگاه اتاقهــای بازرگانــی و تشــکلها
در اقتصادهــای توســعهیافته اســت.
میرمحمدصادقــی بــا مقایســه تعــداد تشــکلها در ایــران و
اتریــش تاکیــد کــرد کــه تعــداد تشــکلها بایــد در ایــران
افزایــش پیــدا کنــد .او ســپس خطــاب بــه مســئوالن اتــاق
تهــران و ایــران ایــن تقاضــا را مطــرح کــرد کــه نســبت بــه
تشــکلها توجــه ویــژهای را مبــذول دارنــد.
رتبهبندی تشکلها در اتاق ایران
محمدرضــا انصــاری ،نایــب رییــس اتــاق ایــران نیــز طــی
دقایقــی کــه بــه ســخنرانی پرداخــت ،اقــدام اتــاق تهــران
در متمرکــز کــردن تشــکلها را مــورد تجلیــل قــرار
داد و در ادامــه بــه نقــش تعیینکننــده تشــکلها در
توســعه اقتصــادی کشــورها اشــاره کــرد .او گفــت :نقــش
تشــکلها در ایــران چنانکــه بتواننــد خواســتههای خــود
را بــه رویههــای اقتصــادی تبدیــل کننــد ،بــه میــزان کافــی
تقویــت نشــده اســت.
او از تشــکیل هیــات راهبــردی بــرای ســاماندهی بــه
وضعیــت تشــکلها در اتــاق ایــران خبــر داد و گفــت:
اکنــون حــدود  180تشــکل در اتــاق ایــران عضویــت دارنــد
و البتــه تشــکلهای دیگــری نیــز در شــرف عضویــت در
اتــاق هســتند .امــا جالــب اســت کــه اطالعــات و آگاهــی
کافــی در مــورد وضعیــت ایــن تشــکلها وجــود نداشــت.
حــال آنکــه اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان «تشــکل تشــکلها»
وظیفــه حمایــت از تشــکلهای بخــش خصوصــی را برعهــده
دارد و در عیــن حــال وظیفــه دارد کــه از فعالیــت مــوازی
تشــکلها جلوگیــری کنــد.
نایبرئیــس اتــاق ایــران افــزود :هیــات راهبــردی اتــاق ایــران
حــدود یــک ســال اســت کــه روی ســاماندهی تشــکلها
فعالیــت میکنــد و اکنــون بــه مرحلــه رتبهبنــدی
تشــکلها رســیده اســت .قــرار اســت ،نتایــج رتبهبنــدی
بــرای نظرخواهــی بــه اتــاق تهــران نیــز ارائــه شــود .ضمــن
آنکــه احتمــاال نتایــج رتبهبنــدی دو یــا ســه هفتــه آینــده
اعــام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معتقــد اســت کــه بــه رغــم تنگناهــای اعتبــاری شــبکه
بانکــی ،همچنــان حــدود  80درصــد تامیــن مالــی اقتصــاد بــر
عهــده جایــگاه نظــام بانکــی اســت.

** افزایــش  12هــزار میلیــارد تومانــی مالیــات
در الیحــه بودجــه 97

 45درصد وام بانک
ها به تولیدکنندگان،
تسهیالت جدید نیست

تهــران -ایرنا-عضــو هیــات مدیــره فدراســون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران مــی گویــد 45 ،درصــد تســهیالت
اعطایــی سیســتم بانکــی در ســال گذشــته مربــوط بــه
تســهیالت جدیــد نبــوده بلکــه بــه تســهیالت سررســید شــده
اختصــاص دارد.
«پیــام باقــری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا
افــزود :حــدود نیمــی از تســهیالتی کــه در آمارهای تســهیالت
اعطایــی بانــک هــا در ســال  1395اظهــار شــده ،مربــوط بــه
تســهیالت سررســید شــده قبلــی بــود کــه ســرفصلی جدیــد
بــرای آن بــاز شــده اســت.
نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران اضافــه کــرد :این
تســهیالت در اصــل اســتمهالی بــرای مشــتریانی بــه شــمار می
رود کــه در ســال هــای قبــل تســهیالت اخــذ کــرده امــا قــادر
بــه بازپرداخــت آن نبــوده انــد؛ بنابــر ایــن ،پــول جدیــدی بــه
تولیــد تزریــق نشــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،معاونــت اقتصــادی بانــک مرکــزی هفتــه
پیــش حجــم تســهیالت پرداختــی در ســال  1395را 548
هــزار و  370میلیــارد تومــان اعــام کــرد؛ بانــک مرکــزی

عضــو هیــات مدیــره فدراســون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران همچنیــن در مــورد افزایــش ســهم مالیــات
در درآمدهــای دولــت کــه در الیحــه بودجــه ســال 1397
کل کشــور آمــده اســت ،گفــت :در الیحــه پیشــنهادی شــاهد
هســتیم کــه فشــار مالیاتــی هــر ســال بیشــتر مــی شــود و
ایــن فشــار عرصــه را بــرای فعــاالن اقتصــادی تنــگ تــر مــی
کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال آینــده،
درآمدهــای مالیاتــی دولــت  12هــزار میلیــارد تومــان افزایــش
مــی یابــد ،گفــت :بخــش خصوصــی موافــق کاهــش اتــکای
دولــت بــه درآمدهــای نفتــی و تامیــن منابــع مالــی دولــت از
محــل اخــذ مالیــات اســت امــا ایــن رویکــرد بــه فراهــم بــودن
شــرایط نیــاز دارد؛ در شــرایطی کــه بــا رکــود مواجــه هســتیم
و بســیاری از بنــگاه هــا بــا یــک ســوم و یــک چهــارم ظرفیــت
خــود فعالیــت مــی کننــد ،افزایــش فشــارهای مالیاتــی
رویکــردی منطقــی نیســت.
باقــری اضافــه کــرد :حتــی در کشــورهایی کــه کل درآمــد
دولــت از محــل اخــذ مالیــات تامیــن مــی شــود ،در شــرایط
رکــود ،عرصــه مالیــات را بــه روی بنــگاه هــای اقتصــادی تنــگ
نمــی کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا عضــو هیــات مدیــره فدراســون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران پیــش از ایــن نیــز نســبت
بــه کاهــش اعتبــارات طــرح هــای تملــک دارایــی ســرمایه ای
صنعــت آب و بــرق گالیــه کــرده و گفتــه بــود :کاهــش 40
درصــدی اعتبــارات طــرح هــای عمرانــی آب و بــرق در الیحــه
بودجــه کشــور ،منجــر بــه کوچــک شــدن بــازار کار فعــاالن
اقتصــادی صنعــت آب و بــرق مــی شــود.
در الیحــه بودجــه  1397کل کشــور ،اعتبــارات عمرانــی بــا 30
درصــد کاهــش ،از  78هــزار میلیــارد تومــان در قانــون بودجــه
 96بــه  60هــزار میلیــارد تومــان کاهــش یافتــه اســت.
اعتبــارات طــرح هــای تملــک دارایــی ســرمایه ای در زیرفصــل
«آب»« ،انــرژی» و «آب و فاضــاب» نیــز بــا کاهشــی 40
درصــدی 4 ،هــزار و  730میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده
اســت.

انـرژی
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باید از ثمرات برجام استفاده بهتری میکردیم

خبــر آنالیــن  :نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت بــرای آنکــه
بتوانیــم در حــوزه انــرژی شــاهد بهــره بــرداری
بیشــتر از نتایــج برجــام باشــیم بایــد در ســطح
گســترده تــری برندهــای معتبــر جهانــی مثــل
توتــال در پروژههــای نفتــی ایــران حضــور پیــدا
کننــد و در نتیجــه شــرکت هــای داخلــی نفــت
تقویــت شــوند.
حمیدرضــا صالحــی در گفــت و گــو بــا خبرآنالیــن دربــاره
اینکــه چقــدر از فرصتهــای پــس از برجــام در حــوزه
انــرژی اســتفاده شــد گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه پــس
از برجــام تولیــد و صــادرات نفــت ایــران دو برابــر شــد.
وی ادامــه داد :امــا ســوال ایــن اســت کــه در بخــش
توســعه تولیــد و بــه نتیجــه رســاندن پــروژه هــای
نفتــی چقــدر تواانســتیم بــه هــدف گذاریهــا برســیم؟
بزرگتریــن پــروژه ای کــه تبدیــل بــه یــک قــرارداد شــد
پــروژه توتــال و پــارس جنوبــی بــود ،امــا انتظــار ایــن بــود
کــه پــس از برجــام شــاهد تعــداد بیشــتری از ایــن نمونــه
هــا باشــیم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران عنــوان
کــرد :اگــر ایــن اتفــاق مــی افتــاد و کشــورهایی کــه
صاحــب برندهــای معتبــر مثــل توتــال هســتند بــه ایــران
مــی آمدنــد مــی توانســتیم نتایــج بهتــری بگیریــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز میــوه برجــام بــه لحــاظ
عملــی برداشــت نشــده اســت و ارتباطــات بانکــی
همچنــان بــا مشــکل روبــه رو اســت.
صالحــی افــزود :انتظــار ایــن بــود کــه ســرمایه گــذاری
مســتقیم بیشــتری در ایــران اتفــاق بیفتــد .البتــه اخیــرا
شــاهد نمونــه هــای خوبــی مثــل فرانســه بودیــم کــه
اعــام کــرد کــه  ۱.۵میلیــون دالر وام بــرای اعتبــار
خریــدار شــرکت هــای ایرانــی پرداخــت مــی کنــد .ایــن
حرکــت مثبتــی بــود کــه فرانســه انجــام داد و در مقابــل
تحریــم هــای آمریــکا ایســتاد .بایــد بتوانیــم در حــوزه
نفــت و انــرژی از چنیــن امکاناتــی اســتفاده کنیــم و
برندهــای بزرگــی مثــل توتــال بــه ایــران بیاینــد تــا ثمــره
بیشــتری از برجــام داشــته باشــیم و در نتیجــه دیگرامــکان
خدشــه وارد کــردن از ســوی آمریــکا بــه برجــام وجــود

نداشــته باشــد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
بیــان اینکــه بایــد نگرشمــان را در حــوزه انــرژی تغییــر
دهیــم گفــت :اگــر بــه گذشــته برگردیــم مــی بینیــم کــه
مــی توانســتیم از فرصــت انتقــال انــرژی و وصــل شــدن
خطــوط انــرژی مــان بــه کشــورهای همســایه اســتفاده
کنیــم و ایــن اقــدام مــی توانســت بــرای مــا ثبــات بــه
دنبــال داشــته باشــد.همچنین انتظــاری کــه بعــد برجــام
وجــود داشــت ایــن بــود کــه شــرکت هــای نفتــی مــان در
توســعه میــدان هــای مشــترک بهترعمــل کننــد چــون
بــه هــر حــال مــا کشــوری هســتیم کــه تعــداد زیــادی
میــدان مشــترک بــا کشــورهای همســایه داریــم بــرای
همیــن خودمــان بایــد یــک صنعــت نفــت قابــل اتــکا و
قــوی داشــته باشــیم.
وی اضافــه کــرد :نمــی تــوان از یــک طــرف رتبــه اول
ذخایــر گاز و رتبــه ســوم ذخایــر نفــت دنیــا را داشــته
باشــیم از طرفــی شــرکت صنعــت نفــت قــوی نداشــته
باشــیم .بایــد از فرصــت هــا بهتــر اســتفاده کنیــم و نــگاه
بلنــد مــدت را در حــوزه انــرژی جایگزیــن کنیــم .بایــد
بتوانیــم زنجیــره کمبودهــای صنعــت نفــت مــان در
بخــش تولیــد ،اکتشــاف و ســایر بخــش هــا را از طریــق
همــکاری و ســرمایه گــذاری برندهــای معتبــر کامــل
کنیــم .اتفاقــی کــه هنــوز نیفتــاده اســت و امیدواریــم در
آینــده ایــن اتفــاق بیفتــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قرارداد تبادل برق و گاز میان ایران
و ارمنستان امضا شد

مســکو  -ایرنــا  -ســفیر جمهــوری اســامی ایران
در ارمنســتان اعــام کــرد :در دو رویــداد جداگانه
قــرارداد فــاز ســوم انتقــال بــرق از ارمنســتان بــه
ایــران در مقابــل انتقــال گاز بــه ایــن کشــور امضا
و همچنیــن مرکــز رادیــو تراپــی بــا ســرمایه
گــذاری مشــترک در ارمنســتان راه انــدازی شــد.
ســید کاظــم ســجادی شــنبه شــب در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار ایرنــا در مســکو افــزود :در پــی همــکاری هــای
انــرژی میــان ایــران و ارمنســتان ،قــرارداد مربــوط بــه
ســاخت فــاز ســوم پــروژه انتقــال بــرق بــه ایــران و در
قبــال آن گرفتــن گاز از کشــورمان میــان دو طــرف امضــا
شــد.
وی بــا بیــان اینکــه قطعــا ظرفیــت ایــن پــروژه افزایــش
خواهــد یافــت ،گفــت :در رویــداد دیگــری مرکــز
رادیــو تراپــی بــا ســرمایه گــذاری مشــترک در یکــی از
بیمارســتان هــای دولتــی ارمنســتان بــا حضــور رئیــس
جمهــوری ایــن کشــور گشــایش یافــت.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران افــزود :ســرمایه گــذاران
ایرانــی در حــوزه پزشــکی حــدود دو ســال در حــال
تــاش بــرای تحقــق ایــن مهــم بودنــد تــا بتواننــد بــا
ســرمایه گــذاری خودشــان و طــرف ارمنــی یــک مرکــز
رادیــو تراپــی ســرطان درمانــی در ایــن کشــور راه انــدازی
کننــد.
ســجادی ابــراز امیــدواری کــرد :ایــن پــروژه بتوانــد در
حــوزه توریســت درمانــی ،فعالیــت هــای دو کشــور را
توســعه دهــد و بــا حمایــت هــای دوطــرف ،عــاوه بــر
افزایــش ظرفیــت هــای پزشــکی و علمــی ،موجــب انتقــال
تجربایــت پزشــکی شــده و زمینــه گســترش روابــط در
دیگــر زمینــه هــا را افزایــش دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ارمنســتان بــا حــدود  30هــزار
کیلومتــر مربــع مســاحت و ســه میلیــون جمعیــت در
منطقــه قفقــاز کــه پــس از فروپاشــی شــوروی در ســال
 1991اســتقالل یافــت ،بــا ترکیــه ،گرجســتان ،جمهــوری
آذربایجــان و ایــران هــم مــرز اســت

ساالنه سهم انرژیهای بادی و
خورشیدی  ۲برابر میشود

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت :ســاالنه
ســهم انرژیهــای بــادی و خورشــیدی در تولیــد بــرق را دو
برابــر میکنیــم ،بــه بیــان دیگــر تــا پایــان دولــت دوازدهــم
 ۴۰۰۰مــگاوات واحــد بــادی و خورشــیدی خواهیــم داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،همایــون حائــری در آئیــن کلنــگ زنــی
نیــروگاه  ۵۰۰مگاواتــی ســیکل ترکیبــی ارس ،اظهــار کــرد:
ایــن نیــروگاه از جنــس تکنولوژیهــای جدیــد بــوده کــه
توســط جوانــان ایــن مــرز و بــوم ســاخته میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد صنعــت بــرق در راســتای حفــظ
محیــط زیســت اســت ،اظهــار کــرد :بــه آقــای کالنتــری قــول
دادهایــم کــه مســائل محیــط زیســتی را بــه عنــوان چــراغ راه
صنعــت بــرق در نظــر بگیریــم.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه جغرافیایــی آذربایجــان شــرقی،
بیــان کــرد :کشــور آذربایجــان ،ترکیــه ،ارمنســتان و  ...در
همســایگی اســتانهای شــمال غــرب قــرار دارنــد کــه
آذربایجــان شــرقی میتوانــد محــور تبــادل بــرق بــا ایــن
کشــورها باشــد.
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه جایــگاه بــرق آذربایجــان
شــرقی ،خاطرنشــان کــرد :بــا بهرهبــرداری از نیــروگاه ۵۰۰
مگاواتــی تبریــز ۵۰۰ ،مگاواتــی ارس و  ۵۰۰مگاواتــی هریــس،
آذربایجــان شــرقی پاســخگوی نیــاز بــرق واحدهــای صنعتــی
و مناطــق آزاد خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا بهرهبــرداری از ایــن نیروگاههــا
دو رینــگ  ۴۰۰کیلوولــت در منطقــه آذربایجــان برقــرار
میشــود کــه شــبکهی بســیار قــوی خواهــد بــود.
وی در پایــان خطــاب بــه ســرمایهگذار ایــن پــروژه ،گفــت:
آمــادهی هرگونــه همــکاری بــا ســرمایهگذار ایــن پــروژه
هســتیم.
«مرتضــی شــهیدزاده» -مدیرعامــل صنــدوق توســعه ملــی نیز
در ایــن مراســم گفــت :بــه دلیــل تولیــد داخــل بــودن ایــن
نیــروگاه ،بســیار خوشــحالم ،بــه برکــت انقــاب ،اکنــون ایــران
بــه جایــگاه علمــی رفیــع در ســطح جهــان دســت یافتــه
اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :صنــدوق توســعهی ملــی بــرای
اجــرای اســتراتژیهای دولــت ،تحقــق اقتصــاد مقاومتــی،
اشــتغالزایی و اعتــای نــام ایــران از پروژههــای بــزرگ
حمایــت میکنــد.

انـرژی
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ماهشهر میزبان پروژه  ١.٣میلیارد
دالری ایدرو و بخش خصوصی
ســرمایهگذاری در واحــد تبدیــل گاز طبیعــی بــه الفیــن
و صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی در حجــم ســرمایه
گــذاری  ١.٣میلیــارد دالر ظــرف مــدت ســه ســال در
منطقــه ویــژه اقتصــادی ماهشــهر مدنظــر قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،اساســنامه شــرکت مشــترک ســرمایه
گــذاری در واحــد تبدیــل گاز طبیعــی بــه الفیــن و
صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی ظهــر امــروز در محــل
ســاختمان وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا حضــور
محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
منصــور معظمــی مدیرعامــل ســازمان گســترش و نوســازی
صنایــع ایــران و ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــه
امضــا رســید.
مدیرعامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران
بــا اشــاره بــه اینکــه ســهام ایــدرو در ایــن پــروژه ١٩
درصــد اســت ،بیــان کــرد :حجــم کل ســرمایه گــذاری ١.٣
میلیــارد دالر اســت کــه در فــاز اول پــروژه رقمــی معــادل
 ١٥٠میلیــون دالر مدنظــر قــرار مــی گیــرد.
معظمــی بــا بیــان اینکــه جلوگیــری از خامفروشــی و
توجــه بــه ارزش افــزوده در راســتای اقتصــاد مقاومتــی از

عمــده برنامههــای در دســتور کار اســت ،خاطــر نشــان
کــرد :پــس از یــک ســال مذاکــره ســنگین در مــورد
ایــن پــروژه جهــت انجــام مشــارکت منطقــی بــه تفاهــم
رســیدیم.
وی افــزود :ایــدرو رقیــب بخــش خصوصــی نیســت و
مــا در پــروژه تبدیــل گاز طبیعــی بــه الفیــن و صنایــع
پاییندســتی پتروشــیمی تنهــا  ۱۹درصــد ســهام داریــم و
ســهامداران عمــده شــرکتهای دیگــری هســتند.
مدیرعامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــا
بیــان اینکــه پــروژه مذکــور در منطقــه ویــژه ماهشــهر
بــه انجــام خواهــد رســید ،گفــت :قطعــا اگــر بخواهیــم
پــروژه را در دو فــاز انجــام دهیــم قطعــا ســرعت کار
افزایــش مییابــد .ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایــران بــا مشــارکت کنسرســیومی از شــرکتهای بخــش
خصوصــی طــرح تبدیــل گاز طبیعــی بــه الفیــن و صنایــع
پاییندســتی پتروشــیمی را انجــام میدهــد کــه میــزان
اشــتغال مســتقیم آن  ۲۵۰هــزار نفــر و نــرخ بازگشــت
ســرمایه آن  ۲۰.۱۷درصــد اســت.
معظمــی ادامــه داد :ایــران بعــد از روســیه دارای بزرگتریــن
ذخایــر گازی اســت کــه طبــق هــدف گــذاری صــورت
گرفتــه در فــاز اول پــروژه تبدیــل گاز طبیعــی بــه الفیــن
و صنایــع پاییندســتی پتروشــیمی  ۱۵۰هــزار تــن انــواع
محصــوالت تولیــد میشــود.

چهارمین شبکه بزرگ توزیع برق دنیا هستیم
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر گفــت :در وضعیت
فعلــی صنعــت توزیــع بــرق ایــران وابســته بــه هیــچ کشــور
خارجــی نیســت .صنعــت توزیــع بــرق کشــور توانســته بــه
رشــد مطلــوب برســد و چهارمیــن شــبکه بــزرگ دنیــا بــا
وجــود کشــورهای پیشــرفته هســتیم.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،محمــود رضــا حقــی فــام در
آییــن تودیــع و معارفــه مدیــران توزیــع نیــروی بــرق
اردبیــل تصریــح کــرد :صنعــت توزیــع بــرق کشــور توانســته
بــه رشــد مطلــوب برســد و چهارمیــن شــبکه بــزرگ دنیــا
بــا وجــود کشــورهای پیشــرفته هســتیم.
وی افــزود :صنعــت توزیــع در زمــان جنــگ و تحریــم
ایســتادگی داشــته و بــرای تــداوم وضعیــت فعلــی نیازمنــد
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هــم افزایــی و مشــارکت جمعــی شــرکتهای اســتانی و
تعامــل بــا نهادهــای شــهری اســت.
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر ادامــه داد :در
وضعیــت فعلــی بــا وجــود ارائــه خدمــت بــه  ۳۵میلیــون
مشــترک میــزان تلفــات  ۱۰.۶اســت کــه قــول کاهــش بــه
هفــت یــا هشــت درصــد را مطــرح کردیــم.
حقــی فــام افــزود :از ســویی متوســط خاموشــی ســال
گذشــته دو دقیقــه و  ۵۴صــدم ثانیــه محاســبه شــده کــه
پیــش بینــی شــده امســال بــه کمتــر از دو دقیقــه کاهــش
یابــد.

وی ادامــه داد :در پیــک بــار ســال گذشــته  ۵۵هــزار
مــگاوات بــرق تامیــن کردیــم .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه مذاکــرات بــرای توســعه میادیــن
بــا شــرکت هــای داخلــی و خارجــی ادامــه دارد،گفت:جــرات
نمیکنیــم اســم قــراردادی کــه نزدیــک بــه نتیجــه گیــری
اســت را اعــام کنیــم زیــرا میترســیم کاری کننــد کــه
امضــا نشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه در نشســت خبــری کــه
امــروز برگــزار شــد با بیــان اینکــه ١٥٠نفــر درگیــر مذاکرات
بــرای امضــای قراردادهــای توســعه میادیــن هســتند ،اظهــار
کرد:بــرای امضــای قراردادهــا بایــد دو طــرف راضــی باشــند،
هرکســی بــا ایــران یادداشــت تفاهمــی امضــا میکنــد
عــدهای داخلــی و خارجــی میرونــد و میگوینــد ایــن
کار را نکــن .خــدا شــر برخــی خارجیهــا را بــه خودشــان
برگردانــد و داخلــی هــا را اصــاح کنــد.
وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن کــه عمــده بحثهــا روی
میدانهــای مشــترک اســت ،تصریــح کــرد :واقعــا
دشــمنهای بــدی در منطقــه و در ســطح بینالملــل
داریــم .ایــن واقعــا قبیــح اســت کــه عــدهای در کشــور
همــان حرفــی را میزننــد کــه ترامــپ میزنــد.
قرارداد توتال طبق برنامه جلو میرود
وی بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد توســعه فــاز ١١پــارس
جنوبــی بــا کنسرســیوم متشــکل از توتــال ،ســی ان پــی
ســی و یــک شــرکت ایرانــی گفت:ایــن قــرارداد طبــق برنامه
جلــو مــی رود .قراردادهــای متعــددی بــا حــدود ٢٠شــرکت
ایرانــی و خارجــی درحــال مذاکــره اســت.
وزیــر نفــت درمــورد بــه طــرح نگــه داشــت تولیــد توضیــح
داد:طــرح نگــه داشــت تولیــد بــه میــزان پنــج میلیــارد دالر
بــه شــورای اقتصــاد رفتــه اســت .ایــن طــرح بــه شــرکت
هــای داخلــی ارجــاع میشــود و ٢٠قــرارداد و مناقصــه امضــا
و اجــرا مــی ود.
زنگنــه ادامــه داد:یکــی از راه هــای آن عرضــه اوراق ارزی
ریالــی اســت و ظــرف دو ســال اجــرا مــی شــود.
افزایش فروش داخلی محصوالت پتروشیمی
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه فــروش داخلــی محصــوالت
پتروشــیمی در ســال ٥.١ ،۱۳۹۵میلیــون تــن بــود ،اظهــار
کرد:پیــش بینــی میشــود ایــن میــزان بــه ٦میلیــون تــن
برســد.

انـرژی
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میرســد.

جرات نمیکنیم نام شرکتهایی که نزدیک به
امضای قرارداد با آنها هستیم را اعالم کنیم
ـا
ـرارداد امضـ
ـم ،قـ
ـی نبینیـ
ـت کسـ
ـول دسـ
ـا پـ
تـ
ـم
نمیکنیـ
وزیــر نفــت درمــورد صــادرات گاز بــه عــراق توضیــح
داد:خــط صادراتــی بــه عــراق آمــاده شــده .خــط بصــره
عراقــی هــا آمــاده نیســتند امــا از خــط نفــت شــهر
١٣میلیــون مترمکعــب گاز صــادر مــی شــود.
زنگنــه ادامــه داد:خیلــی هــا مراجعــه مــی کننــد و میگویند
مــا خریــدار گاز هســتیم .از مــا نامــه میخواهنــد کــه مــا
معمــوال نامــه نمیدهیــم ،مــا تــا دســت کســی پــول نبینیــم
باهــاش صحبــت نمیکنیــم.
باید با پاکستان وارد بحث حقوقی شویم
وی بــا بیــان اینکــه پاکســتان بــه تعهــدات خــود در مــورد
واردات گاز از ایــران عمــل نکــرد ،گفت:مــا خــرج عظیمــی
کردیــم و لولــه را بــه مــرز رســاندیم ،امــا پاکســتان بــه
تعهــدات خــود عمــل نکــرد .بایــد بــا پاکســتان وارد
پیگیــری حقوقــی شــویم ،امــا بایــد مجمــوع مســایل دیــده
شــود.
اعالم آمادگی ایران برای مذاکره با ترکمنستان
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ترکمنســتان ســال گذشــته
گاز خــود را روی ایــران بســت ،تصریــح کرد:مــا بــا ســوآپ
بــا ترکمنســتان موافــق هســتیم امــا ترکمنســتان از مــا

شــکایت کــرده انــد و گفتــه انــد از مــا طلــب دارنــد.
زنگنــه ادامــه داد:مــا اعتقــاد داریــم ترکمنســتان بــه مــا
خســارت زده اســت ،مــا بــرای مذاکــره امــاده هســتیم.
به نظر من توتال در مذاکرات جدی است
وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه نظــر مــن توتــال در
مذاکــرات جــدی اســت ،گفــت :امیــدوارم توتــال بــه تعهــد
خــود عمــل کنــد .فکــر میکنــم ظــرف مــدت کوتاهــی کار
را بــه پیمانکارهــا واگــذار کنــد.
زنگنــه ادامــه داد :اقــای ترامــپ تــاش میکنــد شــرایط
را بــرای افــرادی کــه میخواهنــد در ایــران کار کننــد
ن کــه چهــار مــاه بــه چهــار مــاه
بیثبــات میکنــد .همی ـ 
برجــام را تعلیــق میکنــد باعــث بیثباتــی میشــود.
نمیتــوان گفــت تصمیمــات ترامــپ در تصمیــم توتــال
و دیگــر شــرکتها بیتاثیــر اســت ،امــا مــا کار خــود را
انجــام میدهیــم.
پروژه سیراف در حال انجام است
وی بــا اشــاره بــه پــروژه ســیراف اظهــار کــرد :ایــن پــروژه
نیمــه تمــام اســت امــا در اتمــام آن تاخیــری رخ نــداده
اســت .از هشــت پاالیشــگاه ،هفــت پاالیشــگاه آمــاده
هســتند کــه از خطــوط اعتبــاری خارجــی اســتفاده کننــد.
ایــن کار طوالنــی اســت و حداکثــر دو ســاله بــه نتیجــه
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پول نفت ایران در هیچ کشوری بلوکه نشده است
وزیــر نفــت در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در
هیــچ کشــوری پــول بلوکــه شــده نفــت نــدارد ،افــزود:
ایــران از هنــد  ۲۴۰۰میلیــون یــورود طلــب داشــت کــه
 ۹۰۰میلیــون یــوروی آن پرداخــت شــده و مابقــی پــول
هــم طبــق رونــد روشــن و مشــخصی قــرار اســت پرداخــت
شــود.
زنگنــه ادامــه داد :در چیــن پــول نفــت ایــران قفــل نشــده
اســت ،بلکــه پولهــا در بانکــی مــیرود کــه خــروج آن
بــرای مــا هزینــه دارد .بارهــا در ایــن زمینــه مذاکــرات
سیاســی کردهایــم ،امــا حــل نشــده اســت .بــه غیــر از
ایــن دو موضــوع پــول نفــت ایــران در هیــچ کشــور دیگــر
بلوکــه نشــده اســت.
دنیا تا  ۲۰۴۰به نفت و گاز نیاز دارد

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بحثهایــی مبنــی بــر
کاهــش تقاضــا بــه نفــت و گاز در دنیــا در ســالهای
آینــده گفــت :اوپــک در آخریــن اجــاس خــود
گزارشــی ارائــه داد کــه بــر مبنــای رشــد تولیــد
ناخالــص جهــان بــه صــورت منطقـ ه بــه منطقــه بــود.
ایــن گــزارش نشــان مــیداد تقاضــای جهانــی در
ســال  ۱۱۰ ،۲۰۴۰میلیــون بشــکه بــاال م ـیرود .بــه
طــور کلــی در آینــده بــه گاز ،نفــت و زغــال ســنگ
بــا دو درصــد باالتــر و پایینتــر نیــاز اســت.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :بنابرایــن ســوخت بــه طــور
مطلــق افزایــش پیــدا میکنــد و ســهم ســوخت
فســیلی در ســبد انــرژی تغییــر آنچنانــی نمیکنــد،
بنابرایــن نگرانــی وجــود نــدارد.
منتفــی شــدن قــرارداد اف ال ان جــی بــا
شــرکت نــروژی
زنگنــه در مــورد قــرارداد اف ال ان جــی کــه بــا شــرکت
نــروژی امضــاء شــده بــود ،گفــت :ایــن قــرارداد قطعــی
نبــود و منتفــی شــده اســت.
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«مــدل اقتصــاد دولتــی و خصولتــی» چالــش بــزرگ اقتصــاد
ایــران بــه شــمار مـیرود کــه باعــث شــده فعــاالن اقتصادی
از تزریــق ســرمایههای خــود بــه صحنــه اقتصــاد کشــور
خــودداری کننــد .از دیگــر مضــرات پیــروی از چنیــن مــدل
اقتصــادی ،ایجــاد محدودیــت بــر ورود کاالهــا بــه داخــل
اســت .بهطــوری کــه دولتمــردان اقتصــادی طــی ماههــای
گذشــته بــا بخشــنامههای متعــددی جلــو ثبتســفارش
برخــی کاالهــا را بــه بهانــه حمایــت از تولیــد داخــل گرفتند
کــه موجــی از انتقــادات از ســوی بدنــه بخــش خصوصــی و
فعــاالن اقتصــادی بــه راه افتــاد ،چراکــه بــه اعتقــاد آنهــا
اتخــاذ اینگونــه سیاســتهای مقطعــی و غیرقانونــی نــه
تنهــا حامــی تولیــد داخــل نخواهــد بــود ،بلکــه «آشــفتگی،
بینظمــی و گرانــی» را در بــازار رقــم خواهــد زد .در
همیــن راســتا روســای اتاقهــای بازرگانــی ایــران و تهــران
در گفتوگــوی اختصاصــی بــا «تعــادل» ضمــن انتقــاد از
تدویــن سیاســتهای اشــتباه دولــت در عرصــه واردات
تاکیــد میکننــد کــه دولــت بــرای مدیریــت واردات در گام
نخســت بایــد بــه ســمت تثبیــت سیاســتگذاریها در
عرصــه تجــارت پیــش رود تــا تجــار و صنعتگــران بتواننــد
براســاس یــک برنامهریــزی بلندمــدت ،فعالیتهــای خــود
را در تعامــل بــا ســایر کشــورها بچیننــد .در گام بعــدی
دولــت میتواننــد بــا بهرهگیــری از ابــزار تعرفهیــی ،بــازار
واردات را سروســامان دهــد کــه در چنیــن حالتــی دیگــر
نیــازی بــه برهــم زدن قاعــده بــازی و ممنوعیــت واردات
نیســت .آنهــا در عیــن حــال تصدیگــری دولــت در صحنــه
اقتصــاد را اشــتباه ســاختاری دولتهــا در ایــران میداننــد،
کــه جلــو فضــای رقابتــی ســالم را در اقتصــاد گرفتــه اســت.
بــر همیــن اســاس اگرچــه دولــت صحنهگــردان اصلــی
اقتصــاد بــه شــمار م ـیرود ،امــا بخــش خصوصــی بازیگــر
اصلــی آن اســت کــه بایــد بــه انــدازه ســهم و فعالیتشــان در
اقتصــاد بــه آنهــا بــازی داده شــود.
دیدگاه بخش خصوصی
طــی ســه مــاه اخیــر بــا محدودیــت ورود برخــی محصــوالت
بــه کشــور بــه بخشــی از اقتصــاد کشــور شــوک وارد شــد.
در همیــن راســتا فعــاالن اقتصــادی بــا ارســال نامهیــی
گالیهآمیــز بــه روســای قــوه مجریــه و قضاییــه خواهــان
خاتمــه دادن بــه وضعیــت بــه وجــود آمــده شــدند .اگرچــه
دولتمــردان و متولیــان صنعتــی کشــور ،هــدف از ایــن

انـرژی

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفتوگو با «تعادل» تشریح کردند

قاعده بازی در تجارت
مدل اقتصاد دولتی و خصولتی
اقــدام را حمایــت دولــت از کاالهــای تولیــد داخــل عنــوان
کردنــد ،امــا فعــاالن اقتصــادی اتخــاذ ایــن نــوع سیاسـتها
را اقدامــی اشــتباه و خــاف قانــون عنــوان میکننــد کــه در
نهایــت بــه منزوی شــدن تولیــدات داخــل در عرصــه جهانی
منجــر خواهــد شــد .بنــا بــه اظهــارات آنهــا ،دولــت نبایــد
ورود هیــچ کاالیــی بــه کشــور را متوقــف کنــد .چنانچــه
دولتمــردان میخواهنــد مانــع از ورود برخــی کاالهــا بــه
کشــور شــوند ،بایــد از ســه مــاه قبــل اطالعرســانیهای
الزم در ایــن زمینــه بــه فعــاالن اقتصــادی صــورت گیــرد
تــا آنهــا در یــک وضعیــت نامعلومــی قــرار نگیرنــد ،چراکــه
تکــرار ایــن بیبرنامگیهــا ،موجــب بــه همریختگــی بــازار
و گرانــی محصــوالت خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،محــدود
کــردن ثبتســفارش بــه معنــای محــدود کــردن رقبــا و
یکهتــازی برخــی محصــوالت بیکیفیــت در بازارهــای
داخلــی خواهــد شــد .حــال در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
آیــا توقــف ثبتســفارش واردات برخــی اقــام مصرفــی،
افزایــش خریــد کاالهــای داخلــی را بــه دنبــال دارد یــا
خیــر؛ برخــی معتقدنــد ،ایــن اقــدام دولــت بیــش از آنکــه
خیرخواهــی را بــرای تولیــد وطنــی داشــته باشــد ،بیشــتر
جنبــه رانتمحــور بــوده اســت .بــه واقــع بــا ایــن حرکــت
اخیــر برخــی خصولتیهــا بــا اســتفاده از رانــت اطالعاتــی
فربهتــر شــدند و ســود کالنــی را بــه جیبهایشــان زدنــد.
از ســوی دیگــر برخــی بــر ایــن باورنــد کــه محدودیــت
در واردات تنهــا اصــول و قاعــده تجــارت را بــر هــم زده
و هشــداری را بــرای عــدم ورود ســرمایهگذاران خارجــی
بــه کشــور داشــته اســت .از ایـنرو بایــد گفــت کــه اصــوال

سیاســتهای مقطعــی و کوتاهمــدت در عرصــه اقتصــادی
موفــق عمــل نکــرده اســت.
در همیــن حــال رییــس اتــاق ایــران نیــز دربــاره اقــدام
اخیــر دولــت مبنــی بــر توقــف ثبتســفارش برخــی کاالهــا
بــه «تعــادل» میگویــد :ایــن اقــدام دولــت راه نجــات تولیــد
داخــل نیســت .غالمحســین شــافعی بــر ایــن بــاور اســت کــه
دولــت بایــد در اتخــاذ چنیــن تصمیماتــی فعــاالن اقتصــادی
را در جریــان بگــذارد و از مشــورت آنهــا بــرای پیشــبرد
هرچــه بهتــر امــور کمــک بگیــرد .او تصریــح میکنــد:
بایــد قوانینــی کــه بــه مصلحــت اقتصــاد کشــور اســت،
وضــع شــود و سیاســتگذاریها بــه صــورت بلندمــدت
باشــد نــه بــه صــورت هیجانــی و مقطعــی .رییــس پارلمــان
بخــشخصوصــی معتقــد اســت کــه تصمیمگیریهــای
یکجانبــه و بــدون منطــق بــه اقتصــاد کشــور آســیب
خواهــد زد .شــافعی در عیــن حــال مهمتریــن مطالبــه
بخــش خصوصــی از دولــت را حرکــت بــه ســمت تثبیــت
برنامههــای اقتصــادی عنــوان میکنــد تــا یــک فعــال
اقتصــادی بــا چندگانگــی سیاســتگذاریها در آینــده
فعالیــت خــود روبــهرو نشــود .بنــا بــه اظهــارات او ،اینکــه
هــر روز در فضــای اقتصــادی شــاهد رونــد صعــودی قیمــت
کاالهــا باشــیم ،چنــدان خوشــایند نیســت ،چراکــه ایــن امــر
بــه بحــث فســاد در اقتصــاد دامــن خواهــد زد .رییــس اتــاق
ایــران در عیــن حــال در خصــوص بحــث رانــت و فســاد
دولــت در ایــن زمینــه معتقــد اســت ،اینکــه بگوییــم فســاد
تنهــا در بدنــه دولــت اســت ،حــرف درســتی نیســت؛ چراکــه
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ممکــن اســت در بدنــه بخــش خصوصــی نیــز فســاد وجــود
داشــته باشــد .بنابرایــن بخــش خصوصــی هــم بایــد اخــاق
حرفهیــی را رعایــت کنــد .بــه گفتــه او ،بخــش دولتــی و
خصوصــی هــر دو بایــد بــه دنبــال سالمســازی فضــا باشــند.
البتــه شــافعی بــر ایــن بــاور اســت کــه تصدیگــری دولــت
در صحنــه اقتصــاد ،جلــو فضــای رقابتــی ســالم را گرفتــه
اســت .بــر همیــن اســاس اگرچــه دولــت صحنهگــردان
اصلــی اقتصــاد کشــور بــه شــمار مــیرود امــا بخــش
خصوصــی بازیگــران اصلــی آن اســت کــه بایــد بــه انــدازه
ســهم و فعالیتشــان در اقتصــاد بــه آنهــا بــازی داده شــود.
از آنســو رییــس اتــاق تهــران نیــز بــا ابــراز گلهمنــدی از
بیثباتــی در سیاســتهای وارداتــی کشــور کــه هرلحظــه
یــک فعــال اقتصــادی را بــا مشــکل مواجــه میکنــد بــه
«تعــادل» میگویــد :توقــف واردات کاالهــا خــاف قانــون
اســت .مســعود خوانســاری در عیــن حــال اظهــار میکنــد
کــه دولــت بایــد بــا بــه کارگیــری ابــزار تعرفــ ه و تغییــر
در تعرفــه برخــی اقــام مصرفــی مشــابه داخــل بتوانــد
واردات را مدیریــت کنــد کــه در چنیــن حالتــی دیگــر
نیــازی بــه برهــم زدن قاعــده بــازی و ممنوعیــت آنهــا بــه
کشــور نیســت .رییــس اتــاق تهــران در ادامــه بــا اشــاره
بــه پیشبینیهــای جهانــی در خصــوص رشــد اقتصــاد
کشــور تصریــح میکنــد :بانــک جهانــی بــرای اقتصــاد
دنیــا در ســال ۲۰۱۸میــادی یــک اقتصــاد تــوام بــا رشــد
پیشبینــی کــرده و بــرای ایــران هــم رشــد اقتصــادی
4درصــدی عنــوان کــرده اســت .البتــه زمانــی ایــن رشــد
محقــق خواهــد شــد ،کــه مانعــی بــر ســرراه فعالیتهــای
اقتصــادی ایجــاد نشــود .خوانســاری در عیــن حــال یکــی از
ملزومــات دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی را برداشــته شــدن
موانــع بــر ســرراه کســب وکار فعــاالن اقتصــادی میدانــد و
بــر ایــن بــاور اســت کــه رقابــت بیــن دســتگاههای دولتــی و
خصوصــی بایــد برطــرف شــود .او همچنیــن دربــاره وضعیــت
کســب وکار در ماههــای پایانــی ســال  ۹۶عنــوان میکنــد:
خوشــبختانه براســاس آمارهــا ،در ســه فصــل نخســت ســال
جــاری برخــی بخشهــای اقتصــادی و صنعتــی رشــد
مثبــت را تجربــه و بــا رونــق روب ـهرو شــدند .امیدواریــم بــا
اتخــاذ سیاســتگذاریهای منطقــی و پایــدار رشــد را در
ســایر صنایــع در ســال  97شــاهد باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

مجلس تصویب کرد :عوارض  8درصدی قیمت برق
در سال ۹۷
نماینــدگان مجلــس در مصوبــهای عــوارض هشــت
درصــدی مبلــغ بــرق مصرفــی را در بودجــه  ۹۷بــه
تصویــب رســاندند.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی
صبــح امــروز (یکشــنبه) مجلــس و در جریــان بررســی
جزئیــات الیحــه بودجــه در بخــش درآمــدی ،بنــد «ه»
تبصــره شــش ایــن الیحــه را بــه تصویــب رســاندند کــه
بــر اســاس آن عــوارض تامیــن منابــع اجــرای طرحهــای
توســعهای و نگهــداری شــبکههای روســتایی و تولیــد
بــرق تجدیدپذیــر و پــاک بــه میــزان  ۸درصــد بــرق
مصرفــی در ســقف  ۱۲هــزار و  ۸۰۰میلیــارد ریــال تعییــن
میشــود.
طبــق ایــن مصوبــه ،مشــترکین روســتایی و چاههــای
کشــاورزی از شــمول حکــم ایــن بنــد معــاف هســتند.
ایــن بنــد بــا  ۱۳۹رای موافــق ۶۴ ،رای مخالــف و ۱۰
رای ممتنــع از مجمــوع  ۲۴۰نماینــده حاضــر بــه تصویــب
رســید.
پیــش از تصویــب ایــن بنــد ،برخــی نماینــدگان نســبت
بــه افزایــش قیمــت بــرق در شــرایط فعلــی کشــور هشــدار
دادنــد و گفتنــد کــه ایــن امــر بــه مصلحــت نیســت.
مذاکره با کنسرسیوم ایرانی و روسی برای توسعه
میدان آذر
مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره شــرکت مهندســی
و توســعه نفــت از ادامــه مذاکــره بــه یــک کنسرســیوم
متشــکل از یــک شــرکت ایرانــی و یــک شــرکت روســی
بــرای توســعه میــدان نفتــی آذر خبــر داد.
ســید نورالدیــن شــهنازیزاده در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
بیــان اینکــه توســعه میــدان آذر در در دو گام بــه عنــوان
طــرح زودهنــگام در ســرویس قــرار خواهــد گرفــت،
توضیــح داد :اولیــن تولیــد از میــدان آذر بــه میــزان ۱۵
هــزار بشــکه در پایــان ســال  ۱۳۹۵و تولیــد دوم بــه
میــزان  ۱۵هــزار بشــکه در اردیبهشــت امســال صــورت

گرفــت .در حــال حاضــر از میــدان نمکــی آذر  ۳۰هــزار
بشــکه تولیــد مــی شــود.
وی ادامــه داد :بــا مذاکراتــی کــه بــا کنسرســیوم ایرانــی
و خارجــی انجــام مــی شــود قــرار اســت ایــن میــدان در
قالــب  IPCتوســعه پیــدا کنــد و تولیــد از آن بــه  ۶۵هــزار
بشــکه و در نهایــت صــد هــزار بشــکه در روز برســد.
مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه مذاکــرات در دســت
اقــدام اســت ،گفــت :ایــن مذاکــرات بــا یــک شــرکت
ایرانــی بــه نــام ســاعد یــا همــان ســروک اذر و یــک
جوینــت احتمــاال شــرکت روســی رزنفــت درحــال انجــام
اســت.
گاز تا  ۲۲سال دیگر منبع اصلی انرژی جهان
میشود
شــرکت  BPانتظــار دارد گاز از نفــت بــه عنــوان منبــع
انــرژی اصلــی جهــان در حــدود ســال  ۲۰۴۰پیشــی
بگیــرد زیــرا تقاضــا بــرای ســوخت فســیلی کمآالینــده
رشــد میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دومنیــک امــری  -نایــب رییــس
برنامهریــزی اســتراتژیک شــرکت  - BPدر یــک
کنفرانــس گازی در ویــن اظهــار کــرد :ایــن شــرکت
پیشبینــی میکنــد گاز از زغــال ســنگ در اوایــل دهــه
 ۲۰۳۰پیشــی بگیــرد و احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه
گاز پــس از ســال  ۲۰۴۰یــا پیــش از آن از نفــت نیــز
ســبقت بگیــرد.
وی بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه بــرآورد شــده کــه
رشــد تقاضــا بــرای گاز در چیــن ســال گذشــته حــدود ۱۵
درصــد بــر مبنــای ســال بــه ســال بــود و  BPانتظــار دارد
تقاضــا بــرای گاز مجموعــا حــدود  ۱.۶درصــد در ســال
رشــد کنــد در حالیکــه رشــد تقاضــا بــرای نفــت ۰.۸
درصــد خواهــد بــود.
بــه گفتــه ایــن مدیــر شــرکت  ،BPاز نظــر تقاضــا بــرای
گاز از ســوی بخشهــای مختلــف ،بخــش صنعــت بــه
ویــژه انعطــاف پذیــر مانــده و تقاضــا از ســوی بخــش
حمــل و نقــل بــه ســرعت رشــد میکنــد.
شــرکت  BPقــرار اســت جزییــات بیشــتر را در دورنمــای
انــرژی خــود در  ۲۰فوریــه منتشــر کنــد .ایــن شــرکت در
آخریــن گــزارش خــود اعــام کــرده بــود انتظــار دارد گاز
از زغــال ســنگ در بــازار انــرژی پیشــی گرفتــه و دومیــن

انـرژی
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منبــع ســوخت بــزرگ تــا ســال  ۲۰۳۵شــود.
غیراوپــک امســال  ۱.۷میلیــون بشــکه در روز افزایــش
براســاس گــزارش رویتــرز ،شــرکت  BPدر گــزارش قبلــی خواهــد یافــت.
خــود پیشبینــی کــرده بــود ســهم نفــت تــا ســال ۲۰۳۵
از  ۳۳بــه حــدود  ۳۰درصــد و ســهم گاز بــه حــدود  ۲۰رونق  ۱۹۰میلیارد دالری صنعت نفت از اصالحات
درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
مالیاتی
طبــق بــرآورد یــک شــرکت مشــاوره ،الیحــه اصالحــات
پایان زودهنگام توافق نفتی اوپک عجیب خواهد
مالیاتــی رییــس جمهــور آمریــکا کــه مــاه گذشــته از
بود
ســوی کنگــره تصویــب شــد ،بــه معنــای افزایــش حــدود
()IEA
ـرژی
ـ
ان
ـی
ـ
الملل
ن
بی
ـس
مدیــر بخــش بازارهــای آژانـ
 ۲۰۰میلیــارد دالری ارزش داراییهــای اکتشــافگران
اظهــار کــرد :کاهــش تولیــد نفــت بــه رهبــری اوپــک تــا نفتــی اســت.
پایــان امســال ادامــه خواهــد یافــت و پایــان زودتــر از موعد بــه گــزارش ایســنا ،شــرکت «وود مککنــزی» در
ایــن توافــق در ژوئــن مایــه شــگفتی بازارهــا خواهــد بــود .گزارشــی اعــام کــرد نــرخ مالیــات پاییــن تــر شــرکتی بــه
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،نیــل آتکینســون همــراه عوامــل دیگــری شــامل تســریع صــرف هزینههــای
اظهــار کــرد وضعیــت بازارهــا پــس از ســه ماهــه نخســت ســرمایه بــه معنــای افزایــش  ۱۹درصــدی یــا معــادل
ســال میــادی جــاری از مــازاد عرضــه بــه کمبــود انــدک  ۱۹۰.۴میلیــارد دالری ارزش داراییهــای ســودآور
عرضــه تغییــر خواهــد کــرد و در طــول ســال ،نســبتا اکتشــافگران پــس از احتســاب مالیــات اســت.
متعــادل خواهــد شــد .رشــد تقاضــا بــرای نفــت در ســال بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،ســودآوری باالتــر
 ۲۰۱۸حتــی بــا وجــود قیمتهــای باالتــر ،همچنــان داراییهــای نفتــی بــاارزش ،تغییــرات دیگــر در قانــون
قــوی خواهــد بــود.
کــه کاهــش ضررهــای گذشــته را محــدود میکنــد
وی در ادامــه افــزود ،پایــان توافــق کاهــش تولیــد اوپــک یــا ایالتهــا را بــه افزایــش هزینههــای تولیــد محلــی
در ژوئــن تعجــب برانگیــز خواهــد بــود.
تشــویق میکنــد ،کامــا جبــران خواهــد کــرد.
گمانهزنیهــا مبنــی بــر اینکــه اوپــک و ســایر مشــارکت
کننــدگان در توافــق کاهــش تولیــد شــامل روســیه ،بــا
واگذاری  11هزار مگاوات نیروگاه دولتی کلید
رشــد چشــمگیر قیمتهــا و کاهــش ذخایــر زودتــر از
خورد
موعــد مقــرر بــه کاهــش تولیــد پایــان میدهنــد ،افزایــش «محســن طــرز طلــب» افــزود :در کل  11هــزار و 570
یافتــه اســت .بانکهــای «بــی ان پــی پاریبــا»« ،یــو بــی مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی بخــش دولتــی بــرای
اس گــروپ» و «ســیتی گــروپ» پیشبینــی میکننــد واگــذاری بــه بخــش خصوصــی معرفــی شــده اســت.
ایــن توافــق در نیمــه دوم امســال بــه پایــان میرســد .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ســرمایه گــذاران
اوپــک و روســیه مــاه میــادی جــاری مجــددا تاکیــد خارجــی نیــز مــی تواننــد ســهام ایــن نیــروگاه هــا را
کردنــد کاهــش تولیــد را تــا پایــان ســال ادامــه میدهنــد خریــداری کننــد ،گفــت :مانعــی بــرای ورود ســرمایه
و بــرای همــکاری پــس از پایــان ایــن توافــق ،ابــراز گــذاران خارجــی وجــود نــدارد و آنهــا نیــز مــی تواننــد
آمادگــی کردنــد .خالــد الفالــح ،وزیــر انــرژی عربســتان ســهام نیــروگاه هــای موجــود در فهرســت واگــذاری را
اظهــار کــرده اســت تولیدکننــدگان بایــد بــه محدودیــت خریــداری کننــد.
تولیــد تــا پایــان ســال  ۲۰۱۸ادامــه دهنــد زیــرا بــازار بــه گــزارش ایرنــا ،ســازمان خصوصــی ســازی نــام چهــار
ممکــن اســت تــا پایــان ســال میــادی جــاری یــا در ســال شــرکت «تولیــد نیــروی بــرق لوشــان»« ،مدیریــت تولیــد
 ۲۰۱۹تعــادل خــود را دوبــاره بازیابــد.
نیــروی بــرق لوشــان»« ،تولیــد نیــروی بــرق شــاهرود» و
مدیــر بخــش بازارهــای آژانــس بینالمللــی انــرژی اظهــار «تولیــد نیــروی بــرق آذربایجــان» در فهرســت بنــگاه هــای
کــرد آمریــکا امســال حــدود یــک میلیــون بشــکه در روز در حــال عرضــه قــرار داده اســت.
عرضــه جدیــد اضافــه خواهــد کــرد کــه ایــن بــرآورد بــا بــر اســاس سیاســت هــای اصــل  44قانــون اساســی ،بایــد
دورنمــای اوپــک فاصلــه چندانــی نــدارد .مجمــوع عرضــه ســهم نیــروگاه هایــی کــه توســط دولــت اداره مــی شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه  20درصــد و ســهم بخــش خصوصــی بــه  80درصــد
برســد؛ در همیــن راســتا ،واگــذاری بخشــی از نیــروگاه هــا
در دســتور کار قــرار گرفــت.
اکنــون بیــش از  60درصــد ظرفیــت نیروگاهــی توســط
بخــش خصوصــی و بقیــه توســط دولــت اداره مــی شــود.
مدیــر عامــل شــرکت تولیــد نیروی بــرق حرارتــی همچنین
در مــورد باقــی مانــدن بدهــی نیــروگاه هــای واگــذار شــده
بــرای دولــت ،گفــت :در واگــذاری هــای جدیــد ،نیــروگاه
هــا در قالــب شــرکت واگــذار مــی شــود و خریــداران
ســهام شــرکت را خریــداری مــی کننــد.
وی در ایــن ارتبــاط افــزود :همــه درآمدهــا و تعهــدات
شــرکت هــا پــس از واگــذاری بــه خریــدار منتقــل مــی
شــود.
ایــن ســخن طــرز طلــب ،بــه واگــذاری نیــروگاه هــا در
گذشــته اشــاره دارد کــه در آن واگــذاری هــا نــه تنهــا
منابعــی در اختیــار صنعــت بــرق قــرار نــداد ،بلکــه بدهــی
هــای آن نیــروگاه هــا نیــز بــرای شــرکت بــرق حرارتــی
باقــی مانــد.
ایــن در حالیســت کــه بــا اســتناد بــه مــاده  2قانــون
حمایــت از صنعــت بــرق ،تــا  70درصــد منابــع حاصــل
از واگــذاری نیــروگاه هــا بایــد بــرای تکمیــل طــرح هــای
نیمــه تمــام بــه وزارت نیــرو برگــردد.
برنامه افزایش  20درصدی ساالنه صادرات به قاره
آفریقا
فــرزاد پیلتــن گفــت :حجــم تجــارت ایــران و آفریقــا در 9
مــاه ســال  96حــدود  763میلیــون دالر بــوده کــه از ایــن
میــزان  518میلیــون دالر صــادرات ایــران بــه آفریقــا و
 245میلیــون دالر شــامل واردات ایــران از قــاره آفریقــا
بــوده اســت.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه
تجــارت افــزود :عمــده کاالهــای صادراتــی بــه ترتیــب
شــامل بوتــان مایــع  98میلیــون دالر ،محصــوالت از
آهــن و فــوالد  73میلیــون دالر ،قیــر  56میلیــون دالر،
پروپــان مایــع  34میلیــون دالر ،متانــول  20میلیــون دالر
و ســیمان  12میلیــون دالر اســت.
وی افــزود :در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته
صــادرات ایــران بــه آفریقــا حــدود  23درصــد از نظــر
ارزش رشــد نشــان میدهــد و حــدود  18درصــد رشــد

وزنــی داشــته اســت.
پیلتــن مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران در قــاره افریقــا
بــه ترتیــب کشــورهای مصــر ،کنیــا ،ســودان ،آفریقــای
جنوبــی ،موزامبیــک ،تانزانیا،ســومالی ،ســاحل عــاج و
تونــس عنــوان کــرد و گفــت :تدویــن طــرح راهبــردی
توســعه صــادرات ایــران بــه آفریقــا ،تشــکیل مســتمر
جلســات کارشناســی کمیســیون اقتصــادی ســتاد آفریقــا،
تصویــب بســته  6مــادهای حمایــت از توســعه صــادرات
بــه قــاره آفریقــا در دی مــاه امســال از جملــه اقدامــات
بــه عمــل آمــده طــی ســه ســال گذشــته بــرای توســعه
تجــارت بــه آفریقــا بــوده اســت.
پیلتــن بیــان داشــت :برگــزاری نمایشــگاههای اختصاصــی
ایــران در کنیــا ،تونــس و نیجریــه و مشــارکت در
نمایشــگاههای بیــن المللــی کشــورهای افریقــای جنوبــی،
اتیوپی،ســنگال ،ســاحل عــاج ،نیجریــه ،غنــا و کنیــا و
الجزایــر را از دیگــر اقدامــات میتــوان عنــوان کــرد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه
تجــارت گفــت :تعییــن چشــم انــداز افزایــش ســاالنه
 20درصــدی صــادرات بــه قــاره افریقــا بــر اســاس
برنامههــای کالن کشــور ،پیگیــری راه انــدازی خطــوط
حمــل و نقــل دریایــی بــه بنــادر آفریقایــی و یــا اعطــای
تســهیالت حمــل دریایــی ،پیگیــری تاســیس مراکــز
تجــاری و بازاریابــی محصــوالت ایرانــی در آفریقــا از
جملــه برنامههــا و چشــماندازهای تجــارت بــه آفریقــا
اســت.
وی در مــورد روابــط بانکــی بــا کشــورهای آفریقایــی
گفــت :در دوران تحریــم مانند ســایر کشــورها مشــکالتی
در روابــط بانکــی بــا کشــورهای آفریقایــی وجــود داشــت،
امــا بعــد از تحریــم ایــران در رابطــه بــا برقــراری روابــط
بانکــی بــا بعضــی از کشــورهای هــدف صــادرات در قــاره
آفریقــا مذاکراتــی انجــام داده اســت.
پیلتــن بیــان داشــت :مســئوالن دولتــی آنهــا هــم ابــراز
عالقــه و تمایــل بــرای برقــراری روابــط بانکــی بــا اعــام
کردهانــد و بعضــی از بانکهــای ایــن کشــورها هــم در
مذاکــرات بــا بانکهــای ایرانــی ابــراز تمایــل کردهانــد
و برخــی پیشــرفتها هــم وجــود داشــته ،ولــی هنــوز
دســتاورد مــورد انتظــار بــرای برقــراری روابــط بانکــی
بخشهــای خصوصــی ایــران بــا کشــورهای مذکــور
محقــق نشــده اســت.

انـرژی

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

افت سرمایهگذاری خارجی

ایســنا|حجم کل ســرمایهگذاری خارجــی در بخــش
صنعــت ،معــدن و تجــارت طــی 8ماهــه ســال جــاری
معــادل 2.1میلیــارد دالر بــوده کــه در قیــاس بــا رقــم
 4.83میلیــارد دالری مــدت مشــابه ســال گذشــته
بــا افــت محسوســی روبــهرو شــده اســت .وضعیــت
طرحهــای صنعتــی ،معدنــی و تجــاری مصــوب در هیــات
ســرمایهگذاری خارجــی بــه گونهیــی اســت کــه تعــداد
ایــن طرحهــا تــا پایــان آبــان ســال جــاری  ۴۷مــورد بــوده
کــه در قیــاس بــا  ۴۲طــرح مصــوب در مدت مشــابه ســال
قبــل بــا رشــد ۱۱درصــدی همــراه شــده اســت .امــا حجــم
کل ســرمایهگذاری خارجــی در طرحهــای صنعتــی،
معدنــی و تجــاری طــی 8ماهــه ســال جــاری معــادل
2.1میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه 4.83میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری خارجــی صــورت گرفتــه در مــدت مشــابه
ســال قبــل ،بــا کاهــش  ۶۷درصــدی روبـهرو شــده اســت.
ثبت  ۲۴تشکل جدید در اتاق تهران
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران گفــت :در ســال جــاری  ٢٤تشــکل در اتــاق تهــران
ثبــت شــده و برنامــه داریــم تشــکل هــای مرتبــط را ثبــت
و شناســایی کنیــم.
مســعود خوانســاری رییــس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن
وکشــاورزی تهــران در آییــن گشــایش خانــه تشــکلهای
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی گفــت :اوضــاع اقتصــادی کشــور
بــا مشــکل مواجــه اســت و قطــار اقتصــادی مقــداری از
ریــل خــارج شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش خصوصــی قویتــر و
منســجمتر حرکــت کند،گفــت :وقتــی صــدای مــا رس ـاتر
خواهــد شــد کــه منســجم باشــیم و نهادهــای عمومــی
تاســیس کنیــم.
رییــس اتــاق تهــران یــادآور شــد :از دو ســال قبــل
راهکارهایــی را بــرای تقویــت بخــش خصوصــی اتخــاذ
کنیــم و یکــی از آنهــا تاســیس خانــه تشــکلهای
اقتصــادی بــود .ســاختمانی کــه امــروز افتتــاح میشــود
پیــش از ایــن خریــداری شــده بــود و امــروز بــه بهــره
بــرداری میرســد.
خوانســاری بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای آمــوزش تشــکلها
بــا موسس ـهای اتریشــی قــرارداد بســتهایم،گفت :در ســال
جــاری  ٢۴تشــکل در اتــاق تهــران ثبــت شــده و برنامــه
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داریــم تشــکلهای مرتبــط را ثبــت و شناســایی کنیــم
و امیــدوار هســتیم تعــداد تشــکل را بــه  ١٠٠تشــکل
برســانیم.

وزارت نیرو به دنبال افزایش مبادالت خارجی

معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو گفــت :مبــادالت انــرژی
بــا کشــورهای همســایه بایــد بــه  25میلیــارد کیلــووات
ســاعت در ســال برســد.
بهگــزارش ایســنا ،همایــون حائــری در آییــن افتتــاح
مرکــز پایــش ،امنیــت فنــاوری اطالعــات و مخابــرات
صنعــت بــرق کشــور و چنــد پــروژه صنعــت بــرق در بــرق
منطقـهای زنجــان و هرمــزگان بــه صــورت ویدئوکنفرانــس
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــرکت مدیریــت شــبکه
بــرق ایــران ،پایــش دینامیکــی شــبکه و کنتــرل آن
و البتــه پایــش بــورس و اقتصــاد انــرژی را برعهــده دارد
،اظهــار کــرد :میبایســت بــا توجــه بــه افزایــش ظرفیــت
انرژیهــای نــو در کشــور بــه زودی پایــش ســبد انــرژی
جهــت پایــش زیســت محیطــی شــبکه بــرق نیــز فراهــم
شــود.
حائــری تصریــح کــرد :بــر کســی پوشــیده نیســت کــه
شــبکه بــرق قــدرت کشــور دارای یــک کالس جهانــی
اســت و ایــن امــر مرهــون رابطــه نزدیــک و تنگاتنــگ
مدیریــت شــبکه بــرق کشــور بــا دانشگاههاســت کــه
نمونــه آن را میتــوان در ســاخت همیــن دیســپاچینگ
بومــی مالحظــه کــرد.
معــاون بــرق و انــرژی در ادامــه با اشــاره به مســئولیتهای
خــود در چهــار ســال آتــی و لــزوم همــکاری تمــام شــبکه
بــرق کشــور بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،اظهــار
داشــت :چندیــن هــدف در برنامــه مشــخص شــده از ســوی
وزیــر نیــرو بــرای معاونــت بــرق و انــرژی بــه شــرکت
مدیریــت شــبکه بــرق مربــوط هســتند کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه راه انــدازی دیســپاچینگ جدیــد ،طراحــی
دیســپاچینگ بومــی ،راه انــدازی  ،CSOCمرکــز پایــش
مدیریــت مصــرف ،افزایــش تبــادالت انــرژی بــه  25میلیارد
کیلــووات ســاعت در ســال ،اتصــال بــه شــبکه بــرق اروپــا
و افزایــش ســهم بــورس بــه  50درصــد از پنــج درصــد
کنونــی اشــاره کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و اتریــش بــا
برگــزاری مجمــع موســس در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران تاســیس
شــد.
اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و اتریــش بــا برگــزاری
مجمــع مؤســس در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران ،بــا حضــور محمدرضــا کرباســی معــاون
بینالملــل اتــاق ایــران ،اســتفان شــولتز ســفیر جمهــوری
اتریــش در تهــران ،کریســتف گرابمایــر رایــزن بازرگانــی
ســفارت اتریــش ،حمیــد بیــات معــاون مدیــرکل اروپــا
وزارت امــور خارجــه و بهــروز الفــت مدیــرکل اروپــا و
آمریــکای ســازمان توســعه تجــارت تأســیس شــد.
محمدرضــا کرباســی معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه زمینههــای همــکاری میــان
ایــران و اتریــش گفــت« :حضــور فعــاالن اقتصــادی در این
نشســت نشــان از عالقمنــدی آنهــا بــه تقویــت همــکاری
مشــترک اقتصــادی ایــران بــا اتریــش اســت».
او ادامــه داد« :ایــران فرامــوش نمیکنــد کــه اولیــن و
بزرگتریــن هیــات اقتصــادی اروپایــی پــس از برجــام
از اتریــش بــه ایــران آمــد .در آن ســفر رئیــس جمهــور
اتریــش در رأس هیاتــی  200نفــره اقتصــادی بــه ایــران
آمــد کــه نشــان از نــگاه ویــژه اروپــا بــه ایــران بهخصــوص
نــگاه دولــت اتریــش بــه توســعه همکاریهــای اقتصــادی
بــا ایــران دشــات .البتــه نــگاه مــا هــم در راســتای فعالیت
اقتصــادی بــا اتریــش بــه عنــوان یکــی از کشــورهای
پیشــرو در اروپــا بســیار ویــژه اســت».
کرباســی گفــت« :در دو مــاه گذشــته بــه دلیــل همــکاری
خــوب ســفیر اتریــش بــا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران ،اولیــن هیــات روســای اتاقهــای
سراســر کشــور بــه دعــوت رئیــس اتــاق بازرگانــی اتریــش
بــه ایــن کشــور ســفر کــرد».
بــه گفتــه کرباســی در ایــن ســفر ســه روزه ،نتایــج
ارزشــمندی بــرای اقتصــاد دو کشــور حاصــل شــد.
معــاون بیــن الملــل اتــاق ایــران گفــت« :علــی رغــم
ســطح خــوب همــکاری سیاســی بیــن دو کشــور،
متاســفانه روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران و اتریــش
وضعیــت مطلوبــی نــدارد .حجــم روابــط ایــران و اتریــش
 300میلیــون تــا  350میلیــون دالر تخمیــن زده
میشــود امــا ایــن حجــم از روابــط اصــ ً
ا راضیکننــده

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

به تسهیالت صندوق توسعه ،آدرس
غلط ندهیم

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
تاسیس شد
نیســت .امیدواریــم بعــد از تشــکیل اتــاق مشــترک ایــران
و اتریــش بــا برنامــه ریــزی ،زمینــه همــکاری گســتردهتر
در بخــش تجــارت ،بازرگانــی و ســرمایه گــذاری فراهــم
شــود».
بــه گفتــه کرباســی در بخــش بنگاههــای کــوچ و متوســط،
ظرفیتهــای بســیاری بــرای همــکاری وجــود دارد کــه
نیازمنــد نــگاه ویژه اســت .وی افــزود« :ایــران در منطقهای
بــا جمعیــت بیــش از  400میلیــون نفــر ،دارای موقعیــت
ویــژه سیاســی-اقتصادی اســت؛ منطقــهای کــه بــازار
مســتعدی بــرای صــادرات کاال اســت .بــه نظــر میرســد
بــا مشــارکت شــرکتهای اتریشــی در ســرمایه گــذاری
بــرای پروژههــای تولیــدی در ایــران میتــوان بــا قیمــت
تمــام شــده مناســب کاال را تولیــد و بــه کشــورهای
آســیای میانــه ،روســیه ،افغانســتان و عــراق صــادر کــرد.
ایــران آمــاده اســت فضــا را بــرای حضــور شــرکتهای
ســرمایه گــذار فراهــم کنــد».
اتریش را یک کشور قابلاتکا بدانید
ســفیر اتریــش طــی ســخنانی در ایــن نشســت تأســیس
اتــاق مشــترک ایــران و اتریــش را ابتکارعمــل اقتصــاد
ایــران دانســت و تصریــح کــرد :دولتهــا موظــف هســتند
چارچــوب حقوقــی و قانونــی الزم را بــرای اینچنیــن
حرکتهایــی در نظــر بگیرنــد؛ از ایــن رو هــر بازخــورد
و پیشــنهادی از طــرف شــرکتها در راســتای تســهیل
قوانیــن را پذیــرا هســتیم.

شــولتز ظرفیتهــای موجــود بــرای همــکاری بیــن
ایــران و اتریــش را گســترده ارزیابــی و در اشــاره بــه
موفقیتهــای اخیــر اقتصــادی ایــران گفــت :بــه اعتقــاد
مــن بهبــود رتبــه ریســک اعتبــاری ایــران از جملــه
موفقیتهــا و گشــایشهای دولــت جدیــد اســت و
اتریــش از ایــن بهبــود رتبــه در مجامــع بینالمللــی
حمایــت میکنــد .موفقیــت دیگــر دولــت ایــران عضویــت
در کنوانســیون مبــارزه بــا جرائــم چندملیتــی اســت کــه
بــه تازگــی در مجلــس شــورای اســامی ایــران تصویــب
شــده اســت .ایــن موفقیــت دیگــری اســت کــه در ایــن
دوره نصیــب ایــران شــده اســت.
ســفیر اتریــش وضعیــت بنگاههــای کوچــک و متوســط
را در ایــران و در اتریــش مــورد توجــه قــرار داد و تصریــح
کــرد :ایــن بنگاههــا عامــل رشــد اقتصــادی ایــران و
اتریــش هســتند بنابرایــن توجــه بــه آنهــا در رشــد
اقتصــادی میتوانــد مؤثــر باشــد.
ســفیر اتریــش خطــاب بــه تجــار و بازرگانــان حاضــر در
نشســت گفــت :میتوانیــد اتریــش را یــک شــریک قابــل
اتــکا بدانیــد .مــا اعــام آمادگــی میکنیــم و حاضــر
هســتیم در پیشــبرد برنامههــای اقتصــادی ایــران تــا
زمانــی کــه شــرایط بــرای فعالیــت فراهــم باشــد حضــور
داشــته باشــیم.
شــولتز همچنیــن بــه حجــم مبــادالت دوجانبــه بــا ایــران
در  ۱۰مــاه اول ســال  ۲۰۱۷اشــاره کــرد .بــر اســاس
اظهــارات وی حجــم مبــادالت دو کشــور در ایــن بــازه

دارای توجیــه اقتصــادی ،راه را بــرای افزایــش ســهم
بخــش خصوصــی در اقتصــاد بــاز کنــد .ایــن مســیر هــدف
اشــتغالزایی دولــت را نیــز محقــق خواهــد کــرد .در ایــن
میــان امــا ضــروری اســت در تخصیــص منابــع صنــدوق
ملــی عدالــت بیشــتری رعایــت شــود.
طبــق مصوبــه ســال گذشــته مجلــس کــه بــا اذن مقــام
معظــم رهبــری صــورت گرفــت ،یــک و نیــم میلیــارد دالر
از منابــع صنــدوق بــرای تســهیالت اشــتغال روســتایی
کنــار گذاشــته شــد .پرداخــت ایــن تســهیالت بــه تازگــی
آغــاز شــده اســت .وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
نیــز بــه عنــوان مســوول مســتقیم ایــن طــرح بــر اعطــای
تســهیالت بــه بنــگاه هــای روســتایی کــه اشــتغال آفریــن
هســتند ،نظــارت دارد .انتظــار مـیرود در ایــن مســیر بــه
اســتانهای کمبرخــوردار توجــه ویــژهای شــود.
اگــر تســهیالت جدیــد بیشــتر بــه ســمت اســتانهای
برخــوردار ســوق پیــدا کنــد ،همــان ضعــف قدیمــی کــه
بــه توســعه غیرمتــوازن مناطــق مختلــف کشــور انجامیــده،
تکــرار خواهــد شــد .اگــر قــرار اســت بــه توســعه متــوازن
برســیم و بــا نــگاه منطقــهای بــه دنبــال تقویــت بنیــه
اقتصــادی در همــه نقــاط کشــور باشــیم ،بایــد در
روشهــای حمایتــی تجدیــد نظــر داشــته باشــیم .مســئله
بیــکاری را بایــد بــا اولویــت اســتانهای کمبرخــوردار
رفــع کــرد .همانطــور کــه از نــام صنــدوق توســعه ملــی
نمایــان اســت ،بایــد بــا نگاهــی ملــی بــه توســعه متــوازن
در همــه بخشهــای کشــور حســاس باشــیم و در ایــن راه
تســهیالتدهی بــه اســتان هــای کمبرخــوردار را اولویــت
ببخشــیم.

زمانــی  391میلیــون یــورو بــوده اســت .وی افــزود :ایــران
 4دهــه پیــش دومیــن شــریک تجــاری اتریــش در خــارج
از مرزهــای اروپــا بــوده اســت؛ مــا در ســفارت اتریــش
قصــد داریــم بــار دیگــر بــه ایــن ســطح از مبــادالت
تجــاری بــا ایــران برســیم و معتقدیــم بــه ایــن هــدف
خواهیــم رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شرکتهای ایرانی ثبت شده در
عمان هیچ تفاوتی با شرکتهای
عمانی ندارند

شــرکتهای ایرانــی ثبــت شــده در عمــان
هیــچ تفاوتــی بــا شــرکتهای عمانــی ندارنــد
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عمــان گفــت:
حجــم صــادرات بــه کشــور عمــان در ســال 148 ،92
میلیــون دالر بــود کــه ایــن میــزان بــا رشــد  3.7برابــری
در ســال گذشــته بــه  543میلیــون دالر رســیده اســت.
بــرای
را
خصوصــی
بخــش
بانکهــا
رفــع مشــکالت تولیــد همراهــی کننــد
محســن ضرابــی در همایــش معرفــی فرصــت هــای بازرگانــی
و ســرمایه گــذاری ایــران و عمــان ،در ســالن جلســات اتــاق
بازرگانــی قــم افــزود :بــا وجــود روابــط سیاســی خــوب بیــن
ایــران و عمــان ،بــه دلیــل حــل نشــدن برخــی موانــع و
مشــکالت ،روابــط اقتصــادی خوبی بین  2کشــور وجود ندارد.
وی اضافــه کــرد :در ســال هــای گذشــته ثبــت شــرکت
بــرای بازرگانــان ایرانــی در کشــور عمــان دشــوار بــود،
روابــط بانکــی حتــی صرافــی هــا قطــع بــود و خــط
مســتقیم کشــتیرانی بیــن  2کشــور وجــود نداشــت.
وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر ثبــت شــرکت در کشــور
عمــان بــا ســهولت امکانپذیــر اســت و در مهرمــاه امســال نیز
بیــن ایــران و عمــان توافــق شــد تــا شــرکت هــای ایرانــی
بتواننــد بــا ســهام صــد درصــد معــاف از مالیــات و فقــط بــا
اجــاره دفتــر ،شــرکت خــود را در ایــن کشــور ثبــت نماینــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عمــان
گفــت :حجــم صــادرات ایــران بــه کشــور عمــان در 6
مــاه نخســت امســال 348 ،میلیــون دالر بــوده اســت.
ضرابــی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر بانــک هــای
ایــران بــا  2بانــک عمانــی رابطــه کارگشــایی
دارد و امــکان انتقــال ارز بــه کشــور عمــان بــرای
ســهولت در امــر ســرمایه گــذاری فراهــم اســت.
وی افــزود :همچنیــن بــا صنــدوق توســعه ملــی موافقــت
صــورت گرفتــه تــا بــه انــدازه حجــم مصالــح و خدمــات
فنــی مهندســی کــه بــرای احــداث کارخانــه از ایــران
بــه عمــان صــادر مــی شــود ،تســهیالت فراهــم شــود.
وی در توصیــف ویژگــی هــای کشــور عمــان گفــت :عمــان

کشــوری بــا مــردم نجیــب و قابــل اعتمــاد و دولتمردانــی
دانــا و زیرســاخت هایــی بســیار خــوب ،بنــادری فعــال و
پیشــرفته ،مناطــق آزاد و مجهــز ،تســهیالت نــرخ بانکــی
مناســب و تــورم  1.1درصــد اســت کــه بازرگانــان ایرانــی
مــی تواننــد در ایــن کشــور بــه فعالیــت اقتصــا بپردازنــد.

بزرگترین نیروگاه مجازی دنیا
در استرالیا ساخته میشود

اســترالیای جنوبــی قصــد دارد بــا فراهــم کــردن پنلهــای
خورشــیدی و باطریهــای ســاخت تســا بــرای حداقــل ۵۰
هــزار خانــه ،بزرگترین نیــروگاه مجازی جهــان را ایجاد کند.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت ایالــت اســترالیای جنوبــی
اعــام کــرد ایــن برنامــه بــه صــورت آزمایشــی بــا
 ۱۱۰۰ســاختمان دولتــی آغــاز میشــود و  ۵کیلــووات
پنــل خورشــیدی و  ۱۳.۵کیلــووات ســاعت باطــری
پــاوروال  ۲تســا بــه صــورت رایــگان نصــب خواهــد
شــد و از طریــق فــروش بــرق فاینانــس میشــود.
ایــن برنامــه بــه  ۲۴هــزار امــاک دولتــی دیگــر گســترش
خواهــد یافــت و قــرارداد مشــابه بــه همــه خانوارهــای
اســترالیای جنوبــی عرضــه خواهــد شــد .تســا در بیانیــه
ای اعــام کــرد برنامــه مذکــور مشــارکت  ۵۰۰۰۰خانــه در
چهــار ســال آینــده را پیــش بینــی کــرده اســت و بمحــض
اینکــه تکمیــل شــود ،به انــدازه ظرفیــت یک توربیــن گازی
بــزرگ یــا نیــروگاه زغــال ســوز بــرق تولیــد خواهــد کــرد.
الــون ماســک ،مدیرعامــل میلیــاردر تســا ســال
گذشــته بزرگتریــن سیســتم باطــری یــون لیتیومــی
جهــان را بــرای حمایــت از شــبکه بــرق اســترالیای
جنوبــی ســاخت .وی پیشبینــی کــرده اســت کــه
تســا میتوانــد در مــدت  ۱۰۰روز تاسیســاتی بــا
ظرفیــت  ۱۰۰مــگاوات را در اســترالیا ایجــاد کنــد.
اســترالیا کــه یکــی از بزرگتریــن کاربــران پنلهــای
خورشــیدی ســقفی جهــان اســت ،احتمــاال ســال گذشــته
بیشــترین ظرفیــت جدیــد را ایجــاد کــرده زیــرا کاربــران به
دنبــال کاهش صورتحســابهای بــرق تصاعدی خــود بودند.
طبــق گــزارش بلومبــرگ نیــو انــرژی فاینانــس ،بــا
وجــود یارانههــا و تعرفههــای حمایتــی ،تــاش
کاربــران بــرای دور زدن افزایــش هزینــه بــرق و تــاش
فروشــندگان بــرای ورود بــه ایــن بخــش تجــاری ،در رشــد
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پنلهــای خورشــیدی در اســترالیا موثــر بــوده اســت.
اســترالیای جنوبــی در ســال  ۲۰۱۶کــه طوفانهــا بــه
خطــوط انتقــال بــرق آســیب زدنــد ،بــا قطعــی بــرق
گســترده در ایــن ایالــت روبــرو شــد .مالکــوم ترنبــال،
نخســت وزیــر اســترالیا بکارگیــری ســریع نیــروی
تجدیدپذیــر را عامــل قطعــی بــرق ایــن ایالــت خوانــده
اســت .نیروهــای خورشــیدی و بــادی در حــدود ۴۰
درصــد از تولیــد نیــروی اســترالیای جنوبــی ســهم دارنــد
کــه باالتریــن نــرخ در میــان ایالتهــای استرالیاســت.
طبــق گــزارش بلومبــرگ نیــو انــرژی فاینانــس،
پنــل خورشــیدی ســقفی  ۲۴درصــد از تولیــد بــرق
اســترالیا تــا ســال  ۲۰۴۰را تشــکیل خواهــد داد.
تحلیلگــران بــرآورد کردهانــد  ۲۵۰مــگاوات
نیــروی تولیــد  ۵۰۰۰۰خانــه ،صورتحســاب انــرژی
خانوارهــای مشــارکت کننــده در ایــن طــرح
را بــه میــزان  ۳۰درصــد کاهــش خواهــد داد.
تســا اعــام کــرده تحــت برنامــه اســترالیای جنوبــی،
حداکثــر  ۶۰۰۰۰خانــه در ســال  ۲۰۱۸باطریهــای
پــاوروال و پنلهــای خورشــیدی دریافــت خواهنــد کــرد.

برنامه گسترش انتقال برق به
ارمنستان
پــاون معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو گفــت :بــا
انجــام توافــق بیــن دو کشــور خــط ســوم 400کیلوولتــی
انتقــال بــرق ارمنســتان بــه ایــران تــا ســپتامبر  2019بــه
بهرهبــرداری میرســد« .همایــون حائــری» معــاون بــرق
و انــرژی در نشســت بــا «هایــک هاراطونیــان» معــاون
وزیــر زیرســاختهای انــرژی و منابــع طبیعــی ارمنســتان
اظهــار کــرد :خوشــحالم کــه طــرف ارمنســتان باالخــره
بــرای ســاخت خــط ســوم 400کیلوولتــی انتقــال بــرق از
ارمنســتان بــه ایــران بــا شــرکت ایرانــی بــه توافــق رســیدند
و انشــاهلل در صــورت نهایــی شــدن توافــق بتــوان شــاهد
بــه بهرهبــرداری رســیدن ایــن پــروژه در زمــان تعییــن
شــده بــود .وی افــزود :پیــش از ایــن قــرار بــود ،خــط ســوم
400کیلوولتــی انتقــال بــرق ارمنســتان بــه ایــران تا ســپتامبر
 2018بــه بهرهبــرداری برســد امــا بنــا بــه دالیلــی اجــرای
آن بــه تاخیــر افتــاد .بــا ایــن حــال بــا انجــام توافقاتــی قــرار
شــد تــا ســپتامبر  2019ایــن خــط بــه بهرهبــرداری برســد.
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معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو همچنیــن درخصــوص
پیشــنهاد معــاون وزارت زیرســاخت و انــرژی ارمنســتان
مبنــی بــر افزایــش صــادرات بــرق ارمنســتان بــه ایــران از
350مــگاوات کنونــی بــه 400مــگاوات گفــت :مــا از ایــن
پیشــنهاد اســتقبال میکنیــم و امیدواریــم مبنــای مــا در
تابســتان ســال آینــده همیــن 400مــگاوات باشــد.
حائــری تاکیــد کــرد :درگیــر کــردن دو کشــور گرجســتان
و ترکمنســتان نیــز در مبــادالت انــرژی میــان ارمنســتان
و ایــران نیــز میتوانــد نقــش بســزایی در گســترش
همکاریهــای چنــد جانبــه میــان ایــن کشــورها و توســعه
روابطآنهــا بــا یکدیگــر داشــته باشــد.

تفاوت برداشت ایران و عراق از
میادین مشترک اعالم شد
مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره شــرکت
مهندســی و توســعه نفــت (متــن) ،آخریــن میــزان
تفــاوت برداشــت ایــران و عــراق در برداشــت از
میادیــن مشــترک بیــن ایــن دو کشــور (میادیــن
غــرب کارون) را اعــام کــرد.
ســید نورالدیــن شــهنازیزاده درمــورد میــزان برداشــت
ایــران و عــراق از میادیــن مشــترک غــرب کارون گفــت:
ایــران در برداشــت از میادیــن مشــترک غــرب کارون در
اوایــل ســال  ۱۳۹۵تــا مــاه اردیبهشــت یــا خــرداد از عــراق
عقبتــر بــود ،امــا در حــال حاضــر براســاس اطالعاتــی کــه
اســتخراج شــده خوشــبختانه ایــران در حــال حاضــر در
برداشــت از میادیــن غــرب کارون از عــراق جلوتــر اســت.
وی افــزود :ممکــن اســت در برداشــت از در آزادگان عقبتــر
باشــیم ،امــا در برداشــت از یــادآوران جلوتــر هســتیم .میــزان
تولیــد فعلــی ایــران از میادیــن غــرب کارون  ۳۲۰هــزار
بشــکه در روز اســت .عــراق از میادیــن آزادگان و یــادآوران
کــه در طــرف عــراق ،مجنــون و فهیــا هســتند  ۳۰۰هــزار
بشــکه برداشــت میکنــد.
مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت بــا بیــان اینکــه «در راســتای سیاســت هــای
اقتصــاد مقاومتــی تــا پایــان ســال  ۳۵۰ ،۱۳۹۶هــزار بشــکه
در روز بایــد از میادیــن غــرب کارون برداشــت شــود»

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

استارت  ۵۵۰۰پروژه
برقی در کشور زده شد

وزیــر نیــرو گفــت ۵۵۰۰ :پــروژه صنعــت بــرق در
دهــه فجــر و در آســتانه چهلمیــن ســال پیــروزی
انقــاب بــه ارزش  ۵۰هــزار میلیــارد تومان در ســطح
کشــور افتتــاح شــده و یــا در شــرف افتتــاح اســت.

همزمــان بــا آغــاز دهــه مبــارک فجــر و در آســتانه
چهارمیــن دهــه پیــروزی انقــاب اســامی ،بهرهبــرداری
و عملیــات اجرایــی بیــش از  ۳هــزار پــروژه گازرســانی
بــا هزینـهای بالــغ بــر  ۲هــزار میلیــارد تومــان از ســوی
شــرکت ملــی گاز آغــاز شــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز بــه نقــل از شــرکت ملــی گاز،
حمیدرضــا عراقــی اظهــار کــرد :گازرســانی بــه حــدود
 ۱۱هــزار روســتا و تأمیــن انــرژی مســتمر ،مطمئــن و
پایــدار از ســوی ایــن شــرکت ،از جملــه اقدامهــای
بینظیــر دولــت تدبیــر و امیــد اســت.
وی افــزود :بهرهبــرداری از یــک هــزار و  ۵۳۷پــروژه
گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای کشــور بــا هزینـهای
معــادل  ۹۲۰میلیــارد تومــان در دهــه مبــارک فجــر
آغــاز میشــود ،همچنیــن هــزار و  ۱۴۵پــروژه جدیــد
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بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در مراســم در آییــن
افتتــاح مرکــز پایــش ،امنیــت فنــاوری اطالعــات و مخابرات
صنعــت بــرق کشــور و چنــد پــروژه صنعــت بــرق در بــرق
منطقـهای زنجــان و هرمــزگان بــه صــورت ویدئوکنفرانــس،
اظهــار کــرد :اهــم پروژههــا در حــوزه نیروگاهــی بــوده کــه
بــه ظرفیــت  ۲۷۲۳مــگاوات و مبلــغ دو میلیــارد و ۹۰
میلیــون یــورو در نقــاط مختلــف کشــور در شــرف افتتــاح
اســت.
وی ادامــه داد :همچنیــن پســتهای مختلــف بــرق نیــز
اهمیــت ویــژهای دارد کــه امــروز در اســتانهای قزویــن،
زنجــان و هرمــزگان بــه بهرهبــرداری رســید .عــاوه بــر
ایــن ســایر پروژههــای خــط و تجهیــزات مربــوط بــه
صنعــت بــرق نیــز مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،از ســال  ۹۲پروژههــای مربــوط
بــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر مــورد توجــه دولــت بــوده
بــه طــوری کــه در حــال حاضــر  ۴۵۰مــگاوات در دســت
بهرهبــرداری قــرار گرفتــه و  ۸۰۰مــگاوات دیگــر در حــال

احــداث اســت و مطابــق برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
قــرار شــده کــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ۵۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر احــداث شــود.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه  ۲۰۰۰مــگاوات موافقتنامــه در
همیــن راســتا امضــا شــده اســت عنــوان کــرد :ارزش ایــن
موافقتنامههــا  ۲.۵میلیــارد تخمیــن زده شــده کــه عمدتــا
بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی انجــام میپذیــرد و
بایــد گفــت کــه  ۷۰درصــد ســرمایهگذاریها در ایــن
حــوزه خارجــی و مابقــی داخلــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت صنعــت بــرق بــه عنــوان یکــی
از زیربناییتریــن صنایــع کشــور اظهــار کــرد :عــاوه بــر
تاثیــر مســتقیمی کــه ایــن صنعــت در آســایش خانوارهــا
میگــذرد ،در توســعه و تولیــد کشــور نیــز تاثیرگــذار اســت
چــرا کــه هیــچ پــروژهای نمیتوانــد بــدون وجــود ایــن
صنعــت بــه نتیجــه برســد .لــذا تنهــا فعالیتــی کــه منجــر
بــه افزایــش راندمــان ،قابلیــت و اعتمــاد شــبکه بــرق شــود،
ضــروری اســت.

وزیــر نیــرو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ســه
درخواســت را از معاونــت بــرق و انــرژی کشــور مطــرح
کــرد و گفــت :پیگیــری مســأله دیپلماســی انــرژی نیــز
از زمــره مســائل بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن
توجــه ویــژهای کــرد امــا بــرای توســعه ایــن بخــش
ابتــدا بایــد طرحــی کــه مــورد توافــق و اجمــاع همــه
بخشهــای صنعــت در ایــن زمینــه اســت را فراهــم
کــرد تــا بتــوان بــه صــورت دقیــق و مشــخص در ایــن
خصــوص و حرکتهــای انجــام شــده ارزیابیهایــی را
انجــام داد.
بــه گفتــه وی ،بحــث دیگــر توجــه ویــژه بــه بحــث
مدیریــت تقاضــا و مصــرف اســت کــه در ایــن بخــش
بایــد بــه یــک تعریــف مشــخص و جامع رســید و ســپس
متناســب بــا آن برنامــه تفصیلــی مشــخص بــرای حــال
و آینــده تهیــه کــرد.

 ۸۱نیروگاه برق با
گاز کار میکنند

میشــود.
وی تصریــح کــرد :تــا ابتــدای دولــت یازدهــم ،بــا تــاش
همــکاران در شــرکت ملــی گاز ۵۵ ،درصــد روســتاهای
کشــور از نعمــت گاز بهرهمنــد بودنــد کــه ایــن میــزان
در حــال حاضــر بــه  ۶۸درصــد رســیده و در ایــن مــدت،
بیــش از  ۱۰هــزار روســتا گازرســانی شــدهاند کــه رقــم
بســیار قابــل توجهــی اســت.
بــه گفتــه عراقــی ،در ایــن مــدت ،تعــداد واحــد تحــت
پوشــش شــهری و روســتایی از حــدود  ۲۱میلیــون بــه
بیــش از  ۲۵میلیــون واحــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز بــا اشــاره بــه مجمــوع
خطــوط انتقــال گاز احــداث شــده طــی یکســال اخیــر
گفــت :از بهمــن مــاه  ۱۳۹۵تاکنــون ۶۳۵ ،کیلومتــر
خطــوط فشــار قــوی انتقــال گاز احــداث شــده و در
حــال حاضــر ،مجمــوع خطــوط فشــار قــوی انتقــال گاز
کشــور بــه بیــش از  ۳۸هــزار و  ۱۵۷کیلومتــر رســیده کــه
عملیــات انتقــال گاز در کل کشــور را برعهــده دارنــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ،بــا اضافــه
شــدن دو نیــروگاه بــه نیروگاههــای گازدار کشــور از
بهمــن مــاه ســال گذشــته تاکنــون ،در حــال حاضــر۸۱ ،
نیــروگاه کشــور بــا انــرژی گاز تولیــد بــرق میکننــد و از

ابتــدای ســال  ۹۶تاکنــون (اول بهمــن) ،بیــش از ۵۹
میلیــارد مترمکعــب گاز بــه نیروگاههــا تحویــل شــده و
پیشبینــی میشــود ایــن رقــم تــا پایــان امســال ،بــه
 ۶۷میلیــارد مترمکعــب برســد کــه ایــن میــزان بیــش از
 ۹۰درصــد نیــاز آنهــا را تامیــن میکنــد ،در حالــی کــه
در ســال  ،۱۳۹۲کل حجــم گاز ارســالی بــه نیروگاههــا،
 ۳۶میلیــارد مترمکعــب بــود.
عراقــی دربــاره مســئولیتهای اجتماعــی ( )CSRنیــز
توضیــح داد :همــه اقدامهــا و فعالیتهــای شــرکت
ملــی گاز ایــران شــامل اجــرای مســئولیت اجتماعــی
اســت و ایــن شــرکت از ابتــدای فعالیــت خــود بهعنــوان
بزرگتریــن مســئول تأمیــن انــرژی ،در کنــار تأمیــن
انــرژی بخشهــای خانگــی ،صنعتــی ،تجــاری ،صــادرات
و غیــره ،ابعــاد گوناگــون مســئولیت اجتماعــی را نیــز
توســعه داده کــه از آن جملــه میتــوان بــه تــاش در
جهــت حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آلودگیهــای
زیســتمحیطی ،برونســپاری فرآیندهــای کســبوکار،
شــرکت در راســتای توانمندســازی پیمانــکاران،
کمــک بــه رونــق بــازار اشــتغال از طریــق آمــوزش
فارغالتحصیــان ،توســعه راههــا و بازســازی جادههــا
نیــز اشــاره کــرد.

گازرســانی در شــهرها و روســتاهای کشــور بــا هزینــهای
معــادل  ۸۸۰میلیــارد تومــان در دهــه فجــر وارد مرحلــه
اجرایــی میشــوند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز تصریــح کــرد :عملیــات
اجرایــی دو پــروژه خــط انتقــال گاز جدیــد و افتتــاح و
بهرهبــرداری از  ۹پــروژه خطــوط انتقــال گاز بــا هزین ـهای
معــادل  ۱۲۵میلیــارد تومــان و همچنیــن ،آغــاز عملیــات
اجرایــی گازرســانی بــه  ۱۹۱واحــد صنعتــی عمــده و
بهرهبــرداری از  ۵۱۸واحــد صنعتــی عمــده بــا هزینــهای
بیــش از  ۹۶میلیــارد تومــان ،بــه صــورت همزمــان آغــاز

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وزیــر نیــرو دیپلماســی انــرژی را از مســائل بســیار مهمــی
دانســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژهای کــرد و گفــت:
ایــن بخــش بــرای توســعه نیازمنــد طرحــی مــورد توافــق و
اجمــاع همــه بخشهــای صنعــت بــرق اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،رضــا
اردکانیــان در آییــن افتتــاح مرکــز پایــش ،امنیــت فنــاوری
اطالعــات و مخابــرات صنعــت بــرق کشــور و چنــد پــروژه
صنعــت بــرق در بــرق منطق ـهای زنجــان و هرمــزگان بــه
مناســبت فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر ،بــا اشــاره بــه
اینکــه صنعــت بــرق کشــور یکــی از صنایــع پیشــرو در
زمینــه بهــره بــرداری از منابــع انســانی غنــی و شایســته در
کشــور اســت افــزود :مــا بایــد قــدردان ایــن منبــع انســانی
عظیــم بــرای ارائــه خدمــات شایســته در طــول شــبانه روز
باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه عواملــی کــه میتوانــد زمینــه ســاز
خدمــات شایســتهتر از طــرف شــرکت مدیریــت شــبکه
بــرق ایــران باشــد ،گفــت :یکــی از ایــن مــوارد توجــه ویــژه
بــه امــر «زمــان» بــه عنــوان منبعــی تجدیــد ناپذیــر اســت،
چراکــه زمــان و فرصــت یکــی از منابــع بســیار مهــم اســت
کــه نبایــد آن را بــا انجــام کارهــای بیهــوده و جلســات بــی
نتیجــه بــه هــدر داد.
وزیــر نیــرو برنامــه ارائــه شــده وزارت نیــرو بــه مجلــس را
پیــش از رأی اعتمــاد بــه وزیــر ،برنامــه کاری وزارت نیــرو
دانســت و اعــام کــرد :همــه همــکاران از آن زمــان بــه بعــد
بــه انــدازه وزیــر نیــرو در انجــام راهبردهــای ایــن برنامــه
ســهم و وظیفــه دارنــد.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای خــوب و مناســب
موجــود در شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران گفــت :این
مجموعــه از ظرفیتهــای خوبــی از منظــر منابــع انســانی
برخــوردار اســت ،چــرا کــه اینجــا عنصــر منابــع انســانی

بســیار پراهمیــت بــوده اســت .بــا ایــن اوصــاف نبایــد از
ایــن امــر غافــل شــد ،بلکــه بایــد ســعی کــرد همــواره بــرای
ایــن مجموعــه ظرفیــت ســازی انجــام شــود؛ بایــد ســعی
کــرد ورودیهــای ایــن شــرکت را بســیار دقیقتــر کــرده و
از طریــق آن ارزش افــزوده جدیــد ایجــاد کــرد.
ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه لــزوم پررنــگ شــدن
حضــور بانــوان در مجموعــه مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
افــزود :بــا توجــه بــه لــزوم بــاال بــردن دقــت و تمرکــز در
کارکردهــای ایــن مجموعــه بایــد ســعی کــرد از بانــوان
شایســته در اینجــا نهایــت اســتفاده را کــرد.
اردکانیــان بااشــاره بــه حساســیت باالیــی مدیریــت
مدیریــت بــرق ادامــه داد :بایــد ایــن ســازمان نقــش خــود
را در ترویــج و گســترش توســعه در کشــور ایفــا کنــد.
ایــن ارتبــاط میتوانــد از طریــق انتشــار برخــی اطالعــات
صــورت پذیــرد ،بایــد توجــه داشــت کــه بحــث مدیریــت
مصــرف و تقاضــا را نمیتــوان از مــردم انتظــار داشــت ،امــا
اطالعاتــی در ایــن خصــوص در اختیــار مــردم و رســانهها
قــرار نگیــرد.
وزیــر نیــرو در ادامــه ســه درخواســت را نیــز از معاونــت
بــرق و انــرژی کشــور مطــرح کــرد و گفــت :پیگیــری
مســأله دیپلماســی انــرژی نیــز از زمــره مســائل بســیار
مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژهای کــرد امــا
بــرای توســعه ایــن بخــش ابتــدا بایــد طرحــی کــه مــورد
توافــق و اجمــاع همــه بخشهــای صنعــت در ایــن زمینــه
اســت را فراهــم کــرد تــا بتــوان به صــورت دقیق و مشــخص
ی هایــی
در ایــن خصــوص و حرکتهــای انجــام شــده ارزیابـ 
را انجــام داد .بحــث دیگــر توجــه ویــژه بــه بحــث مدیریــت
تقاضــا و مصــرف اســت کــه در ایــن بخــش بایــد بــه یــک
تعریــف مشــخص و جامــع رســید و ســپس متناســب بــا آن
برنامــه تفصیلــی مشــخص بــرای حــال و آینــده تهیــه کــرد.
اردکانیــان گفــت :صنعــت بــرق بایــد مبتکــر پیشــنهاداتی
در خصــوص اجــرای خصوصــی ســازی درســت در حــوزه
خــود باشــد ،ارائــه یــک تصویــر دقیــق از «آنچــه کــه بایــد
باشــد» در ایــن صنعــت ،میتوانــد در طــی ایــن مســیر بــه
روشــی درســت و مناســب بســیا راهگشــا باشــد .امیدواریــم
در ســال آتــی شــاهد برگــزاری میزبانــی از اجالسهــای
منطقــهای و جهانــی در خصــوص موضوعــات خــاص
در صنعــت بــرق در کشــور باشــیم ،چــرا کــه ایــن امــر
میتوانــد تصویــر بهتــر و دقیقتــری از آنچــه کــه مــا در
حــال حاضــر هســتیم ،بــه مــا ارائــه دهــد

انـرژی

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

خصـوصـی سازی
غیرهدفمـند نفـتی

خصوصــی ســازی نفــت مســیری را در پیــش گرفــت
کــه بــرای مثــال یکــی از شــرکت هــای وزارت نفــت بــا
نــام شــرکت کاالی نفــت بــه جــای واگــذاری بــه بخــش
خصوصــی تبدیــل بــه یکــی از ادارات زیــر مجموعــه
وزارت خانــه شــد یــا در مــورد دیگــر ،ایــن وزارت خانــه
بــه دلیــل بدهــی بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی شــرکت
ملــی نفــت کــش را در قالــب رد دیــون خصوصــی ســازی
کــرد.
ســابقه تاریخــی خصوصــی ســازی در صنعــت نفــت بــه
اجــرای اصــل  44قانــون اساســی بــاز مــی گــردد .در آن
زمــان ایــن ایــده مطــرح شــد کــه نظــارت بــر تولیــد نفــت
بــر عهــده دولــت بمانــد و پژوهــش و فــرآوری بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود .بــا وجــود گذشــت بیــش از ده
ســال از آغــاز ایــن فراینــد امــا هــم چنــان وزن دولــت
از وزن بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت ســنگین تــر
اســت و ایــن مســئله بــه چالــش هــا و موانــع پیــش روی
ایــن صنعــت اضافــه کــرده .ناکارآمــدی دولــت بــه دلیــل
عــدم تســلط بــر مهــارت بنگاهــداری کار صنعــت نفــت را
ســخت کــرده و وزن ســنگین دولــت در ایــن زمینــه بــه
.
انحصــار گرایــی و خودمختــاری دامــن زده اســت
قــرار بــود در مــدل خصوصــی ســازی صنعــت نفــت،
توســعه بــازار ســرمایه همــراه بــا حــذف مقــررات زائــد بــه
پیامــد چابکــی بینجامــد امــا دولــت در خصوصــی ســازی
نفــت مســیری را در پیــش گرفــت کــه بــرای مثــال یکــی
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از شــرکت هــای وزارت نفــت بــا نــام شــرکت کاالی نفــت
بــه جــای واگــذاری بــه بخــش خصوصــی تبدیــل بــه یکــی
از ادارات زیــر مجموعــه وزارت خانــه شــد یــا در مــورد
دیگــر ،ایــن وزارت خانــه بــه دلیــل بدهــی بــه ســازمان
تامیــن اجتماعــی شــرکت ملــی نفــت کــش را در قالــب
رد دیــون خصوصــی ســازی کــرد .
چنیــن خصوصــی ســازی نــه تنهــا بــه رقابــت نینجامیــد
بلکــه اقتصــاد ناســالمی را ایجــاد کــرد کــه در آن اســتفاده
بهینــه از منابــع و افزایــش کارآیــی و بهبــود وضعیــت مالــی،
قربانــی دولتــی بــودن صنعــت شــد .دولــت در عمــل در
خصوصــی ســازی صنعــت نفــت موفــق نبــود .براســاس
بعضــی تخمیــن هــا تعــداد شــرکت هــای وزارت نفــت بــه
 135شــرکت مــی رســد کــه بــا ریســک بــاال اداره مــی
شــود .ایــن در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی مــی تواند
بــا کاهــش ریســک و قیمــت تمــام شــده درآمــد بیشــتری
ایجــاد کنــد چــرا کــه باانگیــزه تــر از بخــش دولتــی اســت.
قانــون تکلیــف اقتصــاد را بــه خوبــی روشــن کــرده اســت.
براســاس اصــل  44قانــون اساســی ســاختار اقتصــاد ایــران
دولتــی ،تعاونــی و خصوصــی اســت و ســهم دولــت بایــد بــه
زیــر  50درصــد برســد امــا بــا جمــع ســهم صنــدوق هــای
بازنشســتگی و خصولتــی هــا بــا ســهم دولــت در اقتصــاد
ایــن میــزان بیــش از  84درصــد اســت .اکنــون خصوصــی
ســازی در بخــش نفــت و در قالــب در دیــن متوقــف شــده
اســت .دولــت مــی توانــد ســهام شــرکت هــا را بــا اولویــت
کارکنــان و انجمــن هــای حرفــه ای و تخصصــی در بــازار
ســرمایه عرضــه کنــد و ایــن روشــی اســت کــه در دنیــا
معمــول اســت .ایــن شــکل از خصوصــی ســازی را مــی
تــوان شــکل هدفمنــد واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی
نامیــد .
فعالیــت هــای مدیریتــی و اجرایــی صنعــت نفــت را مــی
تــوان بــه پخــش بخــش تقســیم کــرد .دولــت مــی توانــد
بخــش اکتشــاف ،بازاریابــی و فــروش را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کنــد و  2بخــش تولیــد و بهــره وری و انتقــال و
ذخیــره ســازی را بــه دلیــل حساســیت هــای مربــوط بــه
اســتراتژی انــرژی مدیریــت کنــد امــا اکنــون دولــت 14.5
درصــد از پــول فــروش نفــت را بــرای امــوری مثــل نگــه
داری بــه وزارت نفــت مــی دهــد یعنــی رقمــی بــاالی 10
میلیــارد دالر .ایــن درحالــی اســت کــه بخــش خصوصــی
بــرای انجــام امــور مدیریتــی نــه از منابعــی مثــل نفــت بلکــه
از ســرمایه داخلــی و خارجــی اســتفاده مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سرمایهگذاری  ۱۰هزار میلیارد تومانی
برای ایجاد نیروگاهها
معــاون هماهنگــی توانیــر گفــت :در وضعیــت فعلــی مصــرف
بــرق ایــران ســه برابــر متوســط مصــرف دنیاســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمودرضــا حقــی فــام در مراســم
تودیــع و معارفــه مدیــر عامــل جدیــد و اســبق شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل اظهــار کــرد :شــبکه بــرق
ایــران چهاردهمیــن شــبکه بــزرگ دنیاســت و در مقایســه
بــا کشــورهای اروپایــی و کشــورهای دنیــا بزرگتریــن
تجهیــزات برقــی را دارا هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۳۵میلیــون مشــترک را در کل
کشــور تامیــن میکنیــم ،خاطرنشــان کــرد :مــا بــا مدیریــت
شــبکه بــه هــم پیوســته بــرق در کشــور متوســط خاموشــی
را در ســال  ۹۵بــه  ۲.۵۴دقیقــه رســاندهایم و تقریبــا در
طــول ســال ایــن میــزان بــرای هــر نفــر یــک هــزار دقیقــه
خاموشــی اســت.
معــاون هماهنگــی توانیــر بــا یــادآوری اینکــه طبــق
پیشبینیهــا امســال در نظــر داریــم تــا متوســط
خاموشــیها را بــه دو دقیقــه کاهــش دهیــم ،بیــان کــرد:
ایــن امــر پیشــرفت بزرگــی در بخــش خاموشیهاســت.
حقــی فــام هــدف اصلــی توانیــر را کاهــش تلفــات بــرق در
تمامــی واحدهــا و اســتانها اعــام کــرد و گفــت :طبــق
آخریــن اطالعــات میــزان تلفــات بخــش توزیــع  ۱۰.۶دهــم
درصــد اســت کــه تــاش میکنیــم ایــن میــزان تلفــات را
در بخــش توزیــع تــک رقمــی کنیــم و بــه رقــم  ۷تــا ۸
درصــد تقلیــل دهیــم کــه یــک رقــم اقتصــادی بــرای کشــور
محســوب میشــود.
وی تصریــح کــرد :در زمــان پیــک بــار در ســال گذشــته
بیــش از  ۵۵هــزار مــگاوات تامیــن بــرق داشــتم کــه رکــورد
بزرگــی بــرای کشــور محســوب میشــود.

معــاون هماهنگــی توانیــر صنعــت بــرق را یــک صنعــت
یکپارچــه در تمــام بخشهــای اعــام کــرد و افــزود :مــا در
تمــام برهههــای حســاس کشــور چــه در زمــان جنــگ و چــه
در زمــان تحریــم بــا حداقــل امکانــات توانســتیم نیاز مــردم را
بــه بــرق تامیــن کنیــم و در وضعیــت فعلــی نیــز کــه صنعــت
بــرق هــدف اصلــی دشــمن بــوده اســت مقاومــت توانیــر و
صنعــت بــرق ایــران مثــال زدنــی بــوده اســت.
حقــی فــام بــا تاکیــد بــر اینکــه در جــال حاضــر توزیــع بــرق
ایــران هیــچ وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی نــدارد و از
نظــر نرمافــزاری و ســختافزاری نیــازی بــه هیــچ کشــوری
نداریــم ،بیــان کــرد :مــا در حــال حاضــر در ســطح جهانــی
اقــدام بــه تولیــد نیروگاههــای متعــدد میکنیــم کــه ایــن
نشــان از خودکفایــی و عــزم راســخ ایــران در رســیدن بــه
مراحــل پیشــرفت و تعالــی در حــوزه صنعــت بــرق اســت.
وی تحــوالت روبــه جلــو در صنعــت بــرق کشــور را یــادآور
شــد و اظهــار کــرد :مــا انتظــار داریــم در تمامــی اســتانها
شــاخصهای بهبــود شــبکه را شــاهد باشــیم.
معــاون هماهنگــی توانیــر بــا اشــاره بــه اینکــه در تمــام
اســتانها و شــرکتهای توانیــر بایــد برنامههــای
اســتراتژیک مــدون شــده و فعالیتهــای صــورت گرفتــه در
برنامههــای بلندمــدت ،میــان مــدت و کوتــاه مــدت تدویــن
شــود ،خاطرنشــان کــرد :شــرکت توزیــع بــرق اعتبــارات
جامعــی را بــرای تقویــت شــبکه و بــه حداقــل رســاندن
خاموش ـیها در نظــر گرفتــه و مســئوالن در تمــام اســتانها
بایــد نســبت بــه شــرایط طبیعــی و اقلیمــی برنامههــای
پیشــگیرانه و تقویتــی خــود را تنظیــم و تدویــن کننــد.
حقــی فــام هدفگــذاری در راســتای کاهــش تلفــات بــرق را
نیــز یــادآور شــد و افــزود :خدمــات ارائــه شــده بــه مــردم باید
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ســالم و دارای ســامت اداری بــوده و ســرعت پاســخگویی بــه
مــردم بایــد در تمــام واحدهــا رضایتبخــش باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر افزایــش خدمــات غیرحضــوری در اســتانها
بیــان کــرد :توســعه پایــدار در تمامــی مناطــق بایــد بــا توجــه
بــه شــاخصهای مطــرح شــده در توانیــر اجرایــی شــده و
وظیفــه خــود را در تمامــی حوزههــا بــه نحــو احســن انجــام
دهیــم.
معــاون هماهنگــی توانیــر همگرایــی بیــن نیروهــای توزیــع
بــرق را در خدماترســانی منحصربفــرد بــه مــردم مهــم
ارزیابــی کــرد و گفــت :اردبیــل در بســیاری از شــاخصهای
در کشــور رتبــه مناســب و باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده
و ایــن در ســایه تعامــات مســئوالن شــرکت توزیــع اردبیــل
و کارشناســان و کارکنــان آن اســت.
حقــی فــام بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق بایــد در
اســتانها ســرپا بــوده و انــدک تزلزلــی در ارائــه خدمــات بــه
مــردم وجــود نداشــته باشــد ،خاطرنشــان کــرد :صنعــت بــرق
یــک صنعــت زیرســاختی اســت و بــرای نگهــداری مناســب
سیســتم ضــروری اســت برنامهریزیهــای مــدون و از پیــش
تعییــن شــدهای را داشــته باشــیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وضعیــت تولیــد
و مصــرف انــرژی در کشــور اشــاره کــرد و گفــت :در وضعیــت
فعلــی ایــران ســه برابــر کل دنیــا و  ۱۴برابــر ژاپــن مصــرف
بــرق دارد کــه خســارت جبرانناپذیــری را بــه منابــع کشــور
وارد میکنــد کــه نیــاز اســت در ایــن زمینــه مدیریــت
مصــرف و مدیریــت منابــع در نظــر بگیریــم.
معــاون هماهنگــی توانیــر مدیریــت مصــرف را مهمتریــن
عنصــر در کاهــش مصــرف بیحــد انــرژی در کشــور اعــام
کــرد و افــزود :در راســتای تامیــن بــرق در پیــک بــار در
کشــور بالــغ بــر  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری
شــده تــا تنهــا  ۳۰۰ســاعت بــرق تولیــد کــرده تــا مــردم بــا
محدودیــت مواجــه نشــوند.
حقــی فــام مدیریــت مصــرف و مدیریــت پیــک بــار را یــک
ضروریــت دانســت و خاطرنشــان کــرد :در کشــور بــه ازای هــر
کیلــووات ســاعت  ۶۶تومــان از مشــترکین دریافــت میشــود
در حلــی کــه مــا بــرای تامیــن ایــن میــزان بــرق بالــغ بــر
 ۹۵تومــان هزینــه میکنیــم کــه ایــن نشــانگر عــدم تعــادل
اقتصــادی در صنعــت بــرق اســت کــه اگــر در بخــش وصــول
مطالبــات نتوانیــم بــه درســتی وارد شــویم بیشــترین آســیب
را در بخــش تامیــن منابــع شــاهد خواهیــم بــود.
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معــاون وزیــر نیــرو از تخصیــص  ۲۸۰میلیــارد تومــان
اعتبــار از ســهم تجدیدپذیرهــا در ســال جــاری خبــر
داد و بــا اشــاره بــه تاخیــر ســه ماهــه در پرداخــت پــول
خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر ،گفــت:
امیدواریــم در زمــان باقــی مانــده تــا پایــان ســال ،کل
اعتبــار تعییــن شــده را دریافــت کنیــم .وزیرنیــرو و رییــس
مجلــس نســبت بــه ایــن موضــوع بــه آقــای نوبخــت
اعتــراض کردنــد .
بــر اســاس قانــون مصــوب مجلــس ،عــوارض بــرق دریافتی
بایــد صــرف توســعه نیروگاههــای تجدیدپذیــر و تامیــن
بــرق روســتایی شــود؛ ســیدمحمد صــادق زاده ،رییــس
ســازمان بهــره وری و انــرژی هــای نــو ایــران (ســاتبا)،
در گفتگــو بــا خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز»،
درمــورد پرداخــت هزینــه پــول خریــد تضمینــی بــرق از
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر ،گفــت :تــا ایــن لحظــه همــه
بدهیهایمــان را پرداخــت کردیــم امــا در یــک ســال و
نیــم گذشــته بــرای اولیــن بــار ســه مــاه در پرداختهــا
تاخیــر داشــتیم کــه مشــکل برطــرف شــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه تــاش میکنیــم از تکــرار ایــن
شــرایط پیشــگیری شــود ،گفــت :مشــکل اساســی در
زمینــه خریــد بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر جــود
نــدارد چراکــه قانــون مصــوب مجلــس در زمینــه تامیــن
اعتبــار مــورد نیــاز ایــن بخــش را داریــم امــا ممکــن اســت
یــک مدیــر میانــی در ســازمان برنامــه بگویــد ،حــاال ایــن
پــول را صــرف مصــارف دیگــر مثــل حقــوق یــک ســازمان
یــا شــرکتی کنیــم ،ایــن اقــدام یــک تخلــف مــوردی اســت
کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود .
معــاون وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه  ۵۰درصــد
عــوارض دریافتــی بــرق متعلــق بــه تجدیدپذیرهــا اســت
کــه  ۵۵۰میلیــارد تومــان از  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان
میشــود ،گفــت :بــا توجــه بــه تامیــن بــرق روســتایی
از طریــق نیروگاههــای تجدیدپذیــر نیــز بــه نوعــی ســهم
برقرســانی روســتایی نیــز در بخــش تجدیدپذیرهــا صــرف
.
میشــود
معــاون وزیــر نیــرو درمــورد دیــدگاه اردکانیــان بــه ایــن
مســاله گفــت :آقــای اردکانیــان تــا کنــون بیشــترین
پیگیــری را در ایــن زمینــه کــرده اســت .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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از سقوط مالي تا ركود اقتصادي
کتــاب از ســقوط مالــي تــا ركــود اقتصــادي (ريشــه هــاي بحــران بــزرگ مالــي) نوشــته جووانــي اريگــي و ديگــران و بــا ترجمــه
پرويــز صداقــت اســت ،کــه موضــوع آن اقتصــاد میباشــد .ایــن کتــاب توســط انتشــارات پــژواك منتشــر شــده اســت .دارای
نــوع جــل...
قیمت بدون مالیات 100,000:ريال
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