انـرژی
شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

در اولین همایش فصلی فدراسیون صادرات انرژی بررسی شد
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حمیدرضا صالحی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
تجربــه دیگــر کشــورها ثابــت کــرده کــه بــا افزایــش قیمــت بــرق ،هزینــه
تامیــن بــرق در ســبد خانــوار افزایــش پیــدا نمــی کنــد بلکــه ایــن میــزان
مصــرف اســت کــه کمتــر مــی شــود.
میــزان مصــرف بــرق و انــرژی در ایــران خــارج از اســتانداردهای جهانــی
اســت .مصــرف بــرق در ایــران بــه طــور معمــول بیــش از  2برابــر مصــرف
مــردم دیگــر کشورهاســت و ریشــه ایــن مســئله در ارزان بــودن انــرژی
اســت .هرچــه تولیــد بــرق در ایــران افزایــش پیــدا مــی کنــد ،مصــرف هــم
بیشــتر مــی شــود .مهــم تریــن پیامــد ایــن مســئله نگرانــی از کمبــود بــرق
در زمــان هایــی اســت کــه بنــا بــه Sدالیــل مختلــف تولیــد بــه انــدازه
کافــی انجــام نشــده اســت .در ســال آبــی کنونــی بــه دلیــل کاهــش میــزان
بارندگــی در زمســتان از ناحیــه نیــروگاه هــای آبــی بــا نزدیــک بــه 30
درصــد کاهــش تولیــد بــرق رو بــه رو خواهیــم بــود و اگــر مصــرف بــرق بــا
رونــدی کــه در فروردیــن مــاه آغــاز شــده ،ادامــه پیــدا کنــد بایــد نگــران
خاموشــی هــا در تابســتان ســال جــاری بــود .از ســوی دیگــر اگــر از نظــر
آب و هوایــی ،خنکــی هــوا کــه در اردی بهشــت مــاه شــاهد آن هســتیم در
خــرداد هــم ادامــه پیــدا کنــد ،وضعیــت کمــی امیدوارکننــده تــر اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مصــرف بــرق ایــران هیــچ گاه در ایــران کاهــش
نیافتــه اســت .ظرفیــت تولیــد بــرق در ایــران  77هــزار مــگاوات اســت و
در دوره پیــک مصــرف یعنــی در تابســتان میــزان مصــرف بــه  85هــزار
مــگاوات مــی رســد .مصــرف معمــول بــرق در کشــورمان  37هــزار مــگاوات
اســت و شــاید اینطــور بــه نظــر برســد کــه نســبت میــزان تولیــد نســبت
بــه میــزان مصــرف حتــی در دوره پیــک مصــرف جــای نگرانــی باقــی نمــی
گــذارد امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه همیشــه تمــام ظرفیــت تولیــد بــه
مــدار بــرق آورده نمــی شــود و بســیاری از نیــروگاه هــا بــا مشــکالتی از
جملــه کمبــود ســوخت دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و امــکان تولیــد بــا
تمــام ظرفیــت بــرای نیــروگاه هــا وجودنــدارد.
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نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه
صادرات غیرنفتی کشور

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران براســاس
وظیفــه ذاتــی خــود اولیــن همایــش فصلــی دیپلماســی اقتصــادی در
توســعه صــادرات غیــر نفتــی اختصــاص داده اســت تــا از رهگــذر
هــم اندیشــی هــا و تولیــدات علمــی اصحــاب علــم و اندیشــه بتوانــد
پاســخی راهگشــا و کارآمــد بــرای پرســش هــای مطــرح در ایــن
عرصــه بیابــد.
جهانیشــدن ســاختارهای تولیــدی ،مالــی و تجــاری ،ماهیــت و کارویــژهی
دولتهــا را از واحدهــای ســرزمینی بــه بازیگرانــی مجــازی و بــازاری در اقتصــاد
سیاســی جهانــی متحــول ســاخته اســت .در گــذار بــه جهانیشــدن دغدغــه
دولتهــا از مســائل امنیتــی و سیاســی بــه دسـتیابی بــه ســهمی از بازارهــای
تولیــد ،تجــارت و ســرمایهی جهانــی تغییــر یافتــه اســت .تجلــی ایــن تحــول
در عملکــرد دولتهــا در نظــام اقتصــاد سیاســی جهانــی ،گــذار از دیپلماســی
ســنتی بــه دیپلماســی اقتصــادی بــه عنــوان ابــزار نویــن و کارآمــد تعامــل در
اقتصــاد جهانــی و دسـتیابی بــه توســعه قابــل مشــاهده میباشــد .در چارچــوب
ســاختار نویــن ،نخســت ایــن کــه مقول ـهی توســعهی اقتصــادی بــه مؤلف ـهی
تعیینکننــدهی کارآمــدی و قدرتمنــدی دولتهــا تبدیــل گردیــده و دوم،
دســتیابی بــه توســعهی اقتصــادی نیازمنــد تعامــل بــا ســاختارهای اقتصــاد
سیاســی جهانــی میباشــد .دغدغــهی کانونــی و گفتمــان حاکــم بــر ســاختار

اقتصــاد سیاســی ج.ا.ا نیــز در بره ـهی کنونــی مســئلهی توســعهی اقتصــادی
اســت .بــرای ایــران بــه عنــوان کشــوری در حــال توســعه اســتراتژی رهایــی از
فــروش مــواد خــام و دسـتیابی بــه مدارهایــی از تولیــد کاالهــای صنعتــی یــا
مشــتقات حاصــل از فــرآوری مــواد خــام ،آنگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری
تأکیــد میکننــد ،نــه تنهــا یــک ضــرورت بلکــه یــک الــزام اســت.
توسعه صادرات غیرنفتی از الزامات حمایت از تولید داخلی است
در آغــاز ایــن نشســت علــی شــمس اردکانــی ،عضــو هیــات رییســه فدراســیون
صــادرات انــرژی و از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،در ســخنانی
توســعه صــادرات غیرنفتــی را از جملــه الزامــات تحقــق شــعار ســال جــاری را
عنــوان کــرد و گفــت :توســعه صــادرات موجــب ثبــات کشــورهای صادرکننــده
و برقــراری امنیــت در کشــورها و در ســطح بینالمللــیمیشــود.
وی افــزود :توســعه صــادرات همچنیــن مانــع از فــرار مغزهــا خواهــد شــد حــال
آنکــه ایــن را بایــد توجــه داشــت کــه امــور اقتصــادی نیــز بایــد بــه دســت
کاردانهــا و متخصصــان ایــن عرصــه بیفتــد.
حمیدرضــا صالحــی دیگــر عضــو هیــات رییســه فدراســیون صــادرات انــرژی
نیــز در ســخنانی گفــت :ادامــه در صفحــه3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــاید الزم باشــد ،متمــم یــا دســتورالعملی در
اخبار اصلی
مــورد اجــرای بنــد بنــد ایــن قانــون صــادر شــود.
او پیشــنهاد کــرد مــواد قانونــی پراهمیــت از
نقــش دیپلماســی اقتصــادی در توســعه ســایر مــواد ایــن قانــون تفکیــک شــود و شــورای
.
صــادرات غیرنفتی کشــور فدراســیون صــادرات گفتوگــو مشــروح خبــر
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران براســاس وظیفــه
ذاتــی خــود اولیــن همایــش فصلــی دیپلماســی موانــع پیــش روی شــرکت هــای اروپایــی
اقتصــادی در توســعه صــادرات غیــر نفتــی بــرای همــکاری بــا ایــران در روزهــای
اختصــاص داده اســت تــا از رهگــذر هــم اندیشــی ها گذشــته مقامــات عالــی رتبــه اروپایــی و دیپلمــات
و تولیــدات علمــی اصحــاب علــم و اندیشــه بتوانــد هــای ایــن کشــور در جلســات متعــددی کــه در
پاســخی راهگشــا و کارآمــد بــرای پرســش هــای گوشــه و کنــار ایــن قــاره ســبز از بروکســل تــا
.مطــرح در ایــن عرصــه بیابــد .مشــروح خبــر بلغارســتان برگــزار کــرده انــد بــر یــک نکتــه مهــم
.
تاکیــد دارنــد مشــروح خبــر

تعریــف پروژههــای جدیــد نفتــی بــرای
بیاثــر کــردن خــروج آمریــکا از برجــام اروپایـــی هــا بــه همــکاری در ســاختـ
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تجهیــزات نفتــی ادامــه مــی دهنــد

تهــران معتقــد اســت در صــورت توســعه روابــط رضــا خیامیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصادی
بیشــتر و تعریــف پروژههــای جدیــد بــا کشــورهای ایرنــا دربــاره تاثیــر اجــرای قانــون انســداد توســط
اروپایــی در حــوزه نفــت و گاز .،مشــروح خبــر اتحادیــه اروپــا در مقابلــه تحریــم هــای اعمالــی
.
آمریــکا ،اظهــار داشــت مشــروح خبــر

عقــد  ۵۵قــرارداد  ۱.۲میلیــارد دالری
بــا ســازندگان داخلــی تجهیــزات نفتــی تشــکیل کارگــروه مشــترک ایــران و
ـران
ـی ایـ
ـکالت نفتـ
ـل مشـ
ـرای حـ
ـا بـ
رضــا پدیــدار در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اروپـ

بیــان اینکــه ســهم  ۱۴.۵درصــدی وزارت نفــت از
درآمدهــای نفتــی ،مربــوط بــه بخــش نگهداشــت
تولیــد و توســعه اســت ،مشــروح خبــر.

هدفگــذاری ایــران بــرای جــذب
ســرمایهگذاران کوچــک و متوســط اروپــا

وزیــر نیــرو گفــت :در پاییــز امســال کنفرانــس
ســرمایهگذاری شــرکتهای کوچــک و متوســط
اروپایــی در ایــران برگــزار خواهــد شــد کــه ایــن
کنفرانــس فرصتــی بــرای گســترش همکاریهــا و
توســعه ســرمایهگذاریهای کشــورهای اروپایــی در
.
ایــران اســت مشــروح خبــر

بــا گذشــت حــدود دو مــاه از ورود رضــا کمیســیونر
انــرژی اتحادیــه اروپــا از تشــکیل کارگروه مشــترک
ایــران و اتحادیــه اروپــا بــرای حــل مشــکالت
تجــارت نفــت ایــران خبــر داد و گفــت :در ایــن
کارگــروه ســعی میکنیــم راهکارهایــی بیابیــم
کــه ایــران بتوانــد ســطح تجــارت جهانــی نفــت
خــود را بــدون تغییــر حفــظ کنــد .مشــروح خبــر

ظرفیــت فرامــوش شــده ای بــه نــام
ـر» بــه گــزارش روز
«انــرژی هــای تجدیدپذیـ

شــنبه ایرنــا ،ایــران بــا دارا بــودن بیــش از 300
روز آفتابــی در طــول ســال و همچنیــن مناطــق
مهیــا بــرای تولیــد بــرق از بــاد ،ظــر فیتــی قابــل
اجــرای ناقــص قانــون بهبــود مســتمر توجــه بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر دارد
.
کســبوکارحمیدرضا صالحــی تاکیــد کــرد کــه مشــروح خبــر
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انـرژی

ـی در ایران مشــروح خبــر
خارجـ

اخبار کوتاه
ـه
ـرای دو الیحـ
ـی از اجـ
ـش خصوصـ
ـی بخـ
نگرانـ
ـی مشــروح خبــر.
قانونـ
هیــات تجــاری اتــاق ایــران  24تیرمــاه بــه
آفریقــای جنوبــی ســفر میکندمشــروح خبــر.
آورده یک میلیارد و  ۱۶۷میلیون دالری پتروشیمی
.
ها برای کشور مشروح خبر

2
.

ـرژی خواهد
ـازار انـ
ـی در بـ
ـده خوبـ
ـران ،آینـ
ایـ
ـت مشــروح خبــر
داشـ
..
بانکهــای ایرانــی میتواننــد در ســوییس
.
ـد مشــروح خبــر
ـیس کننـ
ـعبه تاسـ
شـ
لــزوم ســرمایهگذاری شــرکتهای هنــدی در
.
ـار مشــروح خبــر
ـه آزاد چابهـ
منطقـ

صنــدوق ضمانــت صنایــع کوچــک 6برابــر
ســرمایه خــود ضمانتنامــه صــادر کــرد
.
مشــروح خبــر
هرمــس بــه همــکاری بــا ایــران
ادامــه خواهــد داد مشــروح خبــر.
ـران
ـا ایـ
ـدات بـ
ـای تعهـ
ـه ایفـ
ـان بـ
ـدی آلمـ
پایبنـ
.
مشــروح خبــر
واردات بــرق در تابســتان بــه  ۹۰۰مــگاوات
.
ـید مشــروح خبــر
ـد رسـ
خواهـ

رقابــت اروپــا و چیــن در واردات LNG
.
مشــروح خبــر
خبــر امیدوارکننــده فرانســه بــرای فعالیــت
.
ـر
ـروح خبـ
ـران مشـ
ـال در ایـ
توتـ
ـد
ـی آینـ
ـم مـ
ـرد هـ
ـی گـ
ـا و غیراوپکـ
ـی هـ
اوپکـ

مشــروح خبــر

.

ایــران بهتریــن مســیر صــادرات کاالهــای
.
قزاقســتان مشــروح خبــر
اخبــار ضــد و نقیــض از حضــور یــک شــرکت

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
اگــر ســنگ بنــای دیپلماســی اقتصــادی در کشــور بــا
همــکاری وزارت خارجــه و بخــش خصوصــی بــه درســتی
گذاشــته شــود ،بــه طــور قطــع شــاهد جهــش در صــادرات
غیرنفتــی کشــور خواهیــم بــود.
همچنیــن در ایــن گردهمایــی ،معــاون امــور بینالملــل
بانــک توســعه صــادرات بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 90
درصــد صادرکننــدگان کشــور بــا ایــن بانــک در ارتبــاط
هســتند ،بــه تشــریح خدمــات بانــک توســعه صــادرات بــه
صادرکننــدگان پرداخــت .بــه گفتــه حمیدرضا معبــودی ،در
حــال حاضــر ایــن بانــک در ســه بخــش ضمانتنامههــای
ارزی ،وامهــای ریالــی و نیــز اعتبارســنجی خریــدار
خارجــی ،بــه ایفــای نقــش در عرصــه صــادرات غیرنفتــی
کشــورمیپــردازد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه طــی ســالهای اخیــر
بانــک توســعه صــادرات ایــران موفــق بــه اخــذ قراردادهــای
همــکاری بــا برخــی بانکهــا از کشــورهای کرهجنوبــی،
اتریــش ،روســیه و ترکیــه شــده اســت.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه در دیپلماســی اقتصــادی بایــد بــه
دنبــال تدبیرهــا بــود و نــه ترفندهــا ،بــه برخــی الزامــات
دیپلماســی اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت :بــرای تحقــق
و پیادهســازی بهتــر دیپلماســی اقتصــادی در کشــور،
بایــد در ابتــدا رفتــار مــوزون اقتصــادی داشــت حــال آنکــه
آزادســازی اقتصــادی از مهمتریــن زمینههــای شــکلگیری
ایــن شــکل از دیپلماســی اســت.
رضــا پدیــدار افــزود :خصوصیســازی و رقابتپذیــری
از دیگــر الزامــات ایــن عرصــه اســت کــه متاســفانه بایــد
گفــت در ایــن شــاخصها در کشــور از وضعیــت مناســبی
برخــوردار نیســت.
بــه گفتــه ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران،
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و گســترش و توســعه
تکنولوژیهــای ارتباطــی و اطالعاتــی در کشــور از دیگــر
الزمههــای تحقــق دیپلماســی اقتصــادی در کشــور اســت
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بدهبستانهای سیاسی برای حفظ امنیت اقتصادی
در ادامــه ایــن همایــش ،محمــد پارســا ،رییــس هیــات
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه
متغیرهایــی چــون ،اشــتغال ،رشــد اقتصــادی ،رشــد

انـرژی
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کرد؛ زیمنــس انجــام
مطرح نظیــر
نیروخارجــی
وزیرهای
باالتــر توســط شــرکت
میگرفــت ،اکنــون بــا هزین ـهای کمتــر توســط مپنــا اجــرا
میشــود.
او افــزود 80:درصــد پروژههــای برونمــرزی صنــدوق
ضمانــت صــادرات معطــوف بــه صنعــت انــرژی اســت و
یکــی از مهمتریــن مزیتهــای صــادرات در ایــن بخــش،
تولیــد ارزش افــزوده بیشــتر اســت .صنــدوق ضمانــت
صــادرات نســبت بــه حمایــت از صــادرات در بخــش انــرژی
اهتمــام باالیــی دارد.

بهــرهوری و نــرخ ارز بــه عنــوان پایههــای صــادرات
محســوب میشــوند ،ادامــه داد :اکنــون وقــت آن فــرا
رســیده اســت کــه دولــت از سیاس ـتمحوری دوری گزیــده
و اقتصادمحــوری را پیشــه کنــد تــا بدیــن ترتیــب سیاســت
بــه تابعــی از اقتصــاد تبدیــل شــود.
پارســا ســپس از ضــرورت تقویــت تعامــل بــا کشــورهای
همســایه ایــران ســخن گفــت و افــزود :شــاید الزم باشــد
امتیازهایــی بــا کشــورهای همســایه رد و بــدل کــرده و در
عیــن حــال شــرکتهای مشــترک تاســیس کنیــم کــه ایــن
بدهبســتانها بایــد از طریــق دولــت انجــام گیــرد.
او تاکیــد کــرد :پیــش از آغــاز تحریمهــای آمریــکا بایــد
ایــن بدهبســتانهای سیاســی و اقتصــادی صــورت گیــرد
و بایــد بــه نحــوی در منطقــه ،وابســتگی متقابــل اقتصــادی
ایجــاد کنیــم کــه امنیــت اقتصــادی ایــران حتــی پــس از
تحریــم حفــظ شــود.
اعالم آمادگی نسبت به حمایت از صادرات انرژی
ســیدکمال ســیدعلی ،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ،بــا بیــان اینکــه مزیتهــای صــادرات در بخــش
انــرژی قابــل توجــه اســت ،ادامــه داد :زمانــی کــه شــرکت
مپنــا تاســیس شــد ،تســهیالت ویــژهای از ســوی صنــدوق
ضمانــت صــادرات بــه ایــن شــرکت اعطــا شــد و نتیجــه
آنکــه اکنــون پروژههایــی کــه در گذشــته بــا قیمــت

مطالباتی برخاسته از صنعت انرژی
در ادامــه ایــن همایــش ،فعــاالن صنعــت انــرژی نیــز بــه
طــرح دغدغههــا و مطالبــات خــود پرداختنــد کــه اعــزام
پیمانــکاران بــه بازارهــای هــدف و مطالعــه ایــن بازارهــا،
تدویــن مــدل همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی
در حــوزه صــادرات انــرژی ،توجــه جــدی بــه حضــور
پیمانــکاران ایرانــی در عــراق و ســوریه ،تدویــن ســند
ملــی صــادرات انــرژی و اجــرای مــواد  9و  10قانــون
بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار از جملــه ایــن مطالبــات
بــود کــه البتــه انتقــادات بســیاری هــم نســبت بــه اتخــاد
تصمیمــات ناگهانــی توســط دولــت و نیــز غفلــت دولــت از
مذاکــره بــا دولتهــای همســایه بــرای واگــذاری پروژههــا
بــه پیمانــکاران ایرانــی مطــرح شــد.
هویتی مستقل برای پیگیری امور اقتصادی
در ادامــه همایــش تقویــت دیپلماســی اقتصــادی در توســعه
صــادرات غیــر نفتــی ،ســعید کوزهچــی ،رئیــس اداره
تســهیل صــادرات غیرنفتــی معاونــت اقتصــادی وزارت
امــور خارجــه ،ســخنان خــود را بــا ارائــه توضیحــی در
بــاب فلســفه شــکلگیری معاونــت اقتصــادی وزارت امــور
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خارجــه آغــاز کــرد و گفــت :تشــکیل ایــن معاونــت بــه ایــن
دلیــل صــورت گرفــت کــه هویــت مســتقلی در وزارت امــور
خارجــه ،پیگیــری امــور اقتصــادی را در شــرایط کنونــی
برعهــده بگیــرد .تاکنــون جلســات متعــددی برگــزار شــده
اســت تــا مطالبــات فعــاالن اقتصــادی توســط وزارت امــور
خارجــه و ســفارتخانهها شــنیده شــود.
او از فعــاالن صنعــت انــرژی درخواســت کــرد ،مطالبــات
خــود را بــه ســتاد پیگیــری اجــرای برجــام نیــز انعــکاس
دهنــد تــا نمایندگیهــای سیاســی کشــور از طریــق ایــن
ســتاد در جریــان ایــن مطالبــات قــرار گیرنــد.
کــوزه چــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه میــزان اســتفاده از
ظرفیــت همســایگان در شــرایط کنونــی مطلــوب وزارت
خارجــه نیســت ،گفــت :بهرغــم ظرفیتهــای سیاســی و
مستشــاری ایــران درعــراق ،از ظرفیتهــای اقتصــادی بــه
نحــو مطلــوب بهــره گرفتــه نشــده اســت .البتــه بخشــی از
مشــکالت ناشــی از امکانــات و چــارت ســازمانی وزارت امــور
خارجــه اســت.
او از راهانــدازی قریبالوقــوع ســایتی از ســوی وزارت
خارجــه بــرای ارتبــاط موثــر میــان وزارت خانــه و فعــاالن
اقتصــادی خبــر داد و گفــت :در نظــر داریــم ،سیســتم
اطالعرســانی مناقصــات بینالمللــی و ارســال اســناد ایــن
مناقصــات بــرای فعــاالن اقتصــادی را نیــز راهانــدازی کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تعریف پروژههای جدید
نفتی برای بیاثر کردن
خروج آمریکا از برجام

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
معتقــد اســت در صــورت توســعه روابــط بیشــتر و تعریــف
پروژههــای جدیــد بــا کشــورهای اروپایــی در حــوزه نفــت
و گاز ،میتوانیــم تاثیــرات خــروج آمریــکا از برجــام را بــه
حداقــل برســانیم.
پــس از برجــام یکــی از بخــش هایــی کــه توانســت از
ظرفیتهــای بــه وجــود آمــده دوران پســابرجام بهــره
ببــرد ،حــوزه نفــت و گاز بــود کــه گســترش روابــط در
ایــن زمینــه باعــث امضــای تفاهمنامــه و قراردادهایــی بــا
طرفهــای اروپایــی شــد کــه مهمتریــن آن قــرارداد بــا
شــرکت توتــال فرانســه در فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــود.
از طــرف دیگــر تولیــد و صــادرات نفــت ایــران افزایــش
چشــمگیری پیــدا کــرد و بــه دو میلیــون بشــکه در روز
رســید.
امــا پــس از خــروج آمریــکا از برجــام ،شــبهههایی در
خصــوص مانــدن توتــال در ایــن قــرارداد و همیــن طــور
وضعیــت فــروش نفــت ایــران شــنیده مــی شــود کــه البتــه
بیــژن زنگنــه  -وزیــر نفــت  -بــه تازگــی ایــن شــائبه هــا
را رد کــرد.
در ایــن بــاره حمیدرضــا صالحــی  -نایــب رئیــس

کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران  -در گفتوگــو
بــا ایســنا ،اظهــار کــرد کــه در صــورت بــاز تعریــف ظرفیــت
هــای اقتصــادی و پــروژه هــای جدیــد در حــوزه مختلــف
از جملــه نفــت و گاز بــا کشــور هــای اروپایــی مــی توانیــم
تاثیــرات خــروج آمریــکا از برجــام را بــه حداقــل برســانیم.
وی گفــت :آمریــکا در حالــی خــروج از برجــام را اعــام
کــرد کــه طــرف هــای اروپایــی اعــام کردنــد کــه در برجــام
مــی ماننــد و همــکاری هــای خــود را بــا ایــران ادامــه مــی
دهنــد .همچنیــن رئیــس جمهــور کشــورمان اظهــار کــرد
کــه بــا پنــج کشــور دیگــر در برجــام خواهیــم مانــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود :بعــد
از خــروج آمریــکا از برجــام بایــد بــه دنبــال معرفــی ظرفیت
هــای جدیــد اقتصــادی مــان باشــیم و در ارتبــاط بــا اروپایی
هــا پــروژه هــای بــزرگ زیــر ســاختی مــان را شــروع کنیــم
امــا اگــر در سیاســت هــای اقتصــادی مثــل گذشــته عمــل
کنیــم اقتصــاد مــان بــه عقــب خواهــد رفــت ،چراکــه در
ســال هــای گذشــته در پــروژه هــای زیــر بنایــی از جملــه
پــروژه هــای فرودگاهــی ،زیربنایــی ،ریلــی و نیروگاهــی
اتفاقــات چنــدان مثبتــی نیفتــاده اســت .از ســوی دیگــر
الزم اســت زیربناهــای اقتصــادی از جملــه زیربنــا هــای
نفــت و گازمــان بایــد بــه مســری بــرود کــه رانــت و ویــژه
خــواری بــه حداقــل برســد تــا ظرفیــت هــای مــان را بــه
ارزش افــزوده تبدیــل کنیــم .در ایــن صــورت مــی توانیــم
آثــار خــروج آمریــکا از برجــام را کمتــر کنیــم.
صالحــی تصریــح کــرد :از طرفــی هــم نبایــد پالــس هایــی
بدهیــم کــه افــکار عمومــی دنیــا بــا مــا ســر ناســازگاری
داشــته باشــند .اینکــه مــا در مجلــس خودمــان پرچــم
کشــوری را آتــش بزنیــم باعــث مــی شــود دو ســوم ملــت
آمریــکا کــه مخالــف خــروج ترامــپ از برجــام بودنــد مقابــل
مــا قــرار بگیرنــد .پرچــم نمــاد یــک ملــت و کشــور اســت
و نبایــد آن را بــه اختالفــات سیاســی ربــط داد .اگــر مــا
اختالفاتــی داریــم بــا مســئوالن آمریــکا اختــاف داریــم.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بــا بیــان
اینکــه بایــد بــا عقالنیــت نقــاط تهدیــد را بــه فرصــت
تبدیــل کنیــم ،گفــت :نیــاز اســت کــه برنامــه بلنــد مدتــی
را تعریــف کنیــم و در کنار دیپلماســی سیاســی ،دیپلماســی
اقتصــادی را هــم فعــال کنیــم و مــراودات را بیشــتر کنیــم
تــا در نتیجــه توســعه صــادرات غیــر نفتــی حاصــل شــود.
همچنیــن بایــد بــرای مــردم و فعــاالن اقتصــادی فضــای
بــاز بیشــتری ایجــاد کنیــم تــا منافــع ملــی حفــظ شــود ا

انـرژی

شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

عقد  ۵۵قرارداد
 ۱.۲میلیارد دالری
با سازندگان داخلی
تجهیزات نفتی

رضــا پدیــدار در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه
ســهم  ۱۴.۵درصــدی وزارت نفــت از درآمدهــای نفتــی،
مربــوط بــه بخــش نگهداشــت تولیــد و توســعه اســت،
گفــت :بــا توجــه بــه هزینههــا ،بــا ایــن رقــم امــکان
پوشــش دهــی هزینــه هــای توســعه صنعــت نفــت وجــود
نــدارد ،امــا مــی تــوان بخشــی از هزینــه هــای نگهداشــت
ســطح تولیــد را بــا آن پوشــش داد .مبلــغ  ۶میلیــارد
دالری کــه وزیــر نفــت از آن بــه عنــوان ســهم نوســازی
و بازســازی تجهیــزات صنعــت نفــت نــام بــرد ،از همیــن
محــل تامیــن مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه هــای نوســازی و بازســازی
تجهیــزات صنعــت نفــت بــا برگــزاری مناقصــه  ،بــه
ســازندگان واگــذار مــی شــود ،افــزود :البتــه تاکنــون
مناقصــه ای در ایــن زمینــه برگــزار نشــده اســت .امــا بــرای
بومــی ســازی  ۱۰گــروه کاالیــی تجهیــزات صنعــت نفــت
 ۵۵قــرارداد بــا ســازندگان داخلــی بــه ارزش  ۱.۲میلیــارد
دالر منعقــد شــده کــه از ایــن مبلــغ  ۲۰تــا  ۲۵درصــد آن
پرداخــت شــده اســت.
ایــن کارشــناس نفتــی دربــاره همــگام شــدن ســازندگان
داخلــی تجهیــزات نفــت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی بــا
وجــود خــروج آمریــکا از برجــام ،توضیــح داد :بــه منظــور
ایجــاد یــک پروتــکل اســتاندارد بــرای ســاخت تجهیــزات
نفتــی داخلــی ،یــک قــرارداد چهــار جانبــه بیــن ســازمان
ملــی اســتاندارد ،معاونــت مهندســی وزارت نفــت ،انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران و انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران منعقــد شــد کــه پــس از مدتــی ایــن
قــرارداد بیــن معاونــت مهندســی وزارت نفــت و ســازمان
ملــی اســتاندارد محــدود شــد .در نهایــت نیــز مدیریــت
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اجرایــی آن نیــز بــه انجمــن نفــت ســپرده شــد.
پدیــدار ادامــه داد :مشــکلی در تولیــد کاالی بــا کیفیــت و
قابــل رقابــت در بازارهــای بیــن المللــی در داخــل کشــور
نداریــم چــرا کــه تولیــد کننــدگان بــر اســاس ویژگــی هــای
مــورد نظــر ســفارش دهنــده (  )data shitکاال تولیــد
مــی کننــد و گواهــی کیفیــت الزم بــرای صــادرات آن را
از کشــورهایی نظیــر مالــزی ،ســنگاپور و کــره جنوبــی
دریافــت مــی کننــد.
بــه گفتــه وی اکنــون حــدود  ۴۰تــا  ۵۰قلــم کاالی
نفتــی کــه بیشــتر شــامل ابــزار دقیــق ،تجهیــزات برقــی و
تجهیــزات ثابــت مــی شــود ،بــه کشــورهایی نظیــر اتریــش،
ســوئد ،آلمــان ،مالــزی ،ترکیــه ،عــراق ،ترکمنســتان،
قفقازســتان ،ارمنســتان و کــره جنوبــی صــادر مــی شــود.
گفتنــی اســت تجهیــز کریســمس تــری کــه در گذشــته
انحصــار تولیــد آن بــرای آمریــکا بــود بــرای مصــرف داخلــی
تولیــد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت
هــای بــزرگ تولیدکننــده یــا وارد کننــده تجهیــزات خــاص
صنعــت نفــت مشــکلی در نقــل و انتقــال کاالهــای خــود بــه
کشــور ندارنــد.
بــه گــزارش مهــر ،بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت در فروردیــن
مــاه ســال جــاری در گفتگــو بــا رادیــو اقتصــاد بــا اشــاره بــه
انعقــاد قراردادهــای نفتــی بــه حجــم شــش میلیــارد دالر بــا
شــرکت هــای ایرانــی در ســال جــاری گفتــه بــود :فهرســتی
از کاالهــای بــا کیفیــت و قیمــت مناســب ایرانــی تهیــه و
ضمیمــه اســناد مناقصــه و قراردادهــا خواهــد شــد .شــرکت
هــای ایرانــی برنــده مناقصــه هــا ملــزم بــه خریــد تجهیــزات
مــورد نیــاز اجــرای پــروژه هــای نفتــی از داخــل هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو
الیحه قانونی

اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر کمــک خواهــد کــرد
ظــرف  ۱۲ســال آینــده یــک میلیــون شــغل جدیــد در
آمریــکای التیــن ایجــاد شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،گیلرمــو مونــت ،کارشــناس ســازمان
بینالمللــی کار ( )ILOدر بیانیــهای اظهــار کــرد
حداقــل یــک میلیــون شــغل جدیــد در نتیجــه اســتفاده
از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بهــره وری باالتــر انــرژی در
ســاختمانها و تقاضــای باالتــر بــرای خودروهــای برقــی و
همچنیــن تغییــرات فنــاوری دیگــر در آمریــکای التیــن
ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس ،پیــاده ســازی فناوریهــای
جدیــد تــا ســال  ۲۰۳۰در راســتای سیاســتهای دولــت
و ابتکارهــای خصوصــی مــی توانــد بــه ایجــاد  ۴میلیــون
شــغل غیرمســتقیم کمــک کنــد.
مونــت خاطرنشــان کــرد پیشــرفت در سیاســتهای
حمایــت از محیــط زیســت نیــز همــه فعالیتهــای تولیــدی
شــامل انــرژی تجدیدپذیــر ،کشــاورزی ،حمــل و نقــل،
ســاخت و ســاز ،معدنــکاری و شــیالت را پوشــش خواهــد
داد.
در ایــن بیــن ،خــوزه مانوئــل ســاالزار اکســیریناش ،مدیــر
منطقــه ای ســازمان بینالمللــی کار گفــت :چالــش
دســتیابی بــه پایــداری محیــط زیســتی یکــی از عوامــل
قدرتمنــد تاثیرگــذار در آینــده کار در منطقــه آمریــکای
التیــن اســت.
طبــق گــزارش ســازمان بینالمللــی کار ،حــدود ۷۵
میلیــون نفــر در سراســر قــاره آمریــکا در بخشــهایی مانند
کشــاوری ،گردشــگری و شــیالت فعالیــت میکننــد کــه
نســبت بــه تغییــرات جــوی آســیب پذیــر هســتند.

انـرژی

شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

هیات تجاری اتاق ایران  24تیرماه
به آفریقای جنوبی سفر میکند

آورده یک میلیارد و  ۱۶۷میلیون
دالری پتروشیمی ها برای کشور

هیــات تجاری-بازاریابــی بــه سرپرســتی غالمحســین
شــافعی رئیــس اتــاق ایــران  24لغایــت  27تیرمــاه
ســال جــاری بــه آفریقــای جنوبــی ســفر خواهــد کــرد.
معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران از فعــاالن بخــش
خصوصــی بــه خصــوص فعــاالن حوزههــای معــدن،
مــواد غذایــی ،خدمــات فنــی و مهندســی ،پالســتیک و
مصنوعــات پالســتیکی ،مــواد پتروشــیمی ،روغنموتــور،
صنایــع غذایــی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی ،مصالــح
ســاختمانی ،شــیرآالت ســاختمانی ،توریســم درمانــی،
صنعــت خــودرو ،فــرش و لوازمخانگــی دعــوت کــرده
اســت بــرای حضــور در ایــن هیــات ثبتنــام کننــد.
عالقهمنــدان بــه حضــور در ایــن هیــات میتواننــد
از طریــق مراجعــه بــه ایــن لینــک و ارســال تصویــر
مــدارک خــود ،حداکثــر تــا پایــان ســاعت اداری روز
 20خردادمــاه ســال جــاری ،مراحــل ثبتنــام خــود را
تکمیــل کننــد.

بــه نقــل از وزارت نفــت ،ظرفیــت اســمی  ۵۷مجتمــع
پتروشــیمی حــدود  ۶۲میلیــون تــن اســت کــه از ایــن
میــزان حــدود  ۶۰میلیــون تــن در برنامــه تولیــد واقعــی
قــرار دارد.
عملکــرد  ۲۰مجتمــع پتروشــیمی مســتقر در منطقــه
ماهشــهر در فروردیــن مــاه امســال  ۱میلیــون و ۷۳۳
هــزار تــن بــوده اســت .همچنیــن ،عملکــرد  ۱۶مجتمــع
پتروشــیمی مســتقر در منطقــه عســلویه نشــان میدهــد،
تولیــد واقعــی ایــن منطقــه در مــدت زمــان یــاد شــده
بیــش از  ۲میلیــون و  ۳۸هزارتــن بــوده اســت.
تولیــد واقعــی  ۲۱مجتمــع پتروشــیمی مســتقر در
مناطــق داخلــی کشــور در دوره مــورد بررســی بیــش از
 ۹۳۵هــزار تــن بــوده اســت .در همیــن مــدت مجمــوع
کل تولیــد صنعــت پتروشــیمی در فروردیــن مــاه امســال
حــدود  ۴.۷میلیــون تــن بــوده و میــزان فــروش داخلــی
صنعــت پتروشــیمی تــا پایــان فروردیــن مــاه نیــز بیــش
از یــک میلیــون و  ۳۲۵هــزار تــن بــه ارزش بیــش از ۳۴
میلیــارد و  ۵۹۰میلیــون ریــال بــوده اســت.

مدارک الزم برای ثبتنام:
ارائــه مبلــغ  1500دالر و  60یــورو (بابــت
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ویــزا) و فیــش واریــزی بــه صــورت علیالحســاب بــه
مبلــغ  8میلیــون و  200هــزار تومــان بــه حســاب
شــماره  0105994103006بانــک ملــی ایــران شــعبه
خشــایار بــه نــام اتــاق ایــران (هزینــه ســفر شــامل
پــرواز اکونومــی 5 ,شــب اقامــت در اتــاق ســینگل هتــل،
غــذا ،ترانســفر فرودگاهــی و درونشــهری ،نشس ـتهای
تجــاری و تهیــه بروشــور معرفــی اعضــای هیــات و
دریافــت روادیــد میشــود).
بــرای شــرکتهایی کــه عضــو اتــاق نیســتند یــا اعتبــار
کارت عضویتشــان خاتمــه یافتــه اســت 15 ,درصــد بــه
مبلــغ مذکــور افــزوده خواهــد شــد و الزم اســت عــاوه
بــر  60یــورو مبلــغ ویــزا ،مبلــغ  9میلیــون و  430هــزار
تومــان و  1725دالر پرداخــت کننــد.
دو قطعه عکس رنگی جدید
-2
تصویــر صفحــه نخســت گذرنامــه بــا حداقــل
-3
 6مــاه اعتبــار

فــروش بیــن مجتمعــی شــرکتها نیــز بیــش از ۸۴۹
هــزار تــن و بــه ارزش بیــش از  ۱۹میلیــارد و ۷۱۴
میلیــون ریــال رســیده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مجتمعهــای پتروشــیمی در
نخســتین مــاه ســال  ۱۳۹۷بیــش از  ۱میلیــون و ۹۹۰
هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد و
 ۱۶۷میلیــون دالر را صــادر کردهانــد.
در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس بیــش از ۹۹۹
هــزار تــن محصــول بــه ارزش  ۵۷۴میلیــون و ۷۳۸
میلیــون دالر صــادر شــد و در منطقــه ماهشــهر نیــز
بیــش از  ۶۳۸هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از ۳۳۴
میلیــون دالر روانــه بازارهــای بینالمللــی شــد .همچنیــن
تــا پایــان فروردیــن مــاه ،در دیگــر مناطــق ،بیــش از ۳۴۱
هــزار تــن محصــول بــه ارزش  ۲۵۸میلیــون دالر صــادر
شــد.
در منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ،مجتمــع
پتروشــیمی بندرامــام بــا بیــش از  ۲۰۶هــزار تــن صــادرات
توانســت حــدود  ۱۰۶میلیــون دالر صــادرات را رقــم
بزنــد .در دیگــر مناطــق نیــز پتروشــیمی خــارک بیــش از
۱۰۲هــزار تــن محصــول را بــه ارزش بیــش از  ۴۱میلیــون
دالر روانــه بازارهــای خارجــی کــرد و رتبــه نخســت را در
زمینــه صــادرات بــه خــود اختصــاص داد.

صندوق ضمانت صنایع کوچک 6برابر سرمایه خود
ضمانتنامه صادر کرد
«محمدحســین مقیســه» امــروز (ســه شــنبه) در گفــت
وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :صنــدوق ضمانــت
ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک تاکنــون نزدیــک بــه هفــت
هــزار میلیــارد ریــال ضمانتنامــه صــادر کــرده کــه بیشــتر
آنهــا مربــوط بــه ســه ســال گذشــته اســت.
بــه گفتــه وی ،امــکان صــدور ضمانتنامــه بــه میــزان هفــت
تــا هشــت برابــر ســرمایه صنــدوق وجــود دارد و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در پــی بهــره گیــری کامــل از
ایــن تــوان اســت.
وی یــادآوری کــرد بــه علــت پراکندگــی واحدهــای صنعتــی
در سراســر کشــور ،ســامانه صــدور ضمانتنامــه بــه طــور
کامــل الکترونیکــی شــده و تامیــن مالــی  100درصــدی
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واحدهــای صنعتــی بانــک محــور اســت؛ بنابرایــن دیگــر
نیــازی نیســت واحدهــای صنعتــی بــه ســتاد مرکــزی
مراجعــه کننــد.
«ضمانتنامــه اعتبــار خریــد کاال ،محصــول جدیــد ایــن
صنــدوق محســوب مــی شــود کــه بــه تازگــی طراحــی
شــده اســت».
قانــون تاســیس صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع
کوچــک زیــر نظــر وزارت صنایــع و معــادن وقــت در بیســت
و چهــارم آذرمــاه  1383بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی رســید.
صنــدوق در ســال  1385کار خــود را آغــاز و نخســتین
ضمانتنامــه خــود را در ســال  1386صــادر کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هدفگذاری ایران برای
جذب سرمایهگذاران
کوچک و متوسط اروپا
وزیــر نیــرو گفــت :در پاییــز امســال کنفرانس ســرمایهگذاری
شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی در ایــران برگــزار
خواهــد شــد کــه ایــن کنفرانــس فرصتــی بــرای گســترش
همکاریهــا و توســعه ســرمایهگذاریهای کشــورهای
اروپایــی در ایــران اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز شــنبه (۲۹
اردیبهشــت) در حاشــیه دیــدار بــا میــگل آریــاس کانیتــه
کمیســیونر انــرژی و تغییــر اقلیــم اروپــا ،در جمــع خبرنگاران
بــا بیــان اینکــه ایــن کنفرانــس فرصتــی خواهــد بــود تــا
ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا زمینههــای توســعه
همکاریهــا و جــذب ســرمایهگذاری را گســترش دهنــد،
اظهــار کــرد :ایــن مســاله منجــر خواهــد شــد تــا نهتنهــا
توقفــی در کار بــه وجــود نیایــد بلکــه بــرای ســرمایههای
کوچــک و متوســط نیــز امــکان توســعه بــه وجــود آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مذاکــرات صــورت گرفتــه
بــا کمیســیونر انــرژی و تغییــر اقلیــم اتحادیــه اروپــا ،ســه
مســاله مطــرح شــد ،گفــت :نخســت اینکــه در جلســه
چهارشــنبه گذشــته کــه بــا اتحادیــه اروپــا در صوفیــه
پایتخــت بلغارســتان داشــتیم ،بــه اتفــاق آراء تصمیــم بــر آن
شــد تــا همــه اقدامــات الزم بــرای ایفــای تعهــدات نســبت
بــه ایــران انجــام شــود .همانگونــه کــه جمهــوری اســامی
ایــران نیــز بــر اســاس تاییدیــه ســازمان انــرژی اتمــی بــه
تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :از جملــه تصمیمــات ایــن اســت
کــه بانــک ســرمایهگذاری اروپــا ،ریســک و مشــکالت
تحریمهــای احتمالــی را بــرای ســرمایهگذاران متوســط و
کوچــک بهاســتثنای ســرمایهگذاران بســیار بــزرگ اروپــا
پوشــش خواهــد داد.
وی افــزود :ایــن موضــوع بــرای همــه ســرمایهگذارانی
کــه در حــوز ه فعالیــت وزارت نیــرو از جملــه در زمینــه

انرژیهــای تجدیدپذیــر و افزایــش بهــرهوری نیروگاههــا
و آب و فاضــاب در ایــران کار میکننــد ،تعیینکننــده
اســت.
اردکانیــان اظهــار کــرد :در جلســهای کــه چهارشــنبه
گذشــته بــا وزیــر اقتصــادی و انــرژی آلمــان فــدرال
داشــتیم ،مشــخص شــد اکنــون  ۱۲۰شــرکت آلمانــی در
ایــران فعالیــت دارنــد و ایــن تصمیــم اتحادیــه اروپــا بــرای
ایــن شــرکتها تعیینکننــده خواهــد بــود.
در ادامــه ایــن مراســم میــگل آریــاس کانیتــه بــا اشــاره
بــه مذاکــرات امــروز خــود بــا وزیــر نفــت ،گفــت :بــا
توجــه بــه تحریمهــای بهوجــود آمــده ،کمیســیون اروپــا
کمیت ـهای را تشــکیل داده اســت تــا بتوانــد موانــع موجــود
در مقابــل ســرمایهگذاری در ایــران را ،برطــرف کنــد .لــذا
تمایــل داریــم تــا بــا انجــام اقداماتــی اجــرای پروژههــا و
ســرمایهگذاری را در ایــران تســهیل کنیــم.
وی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد راهکارهــای اروپــا بــرای
انتقــال مبالــغ نفــت صادراتــی ایــران ،اظهــار کــرد :بر اســاس
جلس ـهای کــه بــا وزیــر نفــت ایــران داشــتیم ،درخصــوص
انتقــال پــول نفــت صادراتــی ایــران صحبتهایــی صــورت
گرفــت کــه بــا توجــه بــه تحریمهــا ،اتحادیــه اروپــا ســعی
دارد مشــکالت موجــود در ایــن زمینــه را از ســر راه بــردارد.
بــه گفتــه آریــاس کانیتــه ،هــدف هیــات اروپایــی ایــن
اســت کــه تــا حــد امــکان آثــار تحریمهــا را بــرای انتقــال
پــول برطــرف کنــد .البتــه بایــد بــه ایــن مســاله نیــز توجــه
کــرد کــه مســاله انتقــال پــول تنهــا بــه موضــوع انتقــال
ختــم نمیشــود چراکــه مســائل دیگــری را نیــز در حاشــیه
خــود دارد .لــذا ســعی آنهــا بــر ایــن اســت تــا شــرکتها
را متقاعــد کننــد کــه بــازار ایــران امــن اســت و میتــوان
بــا خیــال راحــت نهتنهــا در بخــش نفــت بلکــه در دیگــر
بخشهــا در ایــن کشــور ســرمایهگذاری کــرد.

انـرژی

شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

اجرای ناقص قانون بهبود
مستمر کسبوکار

اجــرای ناقــص قانــون بهبــود مســتمر فضــای
کســبوکار نیــز از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در
ایــن نشســت بــود .حمیدرضــا صالحــی تاکیــد کــرد
کــه شــاید الزم باشــد ،متمــم یــا دســتورالعملی در
مــورد اجــرای بنــد بنــد ایــن قانــون صــادر شــود .او
پیشــنهاد کــرد مــواد قانونــی پراهمیــت از ســایر مــواد
ایــن قانــون تفکیــک شــود و شــورایگفتوگــو،
تمــام تمرکــز خــود را در یــک ســال آینــده بــه
اجــرای ایــن مــواد معطــوف کنــد .نجفیمنــش نیــز
بــا اشــاره بــه شــعارهای انتخاباتــی رئیسجمهــوری،
مبنــی بــر اجــرای کامــل ایــن قانــون گفــت :بخشــی
از عدماجــرای قانــون نیــز بــه ضعــف مــا بهعنــوان
اتاقهــای بازرگانــی بازمیگــردد کــه ســازوکاری را
بــرای مطالبهگــری و پیگیــری اجــرای ایــن قانــون و
قوانینــی از ایــن دســت پیشبینــی نکردهایــم.
رئیــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق
مطالبهگــری خــود را بــه حــد الزم داشــته اســت،
افــزود :بــرای مثــال تنهــا در مــورد ضــرورت
نظرخواهــی دولــت از بخــش خصوصــی در زمــان
تدویــن آییننامههــا و بخشــنامهها کــه در مــواد
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مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت ،اتــاق تهــران
بارهــا پیگیــری کــرده و ایــن پیگیریهــا در نهایــت
منجــر بــه صــدور ابالغیــهای از ســوی معــاون اول
رئیسجمهــوری شــد .امــا نهادهــا و ســازمانها آن
را اجرایــی نکردنــد .محمــد الهوتــی ،دیگــر عضــو
شــورایگفتوگــوی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه
اینکــه دولــت دهــم در جلســات شــورا شــرکت
نمیکــرد و دولــت فعلــی نیــز حضــور کمرنگــی در
ایــن جلســات دارد ،ادامــه داد :نماینــدگان مجلــس
حاضــر در شــورا نیــز گویــی حرفشــان بــه جایــی
نمیرســد .بــرای مثــال در یکــی از جلســات کــه
مشــکالت نحــوه اجــرای مالیــات بــر ارزش افــزوده
مطــرح بــود ،حتــی یکــی از نماینــدگان مجلــس،
نماینــدگان دولــت را بــه ابطــال یــک آییننامــه در
ایــن زمینــه تهدیــد کــرد ،امــا مســاله حــل نشــد .او
ادامــه داد :قوانیــن یــا بهطــور ســلیقهای اجــرا شــده
یــا بهطــور کلــی اجــرانمیشــوند .تــا زمانــی کــه
راهــکاری بــرای جلوگیــری از اجــرای ســلیقهای
قوانیــن اندیشــیده نشــود ،شــورای گفتوگــو
نمیتوانــد مشــکالت جــدی موجــود را حــل کنــد.
الهوتــی ادامــه داد :بــه موجــب قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار مقــرر بــود ،تصمیمــات شــورای
گفتوگــو ظــرف  ۳۰روز بــه هیــات دولــت ارائــه
شــده و بــه تصویــب برســد .ایــن تکلیــف قانونــی
امــا هیــچ گاه اجرایــی نشــد .او انتقاداتــی را هــم
متوجــه اتــاق بازرگانــی ایــران دانســت کــه بهرغــم
برخــورداری از تکلیــف قانونــی بــرای ســاماندهی
تشــکلها ،اقــدام بــه ثبــت تشــکلهای مــوازی
کــرده اســت .پــس از طــرح ایــن نقطــه نظــرات،
رئیــس شــورایگفتوگــوی اســتان تهــران بــه دبیــر
شــورا ماموریــت داد کــه در مــورد مــواد قانونــی کــه
بهصــورت ناقــص اجــرا شــده ،مکاتباتــی را بــا اتــاق
ایــران و معــاون اول رئیسجمهــوری انجــام دهــد
و در عیــن حــال یــک نفــر از اتــاق و یــک نفــر از
اســتانداری مامــور پیگیــری اجــرای ایــن مصوبــات
شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در روزهــای گذشــته مقامــات عالــی رتبــه اروپایــی و
دیپلمــات هــای ایــن کشــور در جلســات متعــددی کــه در
گوشــه و کنــار ایــن قــاره ســبز از بروکســل تــا بلغارســتان
برگــزار کــرده انــد بــر یــک نکتــه مهــم تاکیــد دارنــد و آن
پایبنــدی بــه برجــام و ادامــه مســیری اســت کــه از بیــش
از دو ســال پیــش آغــاز کــرده انــد .بعــد از خــروج آمریــکا
از برجــام و دســتور دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا
اکثــر مقامــات اروپایــی بــه گونــه ای بــه حمایــت از برجــام
و اقدامــات ایــران طبــق ایــن معاهــده بیــن المللــی پرداختــه
انــد کــه بســیاری از تحلیلگــران ایــن برخــرود اروپایــی هــا
درمقابــل آمریــکا را بــی ســابقه مــی دانند.مقامــات ارشــد
اروپایــی از رئیــس جمهــور فرانســه گرفتــه تــا صدراعظــم
آلمــان و حتــی نحســت وزیــر انگلســتان حــاال روی یــک
نکتــه پافشــاری دارنــد و آن هــم برجــام بــدون آمریــکا اســت
و در ایــن بیــن مهــم تریــن ســپر اروپــا بــرای مقابلــه بــا
بازگشــت تحریــم هــای آمریــکا و اســتثنا کــردن شــرکت
هــای اروپایــی اســتفاده از قوانیــن  20ســال پیــش خــود
در مقابــل تحریــم هــای آمریکایــی اســت .قانونــی کــه در
ســال  ۱۹۹۶در زمینــه تقاضاهــا حــول تحریــم ثانویــه
آمریــکا علیــه کوبــا ،ایــران و لیبــی از ســوی اتحادیــه اروپــا،
تصویــب شــد امــا از آن اســتفاده نشــد و حــاال مــی توانــد
بــرای مســتثنا شــدن شــرکت هــای اروپایــی در ارتبــاط بــا
همــکاری بــا ایــران کار بــرد داشــته باشــد و بــه نوعــی چتــر
حمایتــی بــرای شــرکت هــای اروپایــی کــه در ایــران ســرمایه
گــذاری کــرده انــد و یــا بــه دنبــال ســرمایه گــذاری هســتند،
باشــد .دو روز پیــش کمیســار اتحادیــه اروپــا در امــور داخلــی
اعــام کــرد «:اگــر الزم باشــد از ایــن قوانیــن اســتفاده کنیــم
 ،مــا آمــاده ایــم».
همچنیــن «جیــن کلــود جانکــر» رییــس کمیســیون اروپــا
یــک روز پیــش در نشســت خبــری گفــت« :اتحادیــه اروپــا
قانونــی را تــا روز جمعــه وضــع خواهــد کــرد کــه بــه موجــب
آن شــرکت هــای اروپایــی را از تحریــم هــای آمریــکا علیــه
ایــران منــع خواهــد کرد.ایــن قانــون هیــچ دادگاهــی را در
جهــت اعمــال جریمــه کــه ممکــن اســت از ســوی کاخ
ســفید علیــه شــرکت هــای اروپایــی بمنظــور انجــام تجــارت
در جمهــوری اســامی ایــران وضــع مــی کنــد ،بــه رســمیت
نمــی شناســد ».او گفــت « :بــه عنــوان کمیســیون اروپــا
وظیفــه داریــم کــه از شــرکت هــای اروپایــی حفاظــت
کنیــم .اکنــون نیــاز بــه اقــدام در ایــن راســتا داریــم و ایــن

انـرژی
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سپر دفاعی آمریکا در مقابل تحریم های آمریکا پاسخگو خواهد بود؟

موانع پیش روی شرکت های اروپایی برای
همکاری با ایران
دلیلــی اســت کــه در حــال راه انــدازی فرآینــد فعــال کــردن
«بخشــنامه مســدودن کــردن» کــه مربــوط بــه ســال ۱۹۹۶
میــادی اســت ،هســتیم و ایــن کار را انجــام خواهیــم داد.
همچنیــن تصمیــم گرفتیــم کــه بــه بانــک ســرمایه گــذاری
اروپــا اجــازه دهیــم تــا بــه ســرمایه گــذاری شــرکت هــای
اروپایــی در ایــران تســهیل بخشــد .کمیســیون اروپــا خــودش
همــکاری بــا ایــران را حفــظ خواهــد کــرد.
امــا بــا وجــود ایــن حمایــت هــای بســیار قــوی اتحادیــه
اروپــا از ادامــه برجــام و فعالیــت شــرکت هــای اروپایــی
در ایــران در روزهــای گذشــته اخبــار متعــددی از احتمــال
قطــع همــکاری هــای شــرکت هــای اروپایــی بــا ایــران
منتشــر مــی شــود ،بــرای مثــال شــرکت توتــال قــول نفتــی
فرانســوی اعــام کــرده اســت کــه بــا ایــران قطــع رابطــه
خواهــد کــرد و دیگــری عالقــه ای بــه ســرمایه گــذاری در
فــاز  11پــارس جنوبــی نــدارد و یــا مســئوالن شــرکت نفتــی
انــی ایتالیــا گفتــه انــد کــه ســرمایه گــذاری جدیــدی در
کشــورمان انجــام نخواهــد داد و حتــی شــرکت فوالدســاز
دانیلــی هــم از خــروج از ایــران خبــر داده اســت .امــا ســوال
اصلــی ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود حمایــت هــای
اتحادیــه اروپــا و کشــورهای اروپایــی شــرکت هــای اروپایــی
از بازگشــت تحریــم هــای آمریــکا مــی ترســند؟ پاســخی کــه
بایــد جــواب آن را در دو نکتــه دانســت؛ اول حجــم روابــط
ایــن شــرکت هــا بــا آمریــکا و ســرمایه گــذاری و حضــور در
ایــن شــرکت هــا در آمریــکا اســت و دوم اثــرات روانــی تــرس
از تحریــم هــای آمریــکا اســت کــه باعــث مــی شــود ادامــه
فعالیــت هــای شــرکت هــای اروپایــی بــا ایــران ســخت شــود.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ایــران در راه ادامــه همــکاری
اقتصــادی بــا مقامــات و دولــت هــای اروپایــی کــه بــا شــرکت

هــای بیــن المللــی اروپایــی و اتحادیــه هــای صنعتــی،
تجــاری ،کشــاورزی و ...ایــن کشــورها طــرف قــرار داد اســت
و ایــن شــرکت هــا هــم در نهایــت بــه دنبــال حفــظ منافــع
اقتصــادی خــود هســتند .رئیــس جمهــور فرانســه در پایــان
نشســت ســران اروپــا در بلغارســتان در واکنــش بــه ســوال
خبرنــگاران در ارتبــاط بــا خــروج توتــال از ایــران گفــت «:مــا
نمیخواهیــم شــرکتهای فرانســوی را بــه مانــدن در ایــران
مجبــور کنیــم؛ رئیسجمهــور فرانســه ،مدیــر عامــل توتــال
نیســت .مــن خواهــان آن هســتم کــه شــرکتهای فرانســوی
بتواننــد بــا توجــه بــه پتانســیل بــازار ایــران ،در ایــن کشــور
بماننــد ولــی مدیــر اجرایــی توتــال از منافــع خودشــان دفــاع
مــیکنــد .ایــن وظیفــه آنهاســت کــه خطــر مانــدن در ایــران
را بــا خطرهایــی کــه در عربســتان و آمریــکا متوجــه آنهــا
میشــود ،مقایســه کنــد».
همچنیــن مدیرعامــل آژانــس صــادرات بلژیــک ،پاســکال
دلکومینــت ،بــه یورونیــوز گفــت تنهــا تحریــم هــا نیســتند
کــه ســرمایه گــذاری در ایــران را ســخت مــی کننــد:
«انعــکاس تــرس و واهمــه از اجــرای تحریــم هــا پــای برخــی
از ســرمایه گــذاران بــزرگ بــرای ورود بــه ایــران را سســت
مــی کنــد .تــرس از تحریــم هــا اثــرات روانــی زیــادی هــم
دارد».
بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی باتوجــه بــه شــرایط کنونــی
مســئوالن اقتصــادی کشــورمان بایــد بــا انجــام اقداماتــی
عــاوه براینکــه ریســک ســرمایه گــذاری در کشــورمان را
کاهــش مــی دهنــد بــه دنبــال همــکاری بــا شــرکت هایــی
باشــند کــه منافــع چندانــی در آمریــکا ندارنــد و بــا آمریــکا
مبــادالت اقتصــادی گســترده ای ندارنــد و نگــران تحریــم
هــای آمریــکا نیســتند.
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ادامه از صفحه 1
هــا دربــاره پیــک مصــرف بــرق در تابســتان وجــود
دارد .راه حــل اول تقویــت شــبکه ارتباطــی بــا
کشــورهای شــمالی مثــل روســیه و آذربایجــان و
دریافــت بــرق ارزان قیمــت از آن هــا در تابســتان
اســت .پیــک مصــرف بــرق در ایــن کشــورها در
زمســتان و در ایــران در تابســتان اســت .ایــران مــی
توانــد در دوره پیــک مصــرف بــرق ایــن کشــورها بــه
آن هــا بــرق صــادر کــرده و در تابســتان بــرق وارد
کنــد.
ایــن اقــدام عــاوه بــر پیــک زدایــی و کاهــش نگرانــی
هــا راهــی بــرای ارزش آفرینــی بــرای بــرق تولیــدی
کشــورمان اســت .ایــن راه حــل در دســتور کار مقامات
وزارت نیــرو قــرار گرفتــه و قــرار اســت از ایــن ظرفیــت
اســتفاده شــود.
راه حــل دوم اصــاح اقتصــاد انــرژی و افزایــش قیمــت
بــرق اســت .تجربــه دیگــر کشــورها ثابــت کــرده کــه
بــا افزایــش قیمــت بــرق ،هزینــه تامیــن بــرق در
ســبد خانــوار افزایــش پیــدا نمــی کنــد بلکــه ایــن
میــزان مصــرف اســت کــه کمتــر مــی شــود .دولــت
مــی توانــد از تجربــه دیگــر کشــورها در ایــن زمینــه
اســتفاده کــرده و قیمــت بــرق را بــاال ببــرد .ایــن
راه حــل بــه دلیــل سیاســت هــای خــاص دولــت
در زمینــه توزیــع انــرژی کمتــر دیــده مــی شــود و
حتــی در دوره پیــک مصــرف خاموشــی هــای کنتــرل
شــده بیشــتر در بخــش صنعــت اعمــال مــی شــود
درحالیکــه بــرق صنعتــی در دیگــر کشــورها بــه دلیــل
ایجــاد ارزش افــزوده ارزان تــر در اختیــار صنایــع قــرار
مــی گیــرد .بــرق خانگــی در ایــران ارزان تــر از بــرق
صنعتــی اســت و در کنــار دیگــر حامــل هــای انــرژی
مثــل بنزیــن و گازوییــل کــه قیمــت آن در ایــران یــک
چهــارم هــاب خلیــج فــارس اســت ،بــا قیمــت بســیار
پاییــن تــر از دیگــر کشــورها در اختیــار مــردم قــرار
مــی گیــرد .اگــر قیمــت بــرق  20درصــد واقعی شــود،
مصــرف مــردم بــه همیــن میــزان کمتــر خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
هرمس به همکاری با ایران ادامه خواهد داد
بــا وجــود تصمیــم دونالــد ترامــپ -رئیــس جمهــور
آمریــکا -بــرای خــروج از توافــق هســته ای بــا تهــران،
شــرکت بیمــه ضمانــت صــادرات « اویلــر هرمــس» اعــام
کــرد ایــن موسســه از ســال  ۲۰۱۶صــادرات بــه ایــران بــه
ارزش  ۲۰۰میلیــون یــورو را تضمیــن کــرده اســت و ایــن
برنامــه اکنــون نیــز پابرجاســت و شــرکت هــا هنــوز مــی
تواننــد بــرای ضمانــت نامــه درخواســت کننــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،تصمیــم ترامــپ
بــه خــارج کــردن آمریــکا از توافــق هســته ای و دســتور او
بــه برقــراری مجــدد تحریــم هــا ،بســیاری از شــرکت هــای
اروپایــی از جملــه شــرکت بــزرگ نفتــی « توتــال» فرانســه
را نگــران ســاخته اســت.
بانــک « دی زد» آلمــان اعــام کــرد مبــادالت بانکــی خــود
بــا ایــران را از مــاه ژوئیــه متوقــف خواهــد کــرد.
ســخنگوی دی زد بانــک کــه زنجیــره ای از بانــک هــای
تعاونــی « ریفایــزن» و « فولکــس بانکــن» اســت گفــت:
از اول ژوئیــه ،کلیــه تراکنــش هــای پرداختــی مرتبــط بــه
ایــران را بــه طــور کامــل بــه حالــت تعلیــق در خواهیــم
آورد.
قدرتهــای اروپائــی وعــده دادهانــد توافــق هســتهای ســال
 ۲۰۱۵را بــدون حضــور آمریــکا و از طریــق تــاش بــرای
حفــظ خریــد نفــت ایــران و جریانــات ســرمایهگذاری در
ایــن کشــور زنــده نگــه دارنــد امــا اذعــان کردهانــد بــرای
تضمیــن هــای مــد نظــر تهــران بــا دشــواری هایــی رو بــه
رو هســتند.
پایبندی آلمان به ایفای تعهدات با ایران
وزیــر نیــروی جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه دعــوت
وزیــر محیطزیســت و وزیــر اقتصــاد و انــرژی جمهــوری
فــدرال آلمــان بــه ایــن کشــور ســفر کــرده اســت بــا پیتــر
اولتمایــر وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان ،دیــدار و درخصوص
راههــای ارتقــای روابــط دوجانبــه گفتوگــو کــرد .رضــا
اردکانیــان ،در حاشــیه ایــن نشســت بیــان کــرد :در خــال
ایــن ســفر از پایبنــدی شــرکتهای بــزرگ آلمانــی ازجملــه
زیمنــس بــه ایفــای تعهــدات قــراردادی موجــود خــود بــا

کشــورمان ،اطمینــان حاصــل گردیــد .وزیــر اقتصــاد و انرژی
آلمــان نیــز بــا اشــاره بــه فعالیــت  120شــرکت آلمانــی در
ایــران ،بیــان کــرد :در مذاکــرات آتــی دو کشــور راهکارهــای
تــداوم همکاریهــای دوجانبــه تدویــن خواهــد شــد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت دو طــرف نســبت بــه
برگــزاری نشســت آتــی کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی ایــران و آلمــان در ســال جــاری توافــق نمودنــد
کــه تاریــخ دقیــق برگــزاری کمیســیون مشــترک بــا
هماهنگــی دو طــرف ،بــهزودی تعییــن خواهــد شــد .در
ایــن کمیســیون کمیتههــای مشــترک انــرژی و آب ایــران
و آلمــان کــه پیــش از ایــن مذاکــرات آن بــا مشــارکت
وزارت نیــروی ایــران و وزارتخانههــای اقتصــاد و انــرژی
و همچنیــن محیطزیســت آلمــان صــورت گرفتــه بــود،
برنامــه کاری خــود را نهایــی خواهنــد کــرد.
واردات برق در تابستان به  ۹۰۰مگاوات
خواهد رسید
همایــون حائــری ،گفــت :در ســال هــای گذشــته در فصــل
تابســتان و پیــک مصــرف بــرق تــا ســقف  ۷۰۰مــگا وات
واردات بــرق داشــتیم کــه امســال بــه دلیــل کمبــود تولیــد
نیروگاههــای بــرق آبــی ایــن میــزان افزایــش مــی یابــد
تــا بتوانیــم ایــن کمبــود تولیــد را جبــران کنیــم .ظرفیــت
خوبــی از لحــاظ تبــادل و ســاختار شــبکه بــا کشــور
آذربایجــان داریــم و قــرار اســت  ۱۸۰مــگا وات بــرق از ایــن
کشــور در تابســتان امســال وارد کنیــم.
وی ادامــه داد:ایــن تبــادالت مــی توانــد فصلــی باشــد و
مــا در فصــل زمســتان کــه مصــرف بــرق کمتــری داریــم
صــادرات بیشــتری داشــته باشــیم.
حائــری در مــورد تعمیــرات نیروگاهــی تــا قبــل از پیــک
مصــرف نیــز افــزود :تعمیــرات در حــال انجــام اســت و تــا
اوایــل خــرداد تعمیــرات اساســی و میــان دوره ای نیروگاههــا
تمــام مــی شــود.
ایــن مقــام مســوول همچنیــن دربــاره میــزان آمادگــی
ن گفــت :میــزان آمادگــی نیــروگاه
نیــروگاه هــا در تابســتا 
هــا پارســال  ۹۸درصــد بــود کــه تــاش مــی کنیــم کــه
امســال نیــز بــه ایــن عــدد برســیم.

رقابت اروپا و چین در واردات LNG

جدیدتریــن گــزارش بلومبــرگ حاکــی از آن اســت پــس از
چنــد ســال رکــود در واردات  ،LNGاکنــون اروپــا پــا بــه

انـرژی
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پــای چیــن در عرصــه واردات پیــش رفتــه و رقیبــی جــدی
بــرای ایــن کشــور محســوب مــی شــود.
بــه گــزارش وودمکنــزی ،ســال گذشــته مصــرف LNG
چیــن بالــغ بــر  ۴۲درصــد افزایــش یافــت کــه تقریبــا
معــادل واردات اروپــا مــی باشــد .در حالــی کــه اکثــر
کشــورهای آســیایی بــرای جایگزینــی بــا ســوخت آالینــده
زغــال ســنگ بــه گاز نیــاز دارنــد ،در اروپــا نیــز بــرای
جبــران کمبــود فزاینــده تولیــد داخلــی ،نیــاز مبرمــی بــه
واردات گاز احســاس مــی شــود.
از ســوی دیگــر ،ظهــور اروپــا بــه عنــوان بــازار پرمصــرف
 LNGنظــر بســیاری از تولیدکننــدگان آمریکایــی را جلــب
نمــوده ،بــه نحــوی کــه شــرکت ونچــر گلوبــال کــه وظیفــه
توســعه ترمینــال هــای صــادرات گاز لوئیزیانــا را برعهــده
دارد ،از اروپــا بــه عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن شــگفتی
هــای عرصــه کنونــی صنعــت گاز یــاد مــی کنــد.
تحلیلگــران وودمکنــزی بــر ایــن باورنــد موقعیــت مکانــی
اروپــا ،ایــن منطقــه را از مزیــت عرضــه ارزان قیمــت گاز
نســبت بــه بازارهــای آســیایی برخــوردار ســاخته و در بــازه
زمانــی  ۲۰۲۵-۲۰۳۰آمریــکای شــمالی و روســیه بــه عنوان
منابــع جدیــد عرضــه گاز بــه اروپــا درنظــر گرفتــه شــده انــد.
خبر امیدوارکننده فرانسه برای فعالیت توتال
در ایران
وزیــر دارایــی فرانســه گفــت کشــورش در حــال بررســی
ایــن موضــوع اســت کــه آیــا اتحادیــه اروپــا مــی توانــد زیــان
شــرکتهای اروپایــی کــه بابــت فعالیــت در ایــران از ســوی
آمریــکا جریمــه مــی شــوند را جبــران کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،برونــو لومــر بــه
قوانیــن ســال  ۱۹۹۶اتحادیــه اروپــا اشــاره کــرد کــه
میتوانــد بــه ایــن بلــوک اجــازه دهــد بــرای حمایــت از
شــرکتهای اروپایــی در برابــر هــر گونــه تحریــم آمریــکا،
مداخلــه کنــد.
در ســال  ۱۹۹۶کــه آمریــکا تــاش کــرد شــرکتهای خارجی
را بــرای همــکاری بــا کوبــا مجــازات کنــد ،اتحادیــه اروپــا بــا
تهدیــد بــه تحریمهــای تالفــی جویانــه ،واشــنگتن را مجبــور
کــرد از موضــع خــود عقــب نشــینی کنــد.
شــرکتهای اروپایــی کــه در ایــران فعالیــت داشــتند بدنبــال
تصمیــم دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــور آمریــکا بــرای
خــروج از توافــق هســته ای بیــن المللــی  ۲۰۱۵بــا ایــران،
در خطــر مجازاتهــای واشــنگتن قــرار دارنــد.
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وزیــر دارایــی فرانســه بــه شــبکه ســی نیــوز تــی وی و رادیــو
یــوروپ  ۱گفــت :آیــا مــا بــه آمریــکا اجــازه خواهیــم پلیــس
دنیــا شــود؟ پاســخ منفــی اســت.
شــرکت توتــال فرانســه هفتــه گذشــته اعــام کــرد بــه
علــت تصمیــم رییسجمهــور آمریــکا بــرای خــروج از
توافــق هســتهای بــا ایــران ،قــادر بــه ادامــه دادن پــروژه
فــاز  ۱۱میــدان گازی پــارس جنوبــی ایــران نیســت و
تمــام فعالیتهــای مرتبــط خــود را قبــل از  ۱۸نوامبــر
لغــو خواهــد کــرد ،مگــر اینکــه تحــت حمایــت مقامــات
فرانســوی و اروپایــی ،بــه طــور ویــژه بــرای ایــن پــروژه ،بــه
توتــال معافیــت از تحریمهــا اعطــا شــود.
توتــال همچنیــن اعــام کــرد فعــا هیــچ تعهــد و التــزام
دیگــری در ارتبــاط بــا پــروژه پــارس جنوبــی اضافــه نخواهــد
کــرد و بــا مقامــات آمریکایــی و فرانســوی ،بــر ســر اعطــای
معافیــت بــه ایــن پــروژه درحــال مذاکــره اســت.
اگــر توتــال نتوانــد معافیــت از تحریــم را از آمریــکا دریافــت
کنــد ،شــرکت ملــی نفــت چیــن )سیانپیســی) طبــق
قــرارداد جایگزیــن ایــن شــرکت فرانســوی شــده و ســهام
توتــال بــه ایــن شــرکت چینــی منتقــل میشــود.
بررسی احکام  35و  36قانون برنامه ششم توسعه در
کمیسیون انرژی
یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی از
بررســی احــکام  35و  36قانــون برنامــه ششــم توســعه در
جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
علــی بختیــار در گفتوگــو بــا ایســنا ضمــن تشــریح جلســه
امــروز کمیســیون انــرژی ،بیــان کــرد :در جلســه امــروز
احــکام  35و  36قانــون برنامــه ششــم توســعه بــا حضــور
مســئوالن وزارت نیــرو مــورد بررســی قــرار گرفــت .حکم 35
ایــن قانــون در رابطــه بــا برقــی کــردن چاههــای کشــاورزی،
نصــب کنتــور هوشــمند بــرای چــاه آب کشــاورزان ،تامیــن
حقابــه رودخانــه و قنــوات بــود و مــاده  36نیــز در رابطــه
بــا تامیــن آب شــرب و اســتفاده از آب شــیرینکنها و
توســعه آنهــا بــود.
وی در ادامــه بیــان کــرد :در ایــن زمینــه مدیران و مســئوالن
وزارت نیــرو گزارشــی را ارائــه کردنــد ،نماینــدگان نیــز
ســواالتی را مطــرح کردنــد و قــرار شــد گــزارش مطلوبــی
در ایــن رابطــه از ســوی وزارتخانــه داده شــود و جمعبنــدی
توســط کمیســیون انجــام گیــرد ..........
.......................
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Short news

Siemens Presents The Future Of
Power And Water In Muscat

Siemens shows that utilities can
increase both efficiency and security of supply by digitalisation
siemens has highlighted the future
of the power and water industry
by showcasing comprehensive
examples on how companies can
increase their competitiveness
.through digitalisation
This was at the 4th Oman Energy
and Water Conference and Exhibition, organised by the Public Authority for Electricity and Water in
partnership with Omanexpo, from
,April 30 to May 2
With the expansion in renewable
energy projects, Oman is working
to reduce dependence on fossil
fuels by embracing new technologies to create a reliable and more
.diversified energy mix
To further support the Sultanate to
achieve its goals, Siemens Gamesa, the company’s renewable energy arm, is showcasing a wide
range of wind turbine models, designed for different conditionsUlrich Spiesshofer

انـرژی

Oman seeks expressions of interest
(EOI) for rooftop solar panel installation

AER has identified the experience
requirements expected of an entity
which will operate the system on its
behalf and ensure the systems are installed, commissioned and operated
in an efficient manner
oman’s Authority for Electricity regulation (AER) has invited expressions
of interest (EOI) to provide and operate an integrated risk management
system to facilitate the installation of
rooftop solar panels on residential
.households across Oman
The move aims to promote the deployment of renewable energy in Oman
and is part of the Sahim scheme
which encourages homeowners in
Oman to generate their own power
.through solar
AER has identified the experience
requirements expected of an entity
which will operate the system on its
behalf and ensure the systems are installed, commissioned and operated
in an efficient manner, stated a press
.release
The private PV system providers will
compete to fund, procure, install,
own, operate and maintain PV systems at residential premises desig.nated by the authority

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

DEWA, GE Power Sign Dh192.7mn
Deal For Gas Turbine Upgrade At Jebel Ali Power E Station

Advanced Gas Path (AGP) upgrade boosts performance with
increase in output, reduced maintenance intervals and higher op.erational efficiencyr

dubai Electricity and Water Authority (DEWA) has signed an agreement
valued at AED 192.7 million with GE
Power for an advanced technology
upgrade of the GE 9E gas turbines
at the Jebel Ali Power & Desalination
.E Station
Work on the Advanced Gas Path
(AGP) upgrade will commence in the
first quarter of 2019 and is scheduled
for completion in the first quarter of
.2021
Installed in over 430 gas turbines operating in more than 38 countries in
five continents, the AGP gas turbine
upgrade solution delivers tremendous value to customers through
a range of performance advancements. For example, it can increase
the output of 9E fleet by up to 6.2
percent
As the dynamics of energy markets
continue shifting, GE is responding
to customer needs by innovating
with new performance enhancements on the AGP solution targeted

Oman To Build $155mn Desalination Plant

A consortium of ACWA Power Saudi
Arabia, Veolia Middle East and Dhofar International Development and Investment Holding Company has been
contracted for the project that will
cost $155.5mn
oman Power and Water Procurement
Company (OPWP), a member of Nama
Group, is set to sign agreements for
the construction of the Salalah Water
.Desalination Plant
A consortium of ACWA Power Saudi
Arabia, Veolia Middle East and Dhofar International Development and Investment Holding Company has been
contracted for the project that will
.cost $155.5mn
The project includes the design, construction, ownership, operation, and
maintenance of a highly efficient
drinking water desalination plant us.ing reverse osmosis technology
ACWA Power holds a 50.1 per cent
stake in the project, while Veolia Middle East has 35% and Dhofar International Development and Investment
Holding has 14.9%

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رضــا خیامیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا دربــاره تاثیــر اجــرای قانــون انســداد توســط
اتحادیــه اروپــا در مقابلــه تحریــم هــای اعمالــی
آمریــکا ،اظهــار داشــت :آن دســته از شــرکت هــای
اروپایــی کــه منافعــی در آمریــکا دارنــد ،پــس از
تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــروج از برجــام،
اعــام کــرده انــد کــه قصــد خــروج از ایــران را
دارنــد ،امــا همــه شــرکت هــا اینگونــه نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه داشــتن تعامــل خارجــی ،اهمیت بســیاری
دارد ،اضافــه کــرد :شــرکت هــای خارجــی از کار کــردن بــا
ایرانــی هــا در زمینــه تجهیــزات صنــت نفــت ،اســتقبال مــی
کننــد؛ مســاله فقــط اینکــه شــرکت هــای بزرگــی کــه در
آمریــکا منافعــی دارنــد ،بــا احتیــاط عمــل مــی کننــد.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت افــزود:
شــرکت هــای کوچــک ،بــدون نگرانــی بــا ایــران همــکاری
مــی کننــد حتــی در روزهــای اخیــر مذاکراتــی را بــا شــرکت
هــای ایرانــی داشــته و قراردادهایــی را نیــز امضــا کــرده انــد.
خیامیــان یادآورشــد :شــاید در بخــش باالدســتی صنعــت
نفــت مشــکالتی ایجــاد شــود ،امــا در زمینــه همــکاری در
بخــش تجهیــزات صنعــت نفــت ،مشــکلی بــرای مــا رخ نمــی
دهــد.
وی خاطرنشــان ســاخت :بــا توجــه بــه منافــع و ظرفیــت های
بزرگــی کــه در کشــور وجــود دارد ،مــی تــوان بــه همــکاری
بــا شــرکت هــای کوچــک ادامــه داد.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا بیــان
اینکــه بخشــی از تــاش بــرای جــذب شــرکت هــای خارجــی
بــه علــت نیــاز بــه ســرمایه گــذاری اســت ،گفــت :در صــورت
همــوار کــردن مســیر ســرمایه گــذاری بــرای ایرانیــان مقیــم
خــارج ،بــه راحتــی مــی تــوان منابــع مالــی را جــذب کــرده و
نیــازی بــه ســرمایه گــذاری خارجــی نیســت.
خیامیــان همچنیــن دربــاره موانــع فعالیــت شــرکت هــای
داخلــی ،گفــت :بایــد بــر منابــع داخلــی تکیــه کنیــم؛ تحریــم
هــای داخلــی ،گاهــی مــا را بیشــتر از فشــارهای خارجــی آزار
مــی دهــد؛ در واقــع کارشــکنی هــای داخلــی ،مانــع از ادامــه
کار صنایــع کشــور مــی شــود.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ،بهبــود
فضــای کســب و کار را در ایــن زمینــه کارســاز دانســت کــه
بــه رونــق صنایــع مختلــف منتهــی مــی شــود.
خیامیــان یادآورشــد :مســایل بانکــی ،بیمــه و مالیــات،

انـرژی
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اوپکی ها و غیراوپکی گرد
هم می آیند
روسیه ،فرانسه و ژاپن در یک قاب

اروپایـی ها به همکاری در ساختـ
تجهیزات نفتی ادامه می دهند
مشــکالتی را ایجــاد کــرد انــد کــه بایــد نســبت بــه تســهیل
آنهــا اقــدام شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،کمیســیون اروپــا در بیانیــه مطبوعــات خود
کــه دیروز(جمعــه) در تارنمــای آن منتشــر شــد ،اعــام کــرد
کــه رونــد تجدیــد قانــون انســداد را آغــاز کــرده اســت تــا
شــرکت هــای اروپایــی فعــال در ایــران را از تحریــم هــای
آمریــکا محافظــت کنــد.
کمیســیون اروپــا گفتــه ،قصــد دارد ایــن تمهیــدات را پیش از
 15مــرداد ،قبــل از آغــاز دور نخســت اعمــال دوبــاره تحریــم
هــای آمریــکا اجــرا کنــد.
قانــون انســداد ،پیــروی شــرکت هــای اتحادیــه اروپــا را از
تحریــم هــای فرامــرزی آمریــکا ممنــوع ســاخته و شــرکت هــا
را مجــاز مــی شــمارد تــا زیــان هــای ناشــی از ایــن تحریــم
هــا را از عامــل آن دریافــت کننــد .براســاس ایــن قانــون ،آراء
ناشــی از داوری هــای خــارج از اتحادیــه اروپــا کــه براســاس
تحریــم هــای آمریــکا صــادر شــده باشــند ،لغــو مــی شــود.
ایــن قانــون بــه بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا اجــازه مــی
دهــد از ســرمایه گــذاری اتحادیــه اروپــا در ایــران حمایــت
کنــد و ایــن کار بخصــوص مــی توانــد بــرای شــرکت هــای
کوچــک و متوســط مفیــد باشــد.
شــورا و پارلمــان اروپــا  2مــاه فرصــت خواهنــد داشــت
مخالفــت خــود را بــا ایــن تمهیــدات اعــام کننــد و در
صورتــی کــه ایــن دو نهــاد زودتــر مخالفــت نداشــتن خــود را
اعــام کننــد ،ایــن مهلــت کوتــاه تــر خواهــد شــد.
همچنیــن بــه منظــور اعتمادســازی ،بــه همــکاری هــای بــا
ایــران از جملــه انــرژی و شــرکت هــای کوچــک و متوســط

ادامــه داده و آنهــا را تحکیــم مــی بخشــد .در نخســتین
گام« ،میگوئــل آریــاس کانیتــه مســئول اقــدام اقلیمــی و
انــرژی اتحادیــه اروپــا بــه تهــران مــی رود .حمایــت هــای
مالــی از طریــق «همــکاری هــای توســعه ای» یــا «ابزارهــای
مشــارکتی» نیــز بســیج خواهنــد شــد.
اتحادیــه اروپــا کشــورهای عضــو را تشــویق کــرد تــا امــکان
پرداخــت هــای یکبــاره بانکــی بــه بانــک مرکــزی ایــران را
بررســی کننــد .ایــن رویکــرد مــی توانــد بــه مســئوالن ایرانــی
کمــک کنــد تــا درآمدهــای مربــوط بــه نفــت بــه خصــوص در
حــوزه تحریــم هــای آمریــکا کــه مــی توانــد موسســه هــای
اروپایــی فعــال در مبــادالت نفتــی بــا ایــران را هــدف قــرار
دهــد ،دریافــت کننــد.
ترامــپ در  18اردیبهشــت بــا تکــرار اتهــام هایــی علیــه
ایــران ،آمریــکا را از برجــام خــارج کــرد و تحریــم هــای
یکجانبــه تعلیــق شــده کشــورش را علیــه ایــران بازگردانــد.
ایــن تصمیــم بــا مخالفــت بســیاری از کشــورها از جملــه
طــرف هــای برجــام مواجــه شــده اســت و اروپایــی هــا تــاش
تــازه ای را بــرای خنثــی کــردن تاثیــر تحریــم هــای آمریــکا
بــر شــرکت هــای اروپایــی آغــاز کــرده انــد.
مقــام هــای ســه کشــور فرانســه ،انگلیــس و آلمــان هفتــه
جــاری در جلســه هــای متعــدد بــر حفــظ برجــام و حفاظــت
از شــرکت هــای خــود در برابــر تحریــم هــای آمریــکا تاکیــد و
ســران اتحادیــه اروپــا نیــز چهارشــنبه شــب ( 26اردیبهشــت)
در صوفیــه بلغارســتان اعــام کردنــد کــه بــه حمایــت از
فعالیــت شــرکت هــای تجــاری خــود بــا ایــران ادامــه مــی
دهنــد.

مذاکــرات مربــوط بــه توافــق اوپــک و
متحدانــش یکــی از مهمتریــن موضوعهــای
بحــث در اجــاس اقتصــادی ســن پترزبــورگ
در هفتــه جــاری خواهــد بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از نشــریه
پالتــس ،سیاســتمداران پیشــتاز ،وزیــران نفــت و
مدیــران شــرکتها ایــن هفتــه در اجــاس اقتصــادی
ســنپترزبورگ گردهــم میآینــد تــا دربــاره
موضوعهــای کلیــدی تأثیرگــذار بــر بخــش انــرژی،
از جملــه افزایــش اخیــر قیمــت نفــت ،شــرایط توافــق
جهانــی کاهــش تولیــد نفــت و تحریمهــا گفتوگــو
داشــته باشــند.
خالــد الفالــح ،وزیــر انــرژی ،صنایــع و منابــع معدنــی
عربســتان؛ محمــد بارکینــدو ،دبیــرکل ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک)؛ ســهیل
المزروعــی ،وزیــر انــرژی امــارات و رئیــس دورهای
اوپــک ،دربــاره شــرایط بــازار بحــث خواهنــد کــرد.
ایــن اجــاس در شــرایطی برگــزار میشــود کــه
توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت ،تحوالت سیاســی
جهانــی و کاهــش ســرمایهگذاری در تولیــد نفــت
ســبب شــده اســت قیمــت نفــت در روزهــای گذشــته
بــه  ۸۰دالر نیــز برســد.
افــزون بــر مــوارد یــاد شــده ،اجــاس اقتصــادی ســن
پترزبــورگ شــامل ســخنرانی و پرســش و پاســخ
والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــوری روســیه؛ امانوئــل
ماکــرون ،رئیــس جمهــوری فرانســه ،و شــینزو آبــه،
نخســت وزیــر ژاپــن خواهــد بــود.
پاتریــک پویــان ،مدیرعامــل شــرکت فرانســوی توتــال؛
بــن ون بــوردن ،مدیــر عامــل شــرکت انگلیســی-
هلنــدی شــل و بــاب دادلــی ،مدیرعامــل شــرکت بــی
پــی از دیگــر مهمانــان رویــداد یــاد شــده خواهنــد
بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران بهترین مسیر صادرات
کاالهای قزاقستان

وزیــر اقتصــاد قزاقســتان گفــت :موقعیــت جغرافیایــی
ایــران بــه دلیــل عــدم دسترســی قزاقســتان بــه آبهــای
آزاد ،اقتصادیتریــن مســیر بــرای صــادرات کاالهــای
قزاقســتان از طریــق ایــران اســت.
بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محمــد
شــریعتمداری کــه بــه قزاقســتان ســفر کــرده بــود ،در
حاشــیه اجــاس بیــن المللــی اقتصــاد (آســتانه فــروم)
بــا «بخیــت جــان ســاگینتایف» نخســت وزیــر قزاقســتان
دیــدار و گفتگــو کــرد.
در ایــن دیــدار ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــران
بــا ارائــه گزارشــی از بررســی و مراحــل تحقیــق دو ســاله
کارشناســان ایرانــی بــرای آمــاده ســازی امضــای موافقــت
نامــه ترجیحــات تجــاری ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا گفــت :امیــد اســت از ایــن پــس ســطح روابــط
اقتصــادی ایــران و کشــورهای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
رشــد و توســعه پیــدا کنــد.
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت ،بــا اشــاره بــه آمادگــی
متخصصــان ایرانــی بــرای همــکاری در صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی ،خواســتار رســیدگی بــرای مشــکل
روادیــد اتبــاع ایرانــی شــد.
در ایــن دیــدار نخســت وزیــر قزاقســتان نیــز بــا اشــاره بــه
ســابقه تاریخــی و همســایگی ایــران خواســتار اســتفاده از
ظرفیتهــای ایــران در همکاریهــای حمــل و نقلــی،
کشــاورزی و انــرژی شــد.
همچنیــن شــریعتمداری در مالقــات بــا «تیمــور
ســلیماناف» وزیــر اقتصــاد ملــی قزاقســتان ،امکانــات و
همکاریهــای اقتصــادی و بانکــی دو کشــور را بررســی
کــرد.
وزیــر اقتصــاد ملــی قزاقســتان نیــز بــا اشــاره بــه امضــاء
موافقتنامــه ترجیحــات تجــاری ایــران بــا اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا گفــت :موقعیــت جغرافیایــی ایــران
بــه دلیــل عــدم دسترســی قزاقســتان بــه آب هــای
آزاد ،بهتریــن و اقتصادیتریــن مســیر بــرای صــادرات
کاالهــای قزاقســتان از طریــق ایــران اســت.
تیمــور ســلیماناف افــزود :مطلعیــم ایــران از ســابقه تــوان

علمــی و تحقیقاتــی فراوانــی برخــوردار اســت و دو کشــور
ایــران و قزاقســتان میتواننــد در زمینــه فعالیتهــای
علمــی و آموزشــی همکاریهــای خوبــی را در پیــش
گیرنــد.
اجــاس بیــن المللــی اقتصــاد (آســتانه فــروم) کــه از
مهمتریــن رویدادهــای اقتصــادی اســت در پایتخــت
قزاقســتان آغــاز شــد؛ در حاشــیه ایــن اجــاس موافقتنامــه
ترجیحــات تجــاری ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
توســط معاونــان نخســت وزیــران ایــن اتحادیــه و محمــد
شــریعتمداری وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــران امضــا
شــد.

رویترز :اتحادیه اروپا پرداخت
مستقیم پول به بانک مرکزی
ایران را بررسی میکند

خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از منابــع آگاه گــزارش داد:
اتحادیــه اروپــا بــرای پرداخــت مســتقیم پــول نفــت ایــران
بــه بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــه منظــور دور زدن
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران تــاش میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،طــرح
اتحادیــه اروپــا بــرای پرداخــت مســتقیم پــول نفــت بــه
ایــران پــس از آنکــه آمریــکا بــا خــروج از توافــق هســتهای
تحریمهــای ایــران را بــاز میگردانــد ،میتوانــد بــه
عنــوان آغــاز یــک جنــگ تجــاری میــان آمریــکا و اتحادیــه
اروپــا تلقــی شــود.
ایــن طــرح کــه توســط منابــع آگاه فــاش شــده اســت،
پرداخــت پــول نفــت خریــداری شــده از تهــران توســط
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه بانــک مرکــزی ایــران
را از طریــق یــورو ممکــن مــی کنــد .ایــن اقــدام بخشــی
از اقدامــات طراحــی شــده از ســوی اتحادیــه اروپــا بــرای
حفــظ توافــق هســتهای بــا ایــران پــس از خــروج آمریــکا از
ایــن توافــق اســت.
روزنامــه فایننشــیال تایمــز بــه نقــل از تحلیلگــران نوشــت
کــه ایــن اقــدام نگرانــی را در میــان رهبــران اروپایــی از
جملــه امانوئــل مکــرون رئیسجمهــور فرانســه ایجــاد
کــرده کــه ممکــن اســت بــه یــک مناقشــه جدیــد میــان
بروکســل و واشــنگتن تبدیــل شــود.
کمیســیون اروپــا روز جمعــه از آغــاز فرآینــد مقــررات

انـرژی

شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

مســدود کننــده بــرای محافظــت از شــرکتهای اروپایــی
خبــر داد کــه از ایــن شــرکتها میخواهــد بــا تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران همــکاری نکنــد.
بــه نوشــته فایننشــیال تایمــز ،ایــن اقــدام بــه تهــران
اجــازه میدهــد تــا درآمدهــای حاصلــه از نفــت خــود را
بــه ویــژه درصــورت بازگردانــده شــدن تحریمهــای آمریــکا
کــه شــرکتهای اروپایــی فعــال در داد و ســتدهای نفتــی
بــا ایــران را هــدف قــرار میدهــد بــه صــورت مســتقیم
دریافــت کنــد.
ایــن روزنامــه همچنیــن بــه نقــل از تاجــران نفــت گــزارش
داد کــه پرداخــت مســتقیم پــول بــه بانــک مرکــزی ایــران
میتوانــد بــه میــزان زیــادی بــرای شــرکتهای نفتــی
کوچکتــر اروپــا موثــر باشــد کــه حضــور بینالمللــی بــزرگ
یــا تعامــل گســتردهای بــا آمریــکا نــدارد.
بــا ایــن حــال ایــن پرســش وجــود دارد کــه ایــن اقــدام
تــا چــه انــدازه میتوانــد موثــر یــا قابــل اجــرا بــرای
شــرکتها و تاجرانــی باشــد کــه رد پــای جهانــی بیشــتری
دارنــد .شــرکتهای تجــاری بــزرگ حضــور گســتردهتری
در آمریــکا دارنــد کــه ایــن تجــارت بــرای آنهــا بســیار
مهمتــر از تعامــل بــا ایــران اســت .از ایــن رو آنهــا رویکــرد
محتاطانهتــری در قبــال ایــران اتخــاذ میکننــد.

اخبار ضد و نقیض از حضور یک
شرکت خارجی در ایران

شــرکت دولتــی نفــت اندونــزی (پرتامینــا) یکــی از
شــرکتهایی بــود کــه بــرای توســعه میادیــن نفتــی ایــران
پــای میــز مذاکــره نشســت و حتــی نتیجــه مطالعــه طــرح
توســعه میــدان منصــوری کــه از ســوی ایــن شــرکت ارائــه
شــده بــود نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت ،امــا اکنــون
اخبــار ضــد و نقیضــی درمــورد ادامــه حضــور ایــن شــرکت
در ایــران بــه گــوش میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت
پرتامینــا اندونــزی بــه منظــور مطالعــه توســعه دو میــدان
آبتیمــور و منصــوری (آســماری – بنگســتان) در جهــت
افزایــش ضریــب برداشــت نفــت خــام ( )EORدر
 ۱۸مــرداد مــاه  ۱۳۹۵تفاهمنامــه همــکاری و قــرارداد
محرمانگــی امضــا کردنــد.
ایــن نخســتین همــکاری میــان دو شــرکت مذکــور بــود و
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شــرکت پرتامینــا موظــف شــد در وهلــه نخســت از میــان
 ۸شــرکت ایرانــی معرفــی شــده در لیســت وندورلیســت
( )Vendor listیــک شــرکت را بــرای همــکاری انتخــاب
کنــد زیــرا دغدغــه اصلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران انتقــال
تکنولــوژی جهــت افزایــش ضریــب ازدیــاد برداشــت از دو
میــدان آبتیمــور و منصــوری بــود.
در ایــن جلســه مقــرر شــد شــرکت پرتامینــا  ۶مــاه بعــد
پیــش نویــس طــرح توســعه ( )Pre-MDPخــود را ارائــه
کنــد کــه ایــن اتفــاق محقــق شــد و ایــن شــرکت در
اســفندماه همــان ســال طــرح جامــع توســعه اولیــه (Pre-
 )MDPخــود را در قالــب دو کتــاب ارائــه داد .بــر پایــه
مطالعــات و طــرح جامــع توســعه اولیــه پرتامینــا ،شــمار
چاههــا در میــدان منصــوری از  ٨١حلقــه بایــد بــه ٣٦٥
حلقــه مــی رســید و بــرآورد شــد ضریــب بازیافــت نیــز از
رقــم  ٢,٣٥درصــد تــا  ١٤درصــد افزایــش یابــد و ایــن
شــرکت بــر اســاس ایــن طــرح اعــام کــرد کــه قــادر اســت
تولیــد روزانــه نفــت را از رقــم کنونــی  ٦٥هــزار بشــکه بــه
 ٣٦٥هــزار بشــکه برســاند.
در نهایــت طــرح توســعه مطالعاتــی پرتامینــا بــرای میــدان
منصــوری در یکصــد و چهــل و یکمیــن جلســه کمیتــه
مشــاوران مدیریــت مخــازن کــه در شــهریورماه ۱۳۹۶
برگــزار شــد مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــه گفتــه
مســئوالن رضایــت بخــش بــوده اســت.
میــدان نفتــی منصــوری در جنــوب غــرب ایــران و ۴۵
کیلومتــری جنــوب شــرق اهــواز در ناحیــه فروافتادگــی
دزفــول شــمالی قــرار گرفتــه اســت .ایــن میــدان از ســمت
شــمال در مجــاورت میــدان اهــواز ،از غــرب در مجــاورت
میــدان آبتیمــور و از شــمال شــرق ،در مجــاورت میــدان
شــادگان اســت .میــدان منصــوری بــا اســتفاده از روشهــای
ژئوفیزیکــی در ســال  ١٣۴۲شناســایی و در همــان ســال
بــا حفــر چــاه شــماره  ،١مخــازن آســماری و بنگســتان آن
کشــف شــد.
ایــران بــه شــرکت دولتــی نفــت و گاز اندونــزی (پرتامینــا)
تــا اوایــل مــاه مــه میــادی مهلــت داده بــود تــا قــرارداد
توســعه میــدان منصــوری ایــران را نهایــی کنــد .در ایــن
توافــق ،قــرار اســت ایــن شــرکت اندونزیایــی بیــش از ۸۰
درصــد ســهم ایــن پــروژه را در اختیــار داشــته باشــد و بقیــه
ســهم هــم نصیــب شــریک ایرانــی خواهــد شــد .بــرآورد
میشــود پرتامینــا حــدود  ۶میلیــارد دالر بــرای توســعه
ایــن میــدان در یــک دوره  ۲۰ســاله ســرمایهگذاری کنــد.
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دوره ماموریــت «محمــد حســن عادلــی» ،کار خــود را
در دبیرکلــی ایــن مجمــع آغــاز کــرد .ســنتورین کــه در
مهرمــاه  96بــرای یــک دوره  2ســاله انتخــاب شــده ،پیــش
از ایــن ،مســوولیت معاونــت وزارت انــرژی روســیه را عهــده
دار بــود.
«یــوری ســنتورین» در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا دربــاره نقــش ایــران در بــازار جهانــی گاز ،اظهــار
داشــت :ایــران یکــی از بزرگتریــن منابــع گاز طبیعــی
جهــان را دارد و تــوان ایــن کشــور بــه شــکل چشــمگیری
رو بــه افزایــش اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــران مــی توانــد
جایگاهــی در بــازار انتقــال گاز بــا خــط لولــه و قطــر در
صــادرات ال.ان.جــی (گاز طبیعــی مایــع شــده) کســب
کنــد؟ نیــز گفــت :همــه اینهــا بــه شــرایط اقتصــادی،
قیمــت و ارزش گاز ارتبــاط دارد.
دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز دربــاره ورود
ایــران بــه بــازار گاز اروپــا ،رقابــت بــا روســیه و صرفــه

اقتصــادی ایــن اقــدام بــرای کشــورمان نیــز اظهارداشــت:
بــرای مــا مهــم نیســت بــه نفــع کســی اســت یــا نــه؛ مــا
بــه دنبــال حفــظ بــازار هســتیم .کشــورهای عضــو بایــد
مصــرف کننــده هــای خــود را پیــدا کننــد .ایــن ،یــک بــازار
رقابتــی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز کــه
بــه اختصــار ( )GECFنامیــده مــی شــود ،ســازمان تــازه
بنیانــی اســت کــه بــه منظــور هماهنگــی در مســایل مربوط
بــه تولیــد و صــادرات گاز طبیعــی در ســطح جهــان ،توســط
ایــران ،روســیه و قطــر و تعــداد دیگــری از کشــورهای
صادرکننــده گاز ،در  23دســامبر  2008تاســیس شــد.
ایــن مجمــع بــا جــذب بیــش از  19کشــور ( 12عضــو
اصلــی و هفــت عضــو ناظــر) در مــدت کمتــر از  10ســال،
حــدود  70درصــد منابــع گازی جهــان را در اختیــار دارد.
کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی ،ایــران،
لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه ،ترینیــداد و توباگــو ،ونزوئال و
امــارات ١٢ ،عضــو اصلــی جی.ائی.ســی.اف هســتند و هلنــد،

نــروژ ،عــراق ،قزاقســتان ،عمــان ،پــرو و آذربایجــان بــه
عنــوان اعضــای ناظــر در مجمــع کشــورهای صادرکننده
گاز حضــور دارنــد.
گاز ایــران اکنــون بــه ترکیــه و عــراق صــادر مــی شــود؛
روزانــه بطــور میانگیــن  30میلیــون مترمکعــب گاز بــه
ترکیــه بــه فــروش مــی رســد.
میــزان متوســط صــادرات گاز بــه بغــداد نیــز روزانــه
10میلیــون مترمکعــب اســت کــه براســاس قــرارداد ،در
ســال دوم بــه  12میلیــون و پــس از آن روزانــه 25
میلیــون مترمکعــب گاز افزایــش مــی یابــد.
براســاس هدفگــذاری انجــام شــده در برنامــه ششــم
توســعه ،میــزان صــادرات گاز ایــران بایــد بــه روزانــه
 200میلیــون مترمکعــب گاز برســد.
اکنــون «کشــورهای همســایه» اولویــت بــازار صادراتــی
گاز ایــران اســت امــا برنامــه هــا و مذاکراتــی بــرای
صــادرات بــه اروپــا از طریــق ال.ان.جــی در حــال انجــام
اســت.

موسســه آمــوزش و توســعه منابــع انســانی
اتــاق تهــران یــک کارگاه آموزشــی بــا عنــوان
«آشــنایی بــا قوانیــن کار و تامیــن اجتماعــی»
یــک دوره آموزشــی بــا عنــوان «مدیریــت
واردات و صــادرات کاال و خدمــات» برگــزار
میکنــد .
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران در راســتای برنامههــای آموزشــی خــود
بــرای توانمنــدی مدیــران بنگاههــا ،فعــاالن بخــش
خصوصــی و تشــکلهای اقتصــادی ،برنامــه آموزشــی
پربــاری را تدویــن کــرده اســت کــه در آن کارگاههــا
و دورههــای آموزشــی متنــوع بــا طیــف مخاطبــان
مختلــف و گســترده دیــده شــده اســت .ایــن دورههــا
کــه از اردیبهشــت مــاه امســال کلیــد زده شــده دائــم اقتصــادی در مواجهــه بــا رویههــا و مقــررات بیمــه و
بــه روز شــده و کارگاههــا و دورههــای جدیــد اعــام ســازمان تامیــن اجتماعــی برپــا شــده اســت کــه در دو
میشــود.
جلســه چهــار ســاعته برگــزار میشــود.
نخســتین جلســه ایــن کارگاه هفتــم خــرداد مــاه و
کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا قوانیــن کار و دومیــن جلســه آن روز  21خــرداد مــاه برپــا میشــود.
تامیــن اجتماعــی
ســاعات برگــزاری ایــن کارگاه نیــز  15تــا 19
تامیــن
و
کار
قوانیــن
بــا
آشــنایی
کارگاه آموزشــی
برنامهریــزی شــده اســت.
فعــاالن
مشــکالت
کاهــش
منظــور
اجتماعــی بــه
در ایــن کارگاه آموزشــی ســاختار کنونــی تامیــن

اجتماعــی ایــران ،حقــوق قانونــی کارفرمایــان،
آئیننامــه اجرائــی مــاده  50قانــون تامیــن اجتماعــی،
تکالیــف کارفرمایــان در مقابــل ســازمان ،تکالیــف
کارفرمایــان در مقابــل بیمهشــدگان ،بازنشســتگی،
قانــون بیمــه بیــکاري ،هدیــه ازدواج ،بازمانــدگان و
محاســبات بیمـهاي بــه صاحبــان کســب و کار و مدیران
بنگاههــاي اقتصــادي آمــوزش داده خواهــد شــد.
دوره آموزشــی مدیریــت واردات و صــادرات کاال و
خدمــات
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،شــروع ایــن
دوره آموزشــی از روز سهشــنبه  8خردادمــاه ســال
جــاری خواهــد بــود کــه طــی مــدت  16ســاعت و در
روزهــای یکشــنبه و سهشــنبه ،از ســاعت  16تــا 20
برپــا میشــود.
در ایــن دوره آموزشــی ســرفصلهایی چــون مبانــی
مرتبــط بــا روشهــای واردات ،روشهــای بازاریابــی
صــادرات ،طــرز تکمیــل اظهارنامــه صادراتــی و وارداتــی،
روشهــای پرداخــت و ســایر اصــول مرتبــط بــا ایــن
حــوزه بــه مخاطبــان آمــوزش داده میشــود.
مخاطبــان ایــن دوره آموزشــی فعــاالن حــوزه واردات و
صــادرات کاال ،کارگــزاران گمرکــی ،دانشــجویان رشــته

مدیریــت بازرگانــی ،کارشناســان و مدیــران دپارتمــان
بازرگانــی و تــدارکات خارجــی شــرکتها ،مدیــران
شــرکتهای حملونقــل و بازرگانــان هســتند.
متقاضیــان بــرای حضــور در ایــن دوره ،بایــد فــرم
ثبتنــام را دریافــت و تکمیــل کــرده و همــراه بــا
ســایر مــدارک الزم بــه پســت الکترونیــک بــه آدرس
 edu@tccim.irیــا نمابــر به شــماره 88107762
ارســال کننــد .همچنیــن متقاضیــان میتواننــد
از طریــق شــمارههای  88107732و 88107723
ســواالت و ابهامــات احتمالــی خــود را بــا کارشناســان
مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران مطــرح کننــد.

ایران ،آینده خوبی
در بازار انرژی
خواهد داشت

دبیــرکل روســی مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز()GECF
گفــت :ایــران بــه دلیــل داشــتن منابــع بــزرگ گازی ،آینــده
خوبــی را در بــازار گاز خواهــد داشــت؛ البتــه همــه ایــن هــا
بــه اقدامــات و تــاش تهــران بســتگی دارد
«یــوری ســنتورین» ســومین دبیــرکل مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز بــه شــمار مــی رود کــه پــس از پایــان

یک دوره و یک کارگاه
آموزشی در حوزه
قوانین کار و مقررات
صادرات و واردات

الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیت،
اولویــت حضــور بــا کســانی اســت کــه زودتــر فرآینــد
ثبتنــام خــود را تکمیــل کننــد.
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تشکیل کارگروه مشترک ایران و اروپا برای
حل مشکالت نفتی ایران
کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا از تشــکیل کارگــروه
مشــترک ایــران و اتحادیــه اروپــا بــرای حــل مشــکالت
تجــارت نفــت ایــران خبــر داد و گفــت :در ایــن کارگــروه
ســعی میکنیــم راهکارهایــی بیابیــم کــه ایــران بتوانــد
ســطح تجــارت جهانــی نفــت خــود را بــدون تغییــر حفــظ
کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،میــگل آریــاس کانتیــه بعــد از دیــداری
کــه بــا بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت کشــورمان داشــت بــا
تاکیــد بــر اینکــه جلســه بســیار ســازنده بــود ،گفــت:
اتحادیــه اروپــا پیــام ویــژه خــود را بــه ایــران منتقــل کــرده
کــه کامــا بــه اجــرا شــدن توافــق برجــام پایبنــد هســتیم.
ایــن موضــوع نیازمنــد ایــن اســت کــه توافقــات اقتصــادی
ایــن تفاهــم مشــترک بــه گونـهای باشــد کــه جریــان نفــت
و گاز ایــران در ســطحی باقــی بمانــد کــه پیــش از خــروج
ایالــت متحــده از ایــن توافــق بــود.
وی ادامــه داد :بــرای ایــن منظــور قصــد داریــم مذاکراتــی
بــا آمریــکا در زمینــهی قائــل شــدن اســتثنائاتی دربــاره
تحریــم مخصوصــا بــرای قراردادهایــی کــه در زمانــی امضــاء
شــدند کــه آمریــکا نیــز بخشــی از توافــق برجــام بــود
داشــته باشــیم.
کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا بــا بیــان اینکــه ایــن
اتحادیــه دنبــال راههــای قانونــی اســت کــه از شــرکتها در
برابــر تحریمهــای آمریــکا محافظــت کنــد ،تصریــح کــرد:
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه زیرســاختهای مالــی و
تامیــن اعتبــار الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن توافقــات را
فراهــم کنیــم؛ مخصوصــا بــرای پــروژه ال ان جــی ایــران
کــه قــرار بــود توســط بانــک ســرمایهگذار اروپــا تامیــن
اعتبــار شــود.
کانیتــه ادامــه داد :همچنیــن قصــد داریــم همــه مشــکالتی

کــه در حــال حاضــر تجــارت عــادی نفــت را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد بررســی کنیــم .وزیــر نفــت ایــران بــا
جزییــات دربــاره همــه مشــکالتی کــه بایــد بــه حــل آن
بپردازیــم صحبــت کــرد کــه ایــن تنهــا شــامل مشــکالت
تامیــن اعتبــار نمیشــود ،بلکــه موانعــی ماننــد بیمــه،
ذخیرهســازی نفــت و غیــره را نیــز در بــر میگیــرد.
وی از ایجــاد کارگــروه مشــترک ایــران و اتحادیــه اروپــا
بــرای حــل مشــکالت بازرگانــی نفــت خبــر داد و گفــت:
ایــن کارگــروه در راســتای حــل مشــکالت مذکــور برگــزار
میشــود تــا راهکارهایــی بیابیــم کــه ایــران بتوانــد ســطح
تجــارت جهانــی نفــت خــود را بــدون تغییــر حفــظ کنــد.
اولیــن جلســه ایــن کارگــروه امــروز برگــزار شــد تــا دســتور
کار ،موضوعــات و چارچــوب زمانــی حــل مشــکالت را
تعییــن کنیــم و مــا بــه تالشهایمــان بــرای کمــک بــه
ایــران بــرای حفــظ ســطح تجــارت نفتــی خــود پایبندیــم.
کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا تصریــح کــرد :اروپــا بــه
دنبــال ایــن اســت کــه تضمینهــای الزم را بــه ایــران
بدهــد کــه ســطح تجــارت نفتــی بــدون تغییــر حفــظ شــود
و از ســوی دیگــر ،مــردم ایــران مطمئــن شــوند از مزایــای
یــک توافــق اصولــی بینالمللــی بهرهمنــد خواهنــد شــد.
ایــن توافــق نهتنهــا بــرای حفــظ صلــح و امنیــت منطقــه
اصولــی اســت ،بلکــه بــرای اقتصــاد ایــران نیــز ضــروری
اســت.
کانیتــه دربــاره تضامیــن مــورد نیــاز توتــال بــرای باقیماندن
در قــرارداد پــارس جنوبــی گفــت :ایــن شــرایطی کــه
گفتیــم بــرای همــه شــرکتهای اروپایــی صــدق میکنــد.
ایــن یکــی از همــه ابزارهایــی اســت کــه قــرار اســت مــورد
اســتفاده قــرار دهیــم و قــرار اســت مجموعـهای از راهکارهــا
را روی میــز قــرار دهیــم کــه بتوانــد طیــف مشــکالت متعدد
شــرکتهای مختلــف را در بربگیــرد.

انـرژی

شماره نود سه  //هفته اول خرداد هزار و سیصد نود وهفت

بانکهای ایرانی میتوانند در
سوییس شعبه تاسیس کنند
بانکهــای ایرانــی میتواننــد در ســوییس شــعبه
بانکــی تاســیس کننــد .ایــن را نظاممافــی میگویــد و
اضافــه میکنــد :بانکهــای ایرانــی میتواننــد پروانــه
بانکهــای ســوییس کــه آنهــا اســتفاده نمیکننــد را
بخرنــد و در ســوییس بانــک تاســیس کننــد .اینهــا
راهــکاری اســت کــه میتوانــد ســبب شــود روابــط
بانکــی -مالــی ایــران و ســوییس در ایــن دوره ادامــه
یابــد .شــریف نظــام مالــی ،رییــس اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و ســوییس از تصمیــم شــرکتها و
بانکهــای سوییســی بــرای ادامــه همــکاری بــا ایــران
میگویــد .او در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران تاکیــد کــرد :ســوییس هــم در سیاســتهای
اقتصــادی و هــم در سیاســتهای بینالمللــی
کشــور بیطرفــی اســت .بــرای همیــن ایــن کشــور
محدودیتــی بــرای شــرکتها و بانکهایــش قائــل
نخواهــد شــد امــا اصــراری هــم بــرای فعالیــت آنهــا
در ایــران نخواهــد کــرد .او در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود گفــت :قبــل از اعــام تصمیــم امریــکا
بــرای خــروج از برجــام هــم مــا ارتبــاط مســتقیم
یــا گســتردهیی بــا بانکهــای سوییســی نداشــتیم.
از ایــن بــه بعــد هــم نبایــد انتظــار خیلــی زیــادی
داشــته باشــیم .ایــن نکتــه را هــم بایــد توجــه کــرد
کــه دولــت ســوییس ب ـ ه هیــچوجــه در امــور بخــش
خصوصــی دخالــت نمیکنــد .امــا خــود بانکهــا و
بنگاههــای اقتصــادی ممکــن اســت فعالیــت خــود را
بــا ایــران محــدود کننــد و ایــن ربطــی بــه تصمیــم
دولــت نــدارد .نظاممافــی بــار دیگــر تاکیــد کــرد:
ایــن تصمیــم نــه بــه دلیــل خواســت دولــت ســوییس
کــه بــه دلیــل فشــارهای دولــت امریکاســت .البتــه
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در شــرایط حاضــر هــم
روابــط بانکــی آنچنانــی بــا ســوییس نداریــم .اقتصــاد
ســوییس بــه معنــای واقعــا خصوصــی اســت .دولــت
فقــط میتوانــد راهبــرد ارائــه دهــد ولــی نمیتوانــد
شــرکتی را وادار بــه کار کــردن کنــد.
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محمدرضــا کرباســی ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق
ایــران و ســاندیپ جاجودیــا ،رئیــس اتحادیــه اتاقهــای
بازرگانــی و صنعــت هنــد (آســوچم) در اتــاق ایــران
دیــدار کردنــد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق
ایــران و ســاندیپ جاجودیــا ،رئیــس اتحادیــه اتاقهــای
بازرگانــی و صنعــت هنــد (آســوچم) در اتــاق ایــران
دیــدار کردنــد.
در ایــن مالقــات ســاندیپ جاجودیــا ،رئیــس آســوچم
هنــد بــر لــزوم ســرمایهگذاری شــرکتهای فعــال
هنــدی در منطقــه آزاد چابهــار و واردات مــواد معدنــی
باالخــص منگنــز و کرومــه از ایــران تأکیــد کــرد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون امــور بینالملــل
اتــاق ایــران از آمادگــی اتــاق ایــران بــرای معرفــی
تشــکلهای وابســته بــه ایــن اتــاق در موضوعــات مــواد
معدنــی ،مالــی و بانکــی بــه طــرف هنــدی خبــر داد.
در نهایــت قــرار بــر ایــن شــد بــا هماهنگــی معاونــت
امــور بینالملــل تشــکلهای فعــال در امــور بانکــی،
ســرمایهگذاری و مــواد معدنــی بــا هیــات آســوچم
هنــد مالقــات کننــد.
جاجودیــا از اتــاق ایــران درخواســت کــرد کــه بــا
شــرکتهای فعــال هنــدی در همایــش آســوچم هنــد
کــه در ســپتامبر  2018در ایــن کشــور برگــزار خواهــد
شــد ،شــرکت کننــد.
در ایــن مالقــات طرفیــن ضمــن تأکیــد بــر نقــش
اتاقهــای بازرگانــی ایــران و هنــد در توســعه و
رشــد روابــط بیــن دو کشــور ،بــرای اعــزام و پذیــرش
هیاتهــای تجــاری بــه صــورت عــام و تخصصــی و
شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی توســط بخــش
خصوصــی دو کشــور اعــام آمادگــی کردنــد.
هیــات آســوچم هنــد طــی ســفر  4روزه بــه ایــران
مالقاتهایــی بــا مقامهــای مناطــق آزاد ،ســازمان
ســرمایهگذاری ،ایمیــدرو و بانــک پاســارگاد انجــام
دادنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ظرفیت فراموش شده ای به
نام «انرژی های تجدیدپذیر»

بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا ،ایــران بــا دارا بــودن بیــش از
 300روز آفتابــی در طــول ســال و همچنیــن مناطــق مهیــا
بــرای تولیــد بــرق از بــاد ،ظرفیتــی قابــل توجــه بــرای
توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر دارد.
بــه زعــم کارشناســان صنعــت بــرق ،انرژیهــای تجدیدپذی
ر ارزانتریــن انــرژی در ایــران اســت؛ هزینــه تمــام شــده
یــک کیلــووات ســاعت بــرق خورشــیدی چهار ســنت اســت
کــه طبــق پیشبینیهــای صــورت گرفتــه ،بــا رشــد
دانــش و تکنولــوژی هــا ایــن عــدد تــا ســال  2020بــه
ســه ســنت و در ســالهای بعــد بــه  2ســنت و کمتــر از
آن کاهــش مــی یابــد.
«رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــرو در آخریــن اظهــار نظــر
خــود در خصــوص انــرژی هــای تجدیدپذیــر ،اعــام کــرد
ظرفیــت نیروگاههــای تجدیدپذیــر کشــور (خورشــیدی و
بــادی) در ســال گذشــته بــه  527رســیده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال جدیــد ایــن مســیر ادامــه
پیــدا مــی کنــد ،گفــت :درصــدد هســتیم تــا پایــان ســال
 97ظرفیــت تولیــد بــرق در انــرژی هــای تجدیدپذیــر را
بــه یــک هــزار مــگاوات و تــا پایــان ســال  98آن را بــه
چهارهــزار مــگاوات برســانیم.
«حمیدرضــا صالحــی» نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی تهــران در ایــن زمینــه بــه ایرنــا گفــت:
ایــران در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــازاری بکــر
دارد و مــی توانــد ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی هــای
تجدیدپذیــر را از  527مــگاوات کنونــی بــه  70هــزار
مــگاوات برســاند.
وی بــا بیــان اینکــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر زمینــه ای
مناســب بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی بــه شــمار
مــی آیــد ،گفــت :دســتگاه هــای دولتــی بایــد پــروژه هــای
مرتبــط بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر را آنچنــان قدرتمنــد
روی میــز دنیــا بگذارنــد تــا ســرمایه گــذاران خارجــی برای
شــریک شــدن در ایــن کیــک اقتصــادی تــاش کننــد.
صالحــی اضافــه کــرد« :متاســفانه بــا تنــگ نظــری هــا و
نــگاه هایــی قدیمــی و ســنتی برخــی مســووالن ارشــد

اقتصــادی بخصــوص در وزارتخانــه هــای تخصصــی ،زمینــه
حضــور خارجــی هــا در انــرژی هــای تجدیدپذیــر آنچنــان
کــه بایــد فراهــم نشــده اســت».
دبیــر کنفدراســیون انــرژی گفــت :اکنــون دولــت هــر
کیلــووات ســاعت بــرق تولیــدی از انــرژی هــای تجدیدپذیــر
را (در قالــب قــراردادی  20ســاله)  10ســنت خریــداری مــی
کنــد کــه ایــن نــرخ بــرای ســرمایه گــذاران بســیار جــذاب
اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه چــرا
ســرمایه گــذاران خارجــی حاضرنــد در دوبــی و ابوظبــی
در پــروژه هــای خریــد تضمینــی  20ســاله بــا نــرخ هــر
کیلــووات ســاعت بــرق ســه ســنت شــرکت کننــد امــا در
قراردادهــای  10تــا  13ســنت ایــران شــرکت نکننــد؟
صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پاســخ ایــن پرســش را بایــد
در دیپلماســی سیاســی و اقتصــادی یافــت ،گفــت :دســتور
کار  95درصــد از  200هیاتــی کــه بعــد از برجــام بــه ایــران
آمدنــد ،همــکاری در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــود
امــا متاســفانه بخــش عمــده ای از ایــن مذاکــرات هنــوز بــه
نتیجــه نرســیده اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه
ســرمایه گــذاری نیــاز بــه ثبــات دارد ،تصریــح کــرد :بایــد
درهــا را بــه روی ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای خارجــی
بــاز کنیــم زیــرا ورود آنهــا ،بــرای رشــد بخــش خصوصــی
داخلــی نیــز مفیــد اســت.
** جــذب  2.5میلیــارد دالر ســرمایه در انــرژی
هــای تجدیدپذیــر
از ابتــدای دولــت یازدهــم (ســال  )92تاکنــون  2.5میلیــارد
دالر ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای طــرح هــای مرتبــط
بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر جــذب شــده کــه بــر اســاس
آمارهــای وزارت نیــرو 70 ،درصــد از ایــن منابــع (معــادل
 1,75میلیــارد دالر) از محــل ســرمایه گــذاری خارجــی و
 30درصــد (معــادل 750میلیــون دالر) از محــل ســرمایه
گــذاری داخلــی تامیــن شــده اســت.
هرچنــد حجــم قراردادهــای مبادلــه شــده در بخــش انــرژی
هــای تجدیدپذیــر در دولــت تدبیــر و امیــد بــه  2هــزار و
 961مــگاوات و تعــداد مشــترکان آن بــه بیــش از 350
شــرکت و مشــترک افزایــش یافتــه اســت امــا بــا توجــه
بــه ظرفیــت بــاالی تولیــد بــرق از انــرژی هــای نــو بویــژه
خورشــید ،همچنــان نیازمنــد حمایــت دولــت از توســعه
ســرمایه گــذاری در ایــن فنــاوری در کشــور هســتیم.
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افتــاد موضوعــی بــود کــه مســیر خــود را در شــورای
امنیــت طــی کــرد .بــر همیــن اســاس در ایــن مرحلــه کــه
ایــران موضــع خــود را بــه صــورت مســتقیم در ارتبــاط بــا
فعالیــت هــای اقتصــادی و ســایر فعالیــت هــای مرتبــط
اعــام کــرد کــه در ایــن راســتا بــه نظــر مــی رســد تاثیــر
و واکنــش خاصــی در قراردادهایمــان داشــته باشــیم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه
داد :مگــر آنکــه آن بخشــی از تعهــدات بیــن المللــی مــا
کــه عمدتــا در ارتبــاط بــا کشــورهای اروپایــی ،تاثیــر
دســتورات مســتقیم آمریــکا بــه آن کشــورها بازتــاب
خــود را در قراردادهــای نشــان دهــد و یــا اینکــه تعــدادی
از شــرکت هــای بیــن المللــی بــه شــکل محافظــه کارانــه
بخواهنــد بعــد از گذشــت  ۹۰یــا  ۱۸۰روز کــه آمریــکا
بــرای بازگشــت تحریــم هــا تعییــن کــرده اســت بخواهنــد
موضــع آمریــکا را در ارتبــاط بــا کشــور خودشــان از منظــر
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح سیاســی و اقتصــادی تاییــد کننــد و بعــد از آن از هــر
کــرد کــه بــه نظــر نمــی رســد کــه قراردادهــای نفتــی و گونــه همــکاری بــا ایــران خــوداری کننــد.
اقتصــادی بــا اروپــا بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام تحــت
تاثیــر قــرار گیــرد مگــر آنکــه برخــی شــرکت هــای اروپایی قــرارداد بــا شــرکت «پرگــس» بــا وجــود
بخواهنــد بــه صــورت محافظــه کارانــه موضــع آمریــکا را تهدیدهــای آمریــکا امضــا شــد
اجــرا کننــد.
پدیــدار بــا اشــاره بــه یکــی از قرادادهــای مهــم نفتــی
از
توانســت
کــه
هایــی
بخــش
از
یکــی
برجــام
پــس از
در حــوزه توســعه میادیــن جنــوب گفــت :موضوعــی کــه
ببرد،
ـره
ـ
به
ـابرجام
ـ
پس
دوران
ـده
ـ
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ـ
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ـه
ـ
ب
ـای
ـ
ه
ظرفیت
اکنــون خیلــی مهــم اســت ایــن اســت کــه بایــد هیجانــات
حــوزه نفــت و گاز بــود کــه گســترش روابــط در ایــن زمینه سیاســی و اقتصــادی را از جامعــه دور کنیــم کــه ایــن کار
باعــث امضــای تفاهمنامــه و قراردادهایــی بــا طرفهــای بایــد توســط مســئوالن و رســانه انجــام شــود .وقتــی کــه
اروپایــی شــد کــه مهمتریــن آن قــرارداد بــا شــرکت توتــال هیجــان زدایــی شــود آن زمــان مبانــی عقــل و منطــق
فرانســه در فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــود .از طــرف دیگــر حاکــم مــی شــود .شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز
تولیــد و صــادرات نفــت ایــران افزایــش چشــمگیری پیــدا جنــوب بــر اســاس مذاکراتــی کــه در دو ســال گذشــته
کــرد و بــه دو میلیــون بشــکه در روز رســید .امــا ایــن بــا کنسرســیومی بــه سرپرســتی و مســئولیت شــرکت
روزهــا تحلیــل هــا و صحبــت هایــی شــنیده مــی شــود کــه «پرگــس» کــه یــک شــرکت مدیریــت انــرژی در اروپــا
برخــی از ایــن قرادادهــا را در هالــه ای از ابهــام قــرارداده اســت انجــام داده قــراردادی را امضــا کــرده اســت و ایــن
اســت.
قــرارداد بــا وجــود تهدیدهایــی کــه از ســوی آمریــکا
ایســنا
بــا
گــو
و
گفــت
در
بــاره
ایــن
در
پدیــدار
رضــا
مطــرح بــود انجــام شــده اســت.
اظهــار کــرد :همــه بــه ایــن موضــوع آگاه هســتند کــه وی اضافــه کــرد :بــرای ایــن قــرارداد دو ســال کار
آمریــکا هیــچ زمــان طــرف مســتقیم قــرارداد بــا ایــران کارشناســی انجــام شــده بــود .ایــن شــرکت شــش یــا
نبــوده اســت .از ســال  ۱۹۹۵بــه بعــد کــه اولیــن تحریــم هفــت شــرکت دیگــر را هــم بــرای همــکاری دعــوت کرده
هــای آمریــکا آغــاز شــد تــا بــه امــروز رابطــه مــا عمومــا بــا اســت کــه آن شــرکت هــا دســتیار یــا شــریک پــروژه
کشــورهای اروپایــی ،آســیایی و کشــورهای منطقــه بــوده توســعه میادیــن نفتــی در مناطــق جنــوب هســتند .ایــن
اســت.
قــرارداد بــا وجــود فضــا ســازی هایــی کــه انجــام شــده
وی افــزود :آن چیــزی کــه در دوره تحریــم ایــران اتفــاق بــود مســیر خــود را طــی کــرده اســت.

قراردادهای نفتی و
اقتصادی با اروپایی ها
ادامه خواهد داشت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

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