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وقتی از بخشخصوصی حرف
میزنیم ،از چه حرف میزنیم؟
یادداشت محسن جاللپور

گفتــه بــودم کــه بخشخصوصــی در ســخنان رئیسجمهــور حکــم چــرخ زاپــاس
را دارد و اشــاره کــرده بــودم کــه هروقــت ایشــان ایــن بخــش را موتــور محــرک
اقتصــاد ببینــد نــه چــرخ زاپــاس ،میتوانیــم بــه آینــده کشــور امیــدوار باشــیم.
یکــی از دوســتان پرســید مگــر «رئیسجمهــور ترکیــه چــه نگاهــی بــه بخــش
خصوصــی دارد کــه رئیسجمهــور مــا نــدارد؟»
بــه طــور مشــخص یــاد خاطــرهای افتــادم کــه بازگــو کردنــش میتوانــد بهتریــن
پاســخ بــه پرســش دوســت قدیمـی و سیاسـیام باشــد.
در ســفری کــه در ســال  1394همــراه بــا رؤســای اتاقهــای شهرســتانها بــه
ترکیــه داشــتم ،آقــای «حصــار چیکلیاوغلــو» رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــن کشــور
خاطــرهای تعریــف کــرد کــه فهمیــدم آنهــا کــه ترکیــه را در مســیر توســعه قــرار
دادند،چــه افــکار بلنــدی داشــتند.
آز آقــای حصــار چیکلیاوغلــو پرســیدم سیاســتمداران ترکیــه بــه بخــش
خصوصــی چــه نگاهــی دارنــد؟
گفــت :نخســتین روزهــای حضــور مــن در هیــأت رئیســه اتــاق ترکیــه مصــادف
شــد بــا قــدرت گرفتــن تورگــوت اوزال .یــک روز خواســت بــه دیــدارش بــروم و
گفــت :تحــوالت مهمــی در راه اســت و بایــد بــه دولــت کمــک کنید.پرســید بــرای
شــروع چــه کنیــم؟ گفتــم :تنهــا راه ایــن اســت کــه دولــت کنــار بــرود و میــدان
را بــه بخــش خصوصــی بدهــد .گفــت :از کجــا بایــد شــروع کنیــم؟
گفتــم :از همینجــا .مگــر نمیخواهیــد بــرای اســتقرار وزارتخانههــا ســاختمانی
بــزرگ بســازید؟ بدهیــد بخــش خصوصــی تکمیلــش کنــد.
تورگــوت اوزال بــرای اینکــه در بخــش خصوصــی اطمینــان ایجــاد کنــد،
ســاختمان نیمــه کاره و بســیار بــزرگ دولتــی را بــه اتــاق بازرگانــی بــه قیمــت
 100میلیــون دالر واگــذار کــرد امــا قــرارداد اجــارهای تنظیــم شــد کــه بــر اســاس
آن وزارتخانههــای اقتصــادی موظــفشــدند بــه ایــن ســاختمان نقــل مــکان
کننــد و بابــت اقامــت در آن،بــه اتــاق بازرگانــی ترکیــه اجــاره بپردازنــد.
بــه گفتــه آقــای چیکلــی اوغلــو ،وزارتخانههــای اقتصــادی ترکیــه در حقیقــت
مســتأجر اتحادیــه اتاقهــا و ادامــه در صفحــه 13

مقام معظم رهبری در دیدار سفیران ،کارداران و مسئوالن

مذاکره با اروپاییها قطع نشود ،اما
معطل بسته اروپا نمانید

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در
دیــدار ســفیران ،کارداران و مســئوالن وزارت امــور خارجــه ،تأمیــن
و حفــظ منافــع ملــی بــه معنــای حقیقــی را هــدف اصلــی سیاســت
خارجــی خواندنــد و بــا بیــان بایدهــا و نبایدهــای دیپلماســی در
نظــام اســامی افزودنــد :مــی تــوان بــا روحیــه صحیــح انقالبــی و
دیپلماســی هوشــمندانه و هدفمنــد ،روابــط خارجــی را گســترش
داد و عناصــر قــدرت نظــام را بــه پشــتوانه ای بــرای دســتاوردهای
سیاســی و دیپلماســی تبدیــل کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه شــرایط کنونــی
و جبهــه گســترده ای کــه ضــد اســام و جمهــوری اســامی ایــران شــکل
گرفتــه ،تــاش دیپلماســی را در بــر دارنــده اجــر الهــی و افتخــاری تاریخــی
و ملــی در دفــاع از حقانیــت ملــت ایــران دانســتند و گفتنــد :در چالشهــا،
انســان غیرتمنــد و صبــور و خردمنــد ،بــر تالشهــا و حجــم و کیفیــت کار مــی
افزایــد ،بنابرایــن بایــد روحی ـهی تازهســازی فعالیتهــا در دســتگاه دیپلماســی
گســترش یابــد.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای افزودنــد :حفــظ ســامت دینــی و طهــارت روحــی و
معنــوی خــود و خانــواده و پایبنــدی رفتــاری و گفتــاری بــه مســائل شــرعی از

مهمتریــن وظایــف مســئوالن و کارکنــان وزارت امــور خارجــه بهویــژه ســفرا و
اعضــای نمایندگیهــای ایــران در خــارج اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه دســتگاه دیپلماســی بخــش اصلــی سیاســت خارجــی
کشــور و نمــای بیرونــی نظــام جمهــوری اســامی اســت ،خاطرنشــان کردنــد:
وزارت امــور خارجــه و بهویــژه ســفرا بایــد عمیقـاً بــه ارزشــهای اســام و انقــاب
پایبنــد باشــند و رفتــار و گفتــار آنــان ،منعکــس کننــده ایــن ارزشــها باشــد.
ـی نظــام
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه تبییــن بایدهــا و نبایدهــای دیپلماسـ ِ
اســامی ،شــرط الزم بــرای نماینــدگان دیپلماســی را برخــورداری از روحیــه قوی
و مســتحکم ،امیــد بــه آینــده و بهــره منــدی از احســاس حقانیــت برشــمردند
و بــا اشــاره بــه موضــوع مهــم منافــع ملــی ،گفتنــد :هــدف اصلــی و واقعــی
دیپلماســی ،حفــظ منافــع ملــی اســت و تعامــل یــا تقابــل ،تنهــا روشــهایی بــرای
تأمیــن منافــع ملــی هســتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ،منافــع ملــی را برگرفتــه از سیاس ـتهای اصلــی
و ارزشــهای نظــام دانســتند و تأکیــد کردنــد :دســتگاه دیپلماســی بایــد منافــع
ملــی را حفــظ و تأمیــن کنــد.
ایشــان ،ســخنان رئیــس جمهــور را در ســفر اخیــر بــه اروپــا مبنــی بــر اینکــه
«اگــر نفــت ایــران صــادر نشــود ،ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـا
ـود ،امـ
ـع نشـ
ـا قطـ
ـا اروپاییهـ
ـره بـ
مذاکـ
ـد حضــرت آیــت اهلل
ـا نمانیـ
ـته اروپـ
ـل بسـ
معطـ

خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار
ســفیران ،کارداران و مســئوالن وزارت امــور خارجه،
تأمیــن و حفــظ منافــع ملــی بــه معنــای حقیقــی
را هــدف اصلــی سیاســت خارجــی خواندنــد و بــا
بیــان بایدهــا و نبایدهــای دیپلماســی در نظــام
.
اســامی افزودند مشــروح خبر

ســرمایهگذاری  ۱۰هــزار میلیــارد تومانــی
بخــش خصوصــی در حــوزه تجدیدپذیرهــا

معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه رشــد  ۷۰درصدی
توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســال گذشــته،
گفــت :میــزان ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
ایــن بخــش بــه  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان رســیده
اســت و  ۴۶هــزار نفــر در حــوزه انرژیهــای
پــاک در حــال فعالیــت هســتند .مشــروح خبــر

.
دالیــل خاموشــیهای اخیــر بــه روایــت
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت:
مصــرف بــاالی بــرق در هــوای گــرم و عــدم تامیــن
اعتبــارات الزم بــرای نوســازی و تامیــن تجهیــزات،
صنعــت بــرق ممکــن اســت منجــر بــه فروپاشــی
.
سیســتم بــرق شــود مشــروح خبــر
رئیــس کل جدیــد در دایــره ارزی حکــم
ریاســت کلــی بانــک مرکــزی در حالــی بــا امضــای
رئیــس جمهــوری بــرای عبدالناصــر همتــی ثبــت
شــده کــه روحانــی بــه طــور مشــخص محــور
توقعــات خــود را مســائل ارزی قــرار داده اســت

مشــروح خبــر

.

ـرق
ـت بـ
ـاری صنعـ
ـرارداد جـ
ـرای  ۳۰۰قـ
اجـ
متوقــف شــد عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای

صنعــت بــرق گفــت :اجــرای  ۳۰۰قــرارداد جــاری
صنعــت بــرق متوقــف شــده ،چــرا کــه بخــش
خصوصــی تــوان ادامــه اجــرای ایــن قراردادهــا را
ندارد .مشروح خبر                                                                                                    .

هفدهمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و
ـد در
ـران برگزار شـ
ـاق تهـ
ـت اتـ
ـط زیسـ
محیـ
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انـرژی

اخبار کوتاه
ـران
ـی از ایـ
ـت کرهجنوبـ
ـش واردات نفـ
کاهـ
.
ـت مشــروح خبــر
ـه یافـ
ادامـ

ـی  EPC/Dمناطق
ـرارداد محرمانگـ
ـتین قـ
نخسـ
ـد مشــروح خبــر
ـا شـ
ـوب امضـ
ـز جنـ
نفتخیـ

ـتان
ـد از عربسـ
ـه هنـ
ـت بـ
ـادرات نفـ
ـران در صـ
ایـ
.
ـاد مشــروح خبــر
ـش افتـ
پیـ

ـرژی
ـه انـ
ـتان در زمینـ
ـا عربسـ
ـراق بـ
ـکاری عـ
همـ
ـران مشــروح
ـا ایـ
ـیدن بـ
ـه نرسـ
ـه نتیجـ
ـس از بـ
پـ

کاهــش  ۵۰درصــدی تولیــد بــرق ناشــی از
ـت مشــروح خبــر
ـر آبی اسـ
ـت ذخایـ
افـ

نشســت نماینــدگان بخــش خصوصــی در کمیســیون
انــرژی اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار بــه ســفر اخیــر
خــود بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی کشــور
بــه اجــاس ســازمان یونیــدو اشــاره کــرد و نتایــج توقــف صــادرات بــرق بــه عــراق علتهــای
.
ایــن ســفر را بــا اعضــای کمیســیون انــرژی اتــاق منطقــی دارد مشــروح خبــر
تهــران در میــان گذاشــت .مشــروح خبــر                .
پاالیشــگاه چینــی نفــت آمریــکا را بــه نفــع
ایــران کنــار گذاشــت مشــروح خبــر

امضــای توافقنامــه صــادرات گاز از ایــران
ـده مدیــر شــرکت ملی
ـاه آینـ
ـا مـ
ـان تـ
ـه عمـ
بـ

صــادرات گاز ایــران از امضــای توافقنامــه صــادرات
گاز از ایــران بــه عمــان تــا مــاه آینــده خبــر داد و
توضیحاتــی را در مــورد دریافــت پــول صادراتــی گاز
ایــران بــه عــراق ارائــه کــرد مشــروح خبــر        .
آدرس غلــط ندهیــد! ســندیکای صنعــت
بــرق بــا بیــان دیــدگاه خــود دربــاره مهــم تریــن
معضــل ایــن روزهــای اقتصــاد کشــور ،تاکیــد
کــرد آن چــه دربــاره دالیــل خاموشــی هــا مطــرح
شــده ،دادن آدرس غلــط بــه افــکار عمومی اســت.

مشــروح خبــر                                                          .

مخالفــت بخشخصوصــی بــا ارز دو
نرخیرئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ضمــن
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خبــر                                                                

اتحادیــه اروپــا و ژاپــن توافــق تجــارت آزاد
امضــا کردنــد مشــروح خبــر
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تردیــد ســعودیها دربــاره نیــاز بــه افرایــش
ـت مشــروح خبــر
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نادرســت شــمردن سیاســت فعلــی ارزی ،تصریــح
کــرد کــه از ابتــدا هشــدار داده بودیــم کــه هرگونــه
دو نرخــی شــدن ارز فســادآور اســت و همچنیــن
شــهریور پارســال فســاد خــودرو را بــه وزارت
افزایــش شــرکتهــای ایرانــی در ترکیــه
صنعــت گوشــزد کــرده بودیــم .مشــروح خبــر          .
قــرارداد نفتــی بــا روســیه تنهــا روی کاغــذ
اســت مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

نفــت هیــچ کشــوری در منطقــه صــادر نخواهــد شــد»
ســخنانی مهــم و حاکــی از سیاســت و رویکــرد نظــام
برشــمردند و افزودنــد :وظیفــه وزارت امــور خارجــه پیگیری
جــدی اینگونــه مواضــع رئیــس جمهــور اســت.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه بــه موضــوع «دیپلماســی
ایدئولوژیــک» اشــاره و خاطرنشــان کردنــد :برخــی بــه
غلــط ،ســخن از لــزوم جدایــی دیپلماســی از ایدئولــوژی بــه
میــان مــی آوردنــد ،در حالیکــه دیپلماســی ایدئولوژیــک
هیــچ اشــکالی نــدارد و القــاء تقابــل میــان ایدئولــوژی و
منافــع ملــی ،صحیــح و منطقــی نیســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه هــدف از
تشــکیل جمهــوری اســامی حفــظ منافــع ملــی ،اســتقالل،
آزادی ،عدالــت اجتماعــی ،قــدرت و امنیــت ملــی اســت،
افزودنــد :ایدئولــوژی بــه دنبــال تأمیــن و حفــظ منافــع
ملــی اســت و هویــت یــک ملــت محســوب مــی شــود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه وجــود ایدئولــوژی
در رفتــار و سیاســتهای دولتهــای غربــی ،گفتنــد:
امریکاییهــا در ســخنان خــود بارهــا از عبــارت «ارزشــهای
امریکایــی» اســتفاده مــی کننــد کــه همــان ایدئولــوژیِ
آنهــا و برگرفتــه از اعالمیــه اســتقالل امریــکا اســت و در
کشــورهای اروپایــی نیــز تفکــرات ایدئولوژیــک بــر رفتــار و
فعالیتهــای سیاســی آنهــا حاکــم اســت.
ایشــان ارتبــاط خردمندانــه ،هوشــمندانه ،هدفمنــد و
منطقــی بــا جهــان را برخاســته از نــگاه اســامی نظــام و
کامــ ً
ا منطبــق بــا دیپلماســی ایدئولوژیــک خواندنــد.
رهبــر انقــاب اســامی تحقــق و بــروز روحیــه انقالبــی را در
تعامــات و رویکردهــای دیپلماتیــک ضــروری دانســتند و
افزودنــد :دیپلمــات ایرانــی بایــد بــه انقــاب افتخــار کنــد و
در تعامــات کاری او« ،عــزت ،احســاس اقتــدار و اعتمــاد بــه
نفــس» بــه روشــنی مشــاهده شــود کــه البتــه ایــن رفتــار و
منــش انقالبــی بــا بیــان حرفهــای نامعقــول و ایجــاد هیاهــو
کامـ ً
ا متفــاوت اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن ضــرورت
برخــورداری ســفیران و دیپلماتهــای ایرانــی از احســاس
حقانیــت ،بــه موضــوع جنــگ روانــی بیوقفــه دشــمنان
اشــاره کردنــد و افزودنــد :بایــد بــا احســاس حقانیــت و بــا
آگاهــی و تســلط در مباحــث چالشــی ،پاســخهای قاطــع و
منطقــی بــه اتهامــات بیگانــگان داد.
ایشــان ،متهــم کــردن دائــم ایــران بــه یــک مســئله منفــی
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مهــم ایــن اســت کــه هــر گونــه عنصــر اقتــدار بــه
نوعــی دســتاورد سیاســی و اقتصــادی تبدیــل شــود.
را دســتور کار اصلــی جنــگ روانــی مســتمر دشــمنان
خواندنــد و افزودنــد :بــرای تحقــق ایــن هــدف« ،ایــران
هراســی ،ایــران ســتیزی ،ایــران گریــزی ،اتهــام نقــض
دموکراســی ،نبــود آزادی و نقــض حقــوق بشــر» مــدام در
تبلیغــات بیگانــگان تکــرار مــی شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه جنایــات
اروپاییهــا و غربیهــا در مســتعمرات گذشــته ،محــدود
بــودن دموکراســی در غــرب بــه مقــررات و یــا نظــر مراکــز
خــاص ،وجــود دیکتاتــوری حزبــی در امریــکا و برخــی
کشــورهای اروپایــی و نیــز جنایــات فعلــی غربیهــا از
جملــه همدســتی بــا ســعودیها در کشــتار مــردم یمــن
افزودنــد :غربیهــا مظهــر نقــض حقــوق بشــر هســتند امــا
بــا وقاحـ ِ
ـت تمــام ،ایــران را متهــم مــی کننــد بهگونــه ای
کــه گاه انســان از شــدت وقاحــت آنهــا حیــرت مــی کنــد.
رهبــر انقــاب اســامی تصــور حــل مشــکالت کشــور بــا
مذاکــره یــا رابطــه بــا امریــکا را خطایــی واضــح خواندنــد و
افزودنــد :امریــکا بــا اصــل نظــام اســامی مشــکل اساســی
و مبنایــی دارد ،ضمــن اینکــه کشــورهای فراوانــی در
افریقــا ،آســیا و امریــکای التیــن هســتند کــه بــا امریــکا
رابطــه دارنــد امــا همچنــان بــا مشــکالت فــراوان دســت
بــه گریباننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن دشــمنی عمیــق
امریــکا بــا جمهــوری اســامی خاطرنشــان کردنــد:
امریکاییهــا بــه دنبــال بازگشــت بــه موقعیــت و جایــگاه
خــود در ایــران قبــل از انقــاب هســتند و بــه کمتــر از ایــن

هــم راضــی نخواهنــد شــد.
ایشــان مخالفــت امریــکا بــا «تــوان هســته ای و قــدرت
غنــی ســازی بــاال و نیــز حضــور ایــران در منطقــه» را
ناشــی از خصومــت عمیــق آنهــا بــا عناصــر اقتــدار نظــام
اســامی برشــمردند و افزودنــد :حضــور منطقــهای جــزو
عناصــر قــدرت و امنیــت ایــران اســت و عقبــه راهبــردی
کشــور محســوب مــی شــود ،بــه همیــن علــت دشــمنان
بــا آن مخالفنــد.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه بیــان مکــرر غیرقابــل اعتمــاد
بــودن امریــکا از زبــان مســئوالن کشــور افزودنــد :بنــده از
قدیــم ایــن نکتــه را خاطرنشــان مــی کــردم کــه روی حــرف
و حتــی امضــای امریکاییهــا نمــی تــوان حســاب کــرد،
بنابرایــن مذاکــره بــا امریــکا هیــچ فایــده ای نــدارد.
ایشــان فعــال کــردن ظرفیتهــای استفادهنشــده یــا کــم
اســتفاده شــده در کشــور را مهــم دانســتند و افزودنــد:
مذاکــرات بــا اروپاییهــا قطــع نشــود امــا نبایــد معطــل
بســته اروپایــی مانــد بلکــه بایــد کارهــای فــراوان الزم در
داخــل کشــور را دنبــال کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی ،گســترش ارتباطــات چنــد جانبــه
و بهویــژه دو جانبــه و توجــه خــاص بــه تشــکلهای منطقــه
ای را ضــروری خواندنــد و افزودنــد :ســفرا و نماینــدگان
ایــران در خــارج بایــد بــه ظرفیتهــا و تواناییهــای ملــت
و کشــور کام ـ ً
ا واقــف باشــند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اذعــان اخیــر
مقامــات امریکایــی دربــاره اســتعداد ملــت ایــران افزودنــد :از
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چندیــن ســال قبــل تأکیــد مــی کــردم کــه اســتعداد ایرانی
از متوســط اســتعداد دنیــا باالتــر اســت ،ایــن واقعیــت
یــک ظرفیــت مهــم داخلــی اســت ،همچنانکــه ایمــان،
شــجاعت ،ایثــار و افتخــار ملــت بــه ارزشــها از دیگــر عناصــر
تواناییهــای ایــران اســت.
ایشــان ارتبــاط بــا دانشــمندان ،رجــال سیاســی غیــر دولتی
و فعــاالن اقتصــادی دیگــر کشــورها را جــزو روشــهای رایــج
دیپلماســی در جهــان برشــمردند و افزودنــد :بــا ایــن روشــها
مــی تــوان گســتره فعالیتهــای دســتگاه سیاســت خارجــی
را گســترش داد.
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن قــدرت میدانــی را
پشــتوانه دیپلماســی خواندنــد و افزودنــد :مهــم ایــن اســت
کــه هــر گونــه عنصــر اقتــدار بــه نوعــی دســتاورد سیاســی
و اقتصــادی تبدیــل شــود.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی ،وزیــر امــور
خارجــه بــا اشــاره بــه رویکردهــای دســتگاه دیپلماســی
بهویــژه در ارتبــاط بــا همســایگان و تمرکــز بــر دیپلماســی
اقتصــادی ،گفــت :تــاش کردهایــم بــا خودبــاوری بــه
اســتقبال چالشهــا برویــم و از منافــع ملــی بــا صالبــت
دفــاع کنیــم.
آقــای ظریــف بــا بیــان اینکــه بــا همیــن رویکــرد و
بــا حمایتهــا و هدایتهــای رهبــر انقــاب اســامی
توانســتیم پــروژه ایرانهراســی صهیونیســتها را شکســت
دهیــم ،خاطرنشــان کــرد :ترامــپ و نتانیاهــو تــاش
میکننــد بــا نمایشهــای ســخیف ،پــروژه ایرانهراســی
را تکــرار کننــد امــا امــروز حتــی در میــان متحــدان خــود
نیــز تنهــا و منــزوی هســتند.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه تشــکیل اتــاق جنــگ و
تــاش گســترده آمریــکا بــرای فشــار و زورگویــی علیــه
ملــت ایــران ،گفــت :همــواره بــه کشــورهای دیگــر از جملــه
متحدیــن امریــکا اعــام کردهایــم کــه مقابلــه بــا زورگویــی
امریــکا بایــد از تعهــدات سیاســی فراتــر رفتــه و بــه اقدامــات
عملــی زمــاندار منجــر شــود.
آقــای ظریــف افــزود :مــا شــرایط ســختتری را تجربــه
کردهایــم و اطمینــان دارم در پرتــو همدلــی و وفــاق
میتوانیــم بــر مشــکالت فائــق شــویم و شــرایط پیــشرو
را بــا عنایــت الهــی و بــا هدایتهــای رهبــری و حمایــت
مــردم بــه خوبــی و بــا افتخــار و ســربلندی و بــا کمتریــن
آســیب مدیریــت کنیــم.
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معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه رشــد ۷۰
درصــدی توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در
ســال گذشــته ،گفــت :میــزان ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در ایــن بخــش بــه  ۱۰هــزار
میلیــارد تومــان رســیده اســت و  ۴۶هــزار نفــر
در حــوزه انرژیهــای پــاک در حــال فعالیــت
هســتند.
بهگــزارش «انــرژی امــروز» از پایــگاه اطالعرســانی
وزارت نیــرو (پــاون) ،ســیدمحمد صــادقزاده ،معــاون
وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر
و بهــرهوری انــرژی بــرق در برنامــه روی خــط خبــر
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه اوج
مصــرف بــرق کشــور مربــوط بــه فصــل تابســتان اســت
و از طرفــی  ۷۰درصــد تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر
نیــز مربــوط بــه همیــن بــازه زمانــی اســت ،بنابرایــن
ایــن همخوانــی بســیار کمــک کننــده خواهــد بــود و
اگــر رونــد دو ســال اخیــر بــرای توســعه انرژیهــای
پــاک همچنــان ادامــه داشــته باشــد امیدواریــم کــه تــا
انتهــای برنامــه ششــم توســعه بتوانیــم بــه جــای پنــج
درصــد ،حــدود  ۱۰درصــد بــرق کشــور را از انرژیهــای
تجدیدپذیــر تامیــن کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هزینــه ســرمایه گــذاری در
حــوزه تجدیدپذیرهــا کاهــش پیــدا کــرده اســت ،اظهــار
کــرد :ســابق بــر ایــن بــه دلیــل اینکــه مقیــاس اســتفاده
از اینگونــه انــرژی کــم بــوده طبیعتــا هزینههــای
مربــوط بــه آن نیــز بــاال بــوده اســت ولــی در طــی دو
ســال اخیــر بــا توســعه انرژیهــای پــاک کشــور شــاهد
کاهــش بیــش از دو برابــری هزینههــای ســرمایه گــذاری
در ایــن حــوزه بودهایــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر نیــاز
بــه مصــرف ســوخت و منابــع آبــی ندارنــد ،ادامــه داد :در
شــرایط فعلــی کــه بــا بحــران آب روبـهرو هســتیم برخی
از نیروگاههــای حرارتــی مــا بــه دلیــل نبــود آب از مــدار
خــارج شــدهاند .بــا توجــه بــه اینکــه نیروگاههــای
تجدیدپذیــر نیــازی بــه مصــرف آب ندرانــد طبیعتــا
در شــرایط فعلــی خشکســالی کشــور توســعه چنیــن
ظرفیتــی بــرای مــا بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :از طرفــی خشکســالی باعــث شــده
تــا بخشــی از کشــاورزان مــا نیــز اشــتغال خــود را از

انـرژی
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سرمایهگذاری  ۱۰هزار میلیارد تومانی
بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها
دســت بدهنــد .ایــن افــراد دارای زمینهــای مناســبی
هســتند کــه بــه دلیــل نبــود آب فعالیتــی خاصــی در
آنهــا صــورت نمیگیــرد بنابرایــن در چنیــن شــرایطی
کشــاورزان مــا میتواننــد بــا احــداث نیروگاههــای
خورشــیدی در مــزارع خــود بــه تولیــد بــرق بپردازنــد و
از درآمــد پایدارتــر و تضمیــن شــده آن از ســوی دولــت
اســتفاده کننــد.
رشــد  ۷۰درصــدی توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ســال گذشــته
وی حضــور بخــش خصوصــی در زمینــه توســعه
تجدیدپذیرهــا را بســیار گســترده دانســت و افــزود :در
حــال حاضــر حــدود  ۴۶هــزار نفــر در حــوزه انرژیهــای
پــاک در حــال فعالیــت هســتند کــه اغلــب ایــن افــراد
مربــوط بــه بخــش خصوصــی هســتند و خانــواده
تجدیدپذیرهــای کشــور را تشــکیل میدهنــد.
وی تصریــح کــرد :امــروزه در ایــن زمینه یــک آمیختگی
بســیار زیــادی بیــن بخــش خصوصــی و وزارت نیــرو بــه
وجــود آمــده اســت و رمــز موفقیــت رشــد  ۷۰درصــدی
تجدیدپذیرهــا در ســال گذشــته حضــور پررنــگ مــردم
در ایــن بخــش بــوده اســت.
وی سیاســت وزارت نیــرو را احــداث  ۱۰۰درصــدی
نیروگاههــای تجدیدپذیــر توســط مــردم دانســت و

گفــت :در طــی دو تــا ســه ســال اخیــر بــه طــور متوســط
 ۱۰۰میلیــارد تومــان منابــع مالــی بــرای پرداخــت
صــورت حســابهای بــرق تجدیدپذیــر تامیــن شــده
اســت و مــا بــه ازای آن نیــز بخــش خصوصــی در طــی
دو ســال اخیــر اســتقبال بســیار خوبــی از ایــن بخــش
داشــته اســت.
ســرمایهگذاری  ۱۰هــزار میلیــارد تومانــی بخــش
خصوصــی در حــوزه تجدیدپذیرهــا
وی میــزان ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در ایــن
زمینــه را حــدود  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان برشــمرد
و افــزود :در حــال حاضــر نیــز روزانــه بیــن ســه تــا
چهــار پروانــه نیــروگاه تجدیدپذیــر صــادر میشــود
و امیدواریــم تــا ســال آینــده میــزان ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی در ایــن بخــش بــه  ۲۰هــزار میلیــارد
تومــان افزایــش پیــدا کنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه میــزان
ســرمایهگذاری و ســودآوری تجدیدپذیرهــا اشــاره کــرد
و گفــت :هــر نیــروگاه پنــج کیلــووات بــه  ۳۰میلیــون
تومــان ســرمایهگذاری نیــاز دارد و ماهیانــه حــدود ۸۰۰
هــزار تومــان درآمــد ایجــاد میکنــد.
وی دوره بازگشــت ســرمایه در بخــش تجدیدپذیرهــا
را پنــج ســال عنــوان کــرد و افــزود :در ایــن بخــش
قراردادهــای خریــد تضمینــی  ۲۰ســال منعقــد
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میشــود و حــدود ســه تــا چهــار ســال اول فعالیــت
ایــن نیروگاههــا دارای ســودآوری خالــص اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیچگونــه محدودیتــی بــرای
نصــب ایــن نیروگاههــا در ســازمانها ،ســاختمانهای
اختصاصــی ،مجتمعهــای آپارتمانــی و ...وجــود نــدارد،
بیــان کــرد :نیروگاهــی بــه ظرفیــت دو تــا  ۲.۵کیلــووات
بــه حــدود  ۶مترمکعــب فضــا در پشــت بــام ســاختمانها
نیــاز دارد کــه البتــه بــرای ســاختمانهای جدیــد ایــن
امــکان وجــود دارد کــه صفحــات خورشــیدی در نمــای
ســاختمان نصــب شــود و بــه تولیــد بــرق بپردازنــد تــا بــا
ایــن رویــه ضمــن کاهــش نصــب ســنگ در هزینــه نمــا
نیــز صرفهجویــی میشــود.
راهانــدازی  ۱۵۰۰نیــروگاه تجدیدپذیــر کوچــک
طــی دو ســال اخیــر
وی عمــر نیروگاههــای تجدیدپذیــر را  ۳۰تــا  ۳۵ســال
دانســت و افــزود :ایــن نیروگاههــا بــه تعمیــر و نگهــداری
خاصــی نیــاز ندارنــد و خوشــبختانه حــدود هــزار و ۵۰۰
نیــروگاه کوچــک طــی دو ســال اخیــر در کشــور احــداث
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه نصــب  ۵۰نیــروگاه صنعتــی در کشــور،
عنــوان کــرد :متقاضیــان بــرای راهانــدازی نیروگاههــای
تجدیدپذیــر بــزرگ میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت
ســازمان ســاتبا ثبــت نــام کــرده و پروانــه احــداث
دریافــت کننــد.
وی در پایــان گفــت :متقاضیــان بــرای نیروگاههــای
کوچــک نیــز میتواننــد در شــهر و شهرســتانی بــا
مراجعــه بــه شــرکتهای توزیــع بــرق درخواســت خــود
را مطــرح کننــد کــه پــس از چنــد روز قــرارداد مربوطــه
آمــاده و بازدیــد از محــل انجــام میشــود .شــرکتهای
توزیــع در ایــن بیــن بــه متقاضیــان کمــک خواهنــد کــرد
تــا پیمانــکار مناســبی را انتخــاب کننــد و در فاصلــه دو تا
ســه روز نیــروگاه پشــت بــام متقاضــی نصــب میشــود.
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ایران در صادرات نفت به هند از عربستان
پیش افتاد

کاهش واردات نفت کرهجنوبی از
ایران ادامه یافت

زیــر نفــت هنــد اعــام کــرد ایــران در فاصلــه آوریــل تــا
ژوئــن از عربســتان پیــش افتــاد و دومیــن تامیــن کننــده
بــزرگ نفــت بــرای پاالیشــگاههای دولتــی ایــن کشــور شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،دارمنــدرا پرادهــان،
وزیــر نفــت هنــد در پاســخ مکتوبــی بــه قانونگــذاران ایــن
کشــور اعــام کــرد هنــد کــه دومیــن مشــتری بــزرگ نفــت
ایــران پــس از چیــن اســت ،در ســه ماهــه نخســت ســال
مالــی جــاری ۵.۶۷ ،میلیــون تــن یــا حــدود  ۴۵۷هــزار
بشــکه در روز نفــت از ایــران وارد کــرد.
وی آمــار قابــل مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته
ارایــه نکــرد امــا آمــار گــردآوری شــده از ســوی رویتــرز
نشــان مــی دهــد کــه هنــد در فاصلــه آوریــل تــا ژوئــن
ســال میــادی گذشــته ،حــدود  ۳.۴۶میلیــون تــن یــا
حــدود  ۲۷۹هــزار بشــکه در روز نفــت از ایــران وارد کــرد.
پاالیشــگاههای دولتــی کــه حــدود  ۶۰درصــد از ظرفیــت
پاالیــش هنــد بــه میــزان پنــج میلیــون بشــکه در روز را
بــه خــود اختصــاص میدهنــد ،ســال میــادی گذشــته در
اعتــراض بــه اقــدام ایــران در واگــذاری حــق توســعه میــدان
گازی فــرزاد بــی بــه دیگــران ،واردات نفــت از ایــران را
محــدود کــرده بودنــد.
طبــق پاســخ وزیــر نفــت هنــد ،ایــن پاالیشــگاهها شــامل
ایندیــن اویــل ،چنــای پترولیــوم کــورپ ،بهــارات پترولیــوم
و بهــارات عمــان ریفاینریــز کــه واحــد ایــن شــرکت اســت،
هندوســتان پترولیــوم و پاالیشــگاه و پتروشــیمی مانگالــور،
 ۹.۸میلیــون تــن نفــت ایــران را در ســال مالــی -۲۰۱۸
 ۲۰۱۷وارد کردنــد کــه حــدود یــک چهــارم کمتــر از مــدت
مشــابه ســال گذشــته بــود.
ایــن پاالیشــگاهها در ســال مالــی جــاری تصمیــم گرفتــه
بودنــد واردات از ایــران را کــه هزینــه حمــل رایــگان عرضــه
کــرده و مــدت اعتبــار بــرای فــروش نفــت را افزایــش داده
بــود ،تقریبــا دو برابــر افزایــش دهنــد.

واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران در ژوئــن
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۴۱درصــد
کاهــش یافــت ،در حالــی کــه خریــد ایــن کشــور از
قزاقســتان و مکزیــک افزایــش داشــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پالتــس ،آمــاری کــه از
ســوی شــرکت ملــی نفــت کــره منتشــر شــد ،نشــان
داد ایــن کشــور در مــاه ژوئــن  ۵.۴۹میلیــون بشــکه
نفــت از ایــران وارد کــرده کــه در مقایســه بــا ۹.۳۱
میلیــون بشــکه در ژوئــن ســال میــادی گذشــته،
 ۴۱درصــد کاهــش داشــته اســت .واردات نفــت کــره
جنوبــی از ایــران از نوامبــر ســال گذشــته کــه واردات
ایــن کشــور بــه میــزان  ۲۶.۸درصــد بــر مبنــای ســال
بــه ســال کاهــش یافــت و بــه  ۱۰.۳۷میلیــون بشــکه
رســید ،پیوســته رو بــه کاهــش بــوده اســت .همچنین
واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران در ژوئــن نســبت
بــه مــاه مــه  ۸.۶درصــد کاهــش داشــت.
واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران در ســال ۲۰۱۷
بــر مبنــای ســاالنه  ۳۲.۱درصــد رشــد کــرد و بــه
 ۱۴۷.۸۷میلیــون بشــکه رســید.
عــاوه بــر تهدیــد تحریمهــای جدیــد آمریــکا،
افــت چشــمگیر واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران
بــه واردات محمولههــای میعانــات کمتــر پــس از
راهانــدازی واحدهــای اســپیلیتر میعانــات جدیــد در
ایــران نســبت داده میشــود.
کــره جنوبــی کــه یکــی از متحــدان نزدیــک آمریــکا
بــه شــمار مــیرود ،بــرای دریافــت معافیــت از
تحریمهــای واشــنگتن درخواســت کــرده اســت.
بــا ایــن حــال واردکننــدگان کــرهای بــرای جبــران
خریــد کمتــر نفــت ایــران ،وارداتشــان از عربســتان
ســعودی و ســایر صادرکننــدگان غیراوپــک را افزایــش
داده انــد.
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دالیل خاموشیهای اخیر به
روایت نایب رئیس کمیسیون
انرژی مجلس
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت :مصــرف
بــاالی بــرق در هــوای گــرم و عــدم تامیــن اعتبــارات
الزم بــرای نوســازی و تامیــن تجهیــزات ،صنعــت بــرق
ممکــن اســت منجــر بــه فروپاشــی سیســتم بــرق شــود
و خاموشــیهای سراســری را بــه دنبــال داشــته باشــد.
حســین امیــری خامکانــی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره
خاموشــیهای اخیــر و توقــف صــادرات بــرق ایــران،
مشــکل اصلــی را افزایــش مصــرف بــرق ذکــر کــرد
و اظهــار داشــت :افزایــش مصــرف بــه دو گونــه اتفــاق
میافتــد؛ یکــی افزایــش مــداوم و میــان مــدت اســت و
دیگــری بــه صــورت مقطعــی اســت .افزایــش مــداوم بــر
اســاس توســعه صنعتــی ،اقتصــادی ،راهانــدازی واحدهــای
جدیــد تولیــدی ،توســعه شــهرکها و مناطــق مســکونی
اتفــاق میافتــد کــه هــر ســال شــاهد آن هســتیم .از
دیگــر دالیــل افزایــش مصــرف بــرق پیشــرفت تکنولــوژی
و رشــد اقتصــادی اســت.
وی در ادامــه گفــت :افزایــش مقطعــی مصــرف بــرق نیــز
عمدتــا از افزایــش دماســت کــه در ســاعات گــرم ســال
بیشــتر اتفــاق میافتــد .معمــوال از ظهــر تــا اوایــل شــب
در فصــول گــرم ســال مــا شــاهد ایــن افزایــش مصــرف
هســتیم و اوج مصــرف در ایــن ســاعات اســت.
امیــری افــزود :اگــر بخواهیــم هــر ســاله ایــن مصــرف را
تامیــن کنیــم بایــد حــدود  ۵هــزار مــگاوات یعنــی معــادل
 ۵نیــروگاه بــه تولیــد برقمــان اضافــه کنیــم کــه هزینــه
زیــادی بــه کشــور تحمیــل مــی کنــد و در تــوان کشــور
نیســت .لــذا مــا بایــد بــه ســمت مدیریــت مصــرف پیــش
برویــم.
وی ادامــه داد :در مجلــس نیــز دو کار بــرای مدیریــت
مصــرف انجــام شــده اســت .یکــی هماهنگــی بیــن دو
وزارت خانــه بــرای مدیریــت مصــرف تجهیــزات انرژیبــر
بــود .بــه عنــوان مثــال کولرهــای گازی و آبــی مصــرف
فوقالعــاده باالیــی دارنــد .قــرار بــود هماهنگــی بیــن دو

وزارت خانــه ایجــاد شــود تــا مصــرف ایــن وســایل مدیریت
شــده و صرفهجویــی در مصــرف آن منابــع انــرژی الزم
را تامیــن کنــد .ایــن اتفــاق یــک ســال پیــش رفــت امــا
بعــد فرامــوش شــد .کار دیگــری کــه در مجلــس انجــام
شــد افزایــش راندمــان نیروگاههــا و اســتفاده از انــرژی
تجدیدپذیــر بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس تصریــح کــرد:
از دیگــر مشــکالتی کــه امســال پیــش آمــد طلــب بانــک
بــرق از دولــت هســت کــه انباشــته شــده و ســرمایه
گــذاری انجــام نشــده اســت .مابــه التفــاوت قیمتهــای
تمــام شــده و قیمــت تکلیفــی صنعــت بــرق پرداخــت نمــی
شــود .ایــن امــر باعــث میشــود تــا پســتهای بــرق و
تجهیــزات صنعــت بــرق بازســازی نشــود .مدتــی اســت کــه
خــود دولــت نیــز نیــروگاه نمــی ســازد و بخــش خصوصــی
نیــز اســتقبال چندانــی بــرای ســاخت نیــروگاه نــدارد.
امیــری خاطرنشــان کــرد :اتفــاق دیگــری کــه امســال رخ
داد و باعــث شــد تولیــد بــرق از آب کاهــش یابــد ایــن بــود
کــه آب پشــت ســدها بــرای تامیــن آب شــرب مــردم رهــا
شــد .لــذا تولیــد مــا بیــش از چهــار هــزار مــگاوات کاهــش
یافــت .در تاریــخ  ۲۲تیــر تولیــد مــا حــدود  ۵۲هــزار
مــگاوات بــود و مصــرف مــا بــه بیــش از  ۵۷هــزار مــگاوات
یعنــی  ۵هــزار مــگاوات بیشتــر از تولیــد رســید .ایــن
مصــرف بــاال در ایــن هــوای گــرم و عــدم تامیــن اعتبــار
بــرای نوســازی و تعمیــر تجهیــزات صنعــت بــرق ممکــن
اســت مــا را بــه جایــی ببــرد کــه کل سیســتم بــرق دچــار
فروپاشــی شــود .اتفاقــی کــه چنــد ســال قبــل در آمریــکا
و اخیــرا در کشــور آذربایجــان رخ داد کــه در ایــن صــورت
شــاهد خاموشــیهای سراســری خواهیــم بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس در پایــان گفــت:
عــدم مدیریــت در تامیــن اعتبــارات الزم بــرای صنعــت برق
و رعایــت نکــردن الگــوی مصــرف از ســوی مــردم مــی تواند
مشــکالتی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
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حکــم ریاســت کلــی بانــک مرکــزی در حالــی بــا
امضــای رئیــس جمهــوری بــرای عبدالناصــر همتــی
ثبــت شــده کــه روحانــی بــه طــور مشــخص محــور
توقعــات خــود را مســائل ارزی قــرار داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســرانجام بعــد از گمانهزنیهــای
بســیار در رابطــه بــا ریاســت جدیــد بانــک مرکــزی و
اســامی مختلفــی کــه در ایــن مــورد مطــرح بــود قرعــه بــه
نــام عبدالناصــر همتــی افتــاد و وی ریاســت بانــک مرکــزی
را بــر عهــده گرفــت ،از ایــن رو ولـیاهلل ســیف کــه از ســال
 ۱۳۹۲بــه بــرج الجــوری میردامــاد رفتــه بــود خداحافظــی
کــرده و بایــد بــه زودی شــاهد حضــور همتــی در ایــن بانک
بــود .ولــی الــه ســیف-رئیس کل ســابق بانــک مرکــزی -در
شــرایطی بانــک مرکــزی را تــرک میکنــد کــه ایــن روزهــا
اوضــاع نظــام بانکــی چنــدان مناســب نیســت و بویــژه در
حــوزه ارزی شــرایط خاصــی حکمفرماســت .ایــن در حالــی
اســت کــه رئیــس جمهــور در چنــد نکتـهای کــه در مــورد
ریاســت جدیــد بانــک مرکــزی مطــرح کــرده ،اولویتهــای
اصلــی خــود را سیاس ـتهای مالــی و پولــی،اصــاح نظــام
بانکــی و در دو مــورد خــاص توســعه پیمانهــای پولــی و
حفــظ و مراقبــت از ذخائــر ارزی کشــور اعــام کــرده اســت
کــه ایــن دو مــورد آخــر بــه طــور ویــژه مســائل ارزی را
مــورد توجــه قــرار میدهــد.
بــه هــر صــورت از نیمــه دوم ســال گذشــته تاکنــون بــازار
ارز آرامشــی بــه خــود ندیــده و اعمــال سیاســتهای
جدیــد هــم نتوانســته دردی از آن دوا کنــد .گرچــه وجــود
مســائل خــاص بینالمللــی بــرای ایــران و حواشــی کــه
در رابطــه بــا برجــام اتفــاق افتــاد ،بــه طــور خاصــی بــر
بــازار ارز اثرگــذار بــود امــا بــه هــر صــورت کارشناســان
انتقــادات بســیاری را در مــورد نحــوه سیاســتگذاری
در مدیریــت بــازار ارز مطــرح کــرده بودنــد کــه متوجــه
بانــک مرکــزی بــود هــر چنــد کــه برخــی معتقــد بودنــد
اعمــال فشــار دولــت بــر بانــک مرکــزی خــود عاملــی بــرای
سیاســتگذاریهای فعلــی بــوده اســت .امــا در مــورد
ذخائــر ارزی بایــد گفــت کــه ولــی الــه ســیف در زمــان
حضــورش در بانــک مرکــزی بارهــا گفتــه بــود کــه ذخائــر
ارزی از شــرایط مناســبی برخــوردار اســت و ایــن اظهــارات
در حالــی مطــرح میشــد کــه کارشناســان تاکیــد داشــتند
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رئیس کل جدید در
دایره ارزی!

حتــی اگــر ذخائــر مناســبی داشــته باشــیم کمبــود اســکناس
دالر بــه دلیــل تحریمهــای دالری حــس میشــود و اگــر
بــازار بــه درســتی کنتــرل و مدیریــت نشــود بحــران ارزی را
بیــش از پیــش گســترش خواهــد داد.
رئیــس جمهــوری در حالــی حفــظ منابــع و ذخائــر ارزی را
خواســتار شــده کــه در ایــن رابطــه بایــد گفــت بــازار ارز در
شــرایط خاصــی بــوده و افزایــش بیــش از حــد دالر در بازاری
کــه بــه رســمیت شــناخته نشــده و معامــات آن قاچــاق
اعــام میشــود تــا بیــش از  ۹۰۰۰تومــان ،عاملــی بــرای
ریــزش ارزش پــول ملــی بــوده اســت.
امــا پیمانهــای پولــی کــه خــود توســعه روابــط مالــی
براســاس پــول ملــی دو کشــور و حــذف دالر اســت ،در
ســالهای قبــل بســیار مــورد توجــه کارشناســان قــرار
گرفــت و از بانــک مرکــزی خواســته بودنــد تــا اقدامــات
الزم را انجــام دهنــد ،چــرا کــه در زمــان تحریمهــا روابــط
بانکــی تحــت فشــار قــرار گرفــت و مبــادالت مالــی بویــژه در
حــوزه دالری تحــت تاثیــر قــرار داشــت ،از ایــن رو تاکیــد
بــر ایــن بــود کــه حــذف دالر از روابــط تجــاری تــا حــد
زیــادی میتوانــد مشــکالت موجــود را برطــرف کنــد .بــر
ایــن اســاس بــا رایزنیهــای انجــام شــده در ســال ۱۳۹۴
بــود کــه خبرهایــی از ســوی بانــک مرکــزی در رابطــه بــا
رایزنــی بــرای انعقــاد پیمــان پولــی بــا ترکیــه ،روســیه و
عــراق منتشــر شــد و در ادامــه بــا اجرایــی شــدن برجــام
ایــن مذاکــرات بــه طــور جدیتــری پیــش رفــت بــه طــوری

کــه حســابهای مشــترک بــا چنــد کشــور ایجــاد شــد .در
عیــن حــال در ســال  ۱۳۹۵مجلــس در قالــب برنامــه ششــم
توســعه مصوبـهای داشــت کــه بانــک مرکــزی را بــه انجــام و
توســعه پیمانهــای پولــی مکلــف میکــرد.
رئیــس جمهــوری همچنیــن از همتــی اصــاح نظــام بانکــی
را خواســتار شــده کــه در ایــن رابطــه نیــز بایــد گفــت در
ســالهای گذشــته بارهــا ایــن موضــوع مطــرح و اقداماتــی
هــم بــرای آن از جملــه اصــاح ســاختار مالــی بانکهــا و
ترازنامــه آنهــا بــرای مطابقــت بــا اســتانداردهای جهانــی
و همچنیــن حرکــت بــه ســمت اصــاح نــرخ ســود بانکــی
و یــا ســاماندهی موسســات مالــی غیــر مجــاز انجــام شــد،
امــا هیــچ گاه بــه طــور کامــل پیــش نرفتــه اســت ،در عیــن
حــال کــه دو الیحــه بانکــداری مرکــزی و قانــون بانکــداری
در ســالهای گذشــته بــا بحثهــا و اختــاف نظرهایــی
بیــن بانــک مرکــزی ،دولــت و مجلــس تدویــن شــد ،ولــی
هنــوز بــه تصویــب و اجــرا نرســیده اســت.
بــه هــر حــال بایــد منتظــر بــود تــا رئیــس کل جدیــد بانــک
مرکــزی کــه خــود ســابقه چنــد ســاله در نظــام بانکــی
داشــته و در مــدت حضــورش در بانــک ملی ریاســت شــورای
هماهنگــی بانکهــا را بــر عهــده داشــت و ســپس بــه بیمــه
مرکــزی رفــت ،چــه برنام ـهای بــرای اصــاح ســاختار نظــام
بانکــی و شــرایط شــظموجود ارزی پیــش بینــی و اجرایــی
خواهــد کــرد.
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کاهش  ۵۰درصدی تولید
برق ناشی از افت ذخایر
آبی است

رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در حاشــیه جلســه هیئــت
دولــت و در جمــع خبرنــگاران گفــت :تــوان تولیــد
نیــروگاه هــای برقآبــی مــا  ۵۰درصــد نســبت بــه ســال
گذشــته کاهــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن بــه علــت
افــت ذخایــر آب در مخــازن سدهاســت و مــا امــکان تولید
بــرق بــه میزانــی کــه ســال پیــش تولیــد کردیــم را از
ایــن طریــق نداریــم .بــه عنــوان مثــال ســدهای بــزرگ مــا
کــه بــرق تولیــد مــی کننــد در ســال گذشــته در همیــن
زمــان  ۴میلیــارد مترمکعــب آب داشــتند و امســال بــه
 ۲.۳میلیــارد مترمکعــب کاهــش پیــدا کردهانــد.
وی افــزود :ســال گذشــته  ۹هــزار و  ۳۰۰مــگاوات بــرق از
نیــروگاه هــای آبــی گرفتیــم امــا امســال حــدود  ۴هــزار
و  ۵۰۰مــگاوات بیشــتر نمیتوانیــم از ایــن طریــق بــرق
تولیــد کنیــم .ایــن مقــدار آبــی کــه پشــت ســدها اســت
طبیعتــا بایــد بــرای تأمیــن آب شــرب مــردم نگهــداری
شــود تــا بــه بارشهــای آبــی ســال آینــده برســیم.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه گرمــای پایــدار مســئله دیگــری
اســت کــه مــا بــا آن روبــرو هســتیم ،گفــت :اینکــه در
ســال چنــد روز گــرم شــود طبیعــی اســت امــا امســال
وضعیــت متفــاوت اســت کــه خــاص ایــران و منطقــه
مــا نیســت .ایــن موضــوع تقریبــا نقــاط مختلــف دنیــا را
درگیــر خــود کــرده اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :ایــن گرمــای پایــدار باعــث شــده تــوان
تولیــد هــم تحــت تأثیــر قــرار گیــرد .افزایــش یــک درجــه
ای گرمــا  ۱۵۰۰مــگاوات مصــرف بــرق را بــاال میبــرد.

وزیــر نیــرو اظهــار داشــت :برنامــه هــای ویــژهای را
بــرای بــه مــدار آوردن دو نیــروگاه جدیــد داریــم
و امیداوریــم دو نیــروگاه جدیــد بــه مــدار اضافــه
شــود؛ یکــی نیــروگاه کاســپین در شــمال کشــور
و دیگــری نیــروگاه پرنــد .ایــن نیروگاههــا کمــک
خواهــد کــرد ســایر نیروگاههــا مطابــق برنامــه
فعالیــت خــود را انجــام دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
گفــت :اجــرای  ۳۰۰قــرارداد جــاری صنعــت بــرق
متوقــف شــده ،چــرا کــه بخــش خصوصــی تــوان
ادامــه اجــرای ایــن قراردادهــا را نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،پیــام
باقــری عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق در
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :اقتصــاد کالن ما وابســتگی
کامــل بــه نفــت دارد و خــوش بینــی بــه درآمدهــای نفتــی
منجــر بــه ایــن شــد کــه نــگاه بــه سیســتم بودجــه ریــزی
کشــور مبتنــی بــر وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی باشــد.
وی افــزود :آنقــدر نســبت بــه درآمدهــای نفتــی کشــور
خــوش خیــال بودیــم کــه در مجلــس هفتــم ،تثبیــت
قیمــت حامــل هــای انــرژی بــه عنــوان هدیــه ای بــه مــردم
در نظــر گرفتــه شــد ،امــا در عمــل بــا محدودیــت هایــی
کــه در دریافــت درآمدهــای نفتــی مواجــه شــدیم ،امــروز
بــه جایــی رســیده ایــم کــه صنعــت بــرق کشــور از نظــر
اقتصــادی بــا مشــکالت عدیــده ای روبــه رو اســت.
باقــری بــا بیــان اینکــه»وزارت نیــرو امــروز بیــش از 30
هــزار میلیــارد تومــان بدهــکاری دارد» ،گفــت :در برنامــه
پنجــم توســعه و طــرح هفدمنــدی دیــده شــده بــود کــه
تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه بایــد قیمــت عرضــه بــرق
بــه قیمــت تمــام شــده برســد امــا بــا وجــود اینکــه رد میانه
برنامــه ششــم هســتیم ،هنــوز ایــن مســئله محقــق نشــده و
امــروز فاصلــه بســیاری بیــن قیمــت تکلیفــی عرضــه بــرق
بــا قیمــت تمــام شــده تولیــد و تأمیــن آن وجــود دارد.
وی ادامــه داد :قانــون حمایــت از صنعــت بــرق در ســال
 94تصویــب شــد و قــرار بــود منابعــی بــه منظــور پوشــش
تفــاوت قیمــت تمــام شــده تولیــد و تکلیفــی عرضــه بــرق
بــه وزارت نیــرو پرداخــت شــود امــا ایــن قانــون نیــز اجرایی
نشــد.
عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق تصریــح
کــرد :ریشــه مشــکالن صنعــت بــرق در اقتصــاد بــرق اســت
و امــروز نتیجــه ایــن مشــکالت را در بــروز خاموشــی هــا
میبینیــم ،خاموشــی هایــی کــه دو ســال قبــل آنهــا را پیــش
بینــی کــرده بودیــم و اعــام شــد اگــر در مســیر فعلــی
پیــش برویــم بــه خاموشــی مــی رســیم ،متأســفانه در ایــن
مســیر پیــش رفتیــم و هنــوز هــم پیــش مــی رویــم.
باقــری بــا بیــان اینکــه «قــرار بــود از میانــه ســال  95دیگــر

انـرژی

نـفـت گـران شـد

اجرای  ۳۰۰قرارداد جاری
صنعت برق متوقف شد
از صنعــت بــرق پولــی بابــت تأمیــن منابــع مالــی یارانــه
هــای نقــدی برداشــت نشــود» ،گفــت :در اواخــر ســال 96
بــدون آنکــه بــه صنعــت بــرق اعــام شــود ،حــدود 1100
میلیــارد تومــان از منابــع مالــی صنعــت بــرق بــرای یارانــه
نقــدی برداشــت شــد و در اوایــل ســال جــاری نیــز برداشــت
دیگــری صــورت گرفــت ،در حالــی کــه ایــن مبالــغ متعلــق
بــه بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بــود.
وی افــزود :در کنــار مشــکالت مالــی صنعــت بــرق و عــدم
وصــول مطالبــات بخــش خصوصــی ،دولــت قراردادهایــی
کــه بــا بخــش خصوصــی صنعــت بــرق مــی نویســد،
یکجانبــه و ناکارآمــد اســت بــه طــوری کــه تمامــی ریســک
هــای محتمــل اقتصــادی کشــور را در ایــن قراردادهــا ،بــه
گــردن بخــش خصوصــی مــی انــدازد و  100درصــد تــاوان
هرگونــه نوســان نــرخ ارز و رخدادهــای دیگــر را بایــد بخــش
خصوصــی پیمانــکار و ســازنده تجهیــزات بدهــد کــه ایــن
درعضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق خاطرنشــان
کــرد :در ســال  89بــه دلیــل ناکارآمــدی قراردادهــا ،در زمــان
جهــش نــرخ ارز 250 ،قــرارداد متوقــف شــد کــه همچنــان از
آن قراردادهــا 70 ،قــرارداد متوقــف اســت؛ در ســال جــاری
نیــز اجــرای  300قــرارداد جــاری صنعــت بــرق متوقــف
شــده ،چــرا کــه بخــش خصوصــی تــوان ادامــه اجــرای ایــن
قراردادهــا را نــدارد.
وی ادامــه داد :ایــن  300قــرارداد جــاری صنعــت بــرق ،در
زمینــه تأمیــن تجهیــزات و خدمــات پیمانــکاری صنعــت
بــرق اســت

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت

بهــای معامــات نفــت برنــت بــا  ۵۴ســنت یــا  ۰.۷درصــد
افزایــش ،بــه  ۷۳.۹۸دالر در هــر بشــکه رســید .قیمــت
برنــت روز سهشــنبه بــا  ۳۸ســنت افزایــش ،در ۷۳.۴۴
دالر در هــر بشــکه بســته شــده بــود.
بهــای معامــات نفــت وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا
بــا  ۲۴ســنت یــا  ۰.۴درصــد افزایــش ،بــه  ۶۸.۷۶دالر
در هــر بشــکه رســید .قیمــت نفــت آمریــکا در معامــات
روز گذشــته  ۶۳ســنت یــا معــادل یــک درصــد افزایــش
یافتــه بــود.
گــزارش موسســه امریکــن پترولیــوم کــه روز سهشــنبه
منتشــر شــد ،نشــان داد ذخایــر نفــت آمریــکا در هفتــه
گذشــته بیــش از حــد انتظــار کاهــش یافتــه اســت.
گزارشهــا مبنــی بــر اینکــه چیــن هزینــه روی
زیرســاخت را افزایــش خواهــد داد نیــز کمــک کــرد
نگرانیهــا نســبت بــه تاثیــر منفــی تنشهــای تجــاری
میــان پکــن و واشــنگتن بــر تقاضــای ایــن کشــور بــرای
نفــت تخفیــف پیــدا کنــد.
ذخایــر نفــت آمریــکا در هفتــه منتهــی بــه  ۲۰ژوییــه،
 ۳.۲میلیــون بشــکه کاهــش یافــت و بــه  ۴۰۷.۶میلیــون
بشــکه رســید ،در حالــی کــه تحلیلگــران میــزان ایــن
کاهــش را  ۲.۳میلیــون بشــکه پیشبینــی کــرده بودنــد.
ذخایــر نفــت در کاشــینگ اوکالماهــا کــه هــاب تحویــل
معامــات آتــی اســت نیــز  ۸۰۸هــزار بشــکه کاهــش
یافــت.
ذخایــر بنزیــن  ۴.۹میلیــون بشــکه کاهــش یافــت ،در
حالــی کــه تحلیلگــران در نظرســنجی رویتــرز کاهــش
ایــن ذخایــر بــه میــزان  ۷۱۳هــزار بشــکه را پیشبینــی
کــرده بودنــد.
ذخایــر میعانــات کــه شــامل دیــزل و نفــت کــوره اســت،
 ۱.۳میلیــون بشــکه کاهــش یافــت کــه باالتــر از کاهــش
 ۲۰۷هــزار بشــکهای مــورد پیشبینــی تحلیلگــران بــود
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،واردات نفــت آمریــکا هفتــه
گذشــته  ۲۴۹هــزار بشــکه در روز کاهــش یافــت و بــه ۸.۳
میلیــون بشــکه در روز رســید .آمــار رســمی از ســوی اداره
اطالعــات انــرژی آمریــکا بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه
منتشــر میشــود.

توقف صادرات برق به عراق
علتهای منطقی دارد
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ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :صحبتهایــی کــه
اخیــرا در خصــوص توقــف صــادرات بــرق بــه عــراق
از ســوی ایــران مطــرح میشــود ،اساســا پایــه و
اســاس درســتی نــدارد و علــت اصلــی ایــن مســاله
تنهــا نیــاز کشــور در زمــان پیــک اســت.
ی فــام در گفــت و گــو بــا ایســنا،
محمدرضــا -حقــ 
بــا بیــان اینکــه در زمــان پیــک بــه دلیــل افزایــش
مصــرف داخــل ،برنامهریــزی بــرای صــادرات صــورت
نمیگیــرد ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر ایــران بــا
کشــورهای متفاوتــی ارتباطــات برقــی دارد و ایــن
مزیــت منطقــهای مــا اســت کــه میتوانیــم بــه
عنــوان هــاب انــرژی در منطقــه عمــل کنیــم.
وی افــزود :در حــال حاضــر شــرایط فعلــی کشــور
اجــازه نمیدهــد کــه بــه هیــچ کشــوری صــادرات
بــرق داشــته باشــیم و مســائلی کــه گفتــه میشــود از
یــک کشــور بــرق را میگرفتیــم و بــه کشــور عــراق
صــادر میکردیــم ،بــه هیــچ عنــوان صحــت نــدارد و
بایــد صراحتــا اعــام کــرد کــه شــرایط پیــش آمــده
موجــب شــده بــه شــایعات اخیــر دامــن زده شــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه برنامــه تبــادل
بــرق در ایــران گفــت :در د نیــا ایــن مســئله رواج
دارد کــه یــک کشــور در زمــان نیــاز ،بــرق را وارد
و در زمــان دیگــری بــرق را صــادر کنــد .در ایــران
نیــز ایــن مســئله بــا کشــورهای همســایه در حــال
رخ دادن اســت و اکنــون کــه کشــور نیازمنــد بــرق
اســت ،از کشــورهای ارمنســتان ،ترکمنســتان،
آذربایجــان تقاضــای بــرق کردهایــم.
چنــدی پیــش رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در
مــورد توقــف صــادرات بــرق بــه عــراق گفــت :طبــق
توافقنامــه عمــل شــد تــا در شــرایطی کــه نیــاز
شــدیدی داریــم ،اولویــت بــا تامیــن نیازهــای داخــل
کشــور باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
پاالیشگاه چینی نفت آمریکا را به نفع ایران کنار
گذاشت
پاالیشــگاه چینــی مســتقل «دانــگ مینــگ پتروکمیــکال»
در بحبوحــه تشــدید تنشهــای تجــاری میــان پکــن و
واشــنگتن ،خریــد نفــت از آمریــکا را متوقــف کــرد و بــه
واردات نفــت از ایــران روی آورد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه آر تــی ،دانــگ مینــگ
پتروکمیــکال حــدود  ۶۳۰۰کارمنــد و داراییهایــی بــه ارزش
 ۳۰میلیــارد یــوان ( ۴.۵میلیــارد دالر) داشــته و از ظرفیــت
پاالیــش  ۱۵میلیــون تــن در ســال برخــوردار اســت.
مقامــات چینــی بــه تالفــی تعرفههــای دولــت ترامــپ،
درصــدد وضــع تعرفــه روی واردات نفــت آمریــکا و جایگزیــن
کــردن آن بــا نفــت غــرب آفریقــا و خاورمیانــه از جملــه ایــران
هســتند.
پکــن اعــام کــرده از تحریمهــای آمریــکا کــه تجــارت بــا
ایــران را ممنــوع میکنــد تبعیــت نخواهــد کــرد.
چیــن دومیــن مشــتری بــزرگ نفــت آمریــکا بــوده و وارداتش
از ایــن کشــور تــا ابتــدای ژوییــه بــه  ۴۰۰هــزار بشــکه در
روز بالــغ شــد .بــا ایــن همــه در واکنــش بــه جدیدتریــن
تعرفههــای آمریــکا علیــه کاالهــای چینــی ،پکــن قصــد دارد
یــک تعرفــه  ۲۵درصــدی روی واردات نفــت آمریــکا وضــع
کنــد.
اتحادیه اروپا و ژاپن توافق تجارت آزاد امضا کردند
ژاپــن و اتحادیــه اروپــا یــک توافــق تجــارت آزاد بــا دامنـهای
وســیع را امضــا کردنــد کــه هــر دو طــرف امیدوارنــد پاســخی
در مقابــل فشــارهای محافظهکارانــهای باشــد کــه دولــت
ترامــپ اعمــال کــرده اســت.
ایــن قــرارداد جاهطلبانــه تجــاری کــه بزرگتریــن منطقــه
تجــارت آزاد جهــان را ایجــاد کــرده اســت ،در شــرایطی بــه
دســت آمــد کــه بــا بــاال گرفتــن جنــگ تجــاری بیــن آمریــکا
و چیــن ،وحشــت از کمرنــگ شــدن نقــش تجــارت آزاد در
اقتصــاد جهــان بــه وجــود آمــده بــود.
نخســتوزیر ژاپــن ،شــینزو آبــه ،در کنفرانــس خبــری
پــس از امضــای ایــن قــرارداد گفــت :نگرانیهــا در مــورد
محافظ ـهکاری تجــاری رو بــه افزایشانــد امــا مــن خواهــان

ایــن هســتم کــه ژاپــن و اتحادیــه اروپــا بــا حمــل پرچــم
تجــارت آزاد( ،اقتصــاد) جهــان را رهبــری کننــد.
رییــس انجمــن اروپــا ،دونالــد تاســک ،کــه از طرف  ۲۸کشــور
اتحادیــه اروپــا ســخن میگفــت ،بــه خبرنــگاران گفــت :مــا
پیــام واضحــی داریــم؛ مــا در مقابــل محافظ ـهکاری تجــاری
میایســتیم .اتحادیــه اروپــا و ژاپــن بــرای همــکاری آمــاده
هســتند.
توافــق تجــارت آزاد ژاپن-اتحادیــه اروپــا ،نشــانه دیگــری
از تغییــر روابــط جهانــی اســت ،چراکــه ترامــپ بیــن
ایاالتمتحــده و متحــدان دیرینــه آن ،نظیــر اتحادیــه اروپــا،
ناتــو و کانــادا ،فاصلــه انداختــه اســت.
ایــن توافــق تعرفههــای  ۱۰درصــدی اتحادیــه اروپــا بــر
خودروهــای ژآپنــی ،و  ۳درصــدی بــر اکثــر قطعــات خــودرو
را حــذف میکنــد .همچنیــن طبــق ایــن توافــق ژاپــن
هــم تعرفههــای  ۳۰درصــدی بــر پنیــر و  ۱۵درصــدی
بــر مشــروبات اتحادیــه اروپــا را لغــو میکنــد و دسترســی
اتحادیــه بــه مناقصههــای بــزرگ عمومــی ژاپــن فراهــم
میشــود.
شرایط خاص اقتصادی میتوانست با منابع نفتی رفع
و رجوع شود
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :شــرایط خــاص
اقتصــادی کــه در زمینــه ارز و ســرمایهگذاری بــا آن مواجــه
هســتیم زمانــی میتوانســت بــا منابــع نفتــی رفــع و رجــوع
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین شــافعی امــروز (یکشــنبه) در
ســی و هشــتمین جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ایــران بــا اشــاره بــه اوضــاع اقتصــادی کشــور گفــت :اقتصــاد
و جامعــه ایــران در حــال گذرانــدن شــرایط خــاص و عــدم
تعادلهــای موجــود در زمینههــای ارزی ،ســرمایهگذاری
و  ..اســت کــه میتوانســت زمانــی بــا منابــع نفتــی رفــع و
رجــوع شــود.
وی افــزود :وضعیــت اقتصــادی کشــور در شــرایط غیــر
طبیعــی قــرار دارد و بایــد تصمیمــات خــاص اتخــاذ شــود .در
ایــن بــاره بیانی ـهای تنظیــم و تهیــه شــده کــه بــرای هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران ارســال شــده اســت.
در ایــن جلســه اصالحیــه مقــررات مربــوط بــه هزینههــای
ی اتــاق بازرگانــی ایــران بــه رای ١٩۴
داوری مرکــز داور 
نماینــده حاضــر گذاشــته شــد کــه بــا اکتســاب  ۵٢.۶درصــد
رای موافــق بــرای اصالحیــه اعمــال خواهــد شــد.
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پکن به تجارت و همکاری با ایران ادامه میدهد
وزارت بازرگانــی چیــن اعــام کــرد :پکــن بــه شــدت بــا
سیاســت اعمــال تحریمهــای یــک جانبــه علیــه ایــران
مخالــف بــوده و بــا تجــارت و همــکاری بــا ایــران در قالــب
تعهــدات بینالمللــی ادامــه میدهــد.
اســپوتنیک بــه نقــل از وزارت بازرگانــی چیــن اعــام کــرد:
ایــن کشــور بــه شــدت مخالــف سیاســت اعمــال تحریمهــای
یکجانبــه علیــه ایــران اســت و بــه همــکاری تجــاری بــا
ایــران ادامــه خواهــد داد.
گائــو فنــگ ســخنگوی وزارت بازرگانــی چیــن دربــاره شــکایت
ایــران بــه دیــوان دادگســتری بینالمللــی گفــت :ایــران
همچنــان یکــی از شــرکای تجــاری مهــم چیــن در آســیا
باقــی خواهــد مانــد .دو کشــور روابــط تجــاری خــود را حفــظ
خواهنــد کــرد .در ســال  2017حجــم مبــادالت دوجانبــه بیــن
دو کشــور بــا  19درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل از آن
بــه  37.1میلیــارد دالر رســید.
گائــو ادامــه داد :چیــن تعهــدات بینالمللــی خــود را
نقــض نمیکنــد و بــه تعامــل تجــاری بــا ایــران ادامــه
میدهد،اوایــل هفتــه جــاری ایــران از آمریــکا بــه دیــوان
دادگســتری بینالمللــی بــه دلیــل اعمــال تحریمهــای
غیرقانونــی شــکایت کــرد .در روز  8م ـی دونالــد ترامــپ بــه
طــور رســمی آمریــکا را از توافــق هســتهای ســال  2015بــا
ایــران خــارج کــرد و از آن زمــان بــه بعــد در تــاش اســت تــا
دیگــر کشــورها از جملــه چیــن و هنــد را بــه توقــف خریــد
نفــت از ایــران منــع کنــد.
موافقت کمیسیون عمران با کلیات طرح انتقال آب از
دریای عمان به سیستان و بلوچستان
ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس از بررســی طــرح
انتقــال آب از دریــای عمــان بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان
در جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
صدیــف بــدری در گفتوگــو بــا ایســنا ضمــن تشــریح جلســه
امــروز کمیســیون عمــران گفــت :امــروز کمیســیون عمــران
بــه بررســی ســه دســتور پرداخــت .یکــی از دســتورها در
خصــوص طــرح تشــکیل وزارتخانــه انــرژی و آب و محیــط
زیســت بــود کــه توســط تعــدادی از نماینــدگان ارائــه شــده
بــود .کمیســیون عمــران نیــز بــه عنــوان کمیســیون فرعــی
ایــن طــرح را بررســی کــرد و در نهایــت بــا نظــر اعضــا باتوجــه
بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و مغایرتهایــی کــه ایــن طــرح
بــا قانــون برنامــه ششــم توســعه داشــت ،رد شــد.
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وی در ادامــه گفــت :دســتور بعــدی طــرح انتقــال آب از دریای
عمــان بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــرای تامیــن آب
شــرب بــود .کمیســیون عمــران مجــددا بــه عنــوان کمیســیون
فرعــی ایــن طــرح را بررســی کــرد .پــس از بحــث و بررســی
و بــا توجــه بــه اینکــه تامیــن آب شــرب جــز اولویــت هــای
مجلــس و دولــت اســت ،کلیــات ایــن طــرح تصویــب شــد.
نماینــده مــردم اردبیــل در مجلــس ادامــه داد :دســتور بعــدی
نیــز طــرح استفســاریه در خصــوص وضــع عــوارض توســط
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا مطابــق بنــد ۱۶و مــواد
 ۷۱و  ۷۷قانــون تشــکیالت اختیــارات و وظایــف شــوراها
بــود کــه ابهاماتــی در خصــوص وضــع عــوارض در خصــوص
وضــع عــوارض توســط شــوراهای شــهر و روســتا بود.یــک
طــرح در ایــن زمینــه توســط نماینــدگان تهیــه شــده بــود
و در نهایــت تصویــب شــد .بــر اســاس ایــن طــرح شــوراهای
اســامی شــهر مــی تواننــد بــرای تامیــن بخشــی از هزینــه
هــای عمرانــی شــهرها عــوارض محلــی وضــع کننــد و بخشــی
از هزینههــای عمرانــی را از ایــن محــل تامیــن کننــد.
کویت 17ژنراتور تولید برق به عراق هدیه داد
تهران-ایرنــا« -محمــد بوشــهری» مشــاور وزارت آب و بــرق
کویــت اعــام کــرد :کشــورش  17ژنراتــور تولیــد بــرق بــه
عــراق هدیــه داده اســت تــا بــرای مقابلــه بــا قطــع بــرق در
اســتان هــای جنوبــی ایــن کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیرند.
بــه نوشــته پایــگاه خبــری «الخلیــج الجدیــد» ،ایــن
ژنراتورهــای تولیــد بــرق قــادر بــه تولیــد  30هــزار مــگاوات
بــرق هســتند.
براســاس ایــن گــزارش ،ایــن مولدهــای بــرق بــه دســتور شــیخ
«صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح» امیــر کویــت بــه عــراق
هدیــه داده شــده اســت.
عــراق در ســال هــای گذشــته بــرق مــورد نیــاز خــود بــرای
اســتان هــای جنوبــی ایــن کشــور را از ایــران تامیــن مــی
کــرد امــا بــه دلیــل نیــاز داخلــی و بــر اســاس قــرار داد ،ایــران
صــادرات بــرق را بــه ایــن کشــور متوقــف کــرد.
اســتان هــای جنــوب و مرکــز عــراق در طــول دو هفتــه اخیــر
در اعتــراض بــه وضعیــت بــد معیشــتی و ضعــف خدمــات
اولیــه دولتــی ماننــد بــرق و آب شــرب ســالم و معضــل
بیــکاری شــاهد تظاهــرات مردمــی اســت.
طبــق اعــام وزارت بــرق عــراق ایــن کشــور روزانــه بــه 23
هــزار مــگاوات بــرق نیــاز دارد کــه خــود مــی توانــد  15هــزار
و  700مــگاوات آن را تولیــد کنــد.
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Kuwait Invites Bidders For PPP Power
Doosan Heavy To Take Part In Oman’s And Water Plants
$200mn Desalination Project

ACWA Power Secures Chinese Investment For CSP Project In Dubai

Opening up the market to private
stakeholders may reduce the public
sector cost of scaling up power and
desalination plants, improve production reliability, and bolster competition in Kuwait’s energy market

China’s Silk Road Fund will acquire
a 24.01% equity interest in the
700MW DEWA Concentrated Solar
Power (“CSP”) project in Dubai

A consortium led by Japanese engineering company JGC Corp. and
Oman’s UICD has clinched the engineering, procurement and construction deal to build a seawater desalination facility in Oman by April 2021 Kuwait wants private sector firms to
South Korea’s Doosan Heavy Industries & Construction Co. will take
part in a 230 billion won ($203.9 million) desalination project in Oman,
the latest in a series of winning
streak for the world’s biggest desal.ination plant builder
The Korean company has said its
consortium led by Japanese engineering company JGC Corp. and
Oman’s UICD has clinched the engineering, procurement and construction deal to build a seawater
desalination facility in Oman by
.April 2021
Doosan Heavy has won 28 desalination projects over the past 30 years
across the Middle East and Latin
America, including Saudi Arabia,
United Arab Emirates, Oman, Ku.wait and Qatar

submit construction proposals for
power and water desalination plants
in a bid to reduce state costs and
.boost competition
The Kuwait Authority for Partnership
Projects (KAPP) has invited local, national, and international companies
to issue an expression of interest
(EOI) for up to two water and power
projects: Al-Khairan Phase 1 and Az.Zour North 2 and 3
The projects will be procured under
a public-private partnership (PPP)
.model
Using a PPP structure could bring
the efficiencies and capital of the private sector to Kuwait’s water and energy industry, which has traditionally
.been state-controlled
It is Phase 2 of the Az-Zour North
project, and will be located on the AzZour North site near the coast of the
.Arabian Gulf

ACWA Power, a leading developer, owner, and operator of power
generation and water desalination
plants, has announced that China’s Silk Road Fund will acquire
a 24.01% equity interest in the
700MW DEWA Concentrated Solar
Power (“CSP”) project in the Unit.ed Arab Emirates
The DEWA CSP project, which
was awarded to an ACWA Power
led consortium in 2017, is the 4th
phase of the Mohamed bin Rashid
Solar Park, the largest single-site
concentrated solar power plant in
the world. The project uses a stateof-the-art combination of a central
tower and parabolic trough technologies to collect energy from
the sun, store it in molten salt and
produce steam as required to generate electricity during the day and
.throughout the night

3.2MW Solar Photovoltaic Plant
Launch At Aramex Facility In Dubai

The energy yield for the system is
around 5 GWh per year, cutting annual
CO₂ emissions by 3,000 tonnes
Aramex has launched what it says is
the largest single-rooftop solar photovoltaic plant in the MENA region as
part of its commitment to supporting
the UAE’s Clean Energy Strategy 2021
.goals
The logistics giant partnered with
IMG Solar FZE, a subsidiary of Jordan-based Izzat Marji Group, to install
the 3.2 Megawatt solar photovoltaic
plant on the roof of its new logistics
.facility in Dubai
The plant is connected to DEWA’s grid
.”under its “Shams Dubai” initiative
Located at Aramex’s Logistics Facility
in Dubai Logistics City, the 3.2 Megawatt solar photovoltaic plant uses
state-of-the-art components in 9,000
solar panels, covered over a total roof
.area of 38,000 square meters
In 2017, Aramex partnered with Izzat
Marji Group and successfully inaugurated its single-rooftop solar photovol.taic plant in Amman, Jordan
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هفدهمین نشست کمیسیون انرژی و
محیط زیست اتاق تهران برگزار شد

در نشســت نماینــدگان بخــش خصوصــی در کمیســیون
انــرژی اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار بــه ســفر اخیــر خــود
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی کشــور بــه اجــاس
ســازمان یونیــدو اشــاره کــرد و نتایــج ایــن ســفر را بــا اعضــای
کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران در میــان گذاشــت.
همچنیــن در ایــن نشســت ،گفتههــای چنــدی پیــش معــاون
اول رییسجمهــور مبنــی بــر عرضــه نفــت خــام در بــورس
و ورود بخــش خصوصــی کشــور بــه فــروش نفــت ،روی میــز
نقــد فعــاالن اقتصــادی ایــن حــوزه قــرار گرفــت و در رابطــه
بــا ایــن رویکــرد تــازه دولــت ،دیدگاههــای خــود را مطــرح
کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بررســی دوبــاره
طــرح بخشخصوصــی بــرای برقــی کــردن نــاوگان
حملونقــل درونشــهری و همچنیــن تشــریح نتایــج نشســت
چنــدی پیــش اعضــای کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق تهــران بــا مســوالن ســازمان گســترش و نوســازی قــرار گرفتــه و از ســوی رییــس اتــاق تهــران مطــرح خواهــد
صنایــع و معــادن ایــران در محــل ایــن نهــاد دولتــی ،از دیگــر شــد.
موضوعــات مطــرح شــده در هفدهمیــن جلســه کمیســیون
انــرژی بــود.
آمادگــی یونیــدو بــرای مشــارکت در اجــرای
طرحهــای بخــش خصوصــی ایــران
در ضرورت تکصدایی بخش خصوصی
پدیــدار در ادامــه بــه حضــور خــود در اجــاس ســازمان
در ابتــدای ایــن جلســه ،رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط توســعه صنعتــی ملــل متحــد (یونیــدو) بــه عنــوان نماینــده
زیســت اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه در ماههــای اخیــر و بخــش خصوصــی در ایــن اجــاس ،اشــاره کــرد و افــزود :در
بــه دنبــال تنــش در اقتصــاد و بــازار مالــی کشــور ،بعضــا ایــن گردهمایــی ،وزیــر صنعــت کشــور ایتالیــا در ســخنرانی
اظهارنظرهــای مختلــف و غیرواقعــی از ســوی بخشهــای رســمی خــود ،پــس از تشــریح وضعیــت اقتصــاد جهانــی،
خصوصــی و دولتــی شــنیده میشــود ،گفــت :در شــرایطی خاطرنشــان کــرد کــه تنگناهــای پیــش آمــده بــرای اقتصــاد
کــه اقتصــاد کشــور در وضعیــت نابســامان قــرار دارد ،بایــد از ایــران توســط بخــش خصوصــی ایــن کشــور قابــل حــل و
بیــان اظهارنظرهــای خــاف واقــع و غیرکارشناســی بــه طــور فصــل اســت.
جــدی پرهیــز کــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه مقامات مســئول رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
دولتــی نیــز رویــه محافظهکارانــه در پیــش گرفتهانــد.
افــزود :ایــن ســخنان ،گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه همــه
رضــا پدیــدار ســپس بــه تصمیــم جامــع پارلمــان بخــش چشــمها بــه بخــش خصوصــی ایــران دوختــه شــده اســت.
خصوصــی بــرای ســاماندهی بــه ایــن مخاطــره اشــاره کــرد و وی بــا ایــن توضیــح کــه در اجــاس یونیــدو ،ســخنرانی
افــزود :در نشســت اخیــر هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران داشــته اســت گفــت :ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد
مقــرر شــد بــرای تقویــت صــدای واحــد بخــ 
ش خصوصــی بــرای حمایــت و مشــارکت در طرحهــای توســعهای کــه
و کاهــش اظهارنظرهــای عجوالنــه و غیرکارشناســی ،آقــای از ســوی بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی ایــران آمــاده
مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران ،هدایتگــر میشــود ،اعــام آمادگــی کــرده اســت.
ایــن جریــان باشــند ،از ایــن رو دیدگاههــای پارلمــان
بخــش خصوصــی پــس از طــرح مســائل روز اقتصــادی در امیدواری برای عرضه نفت در بورس
کمیســیونهای اتــاق ایــران و اتــاق تهــران مــورد جمعبنــدی وی در ادامــه بــه گفتههــای معــاون اول رییسجمهــور

مبنــی بــر فعــال شــدن بــورس نفــت اشــاره کــرد و گفــت:
طبــق آخریــن آمــار مربــوط بــه صــادرات نفــت خــام کشــور،
ایــران بــا  16کشــور جهــان معاملــه نفتــی دارد .از ایــن تعــداد،
پنــج مشــتری عمــده شــامل هنــد ،چیــن ،کرهجنوبــی ،ژاپــن
و ترکیــه هســتند ،هفــت کشــور نیــز از اروپــا مشــتری نفــت
ایــران هســتند و چهــار کشــور دیگــر نیــز غیراروپایی هســتند.
پدیــدار افــزود :طبــق آخریــن آمــار ،صــادرات نفتــی ایــران
معــادل  2میلیــون و  680هــزار بشــکه نفــت خــام و میعانــات
گازی بــوده کــه کاهــش  3.8درصــدی معــادل  69هــزار
بشــکه در طــول  6مــاه اخیــر داشــته اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه ســابقه
تشــکیل بــورس نفــت بــه ســال  1389بازمیگــردد ،افــزود:
بــه رغــم موافقــت دولــت وقــت بــرای تشــکیل ایــن بــورس در
جزیــره کیــش ،اولیــن عرضــه در ایــن بــورس بــه دلیــل اصــرار
و پافشــاری معــاون وقــت امــور بینالملــل وزارت نفــت بــر
قیمــت اعالمــی خــود ،بــا شکســت مواجــه شــد در حالــی کــه
در بــورس ،تعییــن قیمــت دســتوری معنــی نــدارد .از همیــن
رو ،ایــن بــورس در همــان ابتــدای راهانــدازی بــا مشــکل
جــدی مواجــه شــد و در حــال حاضــر نیــز ســاختمان بــورس
نفــت در جزیــره کیــش خــاک میخــورد.
وی ســپس گفــت :امیدواریــم فــروش نفــت و عرضــه
فرآوردههــای هیدروکربــوری در بــورس بــه زودی آغــاز شــود،
هرچنــد بــرای آن هنــوز ســاز و کار مشــخصی تدویــن نشــده
اســت.
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افزایش تولید نفت برای عربستان شدنی نیست
رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
در ادامــه بــه موضــوع فشــار ایــاالت متحــده آمریــکا بــه
عربســتان ســعودی بــرای افزایــش تولیــد نفــت ایــن کشــور و
عرضــه آن در ســطح جهانــی ،گفــت :در حــال حاضــر میــزان
تولیــد و عرضــه نفــت خــام از ســوی عربســتان ســعودی
معــادل  10میلیــون و  600هــزار بشــکه در روز اســت .حــال
آنکــه بــرای حداکثــر کــردن ظرفیــت برداشــت ایــن کشــور از
میادیــن نفتــی خــود ،دســت کــم بــه یــک ســال و نیــم زمــان
نیــاز اســت تــا ایــن کشــور بتوانــد میــزان تولیــد نفــت خــام
خــود را بــه  12.5میلیــون بشــکه برســاند.
پدیــدار ســپس بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش تولیــد نفــت
عربســتان مقــدور نیســت ،افــزود :ایــن کشــور در صــورت
اقــدام ســریع تنهــا میتوانــد تــا  300هــزار بشــکه در روز بــه
تولیــدات نفتــی خــود اضافــه کنــد در حالــی کــه عربســتان در
اجــاس اخیــر اوپــک طــرح فریــز نفتــی را پذیرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد تولیــد نفــت ایــران دســت کــم
تــا  4نوامبــر  13( 2018آبــان  )1397تغییــر نخواهــد کــرد،
افــزود :تهدیــدات فــروش نفــت ایــران را میتــوان بــا انســجام
در وضعیــت معامالتــی عرضــه نفــت کشــور توســط بخــش
خصوصــی تــا حــدود زیــادی برطــرف کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت ،فرزیــن ســوادکوهی ،کارشــناس
موتورهــای احتــراق داخلــی ،کــه روی پــروژه برقــی کــردن
خودروهــای حمــل و نقــل درون شــهری بــا همــکاری اتــاق
تهــران فعالیــت میکنــد ،توضیحــات تکمیلــی در رابطــه بــا
ضــرورت تغییــر پارادایــم در ایــن حــوزه ارائــه داد .وی در
جلســات قبلــی کمیســیون نیــز توضیحاتــی در ایــن بــاره بــا
فعــاالن اقتصــادی حــوزه انــرژی داده بــود.
پــس از توضیحــات ســوادکوهی ،بــه گفتــه رییــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران مقــرر شــد کارگروهــی
بــا مشــارکت اتــاق تهــران ،اتــاق ایــران و ســازمان ایــدرو برای
تدویــن طــرح قابــل دفــاع در ایــن حــوزه ،تشــکیل شــود.
همچنیــن اعضــای کمیســیون مصــوب کردنــد ،بــرای
رســیدگی بــه موضوعــات مطــرح شــده از ســوی نماینــدگان
بخــش خصوصــی حــوزه انــرژی در نشســت بــا مســوالن
ســازمان ایــدرو ،کارگروهــی تشــکیل و در آن خواســتهها و
راهکارهــای دســتیابی بــه آن مــورد بررســی قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای توافقنامه صادرات گاز
از ایران به عمان تا ماه آینده
مدیــر شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران از امضــای
توافقنامــه صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان تــا مــاه آینــده
خبــر داد و توضیحاتــی را در مــورد دریافــت پــول صادراتــی
گاز ایــران بــه عــراق ارائــه کــرد
مهــران امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
پــروژه صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان در حــال پیگیــری
اســت ،گفــت :در حــال انجــام مذاکــرات هســتیم کــه اگــر
ایــن مذاکــرات بــه نتیجــه برســد ،چارچوبهــای همــکاری
بیــن شــرکت ملــی نفــت و وزارت نفــت و گاز عمــان امضــا
میشــود و بعــد از آن پــروژه وارد مرحلــه برگــزاری مناقصــه
شــده و پیمانــکار مشــخص میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــروژه صــادرات گاز بــه عمــان
متوقــف نشــده اســت ،در مــورد تاخیــر اجــرای ایــن پــروژه
توضیــح داد :ایــن پــروژه قــرار بــود در تیرمــاه کلیــد
بخــورد .امــا از آنجایــی کــه بحثهــا حقوقــی اســت ،بــه
زمــان زیــادی نیــاز دارد .زیــرا ایــران یکســری قوانیــن و
مقــررات و عمــان یکســری قوانیــن و مقــررات دیگــر دارد
کــه متفــاوت از هــم هســتند و نهایــی شــدن مذاکــرات
زمانبــر اســت.
مدیــر شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در مــورد زمــان
اجــرای پــروژه صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان گفــت :بــا
توجــه بــه پیشــرفتهایی کــه حاصــل شــده ،امیدواریــم
توافــق تــا یــک مــاه آینــده نهایــی شــود و بــه امضــا برســد.
امیرمعینــی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز بــه عمــان در
دو مرحلــه خواهــد بــود ،توضیــح داد :یــک بخشــی از گاز
تبدیــل بــه  LNGمیشــود و مــا  LNGرا دریافــت و
بازاریابــی میکنیــم و بخــش دوم کــه  ۸۵درصــد پــروژه
را شــامل میشــود ،بازاریابــی بــرای گازی اســت کــه بــه
عمــان صــادر میکنیــم .بازارهــای منطقــه مطــرح هســتند
کــه جدیتریــن آنهــا هنــد اســت .هنــد اعــام نیــاز کــرده
امــا هنــوز نهایــی نشــده و مذاکــرات مراحــل اولیــه خــود
را طــی میکنــد.
وی افــزود :کشــورهای دیگــر منطقــه ماننــد امــارات و
کویــت هــم مطــرح هســتند کــه در ایــن بازارهــا شــرایط

سیاســی تعییــن کننــده اســت کــه اگــر ایــن شــرایط حــل
شــود ،بــازار امــارات میتوانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
مدیــر شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در ادامــه در
مــورد صــادرات گاز ایــران بــه عــراق گفــت :ایــن پــروژه
در زیرمجموعــه شــرکت ملــی گاز قــرار دارد ،امــا شــرکت
ملــی گاز مشــکلی در دریافــت پــول داشــت کــه بــه نظــر
میرســد ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت .دلیــل ایــن
مشــکل انتقــال و جابهجایــی پــول بــود کــه بــه ســختی
صــورت میگرفــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیــژن زنگنــه در برنامـهای کــه بــه
عنــوان وزیــر پیشــنهادی نفــت در دولــت دوازدهــم ارائــه
کــرد ذکــر کــرده بــود صــادرات گاز بــه عمــان از ســال
 ۱۳۹۷و بــا  ۱۰میلیــون مترمکعــب در روز آغــاز خواهــد
شــد کــه ایــن میــزان در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــه
 ۲۵میلیــون مترمکعــب در روز خواهــد رســید .همچنیــن در
بازههــای زمانــی مختلــف تاکیــد کــرد ایــن موضــوع دنبــال
میشــود و تقریبــا بحــث نقشــهبرداری آن تمــام شــده
اســت .مشــاور اســناد مناقصــه و پیشــنهاد خــود را تهیــه و
ارائــه میکنــد کــه در ایــن زمینــه مناقصــه برگــزار شــود.
در دیــداری کــه بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران و محمــد
الرومحــی ،وزیــر نفــت عمــان در اواســط فروردینمــاه ســال
جــاری بــا یکدیگــر داشــتهاند درمــورد جزییــات ایــن پــروژه
بــه توافــق رســیدند و حتــی زمــان آغــاز آن را نهــم تیرمــاه
اعــام کردنــد.

تردید سعودیها درباره نیاز به
افرایش تولید نفت

مســئوالن ســعودی بــرای راضــی کــردن رئیــس جمهــوری
آمریــکا ،تولیــد نفــت خــود را افزایــش دادنــد ،امــا پــس از آن
دربــاره نیــاز بــه ایــن افزایــش تولیــد دچــار تردیــد شــدند.
بــه گــزارش شــبکه خبــری بلومبــرگ ،عربســتان تحــت
فشــار دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریــکا ،بــرای
افزایــش تولیــد نفــت خــود تــاش کــرده ،امــا دریافتــه اســت
کــه بازارهــای جهانــی بــه ایــن نفــت نیــازی ندارنــد.
در مــاه گذشــته میــادی ،تولیــد نفت عربســتان بــه باالترین
حــد در ســه ســال اخیــر رســید ،زیــرا ترامــپ بــرای مهــار
قیمــت بنزیــن در آمریــکا و پــر کــردن خــأ عرضــه نفــت بــه
دلیــل تحریمهــای ضدایرانــی ،از متحــدان ســعودی خــود

انـرژی

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت

کمــک خواســت .بــا ایــن همــه ،ســعودیها بــرای فــروش
نفــت بــه میزانــی کــه امیــدوار بودنــد ،بــه چالــش برخــورد
کردهانــد و بــه گفتــه برخــی منابــع ،در خلــوت خــود بــه
ایــن میاندیشــند کــه شــاید در افزایــش تولیــد عجلــه
کردهانــد.
مارتیــن رتــس ،از مدیــران بانــک آمریکایــی مورگن اســتنلی
گفــت :عربســتان و چنــد عضــو دیگــر اوپــک ،پیــش از آغــاز
تحریمهــای ضدایرانــی تولیــد خــود را بــه شــدت افزایــش
دادهانــد و ایــن زمانبنــدی نادرســت موجــب افــت قیمــت
نفــت شــده اســت.
بیانیــه کمســابقه وزارت انــرژی عربســتان در هفتــه گذشــته،
میتوانــد مصداقــی از نگرانــی آنهــا تلقــی شــود .ایــن
بیانیــه ،نگرانیهــا دربــاره تــاش عربســتان بــرای عرضــه
بیــش از حــد نفــت در بازارهــای جهانــی را «بیپایــه»
توصیــف کــرده اســت .در ایــن بیانیــه اعــام شــده اســت کــه
صــادرات نفــت عربســتان در مــاه جــاری میــادی تغییــری
نمیکنــد و در مــاه آینــده میــادی کاهــش خواهــد یافــت.
عربســتان و متحدانــش کــه شــامل چنــد کشــور حاشــیه
خلیــج فــارس میشــود بــه همــراه ،در نشســت گذشــته
اوپــک وعــده دادنــد کــه بــر تولیــد نفــت خــود یــک میلیــون
بشــکه در روز بیفزاینــد تــا کاهــش تولیــد نفــت برخــی
کشــورهای عضــو اوپــک را جبــران کننــد.
ایــن کشــورها بــه فشــار ترامــپ واکنــش نشــان میدادنــد
کــه پــس از رســیدن قیمــت شــاخص نفــت خــام برنــت بــه
 ۸۰دالر در مــاه مــه امســال ،در توئیتــر بــه اوپــک حملــه
میکــرد.
پــس از افزایــش دوبــاره تولیــد نفــت لیبــی و نگرانــی از تأثیر
منفــی جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن بــر تقاضــای نفــت،
قیمتهــا دوبــاره بــه محــدوده  ۷۳دالر عقــب نشســتند.
مایــک ویتنــر ،تحلیلگــر بانــک فرانســوی سوســیته ژنــرال
گفــت( :ســعودیها) اکنــون نفــت بســیار زیــادی تولیــد
میکننــد و دربــاره تأثیــر منفــی بــر قیمتهــا ،نگــران
هســتند.
وی اعــام کــرد قیمــت مطلــوب بــرای عربســتان کــه بــرای
رســیدن بــه آن تــاش میکنــد ۷۰ ،تــا  ۸۰دالر اســت
برخــی منابــع اعــام کردنــد عربســتان در آغــاز قصــد
داشــت در مــاه جــاری میــادی تولیــد نفــت خــود را بــه
رقــم بیســابقه  ۱۰میلیــون و  ۸۰۰هــزار بشــکه در روز
برســاند .بــا ایــن همــه ،بــه گفتــه آنهــا ایــن رقــم از همــان
زمــان ،مشــروط بــه قــدرت تقاضــای داخلــی و خارجــی بــود
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و بنــا بــر ایــن ،ممکــن بــود از  ۱۰میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــا
 ۱۱میلیــون بشــکه در روز ،نوســان داشــته باشــد.
منابــع یــاد شــده اعــام کردنــد عربســتان بــه دیگــر
تولیدکننــدگان نفــت اعــام کــرده اســت کــه تولیــد ایــن
کشــور در مــاه ژوئیــه امســال ،برابــر مــاه مــاه ژوئــن و کمتــر
از  ۱۰میلیــون و  ۵۰۰هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود.
تأثیــر تحریمهــای آمریــکا بــر صــادرات نفــت ایــران کــه
اکنــون بســیار مبهــم اســت ،نقشــی مهــم در تعییــن نتیجــه
نهایــی خواهــد داشــت.
دولــت ترامــپ پــس از خــروج از برجــام ،نشــانههایی
ناهمخــوان فرســتاده و در مــاه گذشــته میــادی اعــام کــرد
کــه قصــد دارد صــادرات نفــت ایــران را بــه طــور کامــل
قطــع کنــد .بــا ایــن همــه ،مســئوالن آمریکایــی ،از جملــه
مایــک پومپئــو ،وزیــر امــور خارجــه و اســتیو منوچیــن،
وزیــر خزان ـهداری ایــن کشــور ،بــه تازگــی اشــاره کردهانــد
کــه ممکــن اســت رویکــردی منعطفتــر اتخــاذ شــود.
برخــی منابــع نزدیــک بــه عربســتان ،اعــام کردهانــد کــه
ایــن کشــور انتظــار نــدارد کــه پیــش از آغــاز تحریمهــا،
تولیــد نفــت ایــران کاهــش فاحشــی داشــته باشــد.
طبــق اعــام مؤسســه مشــاوره انــرژی اســپکتس ،بــه نظــر
میرســد عربســتان اکنــون بــرای یافتــن جایگاهــی بــرای
نفــت خــود ،بــا چالــش روبـهرو اســت .ضعــف تقاضــای نفــت
در آســیا کــه نگرانیهایــی دربــاره قــدرت تقاضــای نفــت در
آن پدیــد آمــده اســت ،مشــکل عربســتان را تشــدید کــرده
اســت.
آمریتــا ســن ،تحلیلگــر نفتــی مؤسســه انــرژی اســپکتس
گفــت :ایــن بــازاری اســت کــه در آن ،افزایــش عرضــه نفــت
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و روســیه در زمانــی انجــام
میشــودکه تقاضــای پاالیشــگاهها پاییــن اســت.
طبــق دادههــای کشــتیرانی ،در نیمــه نخســت مــاه ژوئیــه
امســال ،صــادرات روزانــه نفــت عربســتان بــا  ۵۰۰هــزار
بشــکه کاهــش بــه  ۶میلیــون و  ۷۰۰هــزار بشــکه در روز
رســید.
وزارت انــرژی عربســتان در بیانیــه هفتــه گذشــته بــه نقــل
از ادیــب االعمــی ،نماینــده ایــن کشــور در هیئــت عامــل
اوپــک ،اعــام کــرد صــادرات نفــت ایــن کشــور در مــاه
جــاری میــادی در مجمــوع برابــر بــا مــاه ژوئــن خواهــد
بــود و در مــاه اوت ۱۰۰ ،هــزار بشــکه کاهــش خواهــد یافــت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
می گوید:

قرارداد نفتی با روسیه
تنها روی کاغذ است
ضریــب اســتفاده از تکنولــوژی روس هــا در صنعــت نفــت
ایــران کمتــر از  10درصــد اســت و  90درصــد تکنولــوژی
هــا غربــی اســت و بــه نظــر مــن گرفتــن تکنولــوژی در
مقابــل فــروش نفــت از روس هــا اصــا راهــکار عملــی
نیســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
مــی گویــد قــرارداد مبادلــه نفــت ایــران بــا روســیه تنهــا
روی کاغــذ اســت و هیــچ جنبــه عملیاتــی بــه خــود
نگرفتــه اســت .رضــا پدیــدار در پاســخ بــه ایــن ســوال

افزایش شرکتــهای
ایرانی در ترکیه
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه
از افزایــش تعــداد شــرکتهای تجــاری و صنعتــی
ایرانــی در ترکیــه خبــر داد و جزئیــات بدهیهــای
ترکیــه و عــراق بابــت خریــد بــرق از ایــران را اعــام
کــرد.
درپــی صــادرات بــرق بــه عــراق و ترکیــه و بدهــی ایــن
کشــورها آن هــم در شــرایطی کــه خودمــان بــه بــرق
نیــاز داریــم ،ســید جــال ابراهیمــی  -رییــس مرکــز
مطالعــات ایــران و ترکیــه  -در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :بدهــی  ۲۶۰میلیــون دالری ترکیــه بــه
ایــران بابــت بــرق ،از ســوی دولــت ترکیــه نیســت
بلکــه خریــد بــرق توســط یــک شــرکت خصوصــی و
فــردی بــه اســم «صدقیعیــان» و مربــوط بــه ســه
ســال پیــش یعنــی ســال  ۲۰۱۵اســت کــه از ایــران

کــه آیــا پیــش از ایــن هــم قــراردادی بیــن ایــران و روســیه
بــرای خریــد نفــت و واگــذاری تکنولــوژی در مقابــل آن
وجــود داشــته اســت ،مــی گویــد «:خیــر ،بــه هیــچ وجــه،
ایــن اولیــن بــار اســت کــه ایــن موضــوع مطــرح شــده
البتــه ســابقه آن بــه مذاکراتــی بــر مــی گــردد کــه بعــد
از اجــاس  170اوپــک (در مجمــع جهانــی انــرژی) و در
جلســه کشــورهای اوپکــی و غیــر اوپکــی و پــس از تصویــب
همــکاری کشــورهای اوپکــی و غیــر اوکپــی مطــرح شــد
و روس هــا در آن اجــاس بــه عنــوان راس کشــورهای
غیراوپکــی پیشــنهاد همــکاری مبادلــه ای بیــن ایــران و
روســیه را ارائــه دادنــد و البتــه تاکنــون ایــن موضــوع تنهــا
روی کاغــذ بــوده و هیــچ جنبــه عملیاتــی بــه خــود نگرفتــه
اســت .ایــن موضــوع در نشســت هــای بعــدی کــه بیــن
کشــورهای اوپکــی هــا و غیــر اوپکــی در حاشــیه نشســت
هــای بعــدی اوپــک از کنفرانــس  171تــا  174برگزار شــد،
هــم مطــرح بــوده اســت و همیشــه مــورد توجــه مقامــات
روســیه و ایــران قــرار گرفتــه ولــی بــه صــورت عملتاتــی

بــرق خریــد و بــه ســایر شــرکتهای خصوصــی فروختــه
اســت.
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت نظــر دارد
مجــددا از ایــران بــرق بخــرد تــا بتوانــد بــا گــردش
پــول ،وجــوه بدهــکاری را بــا افــزوده آن پرداخــت کنــد،
گفــت :هنــوز هیــچ مذاکــره جــدی از ســوی توانیــر،
رایزنهــای اقتصــادی یــا ســایر افــراد ذیربــط صــورت
نگرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :دولــت عــراق ،بــرق خریــداری
شــده را بــا افزودهبهــا فروختــه و پولهــا را دریافــت
کــرده کــه یــک برنامــه ســازمانیافته بــوده اســت .امــا
ایــن کشــور بدهــی بابــت بــرق خریــداری شــده از ایــران
کــه بیــش از یــک میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون تومــان بــه
عــاوه بهــره بانکــی کــه در ایــن مــدت بــه آن افــزوده
شــده را پرداخــت نکــرده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
ملــت عــراق فکــر میکننــد ایــران یکجانبــه صــادرات
بــرق را قطــع کــرده کــه الزم اســت دولــت عــراق و
ســازمان نیــروی ایــن کشــور ایــن مســئله را روشــنگری
کنــد.

انـرژی

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت

اجــرا نشــده اســت».
او در ادامــه دربــاره همــکاری هــای نفتــی بیــن ایــران
و روســیه گفــت «:بــه طــور عملــی صحبــت هایــی کــه
پیــش از ایــن بــا روســیه داشــته ایــم اجــرا نشــده اســت؛
شــرکت هــای اکتشــاف و تولیــد روســی کــه بــرای اجــرای
قراردادهــای آی پــی ســی بــه ایــران آمــده انــد عمدتــا
در رفتــار اقتصــادی خودشــان ایــن را تعریــف کردنــد
کــه مــا آمــاده ایــم بــا شــما در بخــش هــای شــمالی
ایــران و جنوبــی روســیه همــکاری داشــته باشــیم و مــا از
شــما نفــت خــام دریافــت کنیــم و در مقابلــش بــه شــما
تجهیــزات بدهیــم».
رئیــس کمیســیون انــژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
همچنیــن بــا اشــاره بــه خــروج آمریــکا از برجــام گفــت«:
بعــد از اینکــه از  4مــی بحــث خــروج آمریــکا از برجــام و
موضــوع تحریــم هــا مطــرح شــد در ایــن مقطــع روس هــا
پیشــنهاد کردنــد کــه مــا آمادگــی داریــم کــه روزانــه تــا
ســقف  500هــزار بشــکه از شــما نفــت خــام دریافــت کنیم
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و در مقابــل بــه شــما تجهیــزات بدهیــم کــه البتــه مــن
تصــور مــی کنــم آن بخــش از تجهیزاتــی کــه در صنعــت
نفــت بــا تکنولــوژی روســیه قابــل برداشــت باشــد در حــد
 50تــا  100هــزار بشــکه در ســقف تجارتمــان اســت.
ضریــب اســتفاده از تکنولــوژی روس هــا در صنعــت نفــت
ایــران کمتــر از  10درصــد اســت و  90درصــد تکنولــوژی
هــا غربــی اســت و بــه نظــر مــن گرفتــن تکنولــوژی در
مقابــل فــروش نفــت از روس هــا اصــا راهــکار عملــی
نیســت و حتــی قیمــت تمــام شــده طــرح هــای توســعه و
پــروژه هــا را در صنعــت نفــت افزایــش مــی دهــد».
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قــرار اســت روســیه نفــت را
بــا چــه قیمتــی از ایــران خریــداری کنــد ،گفــت «:قیمــت
نفــت واقعــی اســت و در محاسباتشــان شــاخص قیمــت
بــورس منطقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه مــا بــورس
منطقــه را تبدیــل بــه قیمــت ســبک اوپــک کــرده ایــم».

نخستین قرارداد محرمانگی  EPC/Dمناطق نفتخیز جنوب امضا شد
قــرارداد محرمانگــی و واگــذاری اطالعــات اولیــن بســته
 EPC/Dمناطــق نفــت خیــز جنــوب میــان ایــن
شــرکت و شــرکت پتــرو گوهــر فراســاحل کیــش بــا
موافقــت وزیــر نفــت امضــا شــد.
بیــژن عالــی پــور ،مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب بــا اشــاره بــه امضــای ایــن قــرارداد،
تاکیــد کــرد :موافقــت هــای الزم بــا واگــذاری ایــن بســته
انجــام شــده و طــی هفتــه هــای آینــده قــرارداد واگــذاری
ایــن بســته امضــا خواهــد شــد؛ پــس از واگــذاری ،مــدت
زمــان اجــرای ایــن قــرارداد  ۲ســال در نظــر گرفتــه شــده
اســت
وی ادامــه داد :ارزش ایــن قــرارداد  ۳۰۰میلیــون دالر
اســت و حفــاری  ۳۴حقلــه چــاه و اجــرای  ۵پــروژه مهــم
ســاخت ســطح االرضــی را شــامل مــی شــود.
عالــی پــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن قــرارداد ،بیــان
کــرد :انتظــار داریــم بــا اجــرای ایــن طــرح ۴۲ ،هــزار
بشــکه نفــت نســبت بــه تولیــد فعلــی و حــدود  ۷۴هــزار

بشــکه نســبت بــه خــط پایــه تخلیــه ،افزایــش تولیــد
متوســط روزانــه و همچنیــن حــدود  ۱۵میلیــون بشــکه
نســبت بــه تولیــد فعلــی و  ۲۷میلیــون بشــکه نســبت بــه
خــط پایــه تخلیــه ،تولیــد انباشــته حاصــل شــود.
وی افــزود :هــم اکنــون  ۳۲۰هــزار بشــکه نفــت بــه طــور
روزانــه از واحدهــای بهــره بــرداری اهــواز  ۲، ۵،۳تولیــد
مــی شــود کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه از افــت تولیــد ۳۵
هــزار بشــکه نفــت نیــز جلوگیــری مــی شــود.
ایــن قــرارداد نخســتین قــرارداد از طــرح توســعه ۲۸
مخــزن و محــدوده جغرافیایــی آن در واحدهــای بهــره
بــرداری اهــواز  ۳،۲، ۵اســت کــه اجــرای ایــن طــرح از
شــهریور مــاه امســال آغــاز مــی شــود و  ۲ســال بــه طــول
مــی انجامــد .تامیــن و نصــب پمــپ هــای درون چاهــی
و ســرچاهی ،حفــاری و تعمیــر  ۶حلقــه چــاه ،خطــوط
لولــه ،تعمیــرات ضــروری واحدهــای بهــره بــرداری و
نمکزدایی،خریــد ،نصــب و تعمیــرات توربیــن هــا بخشــی
از مفــاد ایــن قــرارداد محســوب مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان دیــدگاه خــود دربــاره
مهــم تریــن معضــل ایــن روزهــای اقتصــاد کشــور ،تاکیــد
کــرد آن چــه دربــاره دالیــل خاموشــی هــا مطــرح شــده،
دادن آدرس غلــط بــه افــکار عمومــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در متنــی کــه از ســوی ســندیکای
صنعــت بــرق در اختیــار ایســنا قــرار گرفتــه ،آمــده اســت:
در ایــن روزهــای گــرم تابســتانی و تــوام بــا خاموشــی،
بــازار نقــد وتحلیــل دالیــل بــروز کمبــود بــرق در رســانه
هــای گروهــی و فضــای مجــازی هــم داغ اســت .بعضــی از
منظــر اقتصــادی ،گروهــی از منظــر مدیریتــی و شــماری
هــم از زاویــه اجتماعــی بــه ایــن پدیــده و زمینــه هــای
شــکل گیــری آن پرداختــه و مــی پردازنــد.
هرچنــد درایــن نوشــتار قصــد نقــد و بررســی مطالــب
مرتبــط بــا قطــع بــرق در رســانه هــا را نداریــم ،بــا ایــن
وجــود ناچاریــم بــه بعضــی از موضــع گیــری هایــی کــه
اخیــرا ً در فضــای رســانه ای کشــور در مــورد علــت کمبــود
بــرق و عــدم تــوان ظرفیــت هــای موجــود کشــور بــرای
پاســخ گویــی بــه نیــاز مصــرف آن مطــرح شــده اســت
را توضیــح دهیــم .مرتبــط دانســتن محدودیــت در تولیــد
بــرق بــا معاهــده پاریــس یکــی از آن مــواردی کــه چنــد
روز پیــش در یکــی از روزنامههــای کشــور انتشــار یافــت.
هرکــس کمتریــن اطالعــی از برنامــه ریــزی هــای صنعــت
بــرق بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد و موضــوع انــرژی در
برنامــه هــای بــاال دســتی ،اعــم از قانــون برنامــه ششــم
و بودجــه ســال  ۱۳۹۷داشــته باشــد بــه بــی اســاس
بــودن چنیــن ادعایــی را یقیــن پیــدا خواهدکــرد .عــاوه
بــر اینکــه ایــران تاکنــون بــرای اجــرای ایــن معاهــده بــه
دلیــل طــی نشــدن فرآینــد قانونــی آن تعهــدی نــدارد.
اگــر واقــع بیــن باشــیم و بخواهیــم خــارج از فضاســازی
و جهــت دهــی خــاص بــه افــکار عمومــی ،دالیــل
ایجــاد چالــش کمبــود ظرفیــت هــای تولیــد انــرژی
بــرق را موشــکافی کنیــم ،بایــد بــه گذشــته برگردیــم و
تصمیمــات و سیاســت گــذاری هــای مربــوط بــه انــرژی
بــرق را بازخوانــی کنیــم تــا بهتــر بــه علــل پدیــد آمــدن
شــرایط موجــود در صنعــت بــرق پــی ببریــم .تصویــب
قانــون تثبیــت قیمــت فــروش حامــل هــای انــرژی در
ســال  ۱۳۸۳و بــه تبــع آن محــدود شــدن منابــع مالــی
صنعــت بــرق ،فاصلــه غیــر منطقــی بیــن قیمــت تمــام

انـرژی

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت

دیدگاه سندیکای صنعت برق در باره مهمترین دغدغه این روزها

آدرس غلط ندهید!
شــده تولیــد و تامیــن انــرژی بــا نــرخ تکلیفــی فــروش
آن ،نبــود منابــع مالــی کافــی بــرای ســرمایه گــذاری در
جهــت افزایــش ظرفیــت هــای تولیــد و تاسیســات جانبــی
آن ،نــگاه سیاســت گــذاران و قانــون گــذاران بــه مقولــه
تامیــن بــرق بــه عنــوان یــک خدمــت و نــه عرضــه کاالبــا
قوا ِعــدآن و پرهیــز از واقعــی کــردن قیمــت فــروش آن
بــا هــدف رعایــت مالحظــات اجتماعــی ،نبــود انگیــزه الزم
بــرای بخــش هــای غیردولتــی بــرای ســرمایه گــذاری در
ایــن صنعــت بــه دلیــل ســاز و کار نــاکار آمــد دراقتصــاد
انــرژی بــرق و عــدم دریافــت مطالبــات انباشــته شــده
بخــش خصوصــی فعــال در ایــن صنعــت از دولــت ،رشــد
غیــر منطقــی تقاضــا بــه تبــع ارزانــی آن و نبــود رغبــت
در مصــرف کننــدگان بــرای مصــرف بهینــه و اقتصــادی
آن ،فرســودگی بخــش عمــده ای ازتجهیــزات شــبکه و
تاسیســات آن و فقــدان منابــع بــرای بهســازی و نوســازی
آن ،همچنیــن بــروز پدیــده خشکســالی و خــروج بیــش از
 ۵هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد از نیــروگاه هــای بــرق
آبــی از مــدار ،از جملــه مــواردی اســت کــه نتایــج آن در
تابســتان امســال خــود را نمایــان ســاخته اســت.
تردیــدی نیســت اگــر چــرخ ایــن صنعــت بــر همیــن باشــد
و بخواهــد بچرخــد ،درآینــده نــه چنــدان دور از حرکــت
خواهــد ایســتاد و ایــن صنعــت مــادر کــه مســئولیت
تامیــن انــرژی الکتریکــی را بــه عنــوان یکــی از اصلــی
تریــن نیازهــا بــرای رشــد و توســعه ســایربخش هــا و
گســترش رفــاه عمومــی دارد ،زمیــن گیرخواهــد شــد .بــا

ایــن حــال نبایــد مســوولیت وزارت نیــرو را در تامیــن بــرق
مطمئــن و پایــدار نادیــده گرفــت .تــاش مضاعــف بــرای
متقاعــد ســاختن نهــاد هــای تصمیــم گیــر بــرای همــوار
ســازی مســیر حرکتــی ایــن صنعــت ،افزایــش بهــره وری
و کاهــش هزینــه هــای تولیــد وتامیــن بــرق بویــژه در
بخــش هــای دولتــی ایــن صنعــت ،هــم افزایــی بیشــتر و
نــگاه متــوازن بــه بخــش خصوصــی فعــال در صنعــت بــرق
و کوشــش بــرای حــل مشــکالت آنهــا بــه عنــوان عضــوی
از خانــواده ایــن صنعــت و ...در زمــره وظایــف و مســوولیت
هایــی اســت کــه وزات نیــرو بایــد در جهــت تحقــق آنهــا
اهتمــام ورزد.
از آنجــا کــه اجــرا و آمــاده ســازی طــرح هــای صنعــت
بــرق بویــژه در بخــش تولیــد بــرای بهــره بــرداری بســیار
زمــان بــر و ســرمایه بــر اســت ،بنابرایــن بایــد از شــرایط
تابســتان امســال درس بگیریــم و بــرای اینکــه در آینــده
بــه مشــکالتی بــه مراتــب ســخت تــر و گســترده تــر
مواجــه نشــویم ،از همیــن امــروز بــا واقــع بینــی و بــدور از
عافیــت طلبــی بــه فکــر چــاره ای اساســی باشــیم .خریــد
زمــان ،آدرس غلــط دادن و امیــد بــه گــذرا از پیــک امســال
و رهــا شــدن ازتبعــات آن بــه طورموقــت ،راه چــاره نیســت
و مــا را اســیر روزمرگــی و در آینــده گرفتــار خواهــد کــرد.
از دســتگاه هــا و نهادهــای تصمیــم گیــر تقاضــا داریــم
دیــدگاه هــای دلســوزان و خبــرگان ایــن صنعــت را
بشــنوند و عمــل کننــد .چراکــه فــردا خیلــی دیراســت.
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ادامه از صفحه 1
مبــادالت کاالیــی ترکیــه هســتند او وزرای اقتصــادی نیــز
بــه واســطه ایــن ارتباط،همــواره در دســترس مســتقیم
تشــکلهای بخــش خصوصــی قــرار دارنــد.
تورگــوت اوزال چــه فکــر بلنــدی در ســر داشــت و عجــب
نقشــهای کشــید .دو بــال توســعه را همســایه کــرد.در
حالیکــه مردمیتریــن سیاســتمداران مــا در ایــران فکــر
میکننــد بخــش خصوصــی در ایــران بــه قــدری ضعیــف و
نحیــف اســت کــه قــادر بــه ایفــای نقــش در اقتصــاد کشــور
نیســت .بیتعــارف بگویــم حتــی تکنوکراتهــای مــا هــم
درک درســتی از بخــش خصوصــی نداشــته و ندارنــد اگــر
نــه بــه بهانــه ضعــف بخــش خصوصــی ،پــای غریبههــا را
بــه اقتصــاد بــاز نمیکردنــد.
صحبتهــای آقــای چیکلــی اوغلــو بــه همینجــا ختــم
نشــد .او خاطــرهای هــم از نورســلطان نظــر بایــف تعریــف
کرد؛«وقتــی اتحــاد جماهیــر شــوروی فروپاشــید و
قزاقســتان مســتقل شــد ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــن کشــور
کــه دوســت قدیمــیام بــود ،دعوتــم کــرد تــا بــه دیــدار
نورســلطان نظــر بایــف برویــم .یــک روز بــه اتفــاق ،بــه
دیــدار رئیــس جمهــور قزاقســتان رفتیــم .جلســه مفصلــی
داشــتیم و یکــی از پرســشها ایــن بــود کــه چــرا بخــش
خصوصــی مهــم اســت؟
توضیــح دادم کــه بخــش خصوصــی یــک پایــه توســعه اســت
و اگــر دولــت میتوانســت توفیقــی داشــته باشــد،دولت
شــوروی بایــد موفقتریــن دولــت میشــد.درباره اوزال
برایــش گفتــم و کارهــای بینظیــری کــه کــرده بــود؛ از
جملــه تجمیــع بخشخصوصــی و دولتــی ترکیــه در دو
ســاختمان یکســان و شــبیه بــه هــم .طــوری کــه وزیــر
دولتــی بــرای حــل مشــکل بخــش خصوصــی همــواره
در دســترس بخــش خصوصــی باشــد .گفتــم هروقــت
بخواهــم بــه رئیــس جمهــور یــا نخســت وزیریــا هرکــدام
از وزرای کشــورم پیامــی برســانم،نیم ســاعت بیشــتر طــول
نمیکشــد .نظربایــف خیلــی از صحبتهایــم را یادداشــت
کــرد و در نهایــت بــه رئیــس اتــاق قزاقســتان گفــت ،مســیر
مــا هــم همیــن اســت .همــان کــه اوزال و ترکیــه رفتنــد».
نمیدانــم حصــار چیکلیاوغلــو اخیــرا بــه قزاقســتان ســفر
کــرده یــا نــه امــا مــن و جــدول رتبــه بنــدی جهانــی کســب
وکارهــا شــهادت میدهیــم کــه قزاقســتان آنقدرخــوب
عمــل کــرده کــه در رتبــه جهانــی ســهولت کســب وکار
حتــی از ترکیــه هــم پیــش افتــاده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ضمــن نادرســت شــمردن
سیاســت فعلــی ارزی ،تصریــح کــرد کــه از ابتــدا هشــدار
داده بودیــم کــه هرگونــه دو نرخــی شــدن ارز فســادآور
اســت و همچنیــن شــهریور پارســال فســاد خــودرو را بــه
وزارت صنعــت گوشــزد کــرده بودیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری در جلســه امــروز
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران اظهــار کــرد:
بخــش خصوصــی مخالفــت خــود را بــا هرگونــه دو نرخــی
شــدن ارز اعــام کــرده اســت ،چراکــه هــر گونــه انحصــار
و دو نرخــی بــودن ،چیــزی جــز فســاد و رانــت بــه دنبــال
نخواهــد داشــت .پــس بایــد بــر اســاس یــک بــازار آزاد
کنتــرل شــده ،اقتصــاد ایــران در مســائل ارزی هدایــت کرد.
همچنیــن در مــورد کاالهایــی کــه بــا ارز دولتی وارد کشــور
شــده اســت ،بایــد کنترلهــای الزم صــورت گیــرد تــا از راه
مالیــات و جریمــه ،بــا سوءاســتفاده بــه فــروش نرســد.
این سیاست ارزی جواب نمیدهد
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه داد :شــهریور ســال
گذشــته نامــه ای بــه دولــت نوشــتیم کــه محدودیــت در
ثبــت ســفارش باعــث اتفاقــات امــروز خواهــد شــد .تمامــی
ایــن مســائل ناشــی از مشــورت نکــردن بــا بخــش خصوصی
اســت .بخــش خصوصــی خواســتار ارز تــک نرخــی اســت
و هــر دو نرخــی شــدن و انحصــار باعــث فســاد و رانــت
خواهــد شــد و بایــد براســاس بــازار آزاد کنتــرل شــده،
اقتصــاد پیــش بــرود.
خوانســاری گفــت :اختصــاص ارز بــا قیمــت پایین بــه برخی
واردکننــدگان و کنتــرل تعزیــری بــازار ،جــواب نمــی دهــد،
بلکــه ارز دولتــی فقــط بایــد بــه دارو و کاالهــای اساســی
داده شــود.
نقدینگی از ارز خطرناکتر است
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران نقدینگــی را یکــی دیگــر از
مشــکالت اقتصــاد ایــران دانســت و افــزود :نقدینگــی یکــی
از خطرنــاک تریــن مســائل اقتصــاد ایــران اســت کــه از ارز
نیــز خطرناکتــر اســت .پــس هــر روز دیــر پرداختــن بــه
حــل مشــکل نقدینگــی آفــات زیــادی را بــرای اقتصــاد
خواهــد داشــت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی واقعــی بــه
دنبــال دریافــت ارز رانتــی نیســت ،ادامــه داد :از همــان

مخالفت
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ابتــدا بــا دالر  ۴۲۰۰تومانــی مخالــف بودیــم امــا دولــت از
ابتــدا اعــام کــرد کــه بــه هــر کاالیــی کــه نیــاز بــه ارز
داشــته باشــد ،دالر دولتــی میدهــد .بــر ایــن اســاس ۲۰۰
میلیــارد دالر تقاضــا بــرای واردات وجــود داشــت .در حالیکــه
معلــوم بــود تــک نرخــی شــدن ارز بــا ایــن قیمــت شــدنی
نیســت و وقتــی دولــت مــی گویــد بــه همــه ارز بــا ایــن
نــرخ مــی دهیــم معلــوم اســت کــه برخــی بــدون نیــاز بــه
ارز بــه دنبــال دریافــت آن مــی رونــد یــا آنکــه وقتــی بــرای
پیشفــروش ســکه محدودیتــی اعــام نمــی شــود ،فــردی
 ٣٠هــزار ســکه مــی خــرد؛ ایــن یعنــی سیاســتگذاری
درســت نبــوده اســت.
خوانســاری اعــام کــرد :هرچنــد تصمیــم گیــری دربــاره
بــازار ثانویــه دیــر بــود امــا تصمیــم خوبــی بــود و مــی توانــد
موثــر باشــد ،چــرا کــه بــا راه انــدازی بــازار ثانویــه صــادرات
تقویــت شــده و واردکننــدگان نیــز بــه ارز مــورد نیــاز خــود
دسترســی خواهنــد داشــت.
شــرکتهای دارویــی بــا کمبــود مــواد اولیــه
مواجــه هســتند
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران اضافــه کــرد :بســیاری از
شــرکت هــای دارویــی بــا کمبــود مــواد اولیــه روبــرو
هســتند و از دولــت مــی خواهیــم فکــری بــرای ایــن موضوع
کنــد .یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه برخــی کاالهــا در
گذشــته بــا نــرخ ارز آزاد وارد کشــور شــده ولــی ترخیــص
نشــده انــد و انتظــار داریــم تصمیــم درســت دربــاره آنهــا
اتخــاذ شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس آمارهــا  ٥٣بــار در
جلســات اتــاق بــر تــک نرخــی کــردن ارز تاکیــد کــرده ایــم
و دربــاره جهــش ناگهانــی قیمــت هــا هشــدار داده ایــم،
گفــت :از دولــت انتظــار داریــم بیشــتر بــه نظــرات بخــش
خصوصــی توجــه و زودتــر هــم تصمیــم گیــری کنــد .از
ســوی دیگــر نیــز وظیفــه اتــاق بازرگانــی بــرای حمایــت از
بخــش خصوصــی ســنگین تــر شــده اســت.

انـرژی

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت

یــک منبــع آگاه اعــام کــرد کــه نخســت وزیــر عــراق
وزیــران انــرژی و برنامــه ریــزی را بــه عربســتان
میفرســتد تــا یادداشــت همــکاری در زمینــه انــرژی
امضــا کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،همزمــان بــا اعــام بــه نتیجــه
نرســیدن مذاکــرات تامیــن بــرق از ایــران از ســوی
رســانههای عراقــی یــک منبــع آگاه بــه الســومریه نیــوز
گفتــه اســت کــه حیــدر العبــادی نخســت وزیــر عــراق بــه
قاســم الفهــداوی  ،وزیــر انــرژی و ســلمان الجمیلــی وزیــر
برنامــه ریــزی دســتور داده ا ســت تــا در هفتــه جــاری بــه
عربســتان ســفر کننــد و بــا آنهــا تفاهمنامــه همــکاری در
زمینــه انــرژی امضــا کننــد.
ایــن منبــع افــزود کــه هــدف از ایــن ســفر امضــای
تفاهمنامــه در زمینــه بــرق و انــرژی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مصعــب المــدرس ،ســخنگوی وزارت
بــرق عــراق پیــش از ایــن اعــام کــرد کــه بــه دلیــل ایــن
کــه عــراق بدهــی برقــی خــود را بــه تهــران پرداخــت
نکــرده اســت ،ایــران نیــز صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور
را متوقــف کــرده اســت.
وی افــزود :ایــن مســئله بــه شــدت گرفتــن بحــران کمبود
نیــرو در عــراق منجــر شــده اســت .توقــف صــادرات بــرق
ایــران ســه اســتان عــراق از جملــه بصــره را تحــت تاثیــر
قــرار داده اســت .اگرچــه وی بــه رقــم دقیــق بدهــی برقــی
ایــران اشــاره نکــرد ،امــا ارزیابیهــا نشــان میدهــد
عــراق حــدود یــک میلیــارد دالر در ایــن زمینــه بــه ایــران
بدهــکار اســت.
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو کشــورمان نیــز در دیــدار
بــا امــام جمعــه اردبیــل اظهــار کــرد :دســتها و
نیتهــای ناپــاک در داخــل کشــور قصــد بــر هــم زدن
آرامــش مــردم را بــا تزریــق و تشــدید شــایعات دارنــد؛
در حالــی کــه واقعیتهــا غیــر از آن چیــزی اســت کــه
ی مدعــی آن هســتند؛ چــرا کــه مــا در ایــن اوضــاع و
برخـ 
احــوال کمبــود انــرژی و آب بــه هیــچ وجــه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه نظیــر پاکســتان ،افغانســتان و عــراق
انجــام نمیدهیــم؛ چــرا کــه قصــد نداریــم بــا صــادرات
خاموش ـیهای بیشــتری را در کشــور بــه مــردم تحمیــل
کنیــم.
احمــد محجــوب ســخنگوی رســمی وزارت خارجــه عــراق
نیــز پیــش ازایــن مدعــی شــد کــه ایــران بــدون هشــدار
قبلــی آب  42نهــر را کــه بــه عــراق میریزنــد قطــع
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کــرده اســت.
وی افــزود :مــا بــا مشــکالت آب روبــرو هســتیم و جنــوب
عــراق بــه دلیــل قطــع آب از ســوی ایــران بــا مرحلــه
ســختی مواجــه شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،حیــدر العبــادی ،نخســت وزیــر عــراق
هفتــه گذشــته در نشســت خبــری هفتگــی خــود بــا
تاکیــد بــر اینکــه آب کشــاورزی و شــرب را بــرای
شــهروندان خــود تامیــن خواهــد کــرد گفــت :بــرای
تضمیــن دســتیابی بــه ســهم آبــی عــراق بــا مقامــات
ایرانــی و ترکیــهای گفتوگوهایــی داریــم.
وزارت منابــع آبــی عــراق نیــز مدعــی شــد کــه ایــران
مقــدار زیــادی از آب شــور را در ارونــدرود و آبهــای
شــیرین را در رودهــای کارون و کرخــه میریــزد کــه
ایــن امــر ســبب شــوری آب بصــره شــده اســت.
براســاس جلســات برگــزار شــده در مــورد ادعــای عراقــی
هــا مبنــی بــر قطــع آب ایــن کشــور از ســوی ایــران و
ارزیابــی آمــار و اطالعــات در وزارت نیــرو مشــخص شــد
کــه در زمــان مذکــور بــه دلیــل بــارش هــای فــراوان در
داخــل عــراق در برخــی مناطــق ســیل نیــز رخ داده و
حتــی برخــی از ســدهای ایــن کشــور نیــز ســرریز شــده
اســت
یــک منبــع آگاه در ایــن رابطــه اعــام کــرد :اعتراضهــای
گاه و بــی گاه بــدون ســند بــه ایــران مطــرح میشــود.
جالــب اینجاســت کــه حتــی بــا مطــرح شــدن بحــث ســد
ایلیســو کــه بارزتریــن ســد بــزرگ منطقــه اســت و دنیــا
نیــز از ایــن مســاله اطــاع دارد ،عراقیهــا بــه جــای
اعتــراض بــه ترکهــا ،بــه ایــران معتــرض شــده بودنــد.
بــه گفتــه وی ،ایــران هیــچ ســد جدیــدی را وارد مــدار
نکــرده اســت و مشــکالت رودخانــه هــای خوزســتان و
بصــره بــه ایــران مربــوط نمــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره نود هفت  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهفت
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آزادسازی و عملکرد اقتصادی

معرفی کتاب

کتــاب آزادســازی و عملکــر د اقتصــادی کوششــی محققانــه دربــاره زمینههــای نظــری و تجربههــای عملــی دوگونــه اقتصــادی دولتــی و
خصوصــی در جاهــای مختلــف جهــان و ایــران اســت.
د اقتصــاد کشورشــان را از وضــع توســعهنیافتگی خــارج کننــد .ایــن کوشــش
ایرانیــان ،دســت کــم یــک ســده اســت کــه میکوشــن 
عمدتــا ســیمای عمومــی و دولتــی داشــته و اگــر هــم گاهــی تالشهــای فــردی و خصوصــی امــکان بــروز یافتــه ،پــس از م ـدت کوتاهــی
مقهــور ق ـدرت و اراده بخــش دولتــی ش ـده اســت.
د کــه
د امــا طولــی نکشــی 
د تقــی خــان امیرکبیــر صدراعظــم ناصرالدیــن شــاه قاجــار آغــاز شــ 
نخســتین تالشهــا در زمــان محمــ 
ـم مقتــول ،بــه خــاک ســپرده شــد .برنامههــای امیرکبیــر عمدتــا معطــوف بــه انتظامبخشــی امــور و فســادزدایی در
همــراه صدراعظـ ِ
دو
ســراپرده حکومتــی بــو د کــه راه بــه جایــی نبــر د مگــر تاســیس مدرســه دارالفنــون کــه شــماری دانشآموختــه از آن بیــرون آمدن ـ 
د کــه
د آشــنا کردنــد .تــاش بعــدی در دوران  16ســاله رضاشــاه پهلــوی آغــاز شــ 
ایرانیــان را بــا مظاهــر علمــی و تمدنــی دوران جدیــ 
د و توســعه اقتصــا د جهانــی بــود.
هـدف آن نوســازی اقتصــا د ایــران و هماهنــگ کــردن آن بــا آهنــگ رشـ 
کتــاب آزادســازی و عملکــرد اقتصــادی از جهاتــی میتــوان مکمــل کتــاب دیگــر مولــف محتــرم یعنــی «اندیشــه آزادی» دانســت .در
د طبیبیــان ،دکتــر موســی غنینــژا د و دکتــر حســین عباســی اســت،
کتــاب اندیشــه آزادی کــه نوشــته مشــترک آقایــان دکتــر محمــ 
پــارهای علــل نــاکام مان ـدن پروژههــای آزادیخواهــی در ایــران معاصــر از منظــر اقتصــا د سیاســی واکاوی ش ـده اســت.
کتــاب حاضــر همــان موضــوع را از جنبــه میــزان حضــور دولــت در اقتصــا د و نتایــج قهــری ایــن حضــور بررســی کــرده اســت .دســت
آخــر اینکــه ،کتــاب «آزادســازی و عملکــر د اقتصــادی» در اصــل تحقیقــی جامــع اســت کــه مولــف محتــرم بــه ســفارش اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن و کشــاورزی تهــران انجــام داده اســت.
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