6

نفتوانرژی

اخبار شرکتها

خرید نفت و گاز ایران را افزایش خواهیم داد

چهارشنبه5مرداد  - 1401شماره1412

رئیس جمهور ترکیه از قصد این کشور برای افزایش خرید نفت و گاز از ایران خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتوگو با شبکه
تیآرتی در پاسخ به سوالی درباره نشست اخیر ایران ،روسیه و ترکیه که در چارچوب مذاکرات آستانه در تهران برگزار شد ،گفت که در جریان این سفر فرصت داشته است تا با
مقامات ایرانی درباره تمامی جنبههای روابط دوجانبه میان دو کشــور بحث و رایزنی کند.اردوغان همچنین درباره امضای هشت سند همکاری میان ایران و ترکیه در زمینههای
مختلف اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی تصریح کرد :در طول گفتوگوهایمان تصمیم گرفتیم که حجم تبادالت تجاری میان دو کشور به  30میلیارد دالر در سال برسد اما در حال
حاضر این مبادالت به دلیل همهگیری کرونا و مسائل دیگر کاهش داشته است .حجم مبادالت اکنون هفتونیم میلیون دالر است و باید هرچه زودتر به  30میلیون دالر برسد.وی
ادامه داد :ما برای رسیدن به این هدف (با ایران) همکاری خواهیم کرد .ما از ایران نفت و گاز خریداری میکنیم و آن را افزایش خواهیم داد .اگر خرید نفت و گاز را افزایش دهیم
به این رقم خواهیم رسید .بنابراین ،مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

گزارش
نخستین نیروگاهها خورشیدیشناور
در ایران وارد مدار شد

بررسی و ارزیابی اولیه سدهای دارای نیروگاه
برقآبی کشور نشــان میدهد با در نظر گرفتن
ســطح موثر دریاچه ســدها ظرفیــت نظری
قابل نصب در سدهای فاقد ســایه و یا با میزان سایه خیلی
کم در کشــور حــدودا  ۱۰۸۸مگاوات اســت.بهگزارش
اقتصادسرآمد ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهخصوص
توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی از برنامههای وزارت
نیرو در دولت سیزدهم اســت .ایرنا نوشت:این وزارتخانه
برنامه احداث  ۱۰هزار مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر را
طی چهار سال به مجلس شورای اسالمی اعالم کرده که این
موضوع مهم در دستور کار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی برق ســاتبا قرار گرفته به طوریکه اخذ
مجوز برای احداث  ۷۰۰۰مگاوات نیروگاه خورشــیدی و
 ۳۰۰۰مگاوات نیروگاه بادی ،در دستور کار شورای اقتصاد
قرار دارد که شورای اقتصاد در گام اول ایجاد  ۴۰۰۰مگاوات
نیروگاه خورشیدی را برای دو سال آینده مصوب کرده است.
در حوزه نیروگاههای خورشیدی شناور نیز در حال حاضر
یک نیروگاه فتوولتائیک شناور کوچک مقیاس در پتروشیمی
مهاباد با بهرهگیری از توانمندی داخل در تولید سازه شناور
به بهرهبرداری رسیده است .محمدعلی رمضانی معاون فنی
و مهندسی سازمان ســاتبا ،در این رابطه گفت :برای توسعه
نیروگاههای خورشــیدی به مقدار قابل توجه و وسیعی از
زمین نیاز بوده که در بیشتر مناطق قابل سکونت و شهرها که
مصرف کننده عمده برق هستند ،قیمت زمین برای احداث
مزرعه خورشیدی بسیار باال است .البته درچنین مکانهایی
میتوان از سامانههای خورشیدی که اصطالحا به آنها پشت
بامی گفته میشود ،نیز اســتفاده کرد.وی با بیان اینکه برای
احداث نیروگاههای خورشــیدی در مقیاس بزرگ ،الجرم
باید از زمینهای بکر و بایر که اتفاقا وســعت آنها در کشور
ایران بسیار باال هم است ،استفاده کرد ،گفت :از یک طرف به
دلیل باال بودن وسعت چنین زمینهایی در کشور در مقایسه
با بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اروپایی و همچنین
تابش خوب خورشید در ایران ،میتوان گفت که کشور از
پتانسیل بسیار باالیی برای احداث نیروگاههای خورشیدی و
تولید برق از آن برخوردار است.این مقام مسئول ادامه داد :اما
باید از یک طرف برای کاهش اثرات سوء غبار و طوفان و از
طرف دیگر دمای باالی محیط در بیابانها ،بر روی عملکرد
سامانههای خورشیدی ،تدابیر فنی و اجرایی اتخاذ کرد.وی
خاطرنشان کرد :معموال این زمینها در فاصله قابل توجهی
از مناطق مصرف قرار دارند ،لذا برای توسعه بزرگ مقیاس
نیروگاههای خورشــیدی و افزایش سهم آنها در سبد تولید
برق کشور ،باید به توســعه این زیرساخت توجه داشت و
روی آنها سرمایهگذاری کرد.
رمضانی با اشاره به نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک ادامه
داد :عالوه بر امکانپذیری احداث نیروگاههای خورشیدی
بر پشــت بامهای منازل شهری ،روســتایی یا شهرکهای
صنعتی و همچنین از زمینهای بکــر و بیابانی احداث آنها
روی پهنههای آبی(اعــم از کانالهــای آب ،دریاچههای
پشت ســدها ،دریاچهها و تاالبها و ...و ).نیز میسر بوده و
دارای مزایایی اســت.معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا
خاطرنشان کرد :مزیت قابلتوجه نیروگاههای خورشیدی
شناور روی سدها و دریاچهها ،عدم استفاده از فضای زمین
است که میتوان از این فضا برای دیگر کاربریها همچون
کشاورزی و یا ساختو ساز و همچنین از تجهیزات انتقال
برق موجود در دریاچه سدهای دارای نیروگاه برقآبی بهره
گرفت.وی ادامه داد :مزیت دیگر نیروگاههای خورشیدی
فتوولتائیک ،استفاده از اثر سرمایشی آب است که میتواند
عملکرد پنل خورشیدی را  ۵تا  ۱۰درصد بهبود بخشد .در
گذر زمان ،این امر باعث کاهش چشمگیر هزینه تولید برق
خورشیدی میشــود .دیگر مزایای بالقوه ،کاهش مشکل
سایهاندازی ،کاهش فعالیتهای عمرانی ،کاهش تبخیر آب،
بهبود کیفیت آب و کاهش رشــد جلبکها بیان شده است.
کاهش تبخیر آب با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران و تنش
آبی در اکثر نقاط کشور ،مهمترین مزیت این نوع نیروگاهها
در ایران است.رمضانی با بیان اینکه پتانسیل زیادی در سراسر
جهان برای عملکرد ترکیبی و یکپارچهسازی نیروگاههای
برقآبی و فتوولتائیک شناور وجود دارد ،گفت :معموالً در
فصول خشک جریان آب کمتر و مدت زمان تابش خورشید
زیاد است و برعکس آن در فصول پر بارش رخ میدهد.طبق
اعالم وزارت نیرو ،وی با بیان اینکه ترکیبی از دو نوع نیروگاه
فتوولتائیک و برقآبی میتواند تاثیر تغییرات فصلی در تولید
برق را کاهش دهد ،افزود :عــاوه بر این ،تغییرات ناگهانی
در تولید نیروگاه فتوولتائیک ناشــی از سایهاندازی ابرها را
میتوان تا حد زیادی با توربینهای آبی پاسخ سریع داد و یک
سیستم ترکیبی روزانه فتوولتائیک و شبانه برقآبی داشت .در
سیستمهای ترکیبی ،مخزن سد اساساً به عنوان یک ذخیرهگاه
غولپیکر برای نیروگاه فتوولتائیک بهشــمار میآید.معاون
فنی و مهندسی ساتبا با اشاره به هزینههای این سیستمهای
خورشیدی شناور ،گفت :با توجه به میزان تغییر سطح آب،
نوع بستر ،عمق آب و همچنین شرایط سخت آب و هوایی
از قبیل وزش بادهای ســنگین و امواج بلند ،سیســتمهای
خورشیدی شناور با چالشهای ویژهای مربوط به لنگراندازی
و مهارگاه روبهرو هســتند .از اینرو ،هزینههای مهندسی
و ساخت نیروگاههای خورشیدی شــناور بهطور معمول
بیشاز نیروگاههای خورشــیدی احداثشده در خشکی
است.
وی اضافه کرد :عالوهبر این ،برخی مالحظههای ایمنی نیز
باید در نظر گرفته شــود چرا که از آنجاییکه سیستمهای
خورشیدی شناور با آب و الکتریســیته در ارتباط هستند،
مالحظههای ایمنی بیشتری مربوط به مدیریت کابلکشی
و تســت مداوم عایقکاری باید صورت گیرد و از ســوی
دیگر عدم آالیندگــی آب به خصوص در مــورد مخازن
تامین کننده آب شرب دارای اهمیت زیادی است .بنابراین،
در نظرگرفتن اســتانداردهای کیفی مناسب برای انتخاب
تجهیزات نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک شناور که قادر
باشند بهمدت  ۲۵سال عملکرد نیروگاه را در شرایط سخت
محیطی ،تضمین کنند و آلودگی آب به همراه نداشته باشند،
ضروری و حیاتی است.

بیش از ۵۰درصد تفاهمنامههای خارجی در حوزه انرژی است

افزایشخیرهکننده درآمدهای نفتی دردولت سیزدهم
گروه نفت و انرژی  -طی سال گذشته
در فروش نفت شاهد اقدامها و کارهای
بزرگــی از ســوی دولت ســیزدهم و
مجموعه وزارت نفت بودیم بــه طوریکه منجر به
افزایش خیرهکننده درآمدهای نفتی ایران شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمدف فریدون حسنوند ،رئیس
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :در
نشست اعضای کمیســیون انرژی مجلس شورای
اســامی با جواد اوجی ،وزیر نفت در محل مرکز
همایشهای شرکت ملی نفت ایران (کوشک) گفت:
شرایط امروز در حوزه انرژی جهان ما را وادار میکند
که تصمیمهای اولویتدار برای کشور و منطقه اتخاذ
کنیم .هرچنــد این تصمیمها ممکن اســت برای ما
هزینههایی ایجاد کند.
وی افزود :رقیبان ما در جهان با سرمایهگذاریهای
کالن بنا دارند خود را قدرت نخست انرژی قلمداد
کنند ،امروز هیچ کشــوری در این باره (انرژی) با ما
برادر نیست ،برخی رقیب ما در این حوزه هستند و
برخی هم با ما در حالت جنگ تمام عیار قرار دارند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس به نقش عقالی انرژی
کشور در حوزه تصمیمسازیها اشاره و تصریح کرد:
این تصمیمهای ماســت که میتواند به آرامش و یا
بحران در حوزه انرژی برسیم.
حســنوند با بیان اینکه باید نگاهمان در برنامه هفتم
توســعه به موضوع ناترازی انرژی کشور معطوف
باشد ،اظهار کرد :حل نشدن مشکل در تأمین گاز و
خوراک نیروگاهها و بخش خانگی میتواند به بحران
تبدیل شود ،ناترازی برق هم اگرچه به نفت مربوط
نمیشود ،اما اگر به مشکالت آن رسیدگی نشود به
بحران تبدیل خواهد شد.
وی ادامــه داد :تولید نفت باید به حدی برســد که
کشورهایی که امروز بهدلیل جنگ روسیه و اوکراین
با کمبود انرژی روبهرو هســتند احساس کنند که به
انرژی ما نیاز خواهند داشــت ،این موضوع شدنی
است.رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه
اگر مشکالت کالن کشور برطرف شود ،مشکالت

شــهرها و حوزههای انتخابیه نیز حل خواهد شد،
اعالم کرد :از زحمات وزیر نفــت و مجموعه این
وزارتخانه تشــکر میکنیم ،طبیعی است که در کار
برخی مواقع تفاوت ســلیقهها وجود داشته باشد و
یا برخی مواقع صدای نمایندهای بلند شــود ،اما این
صدای مطالبهگری است.
افزایش خیرهکننده درآمدهای نفتی
در دولت سیزدهم
حسنوند با اشــاره به افزایش خیرهکننده درآمدهای
نفتی در دولت سیزدهم به کمک تالشها و برنامههای
وزارت نفت ،گفت :تحریم همان تحریم و آمریکا هم
همان آمریکاست ،شرایط هم به شدت سختتر شده
اســت ،اما تالش جهادگونه و همکاری با دیگر قوا
سبب این درآمدزایی شد.
وی تصریح کرد :امروز در فروش نفت شاهد اقدامها
و کارهای بزرگی از ســوی مجموعه وزارت نفت

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبرداد

انعقادتفاهمنامهپنجهزارمیلیاردتومانی
پتروشیمیخلیجفارسوبانکشهر

مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با اعالم
خبر تعریف بیش از  ۵۰پروژه پایین دســتی در این گروه
از جمله پارک پایین دســتی متانول ،به ظرفیتهای ارزی
بانک شهر و پیشرو بودنش در ایجاد و بکارگیری ابزارهای نوین مالی
و بانکداری اشاره و بر توســعه همکاریها با این بانک تاکید کرد.به
گزارش اقتصادسرآمد ،مراسم انعقاد تفاهمنامه دوجانبه گروه صنایع
پتروشیمی خلیج فارس با بانک شهر جهت تامین منابع مالی مورد نیاز
بابت پیشبردطرحهای در دســت احداث و پروژههای پایین دستی با
حضور دکتر علی عسکری و دکتر سید محمد مهدی احمدی و مدیران
ارشد دو مجموعه در هلدینگ خلیج فارس برگزار شداین تفاهمنامه
با موضوع ارائه خدمات مالی و بانکی ،اعطای تسهیالت ریالی و ارزی
در قالب عقود اسالمی ،گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی
به نفع سازندگان ،تأمین کنندگان ماشــین آالت ،تجهیزات ،قطعات،
تاسیسات ،نصب و ساختمان و پیمانکاران طرف قرارداد هلدینگ و
شرکتهای زیرمجموعه که توسط هلدینگ به بانک معرفی میشوند،
صدور انواع ضمانتنامه ،خطــوط اعتباری فاینانس خارجی ،صندوق
توســعه ملی ،اوراق گواهی اعتبار مولد(گام) و انتشار اوراق از طریق
بازار سرمایه ،تامین مالی پروژه های پایین دستی هلدینگ و شرکتهای
تابعه تا ســقف مبلغ  ۵۰هزار میلیارد ریال و مبلــغ  ۲۰میلیون دالر از
محل منابع بانک ،متناسب با گردش و معدل حساب های هلدینگ و
شرکتهای تابعه به امضای علی عسکری و احمدی رسید.معاون مالی
و سرمایهگذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،در این جلسه
با اشاره به رابطه حســنه بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور با نظام
بانکی ،گفت :در دوره جدید مدیریتی این گروه ،تالش بر این اســت
که از تمام ظرفیتها و استعدادهای نظام بانکی استفاده شود.حسین
پناهیان ،اولویت گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس را تامین مالی
پروژههای تعریف شده و در دست انجام گروه و همچنین پروژههای
جدید این هلدینگ به ویژه در حوزه پایین دستی از طریق بازار سرمایه و
نظام بانکی اعالم کرد و گفت :با ایجاد رابطه بین بانک شهر و پترول ،به
دنبال تامین مالی صنایع پایین دستی با کمک این بانک هستیم ،با توجه
به ظرفیت های بسیار زیادی که در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد،
جا برای هیچ بانکی تنگ نیست و امیدواریم بیشترین بهره دو طرف ه را
در نظام بانکی ایجاد کنیم.مدیرعامل بانک شهر در ادامه جلسه با تقدیر
و تشکر از حسن ظن دکتر علی عسکری ،گفت :بانک شهر در بحث
فاینانس پروژههای شهری و همچنین توسعه زیرساختهای مدیریت
شهری در اقصی نقاط کشور نقش مهمی داشته و از سوی دیگر با شبکه
ارزی قوی توانســته وجوه حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را به
راحتی جذب کند و در سامانه نیما عرضه کند.

هستیم ،این نشان میدهد عزم و اراده این مجموعه بر
این است که در این حوزه موفقتر باشیم.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس خوشــبختانه در
زمســتان پارسال و تابســتان امســال ما با کمترین
مشــکل در حوزه گاز روبهرو شــدیم ،در حالی که
در زمســتانهای گذشــته شــاهد قطعی گاز و در
تابســتانهای گذشــته با قطعی برق روبهرو بودیم
که این شــرایط مردم را بهویژه در جنوب کشــور
کالفه کرده بود ،اکنون خوشــبختانه در تولید گاز و
تأمین ســوخت نیروگاهها و همینطور در برداشت
از میدانهای مشترک بهویژه در میدان گازی پارس
جنوبی نیز اقدامهای بزرگ و ارزشمندی انجام شده
است.وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین شرکت
ملی نفت ایران و گازپروم روسیه گفت :این تفاهمنامه
یکی از کارهای بزرگ است ،بخشی از این تصمیمها
در این تفاهمنامه با تأکید رهبر معظم انقالب و تأیید

برگزیدهانرژی
وزیر نیرو اعالم کرد

ارتقاء زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه
با استفاده از شیوه نوین برای اولین بار

وزیر نیرو گفت :ارتقاء زیرســاخت تبادل برق بین
ایران و ترکیه یکی از مهمترین توافقاتی بود که اخیرا ً
در جریان سفر رئیسجمهور ترکیه به تهران با نظر
مثبت دو کشور به دست آمد.به گزارش اقتصادسرآمد ،علیاکبر
محرابیان ضمن اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی برق در کانال
روابط اقتصادی میان کشــورها گفت :امروز مسئله دیپلماسی
انرژی خصوص ًا در حوزه برق به یک راهبرد برای حل مسئله،
کسب انتفاع اقتصادی و حفظ منافع ملی تبدیل شده است و ما
برای توسعه این بخش با اولویت کشورهای همسایه برنامهریزی
داریم.وزیر نیرو در تشــریح دالیل ضرورت توسعه دیپلماسی
برق گفت :ایران بر اساس آمار بینالمللی قدرتمندترین کشور
منطقه از منظر تولید و توسعه زیرســاخت برق است .از سوی
دیگر موقعیت ژئوپلیتیک کشــور ما به نحوی است که امکان
اتصال به کشورها و شــبکههای متعددی را فراهم میکند ،این
قدرت تولید برق در کنار موقعیت استراتژیک جغرافیایی فرصت
بینظیری در توسعه دیپلماسی برق را در اختیار ما قرار خواهد
داد.وی ضمن بیان رویکرد دولت مردمی در حوزه دیپلماســی
برق افزود :استقرار دیپلماسی قدرتمند برق با اولویت همکاری
با کشــورهای منطقه جزء راهبردهای اساسی دولت مردمی به
حساب میآید و ما از این طریق قصد داریم ،زمینه ارتقاء منافع
کشــور را فراهم کنیم.محرابیان با اشــاره به سفر اخیر روسای
جمهور روســیه و ترکیه به تهران و محورهای مذاکرهشده در
این دیدارها گفت :مسئله توسعه روابط دیپلماسی برق یکی از
مهمترین محورهای مذاکره شده در قالب گفتوگو میان روسای
جمهور ایران ،روســیه و ترکیه بود و بر این مبنا و به توافقهای
مثبتی با کشور ترکیه رســیدیم.وزیر نیرو در توضیح توافقات
برقی با کشور ترکیه گفت :ارتقاء زیرساخت تبادل برق بین ایران
و ترکیه یکی از مهمترین توافقاتی بود که اخیرا ً در چهارچوب
سفر رئیسجمهور ترکیه به تهران با نظر مثبت دو کشور به دست
آمد.عضو کابینه دولت مردمی ضمن تشریح جزئیات ظرفیت
تبادل برق ایران و ترکیه گفت :با توجه به توافقات صورتگرفته،
اتصال برقی میان ایران و ترکیه از طریق سه زیرساخت خوی-
وان ،خوی -باشقلعــه و بازرگان-دغوبایزید انجام میپذیرد.
محرابیان با اشاره به شیوه عمده اتصال شبکه برق کشورها بیان
کرد :شیوه استقرار زیرساخت تبادل برق میان کشورها عمدتا در
قالب سه روش سنکرون شبکهها ،شیوه ایزولهسازی یک منطقه
و شیوه نوین خطوط ولتاژ باالی جریان مستقیم پشت به پشت
( ))HVDC Back to Back(BtoBانجام میپذیرد.

رئیسجمهوری روسیه انجام میشود .دوستان باید
بدانند که ما در مجلس نهم وقتــی موضوع الگوی
تازه قراردادهای نفتی ایران مطرح شــد و انتهای آن
به مجلس دهم رسید و برخی مسائل پیش آمد ،مقام
معظم رهبری  ۱۵محور را برای مجلس و کمیسیون
انرژی ارسال کردند و شخص ًا اعالم کردند که آن ۱۵
محور باید لحاظ شود ،یکی از این محورها این بود
که اولویت قراردادهای نفت و گاز ما با روسیه و چین
باشد و در آن مقطع نیز بهطور رســمی آن را اعالم
کردند ،اما برخی نخواستند این اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود :ما امروز به این
سمت میرویم ،یعنی سیاستهایی که رهبری چند
سال پیش تعیین و ابالغ کردند امروز توسط دولت
و این وزارتخانه و با کمک و مســاعدت کمیسیون
انرژی مجلس پیش میرود ،البته بهطور حتم چنین
تصمیمهایی دارای ژرفاندیشی و و عمق هستند که
دوستان در این زمینه هم خوب عمل کردهاند.
حســنوند به اهمیت دیپلماســی انرژی در دولت
سیزدهم اشــاره و تصریح کرد :در هر سفری که تا
به امروز دولت سیزدهم انجام داده است بیش از ۵۰
درصد آن تفاهمنامه مربوط به حوزه انرژی امضا شده
است ،این موضوع باید بیش از پیش در رسانههای
کشور منتشر شود ،یکی از دغدغههای ما این است که
مردم میگویند این دولت چه اقدامهایی انجام داده
است ،از این رو باید این توانمندیها رسانهای شوند.
وی اظهار کــرد :امروز هیچکس منکر اســتفاده از
توانمندی داخلی نیست ،اما نباید پروژههای مهم به
بهانه این موضوع معطل کرد ،از این رو باید در این باره
نیز تصمیمگیری درستی انجام شود.
شــایان یادآوری اســت که در این نشست برخی
اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله عبدالعلی
رحیمیمظفری ،هادی بیگینژاد ،علیرضا ورناصری
قندعلی ،رمضانعلی سنگدوینی ،مجید ناصرینژاد،
منصور شــکرالهی و حبیب آقاجری به بیان مطالب
خود و برخی مشکالت حوزه انتخابیه در حوزه نفت
و انرژی پرداختند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

راهکارهای پیشنهادی برای افزایش
همکاریهای نفتی ایران وروسیه

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ظرفیت های
پژوهش و انتقال فناوری در تفاهمنامه نفتی ایران و روسیه
را تشریح کرد و گفت :حوزه تعامالت فناورانه بین شرکت
ملی نفت ایران و گازپروم روســیه مشتمل بر سه دسته از
فناوریها است که در قدم اول لیست فناوریهای شناسایی شده در این
سه حوزه تکمیل و در مذاکرات قراردادی نهایی خواهد شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،مهدیا مطهری با بیان اینکه یکی از مؤلفههای اصلی برای
توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشور ،جذب سرمایه است ،اظهار
کرد :هر چقدر میزان جذب سرمایه بیشتر باشد ،تعداد بیشتری از میادین
را میتوان توسعه داد و حتی پروژههای ازدیاد برداشت را عملیاتی کرد.
بر این اساس ،به تولید حجم بیشــتری از نفت و گاز هم میتوان دست
یافت .همچنین ،در کنار دستیابی به اهداف تولید نفت و گاز در شرکت
ملی نفت ایران این تالش وجود دارد که از ظرفیت ســرمایهگذاریها
برای توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و فناور داخلی هم استفاده
شود به نحوی که بتوان در افزایش سهم پنج درصدی اقتصاد دانشبنیان
از تولید ناخالص داخلی قدمهای مؤثرتری را برداشت.وی با تاکید بر
اینکه شرکت ملی نفت با حمایت سایر ذیربطان از ظرفیت این تفاهمنامه
برای دستیابی به این مهم استفاده خواهد کرد ،ادامه داد :حوزه تعامالت
فناورانه بین شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه مشتمل بر سه دسته
از فناوریها است ،یک دسته فناوریهایی است که گازپروم در آنها به
بلوغ فناورانه رسیده و در این حوزه کسب فناوری از طریق فعالسازی
ظرفیت پیوست فناوری در قراردادهای توسعهای دنبال خواهد شدمدیر
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران افزود :دسته دوم فناوریهایی
خواهند بود که با توجه به ظرفیت زیســتبوم فنــاوری و نوآوری در
داخل کشــور ،به دنبال تســهیل بهکارگیری آنها توسط طرف روسی
خواهیم بود .در دسته سوم بهدنبال توسعه فناوری در حوزههای مشترک
مورد عالقه دو طرف از طریق تعریــف و اجرای پروژههای پژوهش و
فناوری مشترک خواهیم بود.مطهری تصریح کرد :در این حالت ریسک
هزینههای توسعه فناوری برای هر دو طرف کاهش خواهد یافت و بازار
بزرگتری برای فناوری توسعهیافته ،متصور خواهد بود .با توجه به این
دستهبندی ،اجرایی کردن این تفاهمنامه در حوزه پژوهش و فناوری از
طریق مذاکرات بین تیم مربوطه ایرانی با طرف روسی خواهد بود .دو
موضوع اصلی در این مذاکرات تکمیل و نهایی کردن عناوین فناورهای
شناسایی شده و تعیین شکل همکاریها از جمله تشکیل کنسرسیوم بین
شرکتهای دو کشور و تعریف پروژههای تحقیقاتی مشترک خواهد
بود .در این راســتا ،تقاضاهای فناورانه در شرکت ملی نفت شناسایی
شدهاند و از طرف دیگر توانمندیهای فناورانه شرکت گازپروم هم در
حال مطالعه و بررسی بیشتر است.

ترانزیت گازوئیل از خاک ایران برای یک ماه به افغانستان
آزاد می شود

مشاور اقتصادی نماینده ایران در امور افغانســتان گفت :با درخواستهای
مکرر مقامات افغانســتان و برای کاهش بهای ســوخت ترانزیت گازوئیل
از خاک ایران به مــدت یک ماه بــه افغانســتان آزاد میشــود.به گزارش
اقتصادســرآمد،محمدمهدی جوانمرد قصاب ،مشاور اقتصادی نماینده ویژه
رئیسجمهور در کشور افغانستان گفت :بنا به درخواست مکرر مقامات طالبان
ترانزیت گازوئیل از خاک ایران به مدت یکماه به افغانستان آزاد شد.وی گفت:
از شنبه  8مرداد ماه تا  7شهریور ترانزیت گازوئیل بنا به درخواستهای مکرر
مقامات دولت موقت طالبان با رعایت شــرایط قبلی از جمله عدم ترانشیت
در داخل خاک ایران آزاد خواهد شد .جوانمرد قصاب توضیح داد :ترانزیت
گازوئیل از هر کشوری از خاک ایران به مقصد افغانستان طی مدت مذکور آزاد
خواهد بود .وی ادامه داد :پس از این یکماه اگر تمام شرایط فراهم شود و تولید
داخلی در ایران به حد مطلوبی برسد ،در حال برنامهریزی برای تامین سوخت
در کشور افغانستان هســتیم .وی با بیان اینکه تالش داریم تولید شرکتهای
داخلی را در حوزه سوخت افزایش دهیم ،تاکید کرد :برنامه ریزی انجام شده تا
در صورت تحقق شرایط کلیه نیازهای سوخت افغانستان از طریق ایران تامین
شود .مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیسجمهور ایران همچنین در خصوص
قرارداد اخیر درباره فروش نفت به افغانســتان با دولــت ایران نیز گفت :این
قرارداد با دولت ایران امضا نشده و مقامات طالبان در اعالمیه بعدی این موضوع
را اصالح کردند .وی گفت :قرارداد فروش نفت با یک شــرکت خصوصی
داخلی امضا شده و این شرکت در تأمین سوخت تعهد داده شده تالش خواهد
کرد .این موضوع فعال در حد تفاهمنامه است و پس از تأمین سوخت به شکل
قرارداد درخواهد آمد.این مقام ایرانی همچنین در خصوص پرداخت بدهی از
سوی افغانستان نیز گفت :هماهنگیهای در این زمینه صورت گرفته و طالبان
موافقت خود را در این زمینه اعالم کرده و منابع آن نیز مشخص شده است و
این کار در حال طی کردن روال قانونی خود است .وی گفت :طالبان تاکنون
یکســری از بدهی خود را پرداخت کرده و قرار اســت این رویه ادامه داشته
باشد جوانمرد قصاب اظهار داشت :با توجه به اتفاقات رخ داده اولویت ما در
حال حاضر توسعه روابط اقتصادی با افغانســتان و کمک به مردم این کشور
برای افزایش درآمد است و تمام کارها را در حال رصد هستیم تا همه چیز به
صورت صحیح رخ دهد.مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیسجمهور در کشور
افغانستان در پایان اظهار داشت :به رغم قطع کمک های خارجی به افغانستان
و ما باید در این شرایط هم سهم خود را از بازار این کشور حفظ کنیم و هم به
مردم این کشــور کمک کنیم و تاکنون طالبان در این زمینه تجاری مشکلی را
به وجود نیاورده است.

صدور مجوز فعالیت دانشبنیانها در منطقه ویژه پارس
تسهیلمیشود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دیدار با رئیس پارک
علم و فناوری خلیج فارس از تســهیل صدور مجوز فعالیت شــرکتهای
دانشبنیان در منطقه خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ســخاوت اسدی با
اشاره به رشد شرکتهای دانشبنیان و نقش آنها در توسعه کشور اظهار کرد:
پیشرفتهای مربوط به حوزه علم و فناوری در کشور بسیار امیدبخش است
و تداوم این امر نیازمند حمایت دستگاههای دولتی از شرکتهای دانشبنیان
است تا زمینه تجاریسازی پژوهشهای دانشــگاهی در کشور فراهم شود.
وی افزود :فرصتهای بینظیری در پارسجنوبی بواسطه تنوع فعالیتها و
محصوالت تولیدی منطقه پیشروی شرکتهای فناور محور است که امیداریم
با همافزایی بین شرکتهای دولتی و خصوصی گامی اساسی در تحقق شعار
امسال برداریم.مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان
اینکه ذخایر و ظرفیتهای موجود در اســتان بوشهر یک نعمت برای توسعه
بهشــمار میآید ،گفت :تالش ما فعالســازی زمینههای قانونی برای رشد
شرکتهای دانشبنیان در منطقه است و ما در سازمان منطقه ویژه پارس این
وعده را خواهیم داد زمینههای صدور مجوز فعالیت شرکتهای دانشبنیان را
تسهیل خواهیم کرد.حســن حبیبی ،رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس
نیز در این دیدار با اشاره به شعار امسال گفت :تالش ما در مجموعه پارک علم
و فناوری خلیجفارس تبدیل ایدههای علمی پژوهشگران و نخبگان جامعه و
تکمیل تبدیل چرخه علم به ثروت است که از این رهگذر اقتصاد دانش بنیان
در جامعه مستقر شود.وی با بیان اینکه هماکنون  ۱۲۳نوع محصول دانشبنیان
برای نخستینبار در کشور تولید میشود ،اظهار کرد :نفت و گاز ،کشاورزی،
پزشــکی بهویژه داروهای خاص و ســلولهای بنیادی بیشترین حوزههای
تولیدی دانشبنیان را شامل میشود که در صورت حمایت شرکتهای دولتی
بهویژه صنایع بزرگ کشــور تحولی خیرهکننده در ایــن عرصه رقم خواهد
خورد.رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس تصریح کرد :جذابیت استقرار
و سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان در منطقه میتواند بخشی عمدهای از
نیازهای صنعت در منطقه را برآورده کند این در حالی اســت که پیش از این
مشکالت زیادی برای اقناع شــرکتها برای همکاری وجود داشت ،اما باید
همه به این باور برسند توسعه کشور در گرو توجه به شرکتهای رشد یافته
فناورمحور است.

اختصاص گازبهای رایگان برای بیش از ۹۰۰هزار مشترک
کمیتهامدادوبهزیستی

سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد
که هزینه گازبهای مشترکان زیر پوشش سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همسو با اجرای بند «ک» تبصره  ۱۵قانون
بودجه سال  ،۱۴۰۱رایگان شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سیدجالل نورموسوی
در این باره گفت :تاکنون  ۷۴۰هزار مشترک از ســوی کمیته امداد برای زیر
پوشش قرار گرفتن در این طرح به شرکت ملی گاز ایران معرفی شدهاند.وی
با تأکید بر سیاست حمایتی دولت از اقشار آسیبپذیر ادامه داد :این در حالی
است که سازمان بهزیســتی تاکنون  ۱۸۸هزار مشترک را معرفی کرده که این
تعداد از ابتدای سال ،از  ۱۰۲هزار مشترک ،به  ۱۸۸هزار مشترک رسیده است.
سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران تأکید
کرد :مبنای محاسبه این طرح از ابتدای ســال  ۱۴۰۰است و تفاوتی در زمان
اعالم اسامی معرفیشدگان برای تقدم و تأخر در این طرح وجود ندارد ،اما بهتر
است سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد هرچه سریعتر فهرست مشموالن
را تکمیل کنند تا دیگر افراد واجد شرایط نیز در شمول این طرح قرار گیرند.
نورموســوی تصریح کرد :اکنون در  ۹استان آمار ارسالشده از سوی سازمان
بهزیستی بسیار کم است که انتظار میرود اقدامهای الزم از سوی این نهادها
هرچه زودتر انجام شود ،هرچند امیدواریم عدد پایین اعالمشده ،بهدلیل نیاز
نداشتن ساکنان این استانها به خدمات بهزیســتی باشد.وی در پایان گفت:
مجموعه شــرکت ملی گاز ایران این آمادگی را دارد که مشترکان معرفیشده
را در کمترین زمان ممکن زیر پوشش طرح حمایتی یادشده سازماندهی کند
تا بخشی از هزینه خانوارهای نیازمند حمایت ،در بخش انرژی جبران شود.

بدهی ۶۰هزار میلیاردی وزارت نیرو به سندیکای برق

رئیس سندیکای صنعت برق گفت :مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو،
به رقمی بالغ بر  ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است.به گزارش اقتصادسرآمد،
پیام باقری با اعالم اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو ،به رقمی
بالغ بر  ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده اســت ،اظهار داشت :سندیکا همچنان
منتظر یک برنامهریزی جدی برای دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو است.
رئیس ســندیکای صنعت برق کشــور اضافه کرد :این مطالبات در دو حوزه
قابل پیگیری است .یکی حوزه شرکتهای کوچک و متوسط که میتواند از
هزینههای جاری توانیر پرداخت شود و بخش دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه
اســت.باقری افزود :در صورت به تعویق افتادن این بدهی به زنجیره تامین
صنعت برق ،که شامل شرکتهای سازنده ،پیمانکار و مشاور و تامین کنندگان
است ،بقای کســب و کارهای این بخش به خطر خواهد افتاد.وی تاکید کرد:
الزم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت
قرار دهند و متناســب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیتهای بازارهای
مالی و منابع داخلی ،به تسویه بدهیهای خود فورا ً اقدام کند.

