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ایدداشـــــت اختاصصی وزیــر نیرو به امهـــــــــــانمه “نبـــــــــــض انـــــــرژی”، 
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دســاتورداهی اسل تولید، دانش بناین واشتاغلزایی
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ســال 1401 را بــا نامگــذاری ســال تولیــد، 
ســوی  از  اشــتغالزایی  و  بنیــان  دانــش 
بــا  و  کردیــم  آغــاز  رهبــری  معظــم  مقــام 
دریافتیــم  خوبــی  بــه  نــام،  ایــن  شــنیدن 
چــه راهــی را قــرار اســت بــا ســعی و تــاش 
بــا موانــع جــدی  تولیــدی کــه  طــی کنیــم. 
و  اشــتغال  موضــوع  و  اســت  مواجــه 
بیــکاری کــه خــود مســئله دیگــری اســت. 
نامگــذاری امســال بــه دلیــل تاکیــد بــر 
محوریــت و مرکــز توجه قــرار گرفتن موضوع، 
هدفگــذاری و دنبــال شــد تــا بــه امــروز کــه 
مــی  ســپری  را  ســال 1401  پایانــی  روزهــای 
کنیــم، دریابیــم کــه بــرای امســال بــا وجــود 
تاکیــدات، چــه کردیــم و چــه اهــداف کوتــاه 
مدتــی را بــرای دســتیابی بــه آن اهــداف بــه 

دســت آورده ایــم. 
بــر اســاس آمــار و ارقامــی کــه از نهادهــا 
بــرای بــرآورد دســتیابی بــه نامگــذاری امســال 
بــه دســت آمــده اســت، ایــن طــور بــه نظــر 
مــی رســد کــه دســتگاه هــای اجرایــی کشــور با 
تمــام محدودیــت هــای موجود اعــم از تحریم 
هــا و کمبــود منابــع مالــی ســعی خــود را بــرای 
دســتیابی بــه تحقــق شــعار امســال بــه کار 
بســتند. بــه گــواه گفتــه هــا، افزایــش ظرفیت 
تولیــد 200 هــزار بشــکه ای بــرای تولیــد نفــت 
در ســال 1401 عملیاتــی شــده اســت و تولیــد 
به 4 میلیون و 38 هزار بشکه در روز رسیده 
و صــادرات نفــت نیــز در ســال جــاری بــه 1.5 

میلیــون بشــکه رســیده اســت.    
بــا  نیــز  اشــتغالزایی  منظــر  از 
برنامه ریزی هایــی کــه صــورت  گرفتــه اســت 
در شش ماهه سال 1401 بیش از 50 درصد 
از فرصت هــای شــغلی هدف گــذاری شــده، 
محقــق شــده اســت و در ایــن بــازه زمانــی 
در  جدیــد  شــغل  162مــورد  و  هــزار   656
کل کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. البتــه بــر 
مبنــای ســامانه جامــع رصــد اشــتغال، وزارت 
صمــت حائــز بیشــترین تعداد اشــتغال ثبتی 
جدید در نیمه نخســت ســال جاری و ســپس 

اقفله عمر عجب یم گذرد ...

کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت جهاد 
کشــاورزی در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
در حــوزه داخلــی ســازی نیــز در بخــش 
همــکاری  و  تولیــد  منظــر  از  انــرژی  هــای 
بنیــان، دســتاورد  بــا شــرکت هــای دانــش 
70 درصــدی در حــوزه پتروشــیمی و تــا 90 
درصــدی در حــوزه نیروگاهــی و خودکفایی به 
دســت آمــده اســت کــه ایــن ارقــام، جملگــی 
قــوه  انــدرکاران  از ســوی مدیــران و دســت 
مجریــه کشــور مکــررا اعــام شــده اســت.

و امــا امســال نیــز گذشــت و ســال پیــش 
رو تنهــا امیدهایــی را بــه همــراه دارد کــه اوال 
تمــام کارهــای بــه تعویــق افتــاده از ســال 1401 
بــه ســرعت بــه پایــان برســد و بــا همان ســرعت 
دنبــال  ســال 1402  بــه  مربــوط  هــای  طــرح 
شــود؛ چــون هــر ســال دغدغــه هــای خــود را 
دارد و هــر چــه کاف در هــم تنیده تــر شــود 
بــاز کــردن آن ســخت تــر و پیچیــده تــر خواهــد 
بــود. در حــوزه اقتصــادی و انــرژی نیــز هــر چــه 
قــدر پیچیدگــی و ســردرگمی کاف حاصــل 
آیــد شــرایط بــه گونــه ای مــی شــود کــه برنامــه 
هــای کوتــاه مــدت نیــز دیگــر جوابگــوی بــاز 
کــردن ایــن کاف ســردرگم نمــی شــود و یــا بــا 
ســختی بیشــتری مســائل دنبــال مــی شــوند. 
هــای  ریــزی  برنامــه  کــه  اســت  گفتنــی 
بلندمــدت پنجســاله کشــور بــه مــدد و رفــع 
ایــن پیچیدگــی کاف اقتصــادی آمــده انــد 
کــه اگــر بررســی اجمالــی  هــم بــه برنامــه هــای 
توســعه ای کشــور داشــته باشــیم متوجه می 
شــویم از برنامــه ســوم توســعه بــه بعــد یعنــی 
برنامــه هــای چهــارم، پنجم و ششــم توســعه، 
نیامــده  بــه دســت  موفقیــت صددرصــدی 
اســت کــه بخشــی از آن بــه دلیــل ســختی 
هــای ناشــی از تحریــم هــا و کمبــود ســرمایه 
گــذاری در طــرح هــای اقتصــادی بویــژه در 
ریــزی  برنامــه  اســت.  بــوده  انــرژی  حــوزه 
هــای توســعه هــر 5  ســال یــک بــار تنظیــم 
و پیــاده ســازی شــدند تــا عــدم تحقــق برنامــه 
بعــدی را جبــران کننــد. بــا ایــن اوصــاف، در 

ســال پیــش رو عــاوه بــر انجــام امــور مهــم 
اقتصادی در کشــور، اجرای برنامه پنجســاله 
هفتــم توســعه را نیــز در دســتور کار داریــم. 
طبــق بررســی های انجــام شــده از اتــاق 
بازرگانــی ایــران آنچــه موجــب عــدم تحقــق 
اهداف پنجساله توسعه ای در کشور شده، 
دانش اندک، کارشــکنی ذینفعان و تعارض 
منافــع بــوده اســت. فقــدان یــک ســاختار 
تصمیــم ســازی درســت درامــر توســعه بــه 
ایــن گونــه کارشــکنی هــا در برنامــه هــای 
توســعه ای دامــن زده اســت. بنابرایــن در 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه کــه در ســال 
1402 ســال اجرایــی شــدن ایــن برنامــه را در 
پــی داریــم نبایــد گرفتــار شــتابزدگی و کارهای 
نمایشــی شــویم. برنامــه هفتــم ، فرصتــی 
بــرای نظــام سیاســی اقتصــادی کشــور اســت 
تــا نشــان دهــد کــه درک عمیقــی از مســائل و 
مشــکات و ظرفیت هــای کشــور داریــم و بــا 
عــزم ملــی قــرار اســت از فرصــت  پنــج ســال 
آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکات 
و بهــره وری عمــوم مــردم بــه کار ببریــم. از این 
رو ســالی کــه در پیــش رو داریــم ســالی بــرای 
فراهــم کــردن زمینــه هــای ســازندگی و بــه 
حرکــت درآوردن چــرخ اقتصــاد اســت. ســال 
برداشــت از کاشــته هایی اســت که در ســال 
1401 صــورت گرفتــه و کاشــتن بذرهــای امیــد 
ــاد در ســال آینــده و  ــی آب ــرای ســاختن ایران ب

ســال هــای آتــی اســت. 
ایــن نوشــتار هــر چنــد بهــاری را با اشــعاری 
از حافــظ، شــاعر نامــدار ایرانــی بــه ســرانجام 
مــی رســانیم و بــه اســتقبال بهــار و ســال 
جدیــدی مــی رویــم تــا از بیــم هــا، فرصــت 
امیدی برای ساختن ایرانی سرافراز بسازیم.
ـــهان مـــا را بــــــــس گلعـــذاری زگلســـتان جـــــــــــــ
زیـــن چمـــن ســـایه آن ســـــــرو روان مـــا را بـــس
بنشـــین بـــر لـــــــــــــــب جــــــوی و گـــذر عمـــر ببیـــن
کایـــن اشـــارت ز جـــــــــــــــــهان گـــذران مـــا را بـــس
یـــار بـــا ماســـت چـــه حاجـــت کـــه زیـــادت طلبیم
ــا را بـــــس دولـــت صحبـــت آن مـــون جـــان مـ

مریم میاخنک ابابیی

ایدداشت سردبیر
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وزیـــر نفـــت در آییـــن امضـــای توافـــق نامـــه همـــکاری وزارت نفـــت 
و معاونـــت علمـــی، فنـــاوری و اقتصـــاد دانـــش بنیـــان ریاســـت 
جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه صنعـــت نفـــت بـــه هـــر عهـــدی کـــه 
بـــا ســـازندگان داخلـــی بســـته، پایبنـــد اســـت و تمـــام و کمـــال از 
آنهـــا حمایـــت می کنـــد، گفـــت: در صـــورت رعایـــت اســـتانداردهای 
صنعـــت نفـــت در ســـاخت تجهیـــزات ایـــن تـــوان را داریـــم کـــه خریـــد 
کاالهـــای ســـاخت داخـــل را دو تـــا چهـــار ســـال تضمیـــن کنیـــم. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران از نظـــر  مجمـــوع 
ــار کـــرد:  ــا رتبـــه نخســـت را دارد، اظهـ ذخایـــر نفتـــی و گازی در دنیـ
ــا  ــذرد، امـ ــت می گـ ــت نفـ ــر صنعـ ــال از عمـ ــه ۱۱۴ سـ ــود آنکـ ــا وجـ بـ
ــا  ــم. بـ ــنتی کار می کنیـ ــورت سـ ــا به صـ ــی از بخـــش هـ ــوز در خیلـ هنـ
ــه  ــزرگ از جملـ ــع بـ ــری صنایـ ــم رهبـ ــام معظـ ــتور مقـ ــه دسـ ــه بـ توجـ
و  شـــور  رو  ایـــن  از  شـــوند،  دانش بنیـــان  بایـــد  نفـــت  صنعـــت 
اشـــتیاق در وزارت نفـــت بـــرای حرکـــت بـــه ایـــن ســـمت وجـــود دارد. 
وزیـــر نفـــت تصریـــح کـــرد: از ابتـــدای آغـــاز بـــه کار دولـــت ســـیزدهم 
تـــاش کردیـــم از دانـــش روزآمـــد دنیـــا و تجهیزاتـــی جدیـــد در صنعـــت 
نفـــت کشـــور اســـتفاده کنیـــم، از آن زمـــان تاکنـــون زمینـــه ســـاخت 
داخـــل ۲۵۰ قلـــم کاال مهیـــا شـــده و تعـــداد شـــرکت های دانش بنیـــان 
از  اســـتفاده  اســـت.  رســـیده  شـــرکت  بـــه ۵۵۰  شـــرکت   ۱۵۰ از 
فنـــاوری هزینه هـــا را کمتـــر می کنـــد و بهـــره وری را بـــاال می بـــرد. 
روزانـــه  تولیـــد  ظرفیـــت  تحقـــق  امـــکان  بـــه  اشـــاره  بـــا  اوجـــی 
ذخایـــر  بـــه  توجـــه  بـــا  نفـــت  بشـــکه  هـــزار   ۷۰۰ و  میلیـــون   ۵
ظرفیـــت  از  بشـــکه  هـــزار  روزانـــه ۹۰۰  حداقـــل  گفـــت:  موجـــود 
برداشـــت  ازدیـــاد  طریـــق  از  می تـــوان  را  نفـــت  تولیـــد  افزایـــش 
کـــرد.  محقـــق  دانش بنیـــان  روش هـــای  طریـــق  از  نفـــت 
وی تصریـــح کـــرد: نیازهـــای صنعـــت نفـــت در بخـــش خدماتـــی و 
کاال از طریـــق معاونـــت مهندســـی، پژوهـــش و فنـــاوری فراخـــوان 
بـــه  بتواننـــد  تـــا همـــه شـــرکت های دانش بنیـــان  داده می شـــود 

ایـــن زمینـــه مـــا از همـــه نظـــر  ایـــن صنعـــت کمـــک کننـــد. در 
حامـــی شـــرکت های دانش بنیـــان هســـتیم. وزارت نفـــت بـــه هـــر 
عهـــدی کـــه بـــا ســـازندگان داخلـــی بســـته باشـــد، پایبنـــد اســـت 
و همه جـــوره از آنهـــا حمایـــت می کنـــد، به طـــوری کـــه در صـــورت 
رعایـــت اســـتانداردهای صنعـــت نفـــت ایـــن تـــوان را داریـــم کـــه خریـــد 
کاالهـــای ســـاخت داخـــل را دو تـــا چهـــار ســـال تضمیـــن کنیـــم. 
وزیـــر نفـــت بـــا اشـــاره بـــه مذاکـــرات وزارت نفـــت بـــا معاونـــت علمـــی و 
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در زمینـــه احیای ۷۰۰ حلقـــه چاه کم بازده 
گفـــت: افزایـــش تولیـــد از چاه هـــای کم بـــازده بـــرای صنعـــت نفـــت در 
ـــر اســـت.  ـــازه، بســـیار کم هزینه ت ـــا توســـعه میدان هـــای ت مقایســـه ب
ــت  ــا معاونـ ــت بـ ــت نفـ ــا در صنعـ ــکاران مـ ــرد: همـ ــار کـ ــی اظهـ اوجـ
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری دربـــاره نیـــاز بـــه کاالهـــا و 
تجهیـــزات گلوگاهـــی وزارت نفـــت نشســـت های خوبـــی داشـــتند و 
امـــروز در ایـــن توافق نامـــه اعـــام نیـــاز کردیـــم کـــه حـــدود ۱۵ کاال و 
خدمـــت کلیـــدی مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت بـــا تـــوان ایـــن معاونـــت و 
بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان ســـاخته شـــود. 
وی افـــزود: بنـــا شـــد کنسرســـیومی بـــرای تأمیـــن ایـــن خدمـــات و 
کاالهـــا بـــه ارزش حـــدود ۲ میلیـــارد ریـــال تشـــکیل شـــود، وزارت نفـــت 
هـــم تعهـــد کـــرد کـــه ســـفارش های طوالنی مـــدت داشـــته باشـــد، بـــه 
شـــرطی کـــه اســـتانداردها رعایـــت شـــود و ایـــن اتفـــاق رقـــم می خـــورد. 
وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان اینکـــه هم اکنـــون حـــدود ۷۰ درصـــد نیازهـــای 
صنعـــت نفـــت در داخـــل تأمیـــن می شـــود و ان شـــاءهللا ۳۰ درصـــد 
باقی مانـــده هـــم بومی ســـازی می شـــود، اظهـــار کـــرد: توافق نامـــه ای 
بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــرای احیـــای 
چاه هـــای کـــم بـــازده امضـــا می شـــود کـــه بـــر اســـاس ایـــن توافـــق 
بخشـــی از پـــروژه احیـــای چاه هـــای کم بـــازده بـــه معاونـــت علمـــی 
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری واگـــذار می شـــود کـــه تحقـــق ایـــن 
پـــروژه کاهـــش هزینـــه خوبـــی بـــرای وزارت نفـــت خواهـــد داشـــت. 

اپیبند عهد خود 
اب اسزنداگن داخیل هستیم

جواد اوجی    ،    وزیر نفت
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صنعـــت آب و بـــرق کشـــور از جمله بخـــش هایـــی اســـت کـــه در 
ــره  ــواره نمـ ــران همـ ــامی ایـ ــاب اسـ ــرد انقـ ــاله عملکـ ــه 44 سـ کارنامـ
قبولـــی گرفتـــه و ثمـــرات گرانبهایـــی از خـــود بـــر جـــای نهـــاده اســـت، 
ایـــن دســـتاوردها را آمارهـــای موجـــود بـــه روشـــنی گواهـــی می دهنـــد، 
چنانکـــه تعـــداد ســـدهای بـــزرگ کشـــور از 19 ســـد در آغـــاز پیـــروزی 
انقـــاب اســـامی بـــه 195 ســـد رســـیده اســـت. شـــبکه های آبیـــاری 
ـــون و 388. 5  ـــه 2 میلی ـــار ب و زهکشـــی کشـــاورزی از 552 هـــزار هکت
هـــزار هکتـــار توســـعه یافتـــه اســـت، جمعیـــت روســـتایی تحـــت پوشـــش 
ــد  ــه بیـــش از 85 درصـ ــد بـ ــدار از 12 درصـ ــتی و پایـ ــانی بهداشـ آبرسـ
رســـیده و جمعیـــت شـــهری تحـــت پوشـــش از 74. 6 درصـــد بـــه 100 
درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت، ایـــن وضعیـــت در صنعـــت بـــرق نیـــز 
صـــادق اســـت، بـــه گونـــه ای کـــه ظرفیـــت نصـــب شـــده نیروگاه  هـــای 
کشـــور کـــه در آغـــاز پیـــروزی انقـــاب اســـامی از 7024 مـــگاوات فراتـــر 
نمی رفـــت، اکنـــون بـــه 89هـــزار و710 مـــگاوات رســـیده اســـت، متوســـط 
راندمـــان کل نیروگاه هـــای حرارتـــی از 26، 5 مـــگاوات بـــه بـــاالی 39 
مـــگاوات ارتقـــاء یافتـــه اســـت، تعـــداد مشـــترکان بـــرق از 3 میلیـــون و 
399 هـــزار مشـــترک بـــه 40 میلیـــون مشـــترک رســـیده و بـــرق رســـانی 
بـــه روســـتاها از 4367 روســـتا بـــه 58029 روســـتا یعنـــی بالـــغ بـــر 99 
درصـــد روســـتاهای کشـــور افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــن در شـــرایطی 
اســـت کـــه کشـــور تحـــت تنگناهـــای شـــدید تحریم هـــای اقتصـــادی قـــرار 
داشـــته اســـت و صـــد البتـــه کـــه فشـــارهای موجـــود اتـــکاء روز افـــزون 
ـــه ای کـــه  ـــه گون ـــه توانمندیهـــای داخلـــی را بـــه همـــراه آورده اســـت، ب ب
اکنـــون می تـــوان ادعـــا کـــرد صنعـــت آب و بـــرق نـــه تنهـــا نیازمنـــد 
تکنولـــوژی و تجهیـــزات خارجـــی نیســـت کـــه بـــه مهمتریـــن حـــوزه 
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور تبدیـــل شـــده اســـت و 
کشـــورهای پیشـــرفته نیـــز از مقاصـــد صادراتـــی آن بـــه شـــمار می رونـــد. 
در عیـــن حـــال و علی رغـــم مســـیری کـــه کشـــور مصمـــم و پرتـــوان 
در صنعـــت آب و بـــرق پیمـــوده و بـــه مـــوازات توســـعه ظرفیت هـــای 
ایجـــاد شـــده، نیازهـــا و تقاضاهـــای جدیـــدی نیـــز پـــا بـــه عرصـــه 
وجـــود نهـــاده اســـت کـــه وزارت نیـــرو را در دولـــت ســـیزدهم در برابـــر 
و  از طرح هـــا  اســـت؛  داده  قـــرار  ماموریت هـــا  از  وســـیعی  حجـــم 
پروژه هـــای پرشـــمار خـــرد و کان و البتـــه نیمـــه تمـــام تـــا مقابلـــه بـــا 
پدیده هـــای تغییـــر اقلیـــم، تنـــش آبـــی فراگیـــر ، ناتـــرازی در عرضـــه و 
تقاضـــای بـــرق و... کـــه فائـــق آمـــدن بـــر آنهـــا نیازمنـــد برنامه ریـــزی و 
همچنیـــن اقـــدام و عمـــل جســـورانه و بـــه قولـــی عـــزم جهـــادی اســـت. 
مقابلـــه بـــا ناتـــرازی تولیـــد و مصـــرف بـــرق و جلوگیـــری از تکـــرار 
بـــود  گامـــی  نخســـتین   1400 تابســـتان  گســـترده  خاموشـــی های 
ــی  ــه از افزایـــش ظرفیـــت نیروگاهـ ــرای 100 برنامـ ــر و اجـ ــا تدبیـ ــه بـ کـ
ـــی شـــد و توانســـت  ـــرق عملیات ـــا مدیریـــت مصـــرف ب ـــه ت کشـــور گرفت

ــان آورد، بـــه  ــاری بـــه ارمغـ ــتان بـــدون خاموشـــی را در ســـال جـ تابسـ
گونـــه ای علی رغـــم رشـــد ســـاالنه تقاضـــا، مصـــرف بـــرق در بخـــش 
خانگـــی قریـــب بـــه 10 درصـــد کاهـــش مصـــرف بـــه ثبـــت رســـید و 
در عیـــن حـــال صنایـــع کشـــور ضمـــن مواجـــه نشـــدن بـــا خســـارات 
ـــی  4. 7 درصـــد بیـــش از ســـال گذشـــته تامیـــن  خاموشـــی های ناگهان
انـــرژی شـــدند، اقداماتـــی کـــه طـــی ســـال های آتـــی بایـــد بـــا گام هـــای 
ـــا 140  ـــرو ب ـــز وزارت نی ـــر همیـــن اســـاس نی ـــد و ب ـــری ادامـــه یاب محکم ت
برنامـــه بـــه اســـتقبال اوج بـــار مصـــرف ســـال 1402 خواهـــد رفـــت. 
در بخـــش آب نیـــز اغلـــب مناطـــق کشـــور بـــا تنـــش آبـــی روبـــه رو بـــوده 
و کمـــاکان نیـــز هســـتند. بـــر ایـــن اســـاس اجـــرا و تســـریع پروژه هـــای 
طـــرح  چـــون  پروژه هایـــی  گرفـــت؛  قـــرار  کار  دســـتور  در  عظیمـــی 
جهاد آبرســـانی بـــه 10 هـــزار روســـتای کشـــورکه شـــاخص آبرســـانی 
پایـــدار و ســـالم روســـتایی را ظـــرف مـــدت 36 مـــاه از 80 بـــه 90 درصـــد 
ــر بـــرای تامیـــن آب شـــرب  ــاء خواهـــد داد، طـــرح آبرســـانی غدیـ ارتقـ
ســـالم و پایـــدار 52 درصـــد از جمعیـــت خوزســـتان شـــامل 26 شـــهر 
ـــوار در  ـــه همـــدان از ســـد تال ـــروژه خـــط انتقـــال آب ب و 1000 روســـتا، پ
پـــی کاهـــش آب ســـد اکباتـــان، اجـــرای خـــط انتقـــال آب بـــه دریاچـــه 
ــه،  ــی خاورمیانـ ــت محیطـ ــروژه زیسـ ــن پـ ــوان بزرگتریـ ــه عنـ ــه بـ ارومیـ
ــتان های  ــه اسـ ــان بـ ــای عمـ ــارس و دریـ ــج فـ ــا از خلیـ ــال آب دریـ انتقـ
واقـــع در فـــات مرکـــزی و شـــرق کشـــور، شناســـایی و اصـــاح نقـــاط 
ـــوان عامـــل تشـــدید خســـارات ســـیاب ها  ـــه عن بحرانـــی رودخانه هـــا ب
و بســـیاری از دیگـــر پروژه هـــای ملـــی و منطقـــه ای کـــه در تعامـــل 
بـــا ارکان دولـــت و مجلـــس تـــاش شـــد رونـــد تامیـــن اعتبارشـــان 
ــده و در  ــای کارآمـ ــز پـ ــی نیـ ــام توان بخـــش اجرایـ ــده و تمـ ــریع شـ تسـ
بـــه مرحلـــه بهره بـــرداری و اجـــرا برســـند.  حداقـــل زمـــان ممکـــن 
ـــه اعتقـــاد کارشناســـان، اجـــرای  ـــر کـــه ب چنانکـــه طـــرح آبرســـانی غدی
آن نیازمنـــد حداقـــل 36 مـــاه زمـــان بـــود بـــا عـــزم جهـــادی دســـت 
انـــدرکاران در مـــدت 8 مـــاه بـــه بهره بـــرداری رســـید و خـــط آبرســـانی 
بـــه همـــدان پـــس از 18 ســـال، در کوتاه تریـــن زمـــان عملیاتـــی شـــد. 
تردیـــدی نیســـت کـــه توســـعه و اصـــاح زیرســـاخت های صنعـــت 
آب و بـــرق در دولـــت ســـیزدهم بـــا عـــزم جهـــادی تمامـــی دســـت 
انـــدرکاران ادامـــه خواهـــد یافـــت، امـــا تـــداوم حرکـــت قطـــار توســـعه 
ایـــن زیرســـاخت های حیاتـــی، توجـــه همـــه جانبـــه تمامـــی ارکان اعـــم 
از دولـــت و مجلـــس را در تمامـــی مراحـــل از تدویـــن لوایـــح بودجه هـــای 
ســـالیانه و برنامـــه هفتـــم توســـعه گرفتـــه، تـــا تامیـــن و تخصیـــص 
اعتبـــارت و مســـاعدت مـــادی و معنـــوی در مدیریـــت موانـــع و رفـــع 
چالشـــها می طلبـــد، در ایـــن صـــورت اســـت کـــه می تـــوان امیـــدوار 
بـــود روشـــنایی چـــراغ خانه هـــا و گـــردش چـــرخ کار و تولیـــد پایـــدار 
و خـــاک ســـرزمین ایـــران اســـامی زرخیـــز و پرگهـــر باقـــی بمانـــد. 

تـداوم حرکت رو به جلو
 صنعت آب و برق در برانمه هفتم

عیل اکبر محراباین    ،   وزیر نیرو

ایدداشت وزیر نیرو به امهانمه “نبض انرژی”، 
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گذاری بر اسل تولید، 
دانش بناین و اشتاغل آفرین در حوزه انرژی

ســال 1401 بــا نامگــذاری تولیــد، دانــش بنیــان 
و اشــتغال آفرین در حالــی روزهــای پایانــی خــود 
را ســپری می کنــد کــه ســالی سراســر مملــو از 
بیــم و امیــد بــرای دســتیابی بــه تولیــد بیشــتر بــا 
همیــاری شــرکت های دانــش بنیــان و دســت آخــر 
بــرای تحقــق افزایــش اشــتغال بــود. ســال 1401 از 
همــان آغازیــن روزهــای شــروع بــه فعالیــت یــک 
هدفــی را ســرلوحه برنامه هــا و طرح هــای خــود 
بــه کار گرفــت و آن هــم اســتفاده از تکنولــوژی 
روز دنیــا بــا همــکاری شــرکت های دانــش بنیــان 
و همفکــری بــا بدنــه دانشــگاهی و متخصصیــن 
کشــور بــود تــا در نهایــت چنیــن پیشــرفتی بــه 
تولیــد و دســت آخــر بــه افزایــش اشــتغال برســد.
از جملــه طرح هــا وقراردادهــای صــورت گرفتــه 
ایــن  در  کــه  همــکاری  نامه هــای  تفاهــم  یــا  و 
ســال بــه امضــا رســید گــواه ایــن موضــوع بــود 
که بخــش تولیــد کشــور بویــژه ســاخت داخــل، 
شــرکت ها  بــا  همــکاری  بــه  بیشــتری  تمایــل 
ــد و تحریم هــا  ــان از خــود نشــان دادن دانــش بنی
و محدودیت هــای بیــن المللــی نیــز نتوانســت 
کنــد. وارد  خللــی  همــکاری  ایــن  پیشــبرد  بــه 
البته سایه سنگین تحریم ها خود دلیلی بود 
تا تولید کشور بویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی 
بــه همفکــری بــا شــرکت های دنش بنیــان ترغیب 
کنــد و خوشــبختانه چنیــن نگرشــی هــم نتایــج 
مثبتــی بــا خــود بــه همــراه داشــت. در ایــن گزارش 
بــه بررســی توصیفــی از حــوزه انــرژی از جملــه 
نفــت، گاز، پاالیــش و پخــش، پتروشــیمی و بــرق 
در ســال 1401 کــه تقــارن بــا ســال تولیــد، دانــش 
می پردازیــم. اســت،  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان 

بـــا ایـــن خبـــر وارد موضـــوع نفـــت می شـــویم 
ـــرا محســـن خجســـته مهر مدیرعامـــل  کـــه اخی
بـــه  بـــا اشـــاره  ایـــران  شـــرکت ملـــی نفـــت 
دولـــت  در  نفـــت  تولیـــد  ظرفیـــت  اینکـــه 
ســـیزدهم در پایـــان ســـال 1400 بـــه مقـــدار 
گفـــت:  بازگشـــت،  تحریم هـــا  از  پیـــش 
ظرفیـــت تولیـــد نفـــت ایـــران تـــا پایـــان 1401
۴ بـــه  شـــده  انجـــام  کـــه  اقدام هایـــی  بـــا 
میلیـــون و ۳۸ هـــزار بشـــکه در روز افزایـــش 
می یابـــد و بـــا توجـــه بـــه افزایـــش ظرفیـــت 
تولیـــد نفـــت و کشـــش بازارهـــای بین المللـــی 
امـــکان افزایـــش صـــادرات نیـــز وجـــود دارد.

از ســـوی دیگـــر، حمیـــد حســـینی ســـخنگوی 
ـــدگان فرآورده هـــای نفـــت،  ـــه صادرکنن اتحادی
گاز و پتروشـــیمی می گویـــد: بـــا وجـــودی کـــه 
قیمـــت نفـــت در ســـال 1401 بـــه محـــدوده 
نســـبت  بـــه  امـــا  اســـت  رســـیده  دالر   ۸۲
مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته بیـــش از ۱۱
دالر بیشـــتر شـــده اســـت، بـــه همیـــن دلیـــل 
درآمـــد حاصـــل از صـــادرات نفتـــی کشـــور 
ـــران  ـــه رشـــد ارزش صـــادرات نفتـــی ای منجـــر ب
شـــده اســـت، هرچنـــد تغییـــری در حجـــم 
بـــه  توجـــه  بـــا  امـــا  نداشـــته ایم.  صـــادرات 
افـــت اخیـــری کـــه قیمـــت نفـــت پیـــدا کـــرده 
بازهـــم میانگیـــن قیمـــت نفـــت بیشـــتر از 
ســـال گذشـــته اســـت و همیـــن مســـاله باعـــث 
تـــا پیش بینـــی شـــود درآمـــد نفتـــی  شـــده 
باشـــد.  از ســـال گذشـــته  بیشـــتر  امســـال 

افزایـــش تـــوان تولیـــد و چشـــم انـــداز صـــادرات 
بـــه  را  آن   1401 ســـال  در  نفـــت  صنعـــت 
مجموعـــه ای بـــدل کـــرده اســـت کـــه بـــا قابلیـــت 
شـــرکت های دانـــش بنیـــان توانســـته اســـت 
ببـــرد. در ســـالی کـــه  پیـــش  را  ایـــن مهـــم 
گذشـــت دســـتاورد ایـــن همـــکاری در قـــرارداد 
120 میلیـــون دالری بـــا دانـــش بنیان هـــا و 
رقابـــت بیـــش از ۶۰ دســـتاورد دانش بنیـــان 
در توســـعه فنـــاوری، ایده هـــای نوآورانـــه در 
صنعـــت نفـــت شـــکل گرفـــت. رونمایـــی از 
احیـــای  زمینـــه  در  دانش بنیـــان  محصـــول 
ــتین  ــگاه نخسـ ــازده در نمایشـ ــای کم بـ چاه هـ
کنگـــره بین المللـــی زنـــان تأثیرگـــذار تحقـــق 
ـــان، در چـــاه  ـــن محصـــول دانش بنی یافـــت. ای
شـــماره ۳۰۸ شـــرکت بهره بـــرداری نفـــت و گاز 
مـــارون نیـــز به صـــورت میدانـــی تســـت شـــده و 
از نظـــر فنـــی ازســـوی کارگـــروه فنـــی و عملیاتـــی 
ایـــران و مناطـــق  شـــرکت های ملـــی نفـــت 
ــده و  ــی شـ ــی میدانـ ــوب ارزیابـ ــز جنـ نفت خیـ
بهـــره وری صددرصـــدی آن تأییـــد شـــده اســـت.
همچنیـــن نخســـتین قـــرارداد احیـــای چاه هـــای 
کم بـــازده و غیرفعـــال شـــرکت ملی نفـــت ایران 
بـــا یـــک شـــرکت دانش بنیـــان نیـــز دســـتاورد 
دیگـــری بـــرای رشـــد صنعـــت نفـــت کشـــور در 
ســـال 1401 بـــوده اســـت. مدیرعامـــل شـــرکت 
ملـــی مناطـــق نفت خیـــز جنـــوب در آییـــن 
تنفیـــذ نخســـتین قـــرارداد احیـــای چاه هـــای 
کـــم بـــازده و غیرفعـــال بـــا یـــک شـــرکت دانـــش 

نفت

گزارشی توصیفی از بررسی اسیل که گذشت، 
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بنیـــان گفـــت: افزایـــش عمـــر چاه هـــا می توانـــد 
اقتصـــاد طرح هـــا را متأثـــر کنـــد و بـــه کاهـــش 
هزینه هـــا منجـــر شـــود. همچنیـــن ایـــن اقـــدام 
یکـــی از راهکارهایـــی اســـت کـــه در آینـــده از 
می کنـــد.  جلوگیـــری  نفـــت  تولیـــد  بحـــران 
امضـــا توافـــق نامـــه همـــکاری وزارت نفـــت 
اقتصـــاد  و  فنـــاوری  علمـــی  معاونـــت  بـــا 
ــه  ــان ریاســـت جمهـــوری در زمینـ دانـــش بنیـ
فناوری هـــای  و  تجهیـــزات  بومی ســـازی 
مناســـبت  بـــه  نفـــت،  صنعـــت  گلوگاهـــی 
دهـــه فجـــر امســـال نیـــز خـــود اقدامـــی در 
راســـتای همـــکاری مســـتمر بـــا ســـازندگان 
داخلـــی بـــوده اســـت. وزیـــر نفـــت در آییـــن 
ــد  ــت خریـ ــه، حمایـ ــق نامـ ــن توافـ ــای ایـ امضـ
رعایـــت  بـــه  مشـــروط  را  داخلـــی  کاالی 
اســـتاندارهای صنعـــت نفـــت، دو تـــا 4 ســـال 
آینـــده تضمیـــن کـــرد. ایـــن توافق نامـــه چهـــار 
ســـاله بـــه ارزش ۲ میلیـــارد دالر به منظـــور 
تجهیـــز  قلـــم   ۱۵ حـــدود  بومی ســـازی 
کلیـــدی صنعـــت نفـــت امضـــا شـــده اســـت.

از  کـــرد:  اعـــام  نفـــت  وزیـــر  اوجـــی  جـــواد 
ـــت ســـیزدهم تـــاش  ـــه کار دول ـــدای آغـــاز ب ابت
ــی  ــا و تجهیزاتـ ــد دنیـ ــم از دانـــش روزآمـ کردیـ
جدیـــد در صنعـــت نفـــت کشـــور اســـتفاده 
ــاخت  ــه سـ ــون زمینـ ــان تاکنـ ــم، از آن زمـ کنیـ
۲۵۰ قلـــم کاال در داخـــل مهیـــا شـــده و تعـــداد 
شـــرکت   ۱۵۰ از  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
بـــه ۵۵۰ شـــرکت رســـیده اســـت. اســـتفاده 
و  می کنـــد  کمتـــر  را  هزینه هـــا  فنـــاوری،  از 
بهـــره وری را بـــاال می بـــرد و حداقـــل روزانـــه ۹۰۰
هـــزار بشـــکه از ظرفیـــت افزایـــش تولیـــد نفـــت 
را می تـــوان از طریـــق ازدیـــاد برداشـــت نفـــت از 
طریـــق روش هـــای دانش بنیـــان محقـــق کـــرد.

وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان اینکـــه هم اکنـــون حـــدود 
۷۰ درصـــد نیازهـــای صنعـــت نفـــت در داخـــل 
تأمیـــن می شـــود و ۳۰ درصـــد باقی مانـــده 
کـــرد:  اظهـــار  می شـــود،  بومی ســـازی  هـــم 
توافق نامـــه ای بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ریاســـت جمهـــوری بـــرای احیـــای چاه هـــای 
کـــم بـــازده امضـــا می شـــود. بـــر اســـاس ایـــن 
پـــروژه احیـــای چاه هـــای  از  توافـــق بخشـــی 
فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بـــه  کم بـــازده 
کـــه  می شـــود  واگـــذار  جمهـــوری  ریاســـت 
تحقـــق ایـــن پـــروژه کاهـــش هزینـــه خوبـــی 
داشـــت. خواهـــد  نفـــت  وزارت  بـــرای 

بومی ســـازی ۱۳۸۶ قطعـــه در کارگاه مجتمـــع 
عظیـــم  دســـتاورد  از  جنوبـــی  پـــارس  گاز 
مجموعـــه گاز کشـــور بـــرای تولیـــد، دانـــش 
اســـت. بـــوده  آفرینـــی  اشـــتغال  و  بنیـــان 

احمـــد باهـــوش مدیرعامل مجتمـــع گاز پارس 
ـــا انجـــام اقدام هـــای  ـــی اعـــام کـــرد کـــه ب جنوب
و کارکنـــان  نـــوآور و خاقانـــه متخصصـــان 
کارگاه مرکـــزی ایـــن مجموعـــه، از ابتدای ســـال 
1401 تـــا پایـــان آذرمـــاه بیـــش از ۱۳۸۶ قطعـــه و 
تجهیـــزات در ایـــن کارگاه داخلی ســـازی شـــده 
اســـت. همچنیـــن با هـــدف تحقـــق برنامه های 
تعریف شـــده در ســـال »تولیـــد، دانش بنیـــان، 
اشـــتغال آفرین« و تـــاش بـــرای تولیـــد پایـــدار 
گاز، کارکنـــان و متخصصـــان کارگاه مرکـــزی 
مجتمـــع هـــر روزه بـــرای مهندســـی معکـــوس 
و داخلی ســـازی قطعـــات و تجهیـــزات مـــورد 
تـــاش می کننـــد. ایـــن مجموعـــه  نیـــاز در 

طبیعـــی  گاز  تولیـــد  تـــوان   1401 ســـال  در 
مکعـــب  متـــر  میلیـــون   45 روزانـــه  کشـــور 
از  بهـــره منـــدی  افزایـــش داشـــته اســـت و 
ایـــن میـــزان افزایـــش تولیـــد توانســـته اســـت 
تاکنـــون 99 شـــهر و 89 روســـتا را در ایـــران 
کنـــد. بهره منـــد  رســـانی  گاز  نعمـــت  از 

مجیـــد چگینـــی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی 
گاز ایـــران می گویـــد: پروژه هـــای اولویـــت دار 

شـــرکت ملـــی گاز ایـــران در ســـال ۱۴۰۱ تمرکـــز 
ــاده  ــروم و دورافتـ ــق محـ ــه مناطـ ــانی بـ گازرسـ
از جملـــه اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان، 
هرمـــزگان و بخـــش جنوبـــی اســـتان کرمـــان در 
بهره بـــرداری  بوده انـــد.  گازرســـانی  اولویـــت 
خط انتقال گاز  به زابل و تزریق گاز به طول 
۲۲۰ کیلومتـــر انجـــام شـــده اســـت، همچنیـــن 
سیســـتان  جنـــوب  بـــه  مربـــوط  پروژه هـــای 
اجراســـت. حـــال  در  هـــم  بلوچســـتان  و 

راه انـــدازی ۳ مرکـــز نـــوآوری در ادامـــه و تمرکـــز 
بـــه شـــعار ســـال ۱۴۰۱، یکـــی از راهبردهـــای 
اساســـی وزارت نفـــت و به ویـــژه در صنعـــت 
گاز بـــوده و مقـــرر شـــده اســـت ایـــن ســـه 
مرکـــز نـــوآوری از جملـــه شـــهید هاشـــمی نژاد، 
راه انـــدازی  تهـــران  و  جنوبـــی  پـــارس 
و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  تـــا  شـــوند 
اســـتارت آپ ها فعالیـــت خـــود را ادامـــه دهنـــد. 
گاز  ملـــی  شـــرکت  می گویـــد:  چگینـــی 
ایـــران بـــرای تولیـــد کاالی ایرانـــی و حمایـــت 
شـــرکت های  از  یکـــی  داخـــل  ســـاخت  از 
پیشـــتاز بـــوده اســـت. بهره منـــدی از تـــوان 
هوشمندســـازی  به منظـــور  دانش بنیان هـــا 
بـــا  و  بـــوده  تأکیـــد  مـــورد  گاز  کنتورهـــای 
مذاکـــره  داخلـــی  شـــرکت   ۱۱ از  بیـــش 
کردیـــم تـــا بـــه هوشمندســـازی کنتورهـــا و 

گـــاز
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بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی کمـــک کنیـــم. 
ــاز  ــازی پاالیشـــگاه فـ ــوم شیرین سـ ــف سـ ردیـ
۱۴  کـــه پـــروژه عظیمـــی در مجتمـــع گازی 
ماه هـــای  در  اســـت  بـــوده  جنوبـــی  پـــارس 
اســـت.  شـــده  عملیاتـــی   1401 ســـال  آخـــر 
پاالیشـــگاه گازی فـــاز ۱۴ پـــارس جنوبـــی را 
پایانـــی پاالیشـــگاه های  ایســـتگاه  می تـــوان 
میـــدان گازی پـــارس جنوبـــی برشـــمرد. پیـــش 
از ســـاخت ایـــن مجتمـــع، ۱۲ پاالیشـــگاه بـــا 
دریافـــت گاز از بخـــش دریـــا و فـــرآورش آن، گاز 
شـــیرین به شـــبکه سراســـری تزریـــق می شـــد، 
ــی  ــکوی دریایـ ــه ۴ سـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ امـ
کارهـــای  انجـــام  و  آمدنـــد  به مـــدار  فـــاز ۱۴ 
ــی،  ــاز ۱۱ پارس جنوبـ ــعه فـ ــاز توسـ ــی آغـ اجرایـ
بـــا احتمـــال افزایـــش تولیـــد، نیـــاز بـــه ایجـــاد 
ـــه روز  ظرفیـــت پاالیشـــی در ایـــن منطقـــه روزب
حیاتی تـــر می شـــد لـــذا بـــر همیـــن اســـاس، 
بـــا  جنوبـــی  پـــارس   ۱۴ فـــاز  پاالیشـــگاه 
کارگـــران  و  متخصصـــان  تـــاش  و  همـــت 
ایرانـــی، اکنـــون در شـــرف تکمیـــل اســـت. 
گاز  مجتمـــع  مدیرعامـــل  باهـــوش  احمـــد 
ایـــن  نخســـت  اولویـــت  جنوبـــی  پـــارس 
مجموعـــه را تولیـــد پایـــدار گاز و فرآورده هـــای 
جانبـــی اعـــام می کنـــد و می گویـــد:  مجتمـــع 
پـــارس جنوبـــی پیشـــتاز تولیـــد، دانش بنیـــان و 
اشـــتغال آفرینی در صنعت پرافتخار نفت در 
کشـــور اســـت. بـــا تـــاش و همـــت متخصصان 
ســـیزده گانه  پاالیشـــگاه های  کارکنـــان  و 
ابتـــدای  از  جنوبـــی،  پـــارس  گاز  مجتمـــع 
امســـال تـــا پایـــان آذرمـــاه بیـــش از ۱۴۰ میلیـــارد 
سراســـری  لولـــه  خـــط  بـــه  گاز  مترمکعـــب 
بـــا تأمیـــن  اکنـــون  کشـــور تزریـــق شـــده و 
ــوزه  ــه حـ ــال بـ ــور و ارسـ ۷۵ درصـــدی گاز کشـ
ــیار شـــاخص و  ــال،  نقـــش بسـ ــه  انتقـ ده گانـ
کلیـــدی در تأمیـــن ســـبد انـــرژی کشـــور داریـــم.
۵۰ به کارگیـــری  و  اســـتفاده  بـــه  باهـــوش 
ســـاخت  باکیفیـــت  کاالهـــای  از  درصـــدی 
پـــارس  گاز  مجتمـــع  فازهـــای  در  داخـــل 
می گویـــد:  و  می کنـــد  تاکیـــد  جنوبـــی 
اســـتفاده از ظرفیـــت و تـــوان شـــرکت های 
دانش بنیـــان و ســـازنده قطعـــات و تجهیـــزات 
باکیفیـــت ایرانـــی و کســـب مقـــام برتـــر ایـــن 
راهبـــردی  اقـــام  از  اســـتفاده  در  مجتمـــع 
نفـــت،  بـــار اول در ســـطح وزارت  ســـاخت 
»تولیـــد،  ســـال  در  بی نظیـــر  افتخـــارات  از 
اســـت. اشـــتغال آفرین«  و  دانش بنیـــان 

بـــر اســـاس آمارهـــای بـــه دســـت آمـــده، ظرفیـــت 
پاالیشـــی کشـــور از نفـــت خـــام و میعانـــات 
از  ســـیزدهم  دولـــت  در  پاالیشـــگاه ها  گازی 
۲ میلیـــون و ۱۷۰ هـــزار بشـــکه در روز بـــه ۲
میلیـــون و ۲۸۶ هـــزار بشـــکه در روز افزایـــش 
داشـــته کـــه نشـــان دهنـــده رشـــدی ۵ درصـــدی 
در ایـــن حـــوزه اســـت. نگاهـــی بـــه عملکـــرد 
ــه   ــان می دهدکـ ــور نشـ صنعـــت پاالیـــش کشـ
بـــر  افـــزون  اســـت  توانســـته  ایـــن صنعـــت 
ظرفیـــت  آمـــار  و  ارقـــام  بـــه  بهبودبخشـــی 
پاالیشـــی کشـــور و تولیـــد بنزیـــن و نفتـــگاز، در 
حـــوزه تولیـــد و توزیـــع پایدار ســـوخت در کشـــور، 
ــایه و  ــورهای همسـ ــا کشـ توســـعه همـــکاری بـ
همســـو در حـــوزه پاالیـــش تـــا تجـــارت فـــرآورده 
و صـــدور خدمـــات فنـــی، مهندســـی گام هـــای 
مهمـــی بـــردارد و افـــزون بـــر آن طرح هـــای مهـــم 
بهینه ســـازی پاالیشـــی را هـــم تکمیـــل کنـــد.

آمارهـــا نشـــان می دهـــد بـــا تکمیـــل برخـــی 
پاالیشـــگاه های  در  بهینه ســـازی  طرح هـــای 
کشـــور، تولیـــد متوســـط بنزیـــن کشـــور، ۱۰

درصـــد رشـــد یافتـــه و از ۹۳.۷۶ میلیـــون لیتـــر 
در روز بـــه ۱۰۳ تـــا 105 میلیـــون لیتـــر در روز 
رســـیده اســـت. در بـــازه زمانـــی پاییـــز ۱۴۰۰ تـــا 
پاییـــز ۱۴۰۱ همچنیـــن تولیـــد نفتـــگاز )گازوئیـــل( 
کشـــور ۱۱ درصـــد رشـــد یافتـــه و از عـــدد ۱۰۲
بـــه ۱۱۴ میلیـــون و ۸۱ هـــزار بشـــکه در روز 

میلیـــون و ۱۴ هـــزار لیتـــر در روز رســـیده اســـت.
نگاهـــی بـــه عملکـــرد شـــرکت ملـــی پاالیـــش و 
پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی نشـــان می دهـــد این 
ـــر طرح هـــای بهینه ســـازی  ـــا تمرکـــز ب صنعـــت ب
پاالیشـــگاه ها، بـــه ســـرانجام رســـاندن ۱۱ طـــرح 
بهینه ســـازی موجـــود در پاالیشـــگاه های کشـــور 
را به منظـــور افزایـــش تولیـــد فرآورده هـــای بـــا 
ارزش افـــزوده باالتـــر را در دســـتور کار قـــرار داده 
اســـت، بـــه نحـــوی کـــه تنهـــا بـــا بهره بـــرداری از فـــاز 
یک واحد تصفیه نفتگاز پاالیشگاه اصفهان، 
تولیـــد نفـــت گاز بـــا کیفیـــت یـــورو ۵ در کشـــور 
روزانـــه ۱۶ میلیـــون لیتـــر افزایـــش یافتـــه اســـت.

و  توســـعه  طـــرح   ۲ فـــاز  نخســـت  مرحلـــه 
تثبیـــت ظرفیـــت پاالیشـــگاه آبـــادان به عنـــوان 
پاالیشـــی  واحدهـــای  بزرگ تریـــن  از  یکـــی 
کشـــور بـــا ظرفیـــت ۲۱۰ هـــزار بشـــکه در روز 
در  کـــه  اســـت  شـــده  بهره بـــرداری  آمـــاده 
فرآورده هـــای  کمیـــت  آن  نخســـت  مرحلـــه 
ــه دوم  ــگاه و در مرحلـ ــن پاالیشـ ــدی در ایـ تولیـ
کیفیـــت فرآورده هـــای تولیـــدی ایـــن پاالیشـــگاه 
در  مهمـــی  نقـــش  کـــه  می یابـــد  افزایـــش 
تولیـــد محصـــوالت ســـبک و بـــا ایجـــاد ارزش 
ــا خواهـــد کـــرد. افـــزوده بیشـــتر در کشـــور ایفـ
صنعـــت پاالیـــش کشـــور از ابتـــدای آغـــاز بـــه کار 
از  جلوگیـــری  به منظـــور  ســـیزدهم  دولـــت 
خام فروشـــی و ایجـــاد ارزش افـــزوده از طریـــق 
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تکمیـــل زنجیـــره ارزش صنعـــت نفـــت و گاز 
بـــا تمرکـــز بـــر لـــزوم توســـعه ظرفیـــت پاالیشـــی 
کشـــور بـــا اتـــکا بـــه تـــوان داخلـــی و بخـــش 
پتروپاالیشـــگاه های  احـــداث  خصوصـــی، 
بـــه ظرفیـــت ۱.۴۹ میلیـــون بشـــکه  جدیـــد 
اســـت  داده  قـــرار  کار  دســـتور  در  را  روز  در 
کـــه پیگیـــری مشـــارکت نامه و تأمیـــن مالـــی 
پتروپاالیشـــگاه شـــهید ســـلیمانی و پاالیشـــگاه 
ســـرمایه گذاری  بـــا  مکـــران جمعـــاً  مرواریـــد 
و  بانک هـــا  بـــا  دالر  میلیـــارد   ۱۸ حـــدود 
جملـــه  از  داخلـــی  بـــزرگ  هلدینگ هـــای 
ــت. ــوزه اسـ ــن حـ ــده در ایـ ــای انجام شـ اقدام هـ

اجـــرای  پیگیـــری  همچنیـــن  معاونـــت  ایـــن 
ـــان  ـــد پاالیشـــی ســـایر متقاضی طرح هـــای جدی
بـــه ظرفیـــت حـــدود ۱.۲ میلیـــون  را جمعـــاً 
دارد. کار  دســـتور  در  روز  در  بشـــکه 

صنعـــت پاالیـــش نفـــت کشـــور همچنیـــن 
به منظـــور ارتقـــای فنـــاوری، توســـعه حمایـــت از 
شـــرکت های دانش بنیـــان، توســـعه و حمایـــت 
از پیمانـــکاران و ســـازندگان صاحـــب صاحیـــت 
داخلی را در دستور کار قرار داده است که ادامه 
تولیـــد کاتالیســـت موردنیـــاز پاالیشـــگاه های 
آبـــادان و امـــام خمینـــی )ره( شـــازند بـــا هـــدف 
در  دالر  میلیـــون   ۲۰ حداقـــل  صرفه جویـــی 
ــا شـــرکت های داخلـــی و دانش بنیـــان  ســـال بـ
از مهم تریـــن اقدام هـــا در ایـــن حـــوزه اســـت.

از دیگـــر ســـو، علـــی اکبـــر نژادعلـــی مدیرعامـــل 
شـــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی در 
ماه هـــای آخـــر ســـال 1401 از همـــه شـــرکت های 
دانش بنیـــان فعـــال در حوزه تجهیزات ســـامانه 
فرآینـــد  تکمیـــل  بـــرای  ســـوخت،  هوشـــند 
بومی ســـازی تجهیـــزات ایـــن ســـامانه دعـــوت 
ــی از  ــن رونمایـ ــرد. وی در آییـ ــکاری کـ ــه همـ بـ
تولیـــد کارت هوشـــمند ســـوخت گفـــت: یکـــی 
از چالش هـــای مـــا در حـــوزه تجهیـــزات ســـامانه 
هوشـــمند ســـوخت، انحصـــاری بـــودن فنـــاوری 
تراشـــه های کارت هوشـــمند ســـوخت بوده که 
تنها در اختیار چند کشـــور بود و خوشـــبختانه 
ــوزه  ــازی در حـ ــه ســـمت بومی سـ ــون بـ هم اکنـ
کارت هـــای هوشـــمند ســـوخت ازســـوی بانـــک 
کشـــورهای  از  کـــه  برداشـــته  ایم  گام  ملـــی 
خارجـــی به طـــور کامـــل بی نیـــاز خواهیـــم شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـــای 
نفتـــی بـــا اشـــاره بـــه فرســـوده و ناکارآمـــد شـــدن 
عرضـــه  جایگاه هـــای  تجهیـــزات  از  بعضـــی 
ســـوخت، بیـــان کـــرد: تاکنـــون موفـــق شـــده ایم 
هوشـــمند  ســـامانه  تجهیـــزات  از  بعضـــی 
را  دارنـــد  ســـاله   ۲۰ قدمـــت  کـــه  ســـوخت 
دانش بنیـــان  شـــرکت  چنـــد  همـــکاری  بـــا 
بومی ســـازی کنیـــم کـــه امـــروز چنـــد نمونـــه از 
آن در جایگاه هـــای عرضـــه ســـوخت نصـــب و 
آزمون هـــای چندبـــاره آن نیـــز انجـــام شـــده و بـــه 
مرحلـــه قـــرارداد رســـیده و تولیـــد انبـــوه آن آغـــاز 

و بـــا تجهیـــزات قدیمـــی جایگزین شـــده اســـت.
صنعـــت پاالیـــش نفـــت کشـــور همچنیـــن 
به منظـــور ارتقـــای فنـــاوری، توســـعه حمایـــت 
و  توســـعه  دانش بنیـــان،  شـــرکت های  از 
حمایـــت از پیمانـــکاران و ســـازندگان صاحـــب 
قـــرار  کار  دســـتور  در  را  داخلـــی  صاحیـــت 
تولیـــد کاتالیســـت  ادامـــه  کـــه  داده اســـت 
امـــام  و  آبـــادان  پاالیشـــگاه های  موردنیـــاز 
خمینـــی )ره( شـــازند بـــا هـــدف صرفه جویـــی 
بـــا  ســـال  در  دالر  میلیـــون   ۲۰ حداقـــل 
از  دانش بنیـــان  و  داخلـــی  شـــرکت های 
مهم تریـــن اقدام هـــا در ایـــن حـــوزه اســـت.

» در ســـال 1401 پتروشـــیمی ها ۱۵ میلیـــارد 
ــا تزریـــق می کننـــد و ۱۷ ــامانه نیمـ دالر بـــه سـ

میلیـــارد دالر هـــم صـــادرات خواهنـــد داشـــت. 
قبـــل 12 ســـال  در  میـــزان  ایـــن  درحالیکـــه 

میلیـــارد دالر بـــوده کـــه ایـــن پرچـــم دار بـــودن 
درآمدزایـــی پتروشـــیمی ها در ســـال 1401 بـــوده 
است.« این جمله را مهدوی دبیر کارفرمایی 
صنعـــت پتروشـــیمی عنـــوان می کنـــد و معتقـــد 
اســـت ارزآوری محصـــوالت پتروشـــیمی حتـــی 
صـــادرات  امـــکان  کـــه  تحریم هـــا  زمـــان  در 
بـــه دشـــواری صـــورت می گیـــرد نیـــز تحقـــق 
یافتـــه اســـت؛ بـــه طـــوری کـــه ایـــن صنعـــت 
در اوج تحریم هـــا بیـــش از ۵۴ میلیـــارد دالر 
بـــرای کشـــور ارزآوری داشته اســـت و به طـــور 

صنعت پتروشییم
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نبـض انرژی

میانگیـــن ســـاالنه ۸۰ درصـــد درآمـــد صادراتـــی 
ایـــن صنعـــت از طریـــق ســـامانه نیمـــا بـــه 
اســـت. بازگشـــته  کشـــور  اقتصـــاد  چرخـــه 

تشـــکر و قدردانـــی رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی 
در ســـال جـــاری از پتروشـــیمی ها، نـــکات بـــارزی 
را نشـــانه مـــی رود کـــه گـــردش مالـــی اقتصـــاد 
کشـــور و مبـــادالت بیـــن المللـــی نیازمنـــد ارز 
اســـت کـــه پیشـــرو بـــودن صنعـــت پتروشـــیمی 
هر گونه احتمال نابسامانی ارزی در بازار را از 
بیـــن می بـــرد. بـــه عبارتـــی بروز نابســـامانی ارزی 
ــیمی ها  ــرا پتروشـ ــوده زیـ ــی بـ ــازار، مقطعـ در بـ
کرده انـــد. جبـــران  آنـــرا  ســـرعت  بـــه 

را  ســـختی  روزهـــای  تحریم هـــا  اگرچـــه 
بـــرای کشـــور رقـــم زدنـــد امـــا پتروشـــیمی ها 
به عنـــوان صنعتـــی کـــه حجـــم عظیمـــی از 
منابـــع درآمـــدی کشـــور از طریـــق فـــروش و 
صـــادرات محصـــوالت آن هـــا تأمیـــن می شـــود 
و ایـــن صنعـــت بـــا وجـــود افزایـــش هزینـــه 
حمل ونقـــل، لجســـتیک و جابه جایـــی ارزی یـــا 
هزینـــه مـــواد مصرفـــی واحدهـــا تـــا بـــه امـــروز 
ــا بـــر  در بـــه حداقـــل رســـاندن تأثیـــر تحریم هـ
ـــه گـــواه آمـــار رســـمی ســـامانه  ایـــن صنعـــت، ب
نیمـــا، موفـــق عمـــل کـــرده اســـت و چرخ هـــای 
و  نشـــده  متوقـــف  پتروشـــیمی  صنعـــت 
تولیـــد و صـــادرات محصـــوالت تـــداوم دارد.

مرتضـــی شـــاهمیرزایی مدیرعامـــل شـــرکت 
ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی ضمـــن تشـــریح 
دربـــاره  اخیـــر،  ســـال  یـــک  دســـتاوردهای 
چشـــم انداز و برنامه هـــای آینـــده ایـــن صنعـــت 
می گویـــد: متخصصـــان ایرانـــی در ســـال 1401 
ســـکان پتروشـــیمی را به دســـت گرفتنـــد و ایـــن 
صنعـــت را بـــدون خللـــی اداره کردنـــد. ۶ طـــرح 
پتروشـــیمی  کـــه  آماده ســـازی شـــده  بـــزرگ 
خمیـــن در تابســـتان امســـال هم زمـــان بـــا 
ســـفر رئیس جمهـــوری بـــه اســـتان مرکـــزی 
بـــه بهره بـــرداری رســـیده اســـت کـــه نقـــش 
مهمـــی در اشـــتغال زایی و زنجیـــره ارزش دارد. 
بدیـــن وســـیله، پروپیلـــن پاالیشـــگاه اراک بـــه 
پتروشیمی خمین منتقل می کنیم که تبدیل 
بـــه مـــاده اولیـــه صنایـــع مختلفـــی می شـــود 
کـــه به طـــور مســـتقیم در توســـعه صنایـــع 
دیگـــر از جملـــه صنعـــت نســـاجی نقـــش دارد.

وی در تبییـــن دیگـــر طرح هـــای در حـــال اجـــرای 
صنعـــت پتروشـــیمی می گویـــد: طـــرح دیگـــری 
ــاده بهره بـــرداری اســـت، طـــرح پـــارس  ــه آمـ کـ

گایکول بوشـــهر اســـت که در تکمیل زنجیره 
صنایـــع  در   ،)PET( پـــت  در  به ویـــژه  ارزش 
پاســـتیک و نســـاجی و بطـــری و حتـــی مـــاده 
اولیـــه پارچـــه مشـــکی می توانـــد بـــه مـــا کمـــک 
کنـــد. مجتمـــع دیگـــری کـــه تـــا پایـــان ســـال 
بـــه بهره بـــرداری می رســـد، مجتمـــع متانولـــی 
اســـت کـــه مـــاده پایـــه بـــرای ادامـــه زنجیـــره 
ــر  ــوالت دیگـ ــی از محصـ ــد بخشـ ارزش و تولیـ
ــع  ــن یـــک مجتمـ ــد، همچنیـ ــن می کنـ را تأمیـ
حـــال  در  اردبیـــل  اســـتان  در  پتروشـــیمی 
اجراســـت کـــه گاز را دریافـــت می کنـــد و چرخـــه 
را کامـــل طـــی و MDF تولیـــد می کنـــد. مرحلـــه 
نخســـت ایـــن پـــروژه آمـــاده بهره بـــرداری اســـت 
و نقـــش محـــوری در شـــمال غـــرب کشـــور دارد.

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی 
ــی از  ــد: یکـ ــرح NGL ۳۲۰۰ می گویـ ــاره طـ دربـ
طرح هایـــی کـــه مایـــه افتخـــار کشـــور اســـت 
بـــا  طـــرح  ایـــن  اســـت.   ۳۲۰۰  NGL طـــرح 
ظرفیـــت ۹۶۶ هـــزار تـــن در ســـال، گاز منطقـــه 
غرب کارون را جمع آوری و خوراک پتروشیمی 
بنـــدر امـــام را تأمیـــن می کنـــد کـــه تبدیـــل بـــه 
محصـــوالت بـــا ارزش افـــزوده باالتـــر می شـــود. 
در حـــوزه دانش بنیان هـــا در بخـــش پتروشـــیمی 
و  گرفـــت  صـــورت  چشـــمگیری  اقدامـــات 
باعـــث شـــد تـــا ایـــران در جرگـــه صادرکننـــدگان 
کاتالیست بین کشورهای منطقه قرار بگیرد. 
همچنیـــن در حـــوزه ۶ کاتالیســـت توانســـت 
صاحـــب عنـــوان و دانـــش فنـــی شـــود. از جملـــه 
کاتالیســـت ســـنتز آمونیـــاک، ســـنتز متانـــول 
ــاید  ــرات  و کاتالیســـت اتیلن اکسـ ــواع نیتـ و انـ
اســـت.  پتاســـیم  کربنـــات  فعالگرهـــای  و 
همچنیـــن وزیـــر نفـــت نیـــز تکلیـــف کرده اســـت 
محصـــول راهبـــردی کاتالیســـت صنعـــت نفـــت 
در واحدهـــای تابعـــه شـــرکت ملـــی صنایـــع 
پتروشـــیمی در بخـــش خصوصـــی و دولتـــی 
بـــا هدایـــت شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری تـــا 
ایـــن  پایـــان دولـــت بومی ســـازی شـــود کـــه 
پـــرواز بزرگـــی در صنعـــت پتروشـــیمی اســـت.

یکـــی دیگـــر از افتخـــارات کشـــور در حـــوزه 
صنعـــت  تجهیـــزات  و  کاال  بومی ســـازی 
پتروشـــیمی ایـــن اســـت کـــه هـــر محصـــول 
و  طراحـــی  و  فرآینـــد  بـــه  نیـــاز  پتروشـــیمی 
الیســـنس خـــود دارد و بالـــغ بـــر ۹۹ کاتالیســـت 
اســـت  پتروشـــیمی  صنعـــت  در  آغازگـــر  و 
نیـــاز اســـت کـــه دانـــش فنـــی ویـــژه آن بـــه کار 

گرفتـــه شـــود. در ایـــن حـــوزه بیـــن صنعـــت و 
دانشـــگاه ها، مراکـــز پژوهشـــی و پارک هـــای 
واســـطه ای  شـــرکت های  و  فنـــاوری  و  علـــم 
اســـت.   شـــده  مبادلـــه  نامه هایـــی  تفاهـــم 
صنایـــع  ملـــی  شـــرکت  طرح هـــای  مدیـــر 
پتروشـــیمی در زمینـــه همـــکاری و همگرایـــی 
و  کارگروه هـــای خودکفایـــی طرح هـــا  میـــان 
مجتمع هـــای پتروشـــیمی خبـــر می دهـــد کـــه 
توانســـتند   1401 ســـال  در  کارگروه هـــا  ایـــن 
نیازهـــای مجتمع هـــای پتروشـــیمی را در زمینـــه 
تأمیـــن قطعه هـــا و تجهیـــزات برطـــرف کننـــد.
ـــره شـــرکت  احمـــد شـــکری عضـــو هیئـــت مدی
ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــا بیـــان اینکـــه 
از  صنعـــت  نیازهـــای  درصـــد   ۹۰ تـــا   ۴۰
ســـوی ســـازندگان ایرانـــی تأمیـــن می شـــود، 
ــا  ــه بـ می گویـــد: در طـــرح اســـام آباد غـــرب کـ
ــال ســـاخت اســـت،  دانش فنـــی ایرانـــی در حـ
تأمیـــن حداکثـــری نیازهـــای طـــرح را شـــاهد 
نشـــان دهنده  موضـــوع  ایـــن  و  هســـتیم 
شـــرکت های  تجربـــه  و  تخصـــص  وجـــود 
داخلـــی فعـــال در صنعـــت پتروشـــیمی اســـت. 
معـــاون  زاده  نشـــان  حســـن  همچنیـــن، 
برنامه ریـــزی و توســـعه کســـب و کار گـــروه 
در  فـــارس  خلیـــج  پتروشـــیمی  صنایـــع 
چهارمیـــن نمایشـــگاه و همایـــش حمایـــت 
صنعت پتروشـــیمی  در  داخـــل  ســـاخت  از 
انعقـــاد  حجـــم  بـــه  اشـــاره  بـــا  کیـــش،  در 
تفاهم هـــا و قراردادهـــای شـــرکت های تابعـــه 
ایـــن هلدینـــگ بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان 
در نمایشـــگاه چهـــارم گفـــت: در نمایشـــگاه 
 ۱۹۰  ،)1401 بهمـــن   26 الـــی   24 امســـال) 
موافقـــت نامـــه، قـــرارداد و تفاهم نامـــه بـــا 
بـــه  شـــرکت های دانـــش بنیـــان و داخلـــی 
امضـــا رســـید کـــه نســـبت بـــه ســـال قبـــل 
بیـــش از ۳۰ درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. 
ارزش تفاهـــم  نامه هـــای منعقـــد شـــده در 
نمایشـــگاه ســـال گذشـــته حـــدود ۷ هـــزار 
بـــرآورد شـــده اســـت کـــه  میلیـــارد تومـــان 
امســـال ارزش تفاهـــم  نامه هـــا و قراردادهـــای 
ـــا شـــرکت های ایرانـــی  شـــرکت های تولیـــدی ب
ـــارد تومـــان رســـیده اســـت.  ـــه ۱۳ هـــزار میلی ب
گام  در  فـــارس  خلیـــج  هلدینـــگ  هـــدف 
نخســـت ایرانی ســـازی بیـــش از ۹۰ درصـــد 
صنعـــت پتروشـــیمی اســـت و تـــا ســـال آینـــده 
یافـــت.  دســـت خواهیـــم  هـــدف  ایـــن  بـــه 
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صنعـــت بـــرق نقـــش محـــوری درخوداتکایـــی 
کشـــور بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه توســـعه پایـــدار 
دارد و در همین راســـتا شـــاهد انجام اقدامات 
و بـــه دنبـــال آن رشـــد صعـــودی ایـــن صنعـــت از 
ابتـــدای پیـــروزی انقـــاب اســـامی ایران تاکنون 
هســـتیم، بـــه طوری کـــه ایـــران را امـــروز در رتبـــه 
پانزدهـــم تولیـــد بـــرق جهـــان قـــرار داده اســـت.

بـــر اســـاس جدیدتریـــن آمـــار منتشـــر شـــده 
وزارت نیـــرو، ظرفیـــت منصوبـــه تولیـــد بـــرق 
ـــه 90 هـــزار و 323 مـــگاوات  در کشـــور امـــروز ب
درصـــدی   95 وخودکفایـــی  اســـت  رســـیده 
ـــه  ـــرق کشـــور ب ـــزات صنعـــت ب ـــد تجهی در تولی
دســـت آمـــده اســـت و درحـــال حاضـــر 31 پـــروژه 
طراحـــی و ســـاخت قطعـــات بـــا تکنولـــوژی 
ــوزه  ــال اجراســـت. همچنیـــن در حـ ــاال در حـ بـ
داخلی ســـازی تجهیزات خطوط شـــبکه انتقال 
و توزیـــع بـــرق و ظرفیـــت داخلی ســـازی قطعات 
اســـت.  شـــده  تکمیـــل  درصـــد   100 امـــروز 
7 طـــرح دانش بنیـــان و نوآورانـــه در حـــوزه بـــرق 
پایتخـــت همزمـــان بـــا دهـــه فجـــر 1401 رونمایـــی 
شـــد کـــه نظـــارت بـــر کیفیـــت ارائـــه خدمـــات بـــه 
ــرق پایتخـــت افزایـــش می یابـــد.  ــترکان بـ مشـ
بـــه منظـــور بهبـــود فرآینـــد خدمت رســـانی، 
ـــر در ســـاختارهای قدیمـــی و اســـتفاده از  تغیی
فناوری هـــای روز و تغییـــرات بنیادیـــن در رونـــد 
ارائـــه خدمـــات در دســـتور کار وزارت نیـــرو قـــرار 
گرفتـــه و اقدامـــات ارزشـــمندی در ایـــن حـــوزه 
پیـــروزی  اجرایـــی شـــده اســـت، در ســـالروز 
انقـــاب اســـامی ایـــران، از مرکز جدید راهبری 
و پایش شـــبکه فشـــار ضعیف، سامانه فکور، 
ســـامانه ســـاینا و ســـامانه مکانیـــزه فرآیندهـــای 
حـــوزه خدمـــات مشـــترکان رونمایـــی شـــد. 
ــر در رصـــد  ــور موثـ ــامانه های مزبـ فعالیـــت سـ
ــرد و  ــردی عملکـ ــاخص های راهبـ و پایـــش شـ
بهبـــود قابـــل ماحظـــه مدیریـــت شـــبکه فشـــار 
ضعیـــف و بـــه دنبـــال آن کاهـــش هرچه بیشـــتر 
ــت  ــود قابلیـ ــی و بهبـ ــان خاموشـ ــط زمـ متوسـ
ــود. ــد بـ ــرق خواهـ ــع بـ ــبکه توزیـ ــان شـ اطمینـ

حضور فعال و پویای شرکت های دانش بنیان 
از جملـــه ویژگی هـــای متمایـــز هجدهمیـــن 
نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت و تاسیســـات 

حوزه برق  

آب و فاضـــاب ایـــران و همچنیـــن بیســـت 
ــت بـــرق امســـال  و دومیـــن نمایشـــگاه صنعـ
نســـبت بـــه دوره هـــای پیشـــین آن بـــوده اســـت. 
وســـیعی  فضاهـــای  نمایشـــگاه ها  ایـــن  در 
نظـــر  در  بنیـــان  دانـــش  ویـــژه شـــرکت های 
گرفتـــه شـــده بـــود و حجـــم قابـــل توجهـــی از 
ــود  ــاور را بخـ ــان و فنـ ــرکت های دانـــش بنیـ شـ
اختصـــاص داد. در ایـــن دو رویـــداد، تفاهـــم 
نامـــه و قراردادهـــای همکاری بین شـــرکت های 
امضـــا رســـید.  بـــه  فنـــاور  و  بنیـــان  دانـــش 
ویژگـــی طرح هـــای دانـــش بنیـــان، بهره گیـــری 
از آخریـــن فناوری هـــا بـــرای بومی ســـازی در 
حـــوزه آب و بـــرق در جهـــت مرتفـــع شـــدن 
نیـــاز طرح هـــا بـــوده اســـت، انعقـــاد ۱۰ قـــرارداد 
تولیـــد بـــار اول بـــا شـــرکت های دانـــش بنیـــان 
در ســـال ۱۴۰۱ نیـــز از جملـــه دســـتاوردها در 
نامگـــذاری آن بـــوده اســـت. علـــی عیســـی 
پـــور مدیـــرکل دفتـــر فنـــاوری و بومی ســـازی 
ــان  ــا بیـ ــی بـ ــرق حرارتـ ــرکت بـ ــای شـ نیروگاه هـ
اینکـــه امســـال ۱۰ قـــرارداد بـــا شـــرکت های 
دانـــش بنیـــان در حـــوزه تولیـــد بـــار اول بـــه 
انعقـــاد رســـیده اســـت، می گویـــد: درمـــورد 
ـــار در  اقـــام تحریمـــی کـــه قـــرار اســـت اولیـــن ب
کشـــور ســـاخته شـــوند می تـــوان تـــا ســـقف 
۵۰۰ میلیـــارد تومـــان و بـــدون مناقصـــه، کار را 
بـــه شـــرکت های دانـــش بنیـــان واگـــذار کـــرد.

وی می افزایـــد: شـــرکت مادرتخصصـــی تولیـــد 
بـــرق حرارتـــی بـــا ۱۳۲ نیـــروگاه، ۶۴۰ واحـــد 
نیروگاهـــی و ۹۰ هـــزار مـــگاوات قـــدرت نصـــب 
ــور  ــرق کشـ ــد بـ ــی در تولیـ ــه بزرگـ ــده وظیفـ شـ
دارد.  ایـــن شـــرکت در راســـتای سیاســـت های 
شـــرکت های  توانمندســـازی  و  نظـــام  کلـــی 
دانـــش بنیـــان و  قطـــع وابســـتگی، اقـــدام بـــه 
ســـاخت داخلـــی تجهیـــزات هایتـــک نیروگاهـــی 
درصـــد  کـــه  ۹۵  طـــوری  بـــه  اســـت  کـــرده 
ــت.  ــل اسـ ــاخت داخـ ــی سـ ــات نیروگاهـ قطعـ
ســـاخت  کشـــور  در  روزگاری  حالیکـــه  در 
پره هـــای توربیـــن گاز از معضـــات نیروگاه هـــا 
بـــود، امـــا اکنـــون ۶ شـــرکت ســـازنده پره هـــای 
می کننـــد. فعالیـــت  ایـــران  در  گاز  توربیـــن 

عیســـی پـــور می گویـــد: وزارت نیـــرو آییـــن نامـــه 

حمایـــت از شـــرکت های دانـــش بنیـــان را در 
تیرمـــاه ابـــاغ کـــرد کـــه براســـاس بنـــد ۱۴ آن، 
شـــرکت های مادرتخصصـــی بایـــد دو درصـــد از 
درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتی خـــود را در 
زمینـــه انعقـــاد قـــرارداد بـــا شـــرکت های دانـــش 
بنیـــان و طرح هـــای پیشـــران اختصـــاص دهند. 
در همیـــن راســـتا شـــرکت مـــادر تخصصـــی 
تولیـــد بـــرق حرارتـــی در ســـال  ۱۴۰۱، تاکنـــون 
ـــارد تومـــان در  ـــه مبلـــغ ۵۹۰ میلی ۳۱ قـــرارداد ب
حـــوزه ارتقـــا بهـــره وری تولیـــد، افزایـــش امنیـــت 
تـــاب آوری  بومی ســـازی و خودکفایـــی در  و 
صنعت آب و برق، توسعه استفاده از هوش  
مصنوعـــی، کاهـــش تلفـــات و هوشمندســـازی 
در صنعـــت آب و بـــرق منعقـــد کـــرده اســـت.

ــعه نیروگاهـــی  ــر توسـ ــرق عـــاوه بـ صنعـــت بـ
تولیـــد بـــرق مبتنـــی بـــر اســـتفاده از ســـوخت در 
ســـال 1401 اکتفـــا نکـــرد و راه انـــدازی توســـعه 
انرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر را در دســـتور کار قـــرار 
داد. در واقـــع بـــا شـــروع دولـــت ســـیزدهم عمـــا 
احـــداث 10 هـــزار مـــگاوات تجدیدپذیرهـــا در 
برنامـــه 4 ســـاله وزیـــر نیـــرو قـــرار گرفـــت. با توجه 
بـــه پتانســـیل خوبـــی کـــه در انـــرژی خورشـــیدی 
تقســـیم بندی  داریـــم  کشـــور  در  بـــادی  و 
برنامه ریـــزی 7 مـــگاوات،  هـــزار  احـــداث 10 

هـــزار مـــگاوات خورشـــیدی و 3 هـــزار مـــگاوات 
ــا بهـــره منـــدی  ــه بـ بـــادی برنامه ریـــزی شـــد کـ
از حضـــور ســـرمایه گذار بخـــش خصوصـــی 
در ســـال 1401 مصوبـــه 4 هزارمـــگاوات انـــرژی 
خورشـــیدی بـــرای دو ســـال آینـــده صـــادر شـــد. 
ــه  ــه بـ ــزاری مناقصـ ــرای برگـ ــاتبا بـ ــازمان سـ سـ
نیـــروگاه  منظـــور احـــداث 4 هـــزار مـــگاوات 
خورشـــیدی در سراســـر کشـــور از طریق بخـــش 
خصوصـــی فراخوانـــی را صـــادر کـــرد کـــه در گام 
اول مناقصـــه، ظرفیـــت 1430 مـــگاوات نیروگاه 
خورشـــیدی بـــا برنـــده شـــدن پیمانـــکاران از 
طریـــق مناقصـــه مشـــخص شـــده اســـت و 
قـــرار اســـت بـــرای ظرفیت هـــای باقـــی مانـــده و 
مناقصـــات بعـــدی فراخوانـــی صـــادر شـــود کـــه 
بـــه نظـــر در ســـال 1402 مناقصـــات بعـــدی و 
جـــذب ســـرمایه گـــذار و پیمانـــکار بـــرای توســـعه 
انـــرژی تجدیدپذیرهـــا محقـــق خواهـــد شـــد.  
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ســهم برتــر دانش بنــان اه در توســعه صنعت پتروشــییم

تومــان  کــه 10 هــزار میلیــارد  بــود  پیــش  همیــن چنــد هفتــه 
شــرکت های  و  فــارس  خلیــج  هلدینــگ  بیــن  همــکاری  قــرارداد 
دانــش بنیــان امضــا شــد. ایــن مجموعه هــا بــه جایــی وصــل نبودنــد 
و رانتــی نداشــتند و از منابــع عمومــی اســتفاده نکردنــد، بلکــه از 
خاقیــت، فکــر، ایــده، نیــرو و تــوان افــراد و به خصــوص جوانــان بهــره 
برده انــد. آمارهــای موجــود نشــان می دهــد که بخــش زیــادی از ایــن 
کاتالیســت،  زمینه هایــی همچــون  در  قــرارداد  طــرف  شــرکت های 
R&Dو هوشمند ســازی فعــال هســتند. البتــه پیــش از ایــن قــرارداد 
هــم موفقیت هــای زیــادی را در میــان شــرکت های دانــش بنیــان 
ایرانــی  کاتالیســت های  امــروز  مثــال  عنــوان  بــه  بودیــم.  شــاهد 
توانســته اند بــه بازارهــای کشــورهایی همچــون روســیه هــم راه پیــدا 
تولیدکننــدگان  مدیــون  می تــوان  را  آن  از  زیــادی  که بخــش  کنــد 
داخلــی و شــرکت های دانــش بنیــان بــود. بــدون شــک ایــن قــرارداد 
همــکاری گامــی روبــه جلــو در زمینــه توســعه ســهم شــرکت های 
دانش بنیان از صنعت پتروشــیمی، بومی ســازی بیشــتر محصوالت 
و کاهــش وابســتگی بــه تجهیــزات و البتــه کاهــش هزینه هــا اســت. 
 بــا ایــن وجــود امــا همچنــان نگرانی هایــی در ایــن حــوزه وجــود دارد. 
آمارهای اعامی نشان می دهند که بخش زیادی از فعاالن استارت 
آپی و شــرکت های دانش بنیان در حال مهاجرت از کشــور هســتند. 
شــرکت های  مالــی  »مشــکات  بــه  مهاجرت هــا  ایــن  از  بخشــی 

دانش بنیــان«، »تحریم هــای بین المللــی« برمی گــردد. اما بخــش 
دیگری هم حاصل محدود بودن بازارهاست. بر اساس آمار اعامی، 
ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی امــروز حــدود 92 میلیــون تــن 
اســت در حالیکــه مجمــوع تولیــدات کشــور حــدود 65 میلیــون تــن 
بــرآورد می شــود، مهم تریــن دلیــل آن هــم نبــود خــوراک اســت. جــدای 
از این تصویب قوانین زائد و غیر ضروری و فضای نامســاعد کســب 
و کار هــم عرصــه فعالیــت را بــرای تولیدکننــدگان پتروشــیمی کــه 
اتفاقــا ارز آورتریــن صنعــت کشــور هــم هســتند، تنــگ کــرده اســت. 
متاســفانه یــک روز صحبــت از قطعــی گاز اســت و روز دیگــر لغــو 
معافیت هــای مالیاتــی و افزایــش بهــای خــوراک ســر تیتــر خبر هــا 
می شــود. خیلــی دردنــاک اســت کــه بــا تغییــر مکــرر قوانیــن در 
صنعــت  در  گــذاری  ســرمایه  ظرفیت هــای  بــردن  بیــن  از  حــال 
ــژه  پتروشــیمی هســتیم. معافیت هــای مالیاتــی در مناطــق آزاد و وی
دســتوری  صــورت  بــه  را  ارز  قیمــت  می کنیــم،  لغــو  را  اقتصــادی 
ــودن عــوارض  ــه نیمــه خــام ب ــه بهان ــرای صــادرات ب تعییــن کــرده و ب
ــد ســال  ــا همیــن چن ــی اســت کــه ت ــن در حال ــم. ای در نظــر می گیری
پیــش بــرای صادرکننــده جایــزه صادراتــی در نظــر می گرفتیــم امــا 
ــا سیاســت گذارهــای  ــزه نیســت بلکــه ب ــه تنهــا خبــری از جای حــاال ن
اشــتباه فعالیــن اقتصــادی و صادرکننــدگان را هــم تنبیــه می کنیــم. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس مــاده 37 قانــون بهبــود فضــای 
کســب و کار اخــذ هــر گونــه عــوارض از صــادرات ممنــوع اســت. مگــر 
اینکــه کاالیــی یارانــه ای بــوده یــا در داخــل نیــاز بــه آن داشــته باشــیم. 
صنعــت پتروشــیمی امــروز بیشــتر از هــر زمانــی بــه ثبــات در تصمیــم 
گیری هــا نیــاز دارد. البتــه رســیدن بــه ایــن ثبــات مادامــی کــه رگاتوری 

اصالح سایستگذاری در جهت توسعه فانوری
در گفتگو “نبض انرژی” اب اصحبنظــران در حوزه هماکری اب دانش بناین اه در اسل 1401 به دســت آمد

بــر اســاس آمــاری کــه بهمــن ســال گذشــته از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوی منتشــر شــد، چیــزی حــدود 700 شــرکت دانــش بنیــان 
در حــوزه انــرژی فعــال هســتند. بــا ایــن وجــود کارشناســان و فعالیــن ایــن حــوزه تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در ایــن حــوزه را متناســب بــا ظرفیــت 
موجــود در آن نمی داننــد. بــه گفتــه آنهــا در صــورت اصــاح سیاســت گذاری هــای می تــوان »زیســت بوم نــوآوری« را در این بخــش تــا حــد زیــادی توســعه داد؛ 
چــرا که بخــش زیــادی از تجهیزاتــی کــه در نیروگاه هــا یا بخــش هــای مختلــف صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی اســتفاده می شــود، قدیمــی بــوده و مقــدار هــدر 
رفــت در آنهــا بســیار باالســت. برخــی اقتصــاد دســتوری و برخــی دیگــر نــگاه ســنتی مدیــران دولتــی را مانــع اصلــی پیــش روی شــرکت های دانــش بنیــان معرفــی 
می کننــد. برخــی دیگــر هــم بــه کمبــود منابــع مالــی بــه عنــوان فاکتــوری ضــد توســعه ای در بخــش انــرژی اشــاره می کننــد. در ایــن میــان بودنــد کارشناســانی 
کــه نگــران ورود واســتفاده  شــرکت های دولتــی و شــبه دولتــی بــه حــوزه اســتارت آپــی و امتیــازات در نظــر گرفتــه شــده بــرای شــرکت های دانــش بنیــان بودنــد. 

سهیال روزابن    ،    روزانمه ناگر
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در حــوزه پتروشــیمی تشــکیل نشــود، بیشــتر شــبیه یــک آرزوســت 
اســت. البتــه از آنجاییکــه دولــت بــه شــدت نگــران کاهــش اختیــارات 
و قــدرت تصمیــم گیــری خــود در حــوزه انــرژی اســت، مــدام مانــع 
تشــکیل نهــاد تنظیــم گــر بــه بهانه هــای مختلــف می شــود. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه بــا وجــود تاکیــد اصــل 44 قانــون اســاس بــر تنظیــم 
مقــررات بــه صــورت بخشــی همچنــان خبــری از تشــکیل نهــاد تنظیــم 
گــر یــا همــان رگاتــوری نیســت. بــدون شــک اگر تغییری در سیاســت 
گذاری هــای دولت هــا ایجــاد نشــود، صنعــت پتروشــیمی کشــور در 
ــود. ایــن  ــا بحران هــای متعــددی مواجــه خواهــد ب ســال های آینــده ب
در حالــی اســت مــا بــرای توســعه و رســیدن بــه رشــد اقتصــادی بایــد 
ایــن صنعــت را ســرپا نگــه داشــته و بــا تمــام وجــود آن را حفــظ کنیــم. 
بــد نیســت کــه بدانیــد میانگیــن ســود صنعــت پتروشــیمی در کشــور 
ــی  حــدود ۳۵ درصــد عنــوان می شــود؛ ایــن رقــم حاشــیه ســود باالی
است و نشان از صرفه اقتصادی تولید در صنعت پتروشیمی دارد. 

اهدی بیگی نژاد 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالیم

توسعه زیست بوم
 فانورانه در نتیجه اکهش داخلت دولت است

اعــام  ایــران  در  انــرژی  بــاالی  مصــرف  از  متفاوتــی  آمارهــای 
می شــود. آژانــس بین المللــی انــرژی می گویــد کــه شــدت مصــرف 
انــرژی در ایــران  5. 7 برابــر جهــان اســت. از طرفــی برآوردهــای صورت 
گرفتــه حاکــی از ایــن اســت کــه ایــران پــس از کشــورهای آمریــکا، 

روسیه و چین چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز دنیاست. جدای از 
ایــن مصــرف بــرق ایرانی هــا هــم حــدود 6 برابــر متوســط جهانــی اعام 
شــده اســت. مصرف باال حاال بخش انرژی کشــور را با بحران ناترازی 
مواجــه کــرده اســت. ناتــرازی کــه هــر ســال بــزرگ و بزرگ تــر شــده و بــه 
تهدیــدی جدیــد بــرای اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت. بســیاری از 
کارشناســان، فرســودگی تجهیــزات را عامــل بــاالی هــدر رفــت انــرژی 
دانســته و تکیه بر علم روز و توســعه شــرکت های فناورانه را درمانی 
بــر درد مصــرف بــاالی انــرژی در ایــران اعــام می کننــد. غافــل از اینکــه 
مادامــی کــه قیمــت انــرژی در ایــران اصــاح نشــود، نــه مجالــی بــرای 
رشــد شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در ایــن زمینــه فراهــم می شــود 
و نــه خبــری از مدیریــت مصــرف خواهــد بــود. قیمــت انــرژی در ایــران 
بــه قــدری پاییــن اســت کــه کســی بــه دنبــال اصــاح مصــرف نیســت 
و بــازار تجهیــزات کاهنــده مصــرف، حســابی ســوت و کــور اســت. 
توســعه زیســت بــوم فناورانــه هــم هماننــد دیگر بخــش هــای اقتصــاد 
مســتلزم کاهــش دخالت هــای دولــت و آزاد ســازی قیمــت هاســت. 

و  دولــت  دخالت هــای  و  انــرژی  ابهام بخــش  پــر  آینــده  طرفــی  از 
قیمــت گــذاری دســتوری نــه تنهــا ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت 
ــا چالــش مواجــه کــرده  ــع را هــم ب را مختــل کــرده بلکــه ســایر صنای
اســت. بــه عنــوان مثــال زمســتان امســال بیــش از یــک مــاه گاز و 
بــرق واحدهــای ســیمانی، فــوالدی یــا پتروشــیمی ها قطــع بــود. ریشــه 
همــه ایــن مشــکات بــه دخالــت دولــت در اقتصــاد و دســتوری بــودن 
ــوان انتظــار رشــد  ــن شــرایطی نمی ت قیمت هــا برمــی گــردد. در چنی
شــرکت های جدیــد و مبتنــی بــر علــم و دانــش روز را داشــت. اگــر 
می خواهیــم تغییــری در ایــن حــوزه ایجــاد شــود بایــد بــه دنبــال اصاح 
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اقتصــاد انــرژی و ایجــاد بــازار آزاد باشــیم تنهــا در ایــن حالت اســت که 
ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختلــف آن از نیروگاه ســازی گرفتــه 
تا بخــش هــای مربــوط بــه مدیریــت مصــرف رونــق خواهــد یافــت. 

عیل عیسی پور  
مدیرکل دفتر فانوری و بویم اسزی شرکت برق حرارتی

داخیل اسزی ۱۴۴ هزار قطعه 
در حوزه برق اب حامیت دانش بنان اه  

صنعــت  در  قطعــه  تامیــن  شــد،  تشــدید تر  کــه  تحریم هــا 
رســیده  جایــی  بــه  کار  بــود.  شــده  ســخت تر  هــم  نیروگاه ســازی 
کــه بــود کــه دیگــر قــادر بــه واردات برخــی از قطعــات مــورد نیــاز 
در ایــن صنعــت زیــر ســاختی نبودیــم. بایــد بــه دنبــال راه چــاره ای 
ــد ایــن محصــوالت در داخــل کشــور  ــرای تولی می گشــتیم و فکــری ب
می کردیــم. گــذر از ایــن شــرایط بــدون کمــک شــرکت های دانــش 
تولیدکنندگانــی  دنبــال  دلیــل  همیــن  بــه  و  نبــود  ممکــن  بنیــان 
بودیــم کــه قــادر بــه ســاخت قطعــات مطابــق بــا تکنولــوژی روز دنیــا 
باشــند. جالــب اســت کــه بدانیــد طــی 5 ســالی کــه شــرکت مــادر 
تخصصــی تشــکیل شــده، 720 هــزار قطعــه داخلی ســازی شــده کــه 
عمــده آن توســط شــرکت های دانــش بنیــان انجــام شــده اســت. 
طــوری  بــه  هــم شــد  بهتــر  یــک ســال گذشــته  در  البتــه شــرایط 
کــه در ایــن مــدت ســاخت حــدود 144 هــزار قطعــه بــا حمایــت از 
شــرکت های دانــش بنیــان داخلی ســازی شــد. برآوردهــای صــورت 
گرفتــه حاکــی از ایــن اســت کــه 95 درصــد قطعــات یدکــی مصرفــی 
در نیروگاه هــا داخلی ســازی شــده و تنهــا 5 درصــد آن وارداتــی اســت. 
 داخلی ســازی ایــن حجــم از قطعــات در صنعــت نیروگاه ســازی آن 
هــم در شــرایط تحریمــی اتفــاق بزرگــی اســت کــه نمی تــوان چشــم 
روی آن بســت. جــدای از ایــن داخلی ســازی مبلــغ زیــادی صرفــه 
جویــی ارزی هــم بــه همــراه داشــت. ســاخت 720 هــزار قطعــه طــی 
5 ســال گذشــته حــدود 1200 میلیــارد تومــان هزینــه داشــته اســت؛ 
شــود،  تامیــن  خــارج  از  قطعــات  ایــن  بــود  قــرار  اگــر  آنکــه  حــال 
هزینه هــای واردات آن دســت کــم 60 درصــد افزایــش می یافــت. 
بــه عبــارت دیگــر در صورتــی کــه امــکان ســاخت ایــن قطعــات در 
داخــل وجــود نداشــت بــه جــای 1200 میلیــارد تومــان دســت کــم بایــد 
حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای واردات آنهــا هزینــه می کردیــم. 

بــا انتخــاب عنــوان امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری ســعی 
ــان بیــش از گذشــته مــورد حمایــت  ــا شــرکت های دانــش بنی شــد ت
تولیــد  بــرای  ویــژه ای  قراردادهایــی  دلیــل  بــه همیــن  گیرنــد.  قــرار 
قطعــات تحــت تحریــم در نظــر گرفتــه شــد. البتــه ایــن قرارداد هــای 
ویــژه یــک شــرط دیگــر هــم دارد و آن ایــن بــود کــه ایــن قطعــات 
نبایــد پیــش از ایــن در داخــل کشــور تولیــد شــده باشــند. در ایــن 
صــورت بــا شــرکت هایی کــه توانایــی چنیــن تولیــدی دارنــد را بــدون 
میلیــارد   500 ارزش  بــه  قــراردادی  مناقصــه  گونــه  هیــچ  برگــزاری 
ابتــدای کار 40 درصــد ارزش قــرارداد  تومــان منعقــد و در همــان 
پرداخــت می شــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس قانــون در 
ســایر قراردادهــا مبلــغ پیــش پرداخــت نمی توانــد بیــش از 25 درصــد 
دریافــت  بــرای  بنیــان  دانــش  شــرکت های  ایــن  از  جــدای  باشــد. 
تســهیات بــه صنــدوق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و همچنیــن صنــدوق بــرق در پژوهشــگاه نیــرو معرفــی می شــوند. 
قطعــه  هــزار   144 گذشــته  ســال  کــردم،  اشــاره  کــه  همانطــور 
ــارد  ــه ارزش 600میلی ــرارداد ب داخلی ســازی شــد و امســال هــم 31 ق
ــع  ــود مناب ــرای داخلی ســازی منعقــد شــده اســت. امــا کمب تومــان ب
مالــی در میانــه راه مشــکاتی را بــرای مــا ایجــاد کــرده بــه طــوری 
ــارد تومــان پیــش پرداخــت  ــه پررداخــت 200 میلی ــادر ب کــه حــدود ق
3 پــروژه بــزرگ نیســتیم. متاســفانه هــم اکنــون نقدینگــی الزم بــرای 
پرداخــت مطالبــات و پیــش پرداخت هــا بــه شــرکت های دانــش بنیان 
وجــود نــدارد ودلیــل آن هــم ناتــرازی قیمــت بــرق و حجــم بــاالی یارانــه 
پرداختــی در ایــن حــوزه اســت. ایــن ناترازی هــا باعــث شــده اســت 
کــه درآمدهــای نقــدی وزارت نیــرو کاهــش پیــدا کــرده و بــه دنبــال 
ــدون  ــد شــده اســت. ب ــد اجــرای پروژه هــا هــم کن همیــن مســاله رون
شــک در صــورت حــل مشــکل تامیــن نقدینگــی از ســوی وزارت 
نیــرو ســال آینــده مقــدار قراردادهایمــان را دســت کــم 50 درصــد 
افزایــش داده و بــه بیــش از هــزار میلیــارد تومــان خواهیــم رســاند. 

حمید حسینی   
اکرشانس حوزه انرژی

تولید و اصدرات ۱۸ نوع 
اکاتلیست توسط دانش بنان اه در اسل ۱۴۰۱

دانــش  شــدت  بــه  و  بــوده  تــک  صنعت هــای  یــک  نفــت 
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صنعــت  گذشــته  ســال های  در  متاســفانه  امــا  اســت.  محــور 
نتوانســته  اقتصــادی  تحریم هــای  واســطه  بــه  ایــران  در  نفــت 
باشــد.  داشــته  جهــان  پیشــرفته  کشــورهای  بــا  متناســبی  رشــد 
ــه  ــن صنعــت ب ــان در ای ــا اوصــاف ایجــاد شــرکت های دانــش بنی  ب
شــدت می توانــد بــه بهبــود وضعیــت در ایــن صنعــت کمــک کنــد. 
به همین دلیل از ســال گذشــته یک پارک فناوری در شــرکت نفت 
راه انــدازی شــده و زمیــن بزرگــی بــرای اســتارت آپ هــا در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. در واقــع ایــن مجموعــه در تــاش بــوده تــا بــه گونــه ای 
بــه ایــن اکــو سیســتم اســتارت آپــی کمــک کــرده و قراردادهایــی را بــا 
شــرکت های دانــش بنیــان در چاه هــای کــم بــازده یــا تعطیــل شــده 
بــه امضــا رســانده اســت. از طرفی بخــش عمــده ای از اقداماتــی کــه 
در حــوزه کاتالیســت ها در حــال انجــام اســت، بــه نوعــی مربــوط بــه 
شــرکت های دانش بنیان اســت. فعالیت این شــرکت های فناورانه 
در ایــن حــوزه باعــث شــده کــه 18 نــوع کاتالیســت در کشــور تولیــد 
شــود. حــاال نــه تنهــا کشــور از واردات کاتالیســت بی نیــاز شــده ایم، 
بلکــه صــادرات ایــن محصــول را بــه کشــورهایی همچــون روســیه را 
ــدازه کــه شــرکت های  ــن اوصــاف هــر ان ــا ای هــم شــاهد هســتیم. ب
دانــش بنیــان در ایــن حــوزه بیشــتر رشــد کننــد، عقــب ماندگــی 
چندیــن ســاله مــا هــم در ایــن حــوزه زودتــر جبــران خواهــد شــد. 
دولــت هــم در یــک ســال گذشــته ســعی کــرده کــه منابــع مالــی 
الزم بــرای حمایــت از ایــن اکــو سیســتم فناورانــه را از محل هــای 
مختلــف تامیــن کنــد. بــه عنــوان مثــال ســال گذشــته معافیــت 
صادراتــی بــه بهانــه حمایــت از صــادرات لغــو شــد. همچنیــن در 
بودجــه امســال مقــرر شــد کــه 5 درصــد از صــادرات عــوارض گرفتــه 
شــود و درآمدهــای حاصــل از ایــن محــل صــرف توســعه شــرکت های 
ایــن  نیــاز  نبایــد فرامــوش کــرد کــه  البتــه  بنیــان شــوند.  دانــش 
شــرکت ها عمدتــا ســرمایه ای نبــوده چــرا کــه ایــن شــرکت ها معمــوال 
آنهــا  خواســته  مهم تریــن  نیســتند.  بــری  ســرمایه  شــرکت های 
پذیــرش و میــدان دادن بــه آنهــا در صنعتــی همچــون نفــت اســت. 
این روزهای پای درد و دل بسیاری از فعالین استارت آپی در حوزه 
نفــت، گاز، پتروشــیمی کــه می نشــینی از نــگاه ســنتی و ریســک 
ــران دولتــی فعــال در ایــن مجموعه هــا و بافــت ســنتی  گریــزی مدی
ایــن صنعــت گلــه دارنــد. بــه نظــر می رســد کــه مدیــران دولتــی بایــد 
کمــی بیشــتر بــه جوانــان و نخبه هــای فعــال در ایــن مجموعه هــا 
کننــد.  بیشــتری  اعتمــاد  آنهــا  بــه  و  داده  بهــا  ایده هایشــان  و 

آرش نجفی   
رییس کمیسیون انرژی اپرلامن بخش خصوصی

اکهش ۲۵ درصدی 
مصرف اب ورود دانش بنان به حوزه انرژی 

ــت  ــد. دول ــرم می کن ــرژی دســت و پنجــه ن ــا بحــران شــدید ان ــران ب ای
بــه دنبــال ایــن اســت کــه مقــدار تولیــد در بخــش هایــی همچــون 
بــرق، گاز یــا حتــی بنزیــن را افزایــش دهــد، حــال آنکــه بایــد بــه دنبــال 
ــت  ــه عملکــرد دول ــرای کاهــش مصــرف باشــد. نگاهــی ب ــی ب راه حل
فعلــی و دولت هــای قبلــی نشــان می دهــد کــه متاســفانه اراده ای 
بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی در حاکمیــت وجــود نــدارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه دولــت ذینفــع اصلــی در زمینــه بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی بــوده و بــه صــورت مســتقیم از ایــن مســاله نفــع 
می برنــد. امــا خــود دولــت مــدام ســعی دارد کــه ایــن نفــع را انــکار 
برآورده هــای  کنــد.  توجیــه  را  خــود  کوتاهی هــای  اینگونــه  و  کــرده 
دانــش  شــرکت های  ورود  کــه  می دهــد  نشــان  گرفتــه  صــورت 
بنیــان بــه ایــن حــوزه می توانــد مصــرف را بیــن 20 الــی 25 درصــد 
کاهــش دهــد البتــه ســرمایه گذاری هــای الزم بــرای ایــن مســاله در 
بایــد توســط خــود دولــت صــورت گیــرد.  اقتصــاد  شــرایط فعلــی 
هــای  در بخــش  دولــت  انحصــار  و  دولتــی  اقتصــاد  حــال  هــر  بــه 
مختلــف انــرژی و نبــود شــفافیت باعــث شــده کــه عمــا امــکان 
ــه این بخــش وجــود نداشــته باشــد. دولــت  ورود بخــش خصوصــی ب
مــدام اعــام می کنــد کــه می خواهــد شــرایط را بــرای حضور بخــش 
کاهــش  یــا  نیروگاه ســازی  همچــون  هایــی  در بخــش  خصوصــی 
کــه در حــال  مالــی  امــا مدل هــای  کنــد  فراهــم  مصــرف ســوخت 
حاضــر دولــت بــرای بازگشــت ســرمایه تعریــف کــرده بــه هیــچ عنــوان 
بــه شــمار نمی آیــد.  اقتصــادی  نظــام  بــرای  مالــی مطلــوب  مــدل 
بــه عبارتــی می توانــد ادعــا کــرد کــه دولــت درهــای خــود را بــه روی 
طرح هــای نوآورانــه بســته، بــه همیــن خاطــر اســت کــه هیــچ اتفــاق 
واقعــی هــم در زمینــه بهینه ســازی مصــرف انــرژی صــورت نگرفتــه  
اســت. غافــل از اینکــه اگــر بتوانیــم از توانمنــدی شــرکت های دانــش 
پیــدا  کاهــش  هزینه هــا  کنیــم،  اســتفاده  انــرژی  حــوزه  در  بنیــان 
می کنــد، کیفیــت افزایــش می یابــد و بهــره وری بــاال مــی رود. بــه هــر 
حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســرمایه هوشــمند بــوده و در بخــش 
هایــی ورود می کنــد کــه توجیــه اقتصــادی الزم را داشــته باشــد.
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نبـض انرژی

ابید اب افتاخر بنویسیم “اسخت ایران”

طــور  بــه  کشــور  پتروشــیمی  طرح هــای  از  درصــد   ۷۵ داخلی ســازی  همچنیــن  و  پتروشــیمی  صنعــت  کاتالیســت های  درصــد   ۹۰ شــدن  ایرانــی 
تولیــدات  روی  افتخــار  بــا  بایــد  رهبــری  معظــم  مقــام  تعبیــر  بــه  کــه  اســت  بــوده  پتروشــیمی  صنعــت  در  تولیــدات  امــروز  افتخــارات  از  متوســط  
المللــی بســازیم.  بیــن  یــک برنــد  از آن هــا  بــه گونــه ای باکیفیــت دنبــال کنیــم کــه  بایــد  نــوع تولیــدات را  ایــن  ایــران« و  ایرانــی بنویســیم »ســاخت 

دکتر عبدالعیل عیل عسگری    ،    مدیراعمل گروه صانیع پتروشییم خلیج افرس 

ســال  نــام  بــه  آن  از  کــه   1401 ســال  نامگــذاری  دســتاورد 
تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغالزایی یــاد می شــود، ســالی پرشــور 
در حــوزه همــکاری گســترده صنعــت پتروشــیمی بــا شــرکت های 
دانــش بنیــان بــوده اســت. شــرایط هلدینــگ صنایــع پتروشــیمی 
بســیار  بنیــان  دانــش  شــرکت های  حضــور  بــا  فــارس  خلیــج 
ســال  در  شــرکت  ایــن  کــه  طــوری  بــه  ارزیابــی می شــود.  خــوب 
همچنیــن  و  همــت   ۵۶ بــه  همــت   ۳۹ ســود  افزایــش  از   1401
اســت.  رســیده  همــت   ۹۵ بــه  همــت   ۶۷ تلفیقــی   ســود  از 
ارزش بازار گروه پتروشیمی خلیج فارس در سال 1401 به هزار 
هــزار میلیــارد تومــان رســیده و افزایــش ســهم هلدینگ خلیج فارس 
از بــازار ســرمایه نیــز از ۱۱ درصــد بــه ۱۳.۳۹ درصــد رســیده اســت. 
 ۲۸ فــارس  خلیــج  هلدینــگ  در  کــه  اســت  گفتنــی 
انجــام  حــال  در  دالر  میلیــارد   ۱۵ ارزش  بــه  توســعه ای  پــروژه 
حضــور  بــرای  خوبــی  بســیار  زمینــه  پروژه هــا  ایــن  کــه  اســت 
در  شــرکت ها  ایــن  و  بوده انــد  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
دارنــد. پررنــگ  حضــوری  فــارس  خلیــج  هلدینــگ  پروژه هــای 
 1400 ســال  در  فــارس  خلیــج  هلدینــگ  تولیــد  میــزان 
تولیــد  ایــن  کــه  بــوده   محصــول  تــن  میلیــون   ۲۲ بــه  نزدیــک 
 ۲۱ بــه  درصــدی   4 رشــد  افزایــش  بــا   ۱۴۰۱ ســال  ماهــه  ده  در 
پایــان  تــا  می شــود  پیش بینــی  و  اســت  رســیده  تــن  میلیــون 
برســد. محصــول  تــن  میلیــون   ۲۳ بــه  تولیــد  ایــن   1401 ســال 

تــا  افتتــاح  آمــاده  فــارس،  پنــج طــرح مهــم هلدینــگ خلیــج 
از  ایــن طرح  هــا عبارتنــد  بــوده اســت کــه از جملــه  پایــان ســال 
گچســاران،  پتروشــیمی  فــارس،  خلیــج  هویــزه  گاز  پاالیشــگاه 
کــردن  خامــوش  عظیــم  پــروژه  همچنیــن  هنــگام،  پتروشــیمی 
اجراســت.  حــال  در  فــارس  خلیــج  بیدبلنــد  توســط  کــه  فلرهــا 
تکمیــل  فــارس  خلیــج  هلدینــگ  یــک  شــماره  اســتراتژی 
زنجیــره ارزش اســت کــه ایــن مهــم در همــکاری بــا شــرکت های 
می شــود.  دنبــال  داخــل  ســاخت  از  حمایــت  و  بنیــان  دانــش 
بــوده  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  پرچمــدار  فــارس  خلیــج  هلدینــگ 
اســت و مــا افتخــار می کنیــم کــه عــاوه بــر تقویــت  شــرکت های 
بــه دنبــال اقتصــاد دانــش بنیــان هــم هســتیم. دانــش بنیــان، 

چهارمیــن نمایشــگاه حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت 
پتروشــیمی، پاالیــش و پتروپاالیــش، کــه اواخــر بهمــن مــاه امســال 
برگزار شــد، تبلور حضور همکاری گســترده گروه پتروشــیمی خلیج 
فــارس بــا شــرکت های دانــش بنیــان بــوده اســت، بــه طــوری کــه در 
ــارد تومــان قــرارداد و  حاشــیه ایــن نمایشــگاه حــدود ۱۳ هــزار میلی

تفاهم نامــه بــرای تولیــد داخــل امضــا شــد کــه بزرگتریــن فرصــت 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان محســوب می شــود. ایــن بــازار بزرگی 
بــرای مجموعــه  تابعــه  کــه هلدینــگ خلیج فــارس و شــرکت های 
فنــاور و دانش بنیــان ایجــاد کرده انــد بزرگتریــن حمایــت در ســال 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین از ایــن شــرکت ها بــه شــمار مــی رود.
توســعه  ســمت  بــه  فــارس  خلیــج  هلدینــگ  کــه  آنجــا  از 
آن  مشــخصه  بــوده،  حرکــت  حــال  در  دســتی  پاییــن  صنایــع 
تنــوع دانــش اســت، بنابرایــن نیــاز بــه الیســنس و دانــش فنــی 
نیــز وجــود دارد. بدیــن ترتیــب همــکاری هلدینــگ خلیــج فــارس 
زیــرا  اســت  امیدوارکننــده  بســیار  بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــا 
می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های  می دانــد  هلدینــگ  ایــن 
بــاز کننــد. فنــاوری  بــا  را  کــور  را حــل و گره هــای  بــزرگ  مســائل 

پــارک   ۱۳ احــداث  بــرای  پتروشــیمی  بــزرگ  گــروه  برنامــه 
پتروشــیمیایی در همــکاری بــا شــرکت های دانــش بنیــان و ســاخت 
زیرســاخت ها  می شــود.  دنبــال  اشــتغالزایی  راســتای  در  داخــل 
در  پتروشــیمیایی  پــارک  هفــت  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  بــرای 
آغــاز  آنهــا  ســاخت  کار  زودی  بــه  و  اســت  شــدن  مهیــا  حــال 
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  نیــز  هــا  این بخــش  در  می شــود. 
ســرمایه گذاری  و  بــرای حضــور  ایرانــی می تواننــد  تولیدکننــدگان 
نجــات  موجــب  کــه  پارســیان  پــارک  جملــه  از  پارک هــا  ایــن  در 
صنعــت متانــول خواهــد شــد، حضــور گســترده ای داشــته باشــند. 
شــرکت پتروشــیمی خلیــج فــارس، امــروز پرچمــدار پیشــرفت 
همــه  بــا  تعامــل  و  درهمــکاری  و  اســت  کشــور  در  پتروشــیمی 
و  توســعه  دنبــال  بــه  می توانــد  کشــور  در  قــوی  هلدینگ هــای 
پیــش  پتروشــیمی  آفریــن  ارزش   صنعــت  روزافــزون  پیشــرفت 
گامــی  حتــی  داخــل  ســاخت  از  هلدینــگ  ایــن  حمایــت  رود، 
مــی رود.  شــمار  بــه  نیــز  تحریم هــا  خنثی ســازی  بــرای  مهــم 
ســال حمایــت از تولیــد و شــرکت های دانــش بنیــان نشــانه های 
خــود را در چهارمیــن نمایشــگاه ســاخت داخــل بــه خوبــی عیــان 
کــرد بــه طــوری کــه در ســال اول ایــن رویــداد ۷۳۰ میلیــارد تومــان 
تفاهم نامــه منعقــد شــد و در ســال گذشــته ایــن رقــم بــه ۷ هــزار 
میلیارد تومان رسید و در سال 1401 که متقارن با نامگذاری امسال 
بــوده تعــداد تفاهم نامه هــا بــا شــرکت های تولیــدی ۹ هــزار میلیــارد 
تومــان و پروژه هــا چهــار هــزار میلیــارد تومــان و در مجمــوع ۱۳ هــزار 
میلیــارد تومــان بــوده اســت و امیدواریــم ســال آینــده از ایــن میــزان 
نیــز بیشــتر شــود کــه قطعــا بــا توجــه بــه مشــارکت گســترده ای کــه 
وجــود دارد همــکاری چندیــن برابــری قابــل پیش بینــی خواهــد بــود. 

ایدداشت،
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ــگ  ــبك هلدینـ ــه سـ ــی اسزی” بـ ”ایرانـ
افرس خلیـــج  پتروشـــییم  صانیـــع 

در رویـــداد چهارميـــن نمايشـــگاه و همايـــش تخصصـــي حمايـــت 
ـــان در صنعـــت پتروشـــيمي، پااليـــش  از ســـاخت داخـــل و دانـــش بنيـ
و پتروپااليشـــي، بیـــش از 200 تفاهـــم نامـــه، موافقـــت نامـــه و قـــرارداد 
بـــه ارزش بیـــش از 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان امضـــاء شـــد. ایـــن رویـــداد 
نمایشگاه و همایش تخصصی که در تاریخ 24 تا 26 در جزیره کیش 
برگزار شد دارای امتیاز ویژه و متمایزی بود و آن حضور فعال صنایع 
پاییـــن دســـتی پتروشـــیمی و شـــرکت های دانـــش بنیـــان در نمایشـــگاه 
و همایـــش و همچنیـــن نشســـت های تخصصـــی در ایـــن رویـــداد بـــود.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت صنایـــع پتروشـــیمی خلیـــج 
نمایشـــگاه  چهارمیـــن  اجرایـــی  دبیـــر  عظیمـــی  مهـــرداد  فـــارس، 
دانـــش  و  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت  تخصصـــی  همایـــش  و 
بنیـــان در صنعـــت پتروشـــیمی، پاالیـــش و پتروپاالیشـــی، بیـــان 
کـــرد: در ایـــن رویـــداد ســـه روزه، 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـند، 
اســـت. رســـیده  امضـــاء  بـــه  نفـــت  صنعـــت  ایرانی ســـازی  بـــرای 
وی در زمینـــه قراردادهـــا و نـــوع همـــکاری صـــورت گرفتـــه در ایـــن 

رویـــداد و دروهمـــی تخصصـــی، گفـــت: در چهارمیـــن نمایشـــگاه و 
همایـــش تخصصـــی حمایـــت از ســـاخت داخـــل و دانـــش بنیـــان 
در صنعـــت پتروشـــیمی، پاالیـــش و پتروپاالیشـــی، بیـــش از ۱۸۰ 
تفاهم نامـــه، موافقتنامـــه و قـــرارداد بـــه ارزش 13 هـــزار میلیـــارد ریـــال  بـــا 

هلدینـــگ خلیـــج فـــارس منعقـــد شـــد.
دبیـــر اجرایـــی نمایشـــگاه چهـــارم افـــزود: میـــزان ریالـــی و ارزی 
تعـــدادی از ایـــن تفاهم نامـــه، موافقتنامـــه و قراردادهـــا بـــا هلدینـــگ 

ــده اســـت.  ــبه نشـ ــوز محاسـ هنـ
بـــه گفتـــه وی، در ایـــن رویـــداد ســـه روزه، همچنیـــن دههـــا قـــرارداد 
بـــی شـــرکت های داخلـــی، بانک هـــا، مؤسســـات علمـــی و تحقیقاتـــی 
معتبـــر کـــه در ایـــن رویـــداد حاضـــر بودنـــد، منعقـــد شـــده اســـت. 
عظیمـــی گفـــت: ارزش تفاهم هـــای منعقـــد شـــده در نمایشـــگاه 
ســـال گذشـــته در حـــدود هفـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده و امســـال 
و طرح هـــا  تولیـــدی  شـــرکت های  قراردادهـــای  و  تفاهم هـــا  ارزش 
بـــا شـــرکت های ایرانـــی بـــه ۱۳ هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت.

دبیـــر اجرایـــی چهارمیـــن نمایشـــگاه و همایـــش تخصصـــی 
صنعـــت  در  بنیـــان  دانـــش  و  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت 
ــتاوردهای  ــه دسـ ــی، در زمینـ ــیمی، پاالیـــش و پتروپاالیشـ پتروشـ
دیگـــر ایـــن رویـــداد نیـــز اضافـــه کـــرد: در كنـــار مقوالتـــی چـــون 
اســـتقبال و حضـــور بـــی ســـابقه مدیـــران و كارشناســـان صنعـــت 
پتروشـــیمی، پاالیـــش و پتروپاالیشـــی و فعـــاالن بانكـــی و بـــازار 

ســـازی  برجســـته  پردیـــس،  فنـــاوری  پـــارك  ایجـــاد  ســـرمایه، 
اهمیـــت شـــركت هـــای دانـــش بنیـــان، انعقـــاد تفاهـــم نامه هـــا، 
موافقـــت نامه هـــا، و قراردادهـــا، ایرانی ســـازی دانـــش ســـاخت 
برگشـــتی،  و  رفـــت  کمپرســـورهای  از  پیچیـــده  تجهیـــز  ده هـــا 
دســـتاوردهای   از  کاتالیســـت ها،  کرایوژنیـــک،  پمپ هـــای 
نمایشـــگاه چهـــارم حمایـــت از ســـاخت داخـــل بـــه شـــمار مـــی رود.

مهـــرداد عظیمـــی، بـــا بیـــان اینکـــه امتیـــاز ویـــژه ایـــن دوره از 
نمایشـــگاه و همایـــش تخصصـــی، حضـــور فعـــال و متمایـــز صنایـــع 
ــان اســـت،  ــیمی و شـــرکت های دانـــش بنیـ ــتی پتروشـ پاییـــن دسـ
گفـــت:  بیـــش از ۱۸۰ شـــرکت دانـــش بنیـــان در ۳۰۰ پـــروژه بـــا 

بیـــش  فـــارس همـــکاری می کننـــد و حضـــور  هلدینـــگ خلیـــج 
بـــه  زمینـــی  در  امســـال  نمایشـــگاه  در  ایرانـــی  از ۳۰۰ شـــرکت 
ــانه ای دیگـــر از اهمیـــت دادن  مســـاحت ۲۲ هـــزار مترمربـــع، نشـ
بـــه شـــرکت های داخلـــی و تحقـــق شـــعار راهبـــردی امســـال اســـت.

دبیر اجرایی چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت 
از ســـاخت داخـــل و دانـــش بنیـــان در صنعـــت پتروشـــیمی، پاالیـــش 
ــل  ــال، 38 پنـ ــگاه امسـ ــرد: در نمایشـ ــح کـ ــی،  تصریـ و پتروپاالیشـ

تخصصـــی در حوزه هـــای مختلـــف از جملـــه توســـعه صنایـــع پاییـــن 
دستی برگزار  شد تا از ظرفیت نخبگان کشور برای هم اندیشی و 
تبادل نظر در موضوعات علمی و پژوهشی بیشتر استفاده شود.

دساتورداه

توجه به صانیع اپیین دست و تكمیل زنجیره ارزش

برگزاری پنل اه و نشست اهی تخصصی پرمحتوا

مدیر برند، مسئولیت اجتامعی و روابط عمویم گروه صانیع پتروشییم خلیج افرس،
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نبـض انرژی

امموریت ویژه استاکب
 برای حامیت از تولید و شرکت اهی دانش بناین

مجتبی اکبری     ،    رئیس هیئت مدیره و مدیراعمل شرکت امدرتخصصی استاکب 

تقویــت و توانمندســازی شــرکت های دانــش بنیــان بــا ارزیابــی 
فنی این شــرکت ها در حوزه ســاخِت داخل و شناســایی ظرفیت های 
تولیــدی بــا خلــق ارزشــهای جدیــد اســت که محقــق می شــود. بنابراین 
شناســایی و معرفــی ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و همچنیــن 
بومی ســازی  در زمینــه صنعــت آب و بــرق و انرژی هــای تجدیدشــونده 
ضــروری بــه نظــر می رســد تــا بتوانــد رونــد توســعه این بخش را تســریع 
بخشد. از این رو در سال 1401 که مصادف با نامگذاری سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغالزایی بود بسیاری از پروژه ها در حوزه صنعت آب 
و برق و انرژی های تجدید شونده، با حمایت شرکت مدیریت ساخت 
و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( و استفاده بهینه از توانمندی های 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه مرحلــه بهره بــرداری رســیده اســت. 
از ســویی دیگــر توجــه بــه ظرفیت هــای صادراتــی شــرکت های 
داخلــی در حــوزه صنعــت آب و بــرق و انرژی هــای تجدیــد شــونده 
و همچنیــن بررســی نیازهــای فناورانــه در ایــن صنعــت و احصــاء 
توانمندی هــای فناورانــه موجــود در کشــور، از جملــه دیگــر اقدامــات 
انجــام شــده اســت از ســوی دفتــر حمایــت از ســاخت داخــل در 
اســت. گرفتــه  قــرار  تاکیــد  مــورد  کــه  بــوده  ســاتکاب  مجموعــه 

تمرکــز بــر شــرکت های  دانــش بنیــان و اســتارتاپ و همچنیــن 
بــر ایده هــای نویــن فناورانــه توســط نخبــگان، بســیاری از پروژه هــا بــا 
محوریت؛ »بومی ســازی، »حمایت از ســاخت داخل«، »حمایت از 
صادراتِ« کاالهای آب و برق هدایت شــد که این موضوع توانســت 
بارقه نزدیک شدن ما به توسعه را نزدیک کند. البته توجه به تاکیدات 
در نامگذاری امسال نیز حساسیت موجود برای اجرایی شدن آن با 
دانش بنیان ها و نخبگان را در راستای افزایش تولید، دو چندان کرد.  
بنابرایــن حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان توســط شــرکت 
بــا  مذاکــره  ماننــد؛  مختلــف  طــرق  از   1401 ســال  در  ســاتکاب 
ســازمان هایی نظیــر؛ معاونــت علمــی و فنــاوری، صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی و امضــاء تفاهــم نامه هایــی در ایــن زمینــه بــا هــدف 
شــتابدهی بــه فعالیــت ایــن گــروه در عرصــه ســاخت و تولیــد و در 
اختیــار گذاشــتن تســهیات مالــی از طریــق ســازمان های ذیربــط 
در بخــش دولتــی و خصوصــی، بــه طــور جدی تــر پــی گیــری شــد.

تاکید به تحوالت اقتصاد صنایع آب و برق، با استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان، موجب توسعه ارتباط بیشتر  ساتکاب با 
سازمان ها و نهادهای حمایت کننده از این گروه هم شد و مقرر گردید 
تــا دســتاوردهای ایــن حــوزه بــرای بهبــود وضعیــِت مدیریــت مصــرف و 
تامیــن کاال در حــوزه صنعــت آب و بــرق مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
»تجاری ســازی ایده هــا و محصــوالت تولیــد شــده«،  »خریــد 
ایــن  شــده  تولیــد  کاالی  از  و »حمایــت  محصــوالت«،  تضمینــی 
گــروه در بازارهــای داخلــی و خارجــی« از مــوارد شــاخص و مــورد 
توجــه شــرکت ســاتکاب بــه شــمار آمــد. احــداث پــارک علــم و فنــاوری 

ــا هــدف حمایــت از فعالیت هــای پژوهــش محــور  توســط ســاتکاب ب
صنعــت آب و بــرق، بــا لحــاظ کــردن معافیت هــا و در اختیارگذاشــتن 
مــکان، آب و بــرق رایــگان بــرای ایــن گــروه، از جملــه دیگــر اقدامــات 
واقــع  در  می شــود.  محســوب  زمینــه  ایــن  در  ســاتکاب  حمایتــی 
ــژه ای دارد و  شــرکت ســاتکاب در حــوزه دانش بنیان هــا ماموریــت وی
در مصوبــه  اخیــر هیئــت وزیــران هــم دربــاره شــرکت های دانش بنیــان 
بــه ایــن شــرکت تفویــض اختیــار داده اســت، همچنیــن قرارگاهــی در 
وزارت نیــرو شــکل گرفتــه اســت کــه هــر ۱۵ روز یــک بــار بــا حضــور 
می دهــد. جلســه  تشــکیل  بنیان هــا  دانــش  دربــاره  نیــرو  وزیــر 
صنعت برق یک صنعت پیشران، افتخارآفرین و زیربنایی است 
کــه بــه برکــت انقــاب اســامی طــی ۴۳ ســال اخیــر ایــن صنعــت در 
کشور پیشرفت بسزایی داشته و افراد نخبه  و مهندسان زیادی هم 
در ایــن صنعــت رشــد علمــی کرده انــد. بــا ایــن اوصــاف ایــن صنعــت 
بایــد در درون خــودش بــه یــک زایشــی برســد و افــرادی را کــه در ایــن 
حوزه هــا مهارتــی دارنــد بــه شــرکت های پاییــن دســتی معرفــی شــوند. 
در ایــن راســتا نیــز شــرکت ســاتکاب تفاهم نامــه ای بــا دانشــگاه فنــی 
 و حرفــه ای کشــور در حــوزه صنعــت آب و بــرق امضــا کــرده  اســت و در 
قالــب آن، افــرادی کــه از دانشــگاه فارغ التحصیــل می شــوند و مهارتــی 
پایین دســتی کــه در حوزه هایــی همچــون  بــه شــرکت های  دارنــد، 
تجهیــزات، خدمــات انتقــال و توزیــع کار می کننــد، معرفــی می شــوند. 
توجــه ویــژه دولــت ســیزدهم بــه شــرکت های دانش بنیــان نیــز 
بســیار حائــز اهمیــت بــه شــمار مــی رود. در ایــن ســال بــا اهمیــت بــه 
دانــش بنیان هــا، شــرکت ســاتکاب بــه نخبــگان و شــرکت های دانــش 
بنیانــی کــه تولیــد و طرحــی دارنــد و نیازمنــد بــه انجــام امــور بازرگانــی، 
بازاریابــی و یــا معرفــی بــه مجموعــه  شــرکت های پاییــن دســتی و 
خریــد محصــوالت هســتند، اعــام همــکاری کــرده تــا بــا مســاعدت 
کنــد.  کمــک  فعالیت شــان  تســریع  در  آن هــا  بــه  این بخش هــا 
ســاتکاب بــا اصطــاح هدایــت کارخانــه نــوآوری نیــرو، امکانــات 
زیربنایــی الزم را در اختیــار اســتارت آپ هــا و شــرکت های دانــش 
بنیــان قــرار می دهــد، در واقــع موضوعاتــی کــه نیازهــای فعلــی و 
آتــی وزارت نیــرو درحــوزه صنایــع آب و بــرق و آبفــا بــوده را معرفــی 
دانــش  شــرکت های  و  آپ هــا  اســتارت  بــه  و  می کنــد  مطــرح  و 
و  ســخت افزاری  و  مالــی  مشــاوره ای،  الزم  کمک هــای  بنیــان 
نرم افــزاری را می دهــد تــا آنــان بــا اتــکاء بــه دانــش و اســتعدادهای 
یابنــد. دســت  اثربخــش  و  ســازنده  راه حل هــای  بــه  خویــش 
ســاتکاب  هــم  راهبرد)برد-بــرد(  بــه  توســل  بــا  ترتیــب  بدیــن 
بــه منافــع و  بنیــان  و هــم اســتارت آپ هــا و شــرکت های دانــش 
بومی ســازی  و  توســعه  رهگــذر  ایــن  از  و  برســند  اهــداف خویــش 
فنــاوری و ســاخت داخــل و بــا نتیجــه رســیدن بــه توســعه صنعتــی 
می شــود.  محقــق  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  راســتای  در 

ایدداشت،
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نبـض انرژی

اکهش شدت انرژی در کشور همسو اب مدیریت مصرف
در گفتگوی “امهانمه نبض انرژی “ اب سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، 

دســت انــدرکاران حــوزه انــرژی از ناتــرازی تولیــد و مصــرف انــرژی در کشــور ســخن می گوینــد. مســئله ای کــه در حــال بحرانــی شــدن اســت. مصــرف 
بــی رویــه ای کــه اگــر کنتــرل و مدیریــت نشــود ایــن فاصلــه ناتــرازی را بیشــتر و وضعیــت انــرژی در کشــور را بحرانــی تــر می کنــد. کارشناســان می گوینــد 
مدیریــت مصــرف نیازمنــد پیــاده ســازی ســاختارهایی اســت کــه بخشــی بــا فرهنــگ ســازی و بخشــی نیــز بــا تجهیــزات نوآورانــه می توانــد کنتــرل شــود.  
می گویــد  کارشناســی  تحلیــل  امــا  اســت  برابــر  آلمــان  ماننــد  کشــورها  دیگــر  بــا  مقایســه  در  ایــران  انــرژی  مصــرف  میــزان  کــه  می شــود  گفتــه 
مصــرف  گرفتــن  پیشــی  عبارتــی  بــه  و  مصــرف  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  و  می شــود  ســنجیده  ملــی  ناخالــص  تولیــد  بــا  همــواره  انــرژی  مصــرف  میــزان 
در  توســعه  و  رشــد  و  طــرف  یــک  از  مصــرف  کنتــرل  بــرای  بهینــه  راهکارهــای  اســت  الزم  کــه  اســت  کــرده  ایجــاد  را  ناتــرازی  شــکاف  تولیــد  از 
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  ســخنگوی  و  تهــران  مــردم  نماینــده  نیاســر  شــریعتی  مالــک  یابــد.  تحقــق  کشــور  در  تولیــدی  بخش هــای 
ادامــه می خوانیــد.  در  کــه  اســت  داده  ارائــه  و مدیریــت مصــرف  کنتــرل  را در خصــوص  انــرژی دیدگاه هایــی  نبــض  ماهنامــه  بــا  در گفتگــو  اســامی 

گفتگو    ،    تحریریه نبض انرژی

شــما بــه عنــوان ســخنگوی کمیســیون انــرژی، وضعیــت 
فعلــی و آتــی تــراز انــرژی در کشــور را چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟ 
در شــرایط موجــود بــه دلیــل مصــرف بی رویــه انــرژی، 
کشــور بــا ناتــرازی تولیــد و مصــرف انــرژی )گاز، بــرق و 
فرآورده هــای نفتــی( علیرغــم دارا بــودن منابــع سرشــار 
انــرژی روبــرو اســت. رونــد کنونــی تولید و مصــرف انرژی به 
گونــه ای اســت کــه در صــورت تــدام آن، کلیــه ظرفیت های 
تولیــدی کشــور صــرف نیــاز داخلــی و غیرمولــد شــده و 
کشــور در آینــده نــه چنــدان دور بــه ناچــار وارد کننــده 

انــرژی خواهــد شــد. 

بــه نظــر شــما ســاختار حکمرانــی بــرای مدیریــت تولیــد و 
مصــرف چگونــه بایــد باشــد؟ 

در بخــش مدیریــت تولیــد تقریبــا تمرکــز ســاختاری 
مناســبی در کشــور وجــود دارد و وزارتیــن نفــت و نیــرو 
ولــی در بخــش  انــرژی کشــور هســتند،  تولیــد  متولــی 

مدیریــت مصــرف، ضعــف ســاختاری و عــدم تمرکــز وجــود 
داشــته بــه طوریکــه علیرغــم سیاســت ها و قوانیــن خوبــی 
کــه در حــوزه مدیریــت و اصــاح الگــوی مصــرف وضــع 
شــده و تکلیــف قانونــی کاهــش 50% شــدت انــرژی کــه 
در سیاســت های کلــی اصــاح الگــوی مصــرف و ســند 
راهبــردی انــرژی کشــور تصویــب شــده اســت، هنــوز اقــدام 
شــدت  کاهــش  و  مصــرف  مدیریــت  حــوزه  در  موثــری 
مصــرف انــرژی صــورت نگرفتــه  و شــدت مصــرف انــرژی در 

ــه اســت.  دهــه گذشــته کمــاکان افزایــش یافت

بنابراین علت اصلی این ناترازی انرژی چیست؟ 
بــه نظــر بنــده، یکــی از دالیــل اصلــی ناتــرازی انــرژی 
کشــور عــدم کاهــش شــدت مصــرف انــرژی اســت که خود 
دالیــل متعــددی دارد از جملــه می تــوان بــه بــی اعتقــادی 
و عــدم اهتمــام مدیــران دســتگاه های اجرایــی و از همــه 
مدیریــت  قدرتمنــد  حکمرانــی  وجــود  فقــدان  مهمتــر 
مصــرف انــرژی در ســطح عالــی کشــور و نیــز در هریــک 

اب هدف 
یکاپرچه اسزی 
مدیریت مصرف 
انرژی کشور، 
عملایتی ترین 
و اچبک ترین 
پیشناهد، 
ایاجد ماعونت 
راهبردی انرژی 
ذیل رایست 
جمهوری و 
در کانر آن 
ایاجد صندوق 
بهینه اسزی 
انرژی یم تواند 
راهاکر حکمرانی 
مدیریت مصرف 
انرژی ابشد. 
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از بخش هــای کشــاورزی، صنعــت، حمــل و نقــل و غیــره 
ــوده اســت.  ب

اجــرای مدیریــت مصــرف و کاهــش شــدت مصــرف 
انــرژی چــه تبعاتــی را بــه همــراه دارد؟ 

تمرکــز بــر مدیریــت مصــرف و کاهــش شــدت مصــرف 
انــرژی تنهــا راهــکار منطقــی مدیریــت ناتــرازی انــرژی و 
یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر محســوب می شــود؛ ضمــن 
اینکــه ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــه مراتــب کمتــر از 
عــاوه  و  اســت  بــوده  تولیــد  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
بــر آن تمرکــز در ایــن حــوزه می توانــد بــه کاهــش ســطح 
صنایــع  فنــاوری  ارتقــاء  محیطــی،  زیســت  آالینده هــای 
کشــور، تامیــن امنیــت انــرژی و افزایــش درآمدهــای ارزی و 

شــکوفایی اقتصــادی منجــر شــود. 

حکمرانــی  ســازی  پیــاده  جهــت  راهــکار  بهتریــن 
چیســت؟  شــما  دیــدگاه  از  انــرژی  مصــرف  مدیریــت 
انــرژی  بــا هــدف یکپارچــه ســازی مدیریــت مصــرف 
ایجــاد  پیشــنهاد،  و چابک تریــن  کشــور، عملیاتی تریــن 
معاونــت راهبــردی انــرژی ذیــل ریاســت جمهــوری و در کنار 
آن ایجــاد صنــدوق بهینه ســازی انــرژی می توانــد راهــکار 

حکمرانــی مدیریــت مصــرف انــرژی باشــد. 
بــا تاســیس ایــن معاونــت و صنــدوق بــه عنــوان بــازوی 
مصــرف  بهینه ســازی  شــرکت  مجموعــه  چهــار  مالــی، 
ســوخت در وزارت نفــت، معاونــت بهــره وری انــرژی ســاتبا 
در وزارت نیــرو، ســتاد مدیریــت حمــل و نقــل و ســوخت در 
وزارت راه و شــهر ســازی و دبیرخانه شــورای عالی انرژی در 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا کلیــه وظایــف محولــه از آنهــا 

جــدا شــده و در ایــن معاونــت متمرکــز می شــوند. 

بــه نظــر شــما مزایــای اســتفاده از پروژه هــای کلیــدی در 
مدیریــت مصــرف انــرژی چــه می توانــد باشــد؟ 

بــا ایجــاد ســاختار معاونــت راهبــردی انــرژی و تاســیس 
صنــدوق بهینــه ســازی انــرژی، پروژه هــای کلیــدی مدیریــت 
مصــرف بــا اقتــدار باالتــر دنبــال می شــوند کــه می توانــد بــه 

برخــی از آن هــا اشــاره کــرد: 
- تکمیــل نظــام IBT بــرای بــرق، گاز و آب کــه مــورد 

اســتفاده عمــوم مــردم اســت.
- بــاز توزیــع یارانــه بنزیــن بــه صــورت اعطــای ســهمیه 
بنزیــن بــه خانوارهــای فاقــد خــودرو و انتقــال زیرســاخت 

اجــرای طــرح بــه سیســتم بانکــی کشــور
- انتقــال تمــام یارانــه انــرژی بــه حلقــه ماقبــل مصــرف 
و  غیربهینــه  مصــارف  عملــی  حــذف  و  نهایــی  کننــده 

گازوییــل بخصــوص  انــرژی  حامل هــای  غیررســمی 
- حــذف رانت هــای بــزرگ یارانــه انــرژی صنایــع بــزرگ 

پردرآمــد نظیــر ســوخت حمــل و نقــل معــادن و فــوالد 
- شــریک کــردن صنایــع بــزرگ در طرحهــای مدیریــت 
مصــرف بــا تضمیــن عــدم قطع انرژی آنهــا در پیک مصرف

- الــزام تمــام دســتگاه های دولتــی و بخــش عمومــی بــه 
رعایــت کامــل مقــررات مبحــث 19 ســاختمان

- اجــرای طرح هــای ضربتــی تعویــض بخــاری و کولرهــای 
پر مصرف در یکســال با کمک منابع داخلی شــرکت های 

تابعــه وزارت نفــت و بخش خصوصی

در آخــر بفرماییــد حکمرانــی مدیریــت مصــرف بر حوزه 
حکمرانــی تولیــد چــه تاثیری می تواند داشــته باشــد؟ 

انــرژی  مصــرف  مدیریــت  حکمرانــی  ســاختار  ایجــاد 
کشــور باعــث می شــود منابــع داخلــی شــرکت های تابعــه 
بــر روی پروژه هــای اصلــی و حیاتــی نظیــر  وزارت نفــت 
ــارس  ــی پ ــژه فشــار افزای ــن مشــترک نفــت و گاز بوی میادی

جنوبــی تمرکــز یابــد. 
از دیگــر مزایــای ایجــاد ســاختار ذکــر شــده می تــوان بــه 
اصــاح رابطــه مالــی وزارت نفــت و دولــت بــا شــرکت های 
تابعه وزارت نفت و اجرای طرح های زیرساختی میترینگ 
هزینه هــای  حســابداری  و  تولیــد  لحظــه ای  رصــد  یــا 

شــرکت های تابعــه وزارت نفــت اشــاره نمــود. 

ایاجد اسخاتر 
حکمرانی 

مدیریت مصرف 
انرژی کشور 

ابعث یم شود 
مانبع داخیل 

شرکت اهی 
اتبعه وزارت 
نفت بر روی 

پروژه اهی اصیل 
و حایتی نظیر 

مایدین مشترک 
نفت و اگز بویژه 

فاشر افزایی 
اپرس جنوبی 

تمرکز ایبد. 
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نبـض انرژی

شـــما بـــه عنـــوان کارشـــناس حـــوزه انـــرژی، 
اســـتفاده از فنـــاوری در ایـــن حـــوزه را چگونـــه 

ارزیابـــی می کنیـــد؟ 
کشــورها معمــوال رویکردهای مختلفــی در 
حــوزه تولیــد انــرژی دارنــد. برخــی از کشــورها 
بــه دلیــل منابــع غنــی و خــدادادی کــه دارنــد 
تمرکزشــان را بیشــتر بــر تولیــد  و صــادرات 
نفــت و گاز می گذارنــد و عمــا بــرای کســب 
ــه خــام فروشــی  منابــع مالــی بیشــتر اقــدام ب
از ایــن منابــع می کننــد، کــه البتــه فــارغ از 
مثبــت و یــا منفــی بــودن خــام فروشــی در 
اقتصــاد، ایــن کشــورها بیشــتر در نظــر دارنــد 
بــا خــام فروشــی، منابــع مالــی بیشــتری را بــه 
دســت آورنــد تــا در توســعه زیرســاخت های 
رویکــرد  ایــن  کننــد.  اســتفاده  کشورشــان 
فــارس  حــوزه خلیــج  بیشــتر در کشــورهای 
قــرار می گیــرد. کشــورهایی  مــورد اســتفاده 
ماننــد قطــر، امــارات، عربســتان و... ، در نظــر 
دارنــد از فــروش نفــت و گاز در ســرمایه گــذاری 
کننــد  اســتفاده  توســعه ای  زیرســاخت های 
و یــا اخیــرا درآمدهــای حاصلــه را بــه ســمت 
حوزه هــای هــوش مصنوعــی و یــا IT بــرده و در 
ایــن حوزه هــا بیشــتر ســرمایه گــذاری کرده اند. 
انــرژی  از  اســتفاده  دیگــرِ  رویکــرد  یــک 
ابــزاری  عنــوان  بــه  گاز،  و  نفــت  در  بویــژه 
سیاســی اســت. ایــن گونــه کشــورها حاضرنــد 
گازرســانی  کشورشــان  از  هایــی  به بخــش 
انجــام ندهنــد امــا از منابــع هیدروکربــوری 
بــرای قــدرت سیاســی بهــره ببرنــد، کــه در 
ایــن  از  اســتفاده  اخیــر بیشــترین  10 ســال 
اســت.  کــرده  روســیه  کشــور  را  رویکــرد 
آن  و  دارد  وجــود  هــم  ســومی  رویکــرد 
اســتفاده از علــم و فنــاوری در حــوزه انــرژی 
بــه عنــوان پیشــران و کشــنده ســایر بخش 
هــا اســت. یعنــی کشــورها بــه جــای اینکــه 
نفــت و گاز صــادر کننــد، خدمــات و فنــاوری 
نفــت و گاز را صــادر می کننــد. ایــن شــیوه 

اجرای زیــــست بوم فانورانه شرط 

تــحــقــق اقـــتـــاصد دانـــش بــنــیـــان 

را کشــور نــروژ در ابتــدای قــرن 21 بــا ســند 
پیش بینــی  زیــرا  کــرد.  اتخــاذ   OG21 نفتــی
اش ایــن بــود کــه نفــت و گاز کشــورش بــه 
زودی تمــام خواهــد شــد و بــه جــای اینکــه 
صادرکننــده نفــت و گاز باشــد در نظــر داشــت 
تــا بــه کشــوری تبدیــل شــود کــه صادرکننــده 
خدمــات و فنــاوری حــوزه نفــت و گاز شــود. 
بنابرایــن کشــورها می تواننــد رویکردهــای 
مختلفــی اتخــاذ کنند تا بیشــترین منافــع را از 
منابــع انــرژی خــود بــه دســت آورنــد. در کشــور 
ما نیز طی ســال های اخیر اســتفاده بیشــتر از 
فناوری و تمرکز روی دانش بنیان ها ســرلوحه 
برنامه هــا قــرار گرفتــه اســت. کامــا منطقــی 
اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت نســل جــوان 
و تعــداد دانشــجویان و نخبگانــی کــه داریــم 
این بخــش را بیشــتر از دیگر بخــش ها توســعه 
دهیــم. از طرفــی هــم نیازهای متعــددی که در 
صنعت نفت و گاز وجود دارد، بازار محصوالت 
و فناوری هــای مــورد نیــاز این بخــش را تضمین 
رویکــردی  تدریــج  بــه  بایــد  پــس  می کنــد. 
فناروانــه را پیاده ســازی کنیــم و بــه جــای اینکــه 
خریــدار فنــاوری باشــیم و در نوآوری بخــش 
کنیــم.  ایجــاد  خودکفایــی  گاز  و  نفــت 
از  یکــی  مــا  تقریبــا  اینکــه  مضافــا  و 
تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان هستیم و 
حداقــل می توانیــم اطمینــان حاصــل کنیم که 
بــازار بســیار خوبــی هــم بــرای اقتصــاد فناورانــه 
نفــت گاز وجــود دارد. فقــط بــه شــرطی کــه 
اصطاحــا زیســت بــوم و اکــو سیســتم ایــن 
کنیــم.  بــه خوبــی طراحــی  را هــم  موضــوع 
فنــاوری و چالش هــای آن را شناســایی کنیــم. 
نقشه راه مناسبی برای رسیدن به آن فناوری 
طراحی کنیم و از طرفی ســرمایه گذاری قابل 
دهیــم.  انجــام  این بخــش  در  هــم  توجهــی 
الزم بــه ذکــر اســت کــه حــوزه پژوهــش، 
یــک  و  موفقیــت  آن  روی  یــک  دارد  رو  دو 
روی دیگــر آن شکســت اســت. حتــی روی 

شکســت آن هــم می توانــد در واقــع تجربــه و 
درس آموخته هایی برای کشور داشته باشد. 
مــا نبایــد تــرس از صــرف هزینه هــای زیــاد در 
پژوهش داشــته باشــیم. نباید از آن به عنوان 
ــاد کنیــم. هــر  هزینه هــای دور ریختــه شــده ی
چــه طرح هــا بــه نتیجه هم نرســد بــاز می تواند 
بــرای مــا مســیرهایی را بــاز کنــد کــه عمــا 
بتوانیــم در آینــده بــه ســمت فناوری هایــی بــا 
سطحی باالتر حرکت کنیم و عواید اقتصادی 
را بــه دســت آوریــم کــه بــه مراتــب بیــش از 
می دهیــم.  انجــام  کــه  اســت  هزینه هایــی 
بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال کــه تولیــد، 
دانــش بنیــان و اشــتغالزایی بــوده، بگویید که 
چــه دســتاوردی را توانســتیم در حــوزه انــرژی 

فناورانــه بــه دســت آوریــم؟ 
ایــن فراینــد تــازه در کشــور مــا محقــق شــده 
و مــا نمی توانیــم خودمــان را بــا کشــورهایی 
ماننــد آمریــکا، نــروژ ژاپــن و یــا حتــی چیــن در 
ایــن مرحلــه مقایســه کنیــم. آن هــا ســالیان 
ســال تــاش بســیار زیــادی کردنــد و حتــی در 
GDP کشورشــان نــگاه فناورانــه بــه تولیــد و 
فعالیت هــای اقتصــادی را منظــور کرده انــد. 
حجــم ســرمایه گــذاری مــا در پژوهــش نســبت 
کمــی  بســیار  عــدد  کشــورمان   GDP بــه 
اســت و ایــن عــدد را بایــد بســیار افزایــش 
ــی ســرمایه گــذاری و بودجه هــای  ــم. یعن دهی
پژوهشی کشور باید افزایش پیدا کند و البته 
بی ضابطــه نبایــد افزایــش یابــد، بلکــه بایــد 
بــا یــک برنامه ریــزی منســجم خروجی هــای 
قابــل ملموســی هــم داشــته باشــد کــه کشــور 
بتوانــد از آن عوایــد اقتصــادی داشــته باشــد.  
کتابخانــه ای  صرفــا  کــه  پژوهشــی  هــر 
باشــد بــرای کشــور ارزشــی نــدارد. در حــوزه 
توســعه فناوری های بخــش انــرژِی مــا در دوران 
نوجوانی هستیم و حتی به دوران بلوغ کامل 
هــم نرســیدیم و شــاید 10 ســالی اســت کــه 
وارد حــوزه فنــاروی ودانــش بنیان هــا شــدیم 

کارشناســان معتقدنــد کــه حــوزه دانــش بنیــان در کشــور میــزان تولیــد و اشــتغالزایی را افزایــش می دهــد. بــه عبارتــی هــر چــه بــه ســمت توســعه از ابزارهــا و 
فناورهــای روز دنیــا گام برمــی داریــم می توانیــم تولیــد و اشــتغالزایی را افزایــش دهیــم. دو مقولــه بســیار مهــم و حیاتــی کــه در صــورت توجــه بــه آن در اقتصــاد، 
مســیر توســعه هموارتــر می شــود. پــس شــرکت های دانــش بنیــان و زیســت بــوم فناورانــه، مقولــه ای جــدا از توســعه اقتصادی نیســت و بایــد برنامه ریزی هــا را با 
راهکارهای نوآورانه پیش ببریم. در این خصوص گفتگویی با محمد رضا اکبری عضو هیات علمی دا نشگاه امیرکبیر انجام دادیم که در ادامه می خوانید. 

محمدراض اکبری    ،    عضو هایت علیم دانشاگه امیرکبیر و اکرشانس حوزه انرژی،
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در صورتــی کــه کشــورهای توســعه یافتــه 
ــن حــوزه  بیــش از 100 ســالی اســت در ای
ســرمایه گــذاری می کنــد و زیســت بــوم 
بــه طــور کامــل شــکل داده  را  فنــاوری 
ــد صعــودی  ــد مــا هــم رون ــذا بای اســت. ل
التبــه  باشــیم.  داشــته  حــوزه  ایــن  در 
نتایجــی هــم کــه در همیــن مــدت زمــان 
کوتــاه بــه دســت آمــده، نســبتا خــوب 
نقطــه  آن  بــه  رســیدن  تــا  امــا  اســت؛ 
مطلــوب فاصلــه داریــم. برخــی از اقــام، 
در  فناوری هــا، الیســنس ها  تجهیــزات، 
صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی وحــوزه 
نیروگاهــی، وارداتــی و مــورد نیــاز کشــور 
صنعــت  بیــن  بتوانیــم  بایــد  هســتند. 
یــک  پژوهشــی  و  تحقیقاتــی  مراکــز  و 
چرخــه کارآمــدی را ایجــاد کنیــم و قطعــا 
می توانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم. 
در بعضــی از بخــش هــا در حــوزه بــرق و 
پتروشیمی کاتالیســت هایی تولید شده 
حتــی صــادرات هــم صورت می گیــرد؛ اما 
به نظر در حوزه باالدست صنعت نفت، 
گرفتــه  صــورت  کمتــری  پژوهشــی  کار 
اســت. در ایــن زمینــه توضیحــی داریــد؟ 
 بــه نظــر بنــده در حــوزه باالدســت 
در بخــش  نگاهمــان  بیشــتر  نفــت 
ــوده؛ و یــک کــم هــم  ــی ب پژوهــش، دولت
تنــگ نظــری در تخصیــص بودجــه بــه 
پروژه هــا بــوده اســت. مــا صرفــا خواســتیم 
پژوهــش را بــا نــگاه دســتوری جلــو ببریــم 
و آن زیســت بــوم مطلــوب را نتوانســتیم 
شــکل دهیم. از طرفی هم انحصاری که 
ــی  ــار شــرکت مل ــد نفــت در اختی در تولی
نفــت اســت یــک حــدی ایــن فضــا بســته 
بــوده و عمــا باعــث شــده کــه ســرعت 
ــا  ــد شــود. مــا در حــوزه پژوهــش ب کار کُن
توجــه بــه نیازهایــی کــه داریــم بایــد یــک 
چرخــه جدیــدی را در حــوزه باالدســتی 
فناوری هایــی  عمــده  کنیــم.  تعریــف 
کــه در ســمت ازدیــاد برداشــت داریــم 
فناوری هــای ســنتی در کشــور هســتند 
کــه نیــاز اســت چرخــه کارآمــد پژوهشــی 
میادیــن  عمــده  از  کــه  کنیــم  طراحــی 
ــاد  نفــت و گاز کشــور کــه در مرحلــه ازدی
برداشــت هســتند بتوانیــم بــا فناوری های 
و  کنیــم  فعال تــر  را  میادیــن  آن  جدیــد 
ســهم قابــل توجهــی از برداشــت نفــت 

را بیشــتر از مســیر فنــاوری تولیــد کنیــم. 
شــما کــه خودتــان بــه نوعــی در بدنــه 
دولتــی فعــال هســتید چــه تحلیلــی در 
زمینه گسترش خصوصی ســازی دارید؟ 
در کشــور مــا بحــث خصوصی ســازی 
یــک تیــغ دو لبــه اســت و هــدف نیســت. 
متاســفانه نــگاه مــا ایــن اســت کــه فقــط 
مفهــوم خصوصی ســازی را پیــاده کنیــم تا 
بعــد اتفــاق خاصــی رخ دهــد، درحالیکــه 
ممکــن  جایــی  یــک  خصوصی ســازی 
اســت مفیــد باشــد و در جایــی ممکــن 
اســت تاثیــر منفــی داشــته باشــد. بایــد 
خصوصی ســازی  از  هدفمــان  ببینیــم 
بــه  خصوصی ســازی  اگــر  چیســت؟ 
ایجــاد بــازار رقابتــی کمــک کنــد می توانــد 
مفیــد باشــد، امــا اگــر خصوصی ســازی 
باعــث شــود تــا ســاختارها معیوب تــر و 
ــر شــود  ایــن شــکل منفــی از  انحصاری ت
نــگاه بــه خصوصی ســازی اســت. بایــد 
بپذیریــم که بخــش خصوصــی بــه دلیــل 
ضعیف تــر بــودن از بخــش دولتــی از منظر 
بنیــه مالــی ممکــن اســت به بخــش هایــی 
حتــی آســیب بزنــد و آن خصوصی ســازی 
ندهــد.  رخ  داریــم  انتظــار  مــا  کــه 
در بخــش پژوهــش و فنــاوری بایــد بــه 
زیرســاخت های  اوال  تــا  برویــم  ســمتی 
ورد بخــش خصوصــی ابتــدا فراهــم شــود 
ســپس در ایــن مرحلــه خصوصی ســازی 
هــم روی دهــد کــه ایــن شــکل کارآمدتــر 
هــم  موضــوع  ایــن  نیــاز  پیــش  اســت. 
ایجــاد زیرســاخت هایی بــرای ارتبــاط بــا 
مراکــز تحقیقاتــی اســت، بایــد بیــن مراکز 
تحقیقاتــی و صنعــت ارتبــاط منســجمی 
برقرار شــود تا نتایج خوبی حاصل شــود. 
توســعه شــرکت های دانــش بنیــان کــه 
مــا در مرحلــه و نقطــه آغازیــن آن قــرار 
داریــم بایــد بــه ســرعت شــکل بگیــرد زیــرا 
صنعــت نیازمنــد بــه این فناوری هاســت.  
ــه  ــز چـ ــاوری نیـ ــتغالزایی فنـ ــورد اشـ در مـ

تصویـــری ارائـــه می دهیـــد؟ 
در بخــش اشــتغال نیز اگــر نگاه دانش 
بنیانــی باشــد امــکان اشــتغالزایی فراهــم 
اســت چــون هــر کــدام از ایــن محصوالتــی 
بخواهــد  و  هســت  کشــور  نیــاز  مــورد 
تولیــد شــود بخشــی از متخصصــان مــا 
را بــه کار می گیــرد.  طیــف وســیعی از 

دانشــجویان دانشــگاه ها در شــرف فــارغ 
التحصیلی هســتند و یا تعداد بیشــماری 
داریــم.  شــده  التحصیــل  فــارغ  هــم 
تخصصــی  جمع هــای  می تواننــد  اینهــا 
کوچکی از متخصصان را تشکیل دهند 
و هــر کــدام موضوعــات و چالــش جدیــد 
کننــد  دنبــال  و  برنامه ریــزی  را  فناورانــه 
کــه ایــن امــر یــک بــازار اشــتغال خوبــی 
در حــوزه دانــش بنیــان ایجــاد می کنــد 
کارهــای  و  کســب  می تواننــد  افــراد  و 
شــخصی ایجــاد کننــد. اتفاقــا در اینجــا 
هســته اصلــی خصوصی ســازی شــکل 
می گیــرد. بــا ایــن رونــد، اشــتغالزایی و 
ارزش افــزوده ایجــاد خواهــد شــد و بعــد 
می توانیــم بــه ســراغ صــادرات خدمــات 
فنــی  مهندســی در ایــن حــوزه هــم برویم. 

چه پیش بینی برای سال آینده دارید؟ 
اگــر حمایت هــای دولــت فراهــم شــود، 
بــه لحــاظ نیــروی انســانی ظرفیت هــای 
خوبــی در کشــور وجــود دارد و تــا زمانــی 
کــه پنجــره جمعیتــی جــوان کشــور بــاز 
اســت بایــد از ایــن فرصــت عظیــم نهایــت 
اســتفاده را کــرد. ایــن ســیل عظیــم فــارغ 
بــازار  التحصیــان دانشــگاهی نیازمنــد 
کار هســتند. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه 
بــازار ســنتی نفــت و گاز دیگــر جوابگــوی 
جــذب ایــن نیروهــا و بــازار امــروز نخواهــد 
بــود پــس قاعدتــا بایــد یــک رویکــرد جــدی 
و چرخــش تحــول آفرینــی را ایجــاد کنیــم 
تــا ایــن متخصصــان فعالیــت حرفــه ای 
تــری داشــته باشــند. البتــه کار در ابتــدا 
مدیــران  نــگاه  چــون  اســت.  ســخت 
دولتــی مــا ســنتی اســت و بایــد ایــن نــگاه 
عــوض شــود. بــا توجــه بــه اینکــه در راس 
حاکمیــت یعنــی مقــام معظــم رهبــری  
و رئیــس جمهــوری تاکیــدات بیشــتری 
جهــت توســعه دانش بنیان هــا و اقتصاد 
نیــز  وزارتخانه هــا  پــس  دارنــد  فناورانــه 
بایــد موضوعــات را جدی تــر دنبــال کنند. 
از شــعار فاصلــه بگیریــم و بــه ســمت 
حمایــت جــدی در ایــن عرصــه فناورانــه 
مشــکات  حــل  در  را  مــاک  و  برویــم 
تعــداد  صرفــا  اینکــه  نــه  بگذاریــم 
درواقــع  دهیــم.  افزایــش  را  شــرکت ها 
کیفیــت را بــه کمیت شــرکت های دانش 
دهیــم.        ترجیــچ  می بایســت  بنیــان، 

حوزه پژوهش، 
دو رو دارد یک 

روی آن موفقیت 
و یک روی دیگر 

آن شکست 
است. حتی روی 

شکست آن هم 
یم تواند در واقع 

تجربه و درس 
آموخته اهیی 

برای کشور 
داشته ابشد. 

ام نابید 
ترس از صرف 

هزینه اهی زاید 
در پژوهش 

داشته ابشیم. 
هر چه طرح اه 

به نتیجه 
هم نرسد ابز 

یم تواند برای ام 
مسیراهیی را ابز 

کند. 
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نبـض انرژی

هاســت  ســال  کــه  ســوخت  مصــرف  بهینه ســازی 
از جملــه ایده هــای مثبتــی بــرای طــرح اولیــه مدیریــت 
مصرف ســوخت مطرح شــده و می شــود و مجموعه قابل 
توجهــی از طرح هــای پیش بینــی شــده بــرای بهینه ســازی 
مصــرف هــم وجــود دارد امــا همچنــان ایــن موضــوع بــه 
کنتــرل مصــرف معطــوف نشــده و آن طرح هــا هــم بــه 
اجــرا درنیامــده اســت و بــر مبنــای آمارهــای موجــود میــزان 
مصــرف انــرژی در کشــور رشــد صعــودی ونگــران کننــده ای 
هــم بــه خــود گرفتــه اســت. مدیریت مصرف در کشــور که 
فقــط در تبلیــغ و شــعار "المــپ اضافــی خامــوش" مانده و 
جلوتــر از آن نرفتــه اســت، نیازمنــد راهــکاری اســت کــه بــه 
زعــم کارشناســان بایــد بــا ایجــاد و ســاخت تجهیــزات نوین 

و همــگام بــا راهکارهــای فرهنگــی مدیریــت شــود. 
در حال حاضر روزانه ۵ تا ۷ میلیون لیتر ناترازی تولید 
و مصــرف بنزیــن وجــود دارد کــه بــرای جبــران کســری آن از 
ذخایر اســتراتژیک بنزین کشــور اســتفاده می شــود. طبق 
آمــار رســمی شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران، متوســط مصــرف روزانــه فعلــی بنزیــن در 
ــه عبارتــی  ــا ۱۰۵ میلیــون لیتــر اســت. ب کشــور بیــن ۹۵ ت
بــه طــور متوســط در ســال جــاری روزانــه ۱۰۰ میلیــون لیتــر 
مصــرف بنزیــن بــه ثبــت می رســد. البتــه بانگاهــی بــه 
آمارهــای گذشــته تاکنــون ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه 

طــی ۷ ســال گذشــته، هــر ســاله ۵ تــا ۷ درصــد بــه افزایش 
تقاضــا یــا مصــرف بنزیــن در کشــور اضافــه شــده اســت. 

میــزان افزایــش تقاضــا بــرای بنزیــن یــا هر نوع ســوخت 
دیگــری از جملــه گازوئیــل و یــا حتــی بــرق، زنــگ خطــر و 
هشــداری اســت کــه بایــد بیــش از توجه بــه موضوع تولید 

بــه میــزان مصــرف و مدیریــت آن پرداختــه شــود. 
از ســوی دیگــر عــاوه بــر مصــرف نادرســت، تولیــد 
ــه افزایــش مصــرف  ــز ب ــی نی ــزات و خودروهــای ایران تجهی
بنزیــن در  میــزان مصــرف  اســت. متوســط  زده  دامــن 
خودروهــای ایرانــی بــرای پیمایــش هــر ۱۰۰ کیلومتــر 8 یــا 9 
لیتــر اســت، در حالــی کــه ایــن رقــم در کشــورهای تــراز اول 
جهان، ۴ لیتر به ازای هر پیمایش ۱۰۰ کیلومتری اســت. 
ایــن فاصلــه مصــرف خودروهــای مــا بــا دیگــر کشــورها 
نتیجه عدم استفاده از تکنولوژی در تولید خودروهاست 
کــه بــه پرمصرفــی بنزیــن در خودروهای ایرانی منتج شــده 
اســت. حــال همیــن رقــم بــرای گازوئیــل هــم بــه نســبت 
وجــود دارد و در حــوزه بــرق نیــز میــزان تقاضــا باالســت. در 
حــوزه بــرق نبــود اســتاندارد در معمــاری و ساختمان ســازی 
و پــرت انــرژی، افزایــش مصــرف را سرســام اور کــرده اســت 
در  تجهیزاتــی می توانــد  در چنیــن  بازنگــری  درحالیکــه 

مصــرف انــرژی نتایــج مثبتــی را بــه بــار آورد. 

بهینه اسزی مصرف سوخت، 

حلـــقه ای مـــفقـوده در مــصــرف انــرژی 

گزارش “نبض انرژی” از مغفول امندن مصرف درست انرژی در کشور، 

هنر در تولید وتلف کردن نیست، هنر در تولید نکردن ودرست مصرف کردن همین داشته اهست.

میزان افزایش تاقاض 
برای بنزین ای هر نوع 
سوخت دیگری از 
جمله اگزوئیل و ای 
حتی برق، زنگ خطر 
و هشداری است که 
ابید بیش از توجه 
به موضوع تولید 
به میزان مصرف و 
مدیریت آن پرداخته 
شود. 
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افزایش 24 درصدی
 درمصرف سالیانه انرژی در کشور

بــر اســاس آمارهــای شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی متوســط مصــرف بنزیــن درســال جــاری 
بیــن 102 تــا 105 میلیــون لیتــر در روز و بــرای گازوئیــل بیــن 
105 تا 110 میلیون لیتر در روز بوده است. در بازنگری که 
از میــزان مصــرف فرآورده هــا طــی چنــد ســال قبــل تاکنــون 
بــه دســت آمــده اســت ایــن طــور برمــی آیــد کــه نزدیــک بــه 
24 درصــد افزایــش مصــرف ســالیانه بــرآورد می شــود و ایــن 
میــزان بــا توجــه بــه تولیــد ســربه ســری نشــان می دهــد بــه 

زودی بــا مشــکل ســوخت مواجــه خواهیــم شــد. 
حــاال بــا ایــن وضعیــت بیاییــم بررســی کنیــم کــه مصــرف 
چگونــه اســت؟ باشــک مصــرف همچنــان رو بــه بــاال و 
ســیر صعــودی دارد و در لحظــه مــا را بــه ناتــرازی بنزیــن و 
گازوئیــل نزدیــک می کنــد در حالیکــه بــا مدیریــت درســت 
می تــوان همیــن میــزان تولیــد را از وضعیــت ناتــرازی خــارج 

کــرد. 
وزیــر نفــت در زمینــه فــرآورش گاز و عــدم مدیریــت 
مصــرف و نبــود بهینه ســازی در ایــن زمینــه بیــان می کنــد: 
در  گازی  پاالیشــگاه   ۲۱ در  فــرآورش  ظرفیــت  حداکثــر 
و  اســت  بــوده  انجــام  حــال  در  امســال)1401(  زمســتان 
شــبکه های انتقال گاز کمک بزرگی برای تأمین گاز بخش 
خانگــی انجــام داده انــد، امــا اگر بخواهیم همین طور تولید 
کنیــم و ایــن رویــه نامتعــارف و غیــر بهینه ســازی مصــرف 
هــم ادامــه یابــد مشــکلی کــه امســال در بحــث کمبــود گاز 
داشــتیم برای ســال بعد هم تکرار خواهد شــد. درحالیکه 

بــا مصــرف کمتــر می توانیــم گاز را صــادر کنیــم. 
وی در مــورد فــروش و مصــرف فــرآورده در داخــل نیــز 
ــز در  ــی نی ــد: در موضــوع فــروش فرآورده هــای نفت می گوی
داخــل تحقــق بیشــتری داشــته ایم، زیــرا بــا مصــرف بی رویه 
بنزیــن و گازوئیــل در کشــور مواجــه هســتیم و امیدواریــم 

مجبــور بــه واردات بنزیــن نشــویم. 
مصــرف بی رویــه و بــدون کنتــرل در همه بخش هــا و 
حوزه هــای انــرژی در کشــور و ناتــرازی تولیــد و مصــرف، 
کشــور و مســئولین امــر را بــه تدابیــری بــر واردات ســوخت 
چــه  حوزه هــا  همــه  در  ســوخت  بــه  نیــاز  می رســاند. 
خانگــی، صنایــع و تجــاری و تــداوم فعالیــت آن هــا دلیلــی 
بــرای واردات ســوخت در نظــر گرفتــه می شــود. امــا ســوال 
اینجاســت کــه ایــن واردات تــا چــه زمانــی بایــد تــداوم یابــد؟ 
ــاز اســت  ــرای واردات نی ــا هزینه هــای سرســام آوری کــه ب ب
آیــا تــوان کشــور بــرای انجــام چنیــن موضوعــی مهیاســت. 
ــر بهینه ســازی وجــود نــدارد.  ــا چنیــن منطقــی چــاره ای ب ب
دکترهاشــم اورعــی رئیــس اتحادیــه انجمن هــای انــرژی 
ایــران و اســتاد تمــام دانشــگاه شــریف در حــوزه انــرژی، 
می گویــد: بــه نســبت ســرانه کل دنیــا مــا چهارمین مصرف 

کننــده گاز جهــان هســتیم. مــا معــادل 12 کشــور توســعه 
ــم. یعنــی گاز مصرفــی  ــی گاز مصــرف می کنی ــه اروپای یافت
مــا فقــط از کشــورهایی بــا جمعیــت بســیار بــاال ماننــد 
دیگــر  ســوی  از  اســت.  کمتــر  امریــکا  و  روســیه  چیــن، 
مصــرف بــرق مــا بســیار باالســت کــه اگــر جــای وزیــر نیــرو 
بــودم اولیــن دســتورم توقــف ســاخت نیروگاه هــا بــود چــون 
هنــر در تولیــد وتلــف کــردن نیســت هنــر در تولیــد نکــردن 
ودرســت مصــرف کــردن همیــن داشــته هاســت. ولــی ایــن 
ایــده و اجــرای آن بســیار ســخت تر از ســاخت نیــروگاه و 
مجتمع هــای پاالیشــی اســت. هنــر مــا بایــد ایــن باشــد کــه 

چــه قــدر توانســتیم در مصــرف بــه مدیریــت برســیم. 
ســوالی کــه در ایــن خصــوص مصــرف می شــود ایــن 
اســت کــه بهینه ســازی در مصــرف و جلوگیــری از واردات 
و در کدام بخش هــا صــورت  رویکــردی  بــا چــه  ســوخت 

ــر اســت؟  ــرد بهت بگی
دکتــر احمــد رمضانــی ســعادت آبــادی اســتاد تمــام 
دانشــکده مهندســی شــیمی و نفــت دانشــکده شــریف، 
کارشــناس دیگــری در زمینــه افزایــش مصــرف، می گویــد: 
امــروز بالــغ بــر60 درصــد تولیــد گاز کشــور بــه مصــرف 
ــران ۲۲ پاالیشــگاه  ســوخت خانگــی می رســد. در واقــع ای
گازی دارد و روزانــه یــک میلیــارد مترمکعــب معــادل بیــش 
از ۵۵ میلیــون بشــکه نفــت در کشــور، گاز تولیــد می شــود 
و ۶ درصــد از گاز تولیــدی هــم صــادر می شــود. تصــور 
کنیــد چــه میزانــی از 60 درصــد گاز معــادل 55 میلیــون 
بشــکه نفــت را درمصــارف خانگــی می ســوزانیم. این حجم 
از مــواد ســوختی در داخــل باالتــر از اســتاندارد اســت. 
بنابرایــن مــا یــک ســرمایه گــذاری دیگــری برای بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت بایــد انجــام دهیــم. ایــن ســرمایه گــذاری 
بایــد در در همــه حوزه هــا خانگــی، صنایــع، نیروگاه هــا و 

غیــره باشــد. 
وی ادامــه می افزایــد: بــه دلیــل مصــرف باالی بخــش 
خانگــی شــرایط بــه گونــه ای اســت که بخــش صنعــت و 
نیروگاه هــا را بــا نفــت کــوره و گازوئیــل هدایــت می کنیــم. 
میــزان تولیــد نفــت کــوره براســاس آخرین آمارها، در ســال 
98 روزانــه در ۱۰ پاالیشــگاه، ۶۴ میلیــون لیتــر بــوده اســت 
کــه بــا توجــه بــه خــوراک دریافتــی ۳۴۱ میلیــون بشــکه ای 
پاالیشــگاه ها، ســهمی ۱۸ درصــدی در بیــن فرآورده هــای 
نفتــی ایــران دارد. ایــن مــازوت تولیــدی عــاوه بــر انــدک 
صادراتــی، ناچــارا بــه دلیــل کمبــود گاز در زمســتان در 

اختیــار نیروگاه هــا و صنایــع قــرار می گیــرد. 
وی در مــورد عوامــل دیگــر تاثیرگذار در افزایش مصرف 
خودروهــای  در  مصرفــی  گازوئیــل  و  بنزیــن  می گویــد: 
فرسوده که عما در ترابری و حمل ونقل جاده ای ما باالی 
70 تــا 80 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده انــد و مصــرف 
ســوختی باالتــر از اســتاندارد دارنــد نیــز در افزایــش مصرف 

به نسبت 
سرانه کل دنای 

ام چاهرمین 
مصرف کننده 

اگز جاهن 
هستیم. ام 

ماعدل 12 کشور 
توسعه ایفته 

ارواپیی اگز 
مصرف یم کنیم. 

یعنی اگز 
مصرفی ام فقط 

از کشوراهیی اب 
جمعیت بسایر 
ابال امنند چین، 

روسیه و امریاک 
کمتر است. 
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دخیــل هســتند. خــودرو گازوئیلــی کــه 50 ســال پیــش 
تولیــد شــده مصــرف ســوخت متفاوتــی بــا خودرویــی دارد 
کــه چنــد ســال از عمــرش می گــذرد. پرایــد مــا بــه انــدازه 
ماشــین 8 ســیلندر ســوخت مصــرف می کنــد وآلودگــی 
تولیــد می کنــد. ایــن مــوارد جــز هزینه هــای اســتهاک 
ــا ایــن میــزان  ــدارد. خودروهــا ب اســت و جایگزیــن هــم ن
مصرف ســوخت باید از خیابان ها جمع آوری و جایگزین 
شــوند. ولــی متاســفانه اکثــر خودروهایــی کــه در خیابــان 
می بینیــم بیــش از10 ســال از تولیــد آن هــا می گــذرد. ایــن 
خودروهــا آلودگــی ایجــاد می کننــد. ســرمایه گــذاری در 
هزینــه اســتهاک خــودرو 7 تــا 8 میلیــارد دالر ســاالنه 
هزینــه می خواهــد کــه البتــه در حــال حاضــر اقتصــاد 
نیســت.  گــذاری  ســرمایه  چنیــن  پذیــرش  آمــاده  مــا 
اورعــی، دو عامــل اساســی دربهینه ســازی مصــرف 
را مــد نظــر قــرار می دهــد و می گویــد: اولیــن کار بــرای 
مدیریــت مصــرف توجــه به وضعیت خودروســازی کشــور 
پرمصــرف  خودروهــای  ســاخت  از  بایــد  ابتــدا  اســت. 
جلوگیــری کنیــم. خــودرو ایرانی متوســط هر 100 کیلومتر 
8 تا 9 لیتر بنزین می سوزاند درحالیکه متوسط مصرف 
در دنیــا بــرای خودروهــای باکیفیــت 4 لیتر اســت. دومین 
اقــدام قیمت گــذاری و اصــاح قیمــت ســاالنه ســوخت 
در کشــور اســت. مــا بــا ایــن شــیوه قیمــت گــذاری بــه 
ــد چــون ارزان  مصــرف کننــدگان می گوییــم مصــرف کنی
اســت. البتــه ایــن مربــوط بــه قیمــت انــرژی در کشــور 
اســت یعنــی در مــورد بــرق هــم ایــن گونــه عمــل کردیــم. 
االن قیمــت ماهانــه بــرق هــر خانــوار از یــک ســاندویجی 
کــه از بیــرون می خریــم ارزان تــر اســت. اصــاح قیمــت 
بــه ارزش گــذاری انــرژی کمــک می کنــد و باعــث کنتــرل 
گــذاری  قیمــت  زمینــه  در  ســال ها  می شــود.  مصــرف 
اشــتباه کردیــم باالخــره بایــد در مقابلــه بــا ایــن مشــکل 

یــک راهــکار درســت طراحــی کنیــم. 
رمضانی نیز در مورد اصاح قیمت برای بهینه سازی 
مصــرف انــرژی، می گویــد: اصــاح قیمــت تنهــا حربــه 
دولــت برای بخــش خانگــی و تجــاری و صنایــع اســت. امــا 
بایــد بــه ایــن نکتــه هــم متمرکــز شــد در کشــوری کــه تورم 
بــاالی 60 درصــدی دارد شــاید ایــن قیمــت گــذاری حربــه 
کارآمــدی نباشــد. بویــژه در بخــش روســتایی و شــهرهای 
کوچــک کــه تخفیــف بیشــتری می دهنــد تا رضایــت آن ها 
را بــه دســت آوردنــد، درحالیکــه در آن مناطــق بــه دلیــل 
کاهــش قیمــت مصــوب، پــرت انــرژی بیشــتری را شــاهد 
هســتیم. خانه هــا بزرگ تــر و بهینه ســازی در آن خانه هــا 
رعایــت نشــده اســت. بیشــتر فشــار و محدودیــت انــرژی 

روی شــهرها، نیــروگاه و صنایــع اســت.  
وی می افزایــد: در ساختمان ســازی همــه نظارت هــا 

دنبــال می شــود جــز انــرژی. بــرای احــداث یــک واحــد 
ســاختمان همــه نــوع مجوزهــا را بــه عنــوان ملزومــات 
تعریــف کردیــم جــز مجوزهــای الزم بــرای بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی. ایــن موضــوع مدیریــت انــرژی مغفــول 
ســاخت  مصالــح،  نــوع  از  اســتفاده  اســت.  مانــده 
در  همــه  ســاختمان  طراحــی  تــا  پنجره هــا  دیوارهــا، 
اینهــا  بــر  عــاوه  اســت.  تاثیرگــذار  انــرژی  مدیریــت 
ســاخت و ســازدر مناطــق ســرد یــا گــرم هــم بــه لحــاظ 
کــدام  اســت.  متفــاوت  انــرژی  از  بهینــه  اســتفاده 
کــدام.  هیــچ  کردیــم؟  دنبــال  را  مــوارد  ایــن  از  یــک 
بــا  قــدری  بــه  گاز  مصــرف  در  می گویــد:  رمضانــی 
شــدت بــاال مصــرف می کنیــم کــه مجبوریــم در زمــان 
نیــاز بیشــتر، گاز صنایــع را کــه بــرای تولیــد کشــور حیاتــی 
اســت قطــع می کنیــم و یــا نیروگاه هــا را مجبــور می کنیــم 
تــا بــرای تولیــد بــرق، گازوئیــل و مــازوت بســوزانند کــه آن 
هــم بــرای شــهرها آالیندگــی ایجــاد کــرده اســت. همــه 

ایــن مــوارد ناشــی از ناتــرازی گاز اســت. 
بــه اعتقــاد جمــع کثیــری از کارشناســان حــوزه انــرژی، 
دولــت در گذشــته اقدامــات خوبــی بــرای بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی انجــام داده اســت امــا آن خــط ســیر را 
ادامــه نــداد و موضوعاتــی کــه بــه صرفــه جویــی بیشــتر 
معطــوف می شــد را متوقــف کــرد. درحالیکــه بــه نظــر 
می رســد موضــوع  بهینه ســازی پیچیده تــر از اینهاســت 
ــرای ســاخت  ــی حداقــل ب ــزی کان و الزم اســت برنامه ری
خودروهــای  ســاخت  کیفی ســازی  خانه هــا،  وســاز 
ــزات سرمایشــی و  ســبک و ســنگین، بهینه ســازی تجهی

گرمایشــی و غیــره دنبــال شــود. 
اما با کلیه توضیحات مذکور که توســط کارشناســان 
مطــرح می شــود طــرح موضــوع تاســف برانگیــز دیگــری 
هــم وجــود دارد کــه الزم اســت گفتــه شــود، بــر اســاس 
انــرژی  کمیســیون  عضــو  نخعــی  گفته هــای مصطفــی 
مجلــس شــورای اســامی، مســئله بهینه ســازی مصــرف 
انــرژی در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ مغفــول مانــده اســت. بــه 
عبارتــی دولــت بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی اعتبــار و 
برنامــه ای در بودجــه ســال 1402 در نظــر نگرفتــه اســت. 
نخعــی می گویــد: : در کشــور یــک ناتــرازی کلــی و 
یــک ناتــرزای فصلــی وجــود دارد. حــدود 250 میلیــارد 
مترمکعــب گاز در ســال مصــرف و همیــن میــزان نیــز 
دچــار  فعــا  بحــث  ایــن  در  بنابرایــن  می شــود.  تولیــد 
چالــش جــدی نیســتم امــا مشــکل در ناتــرازی فصلــی 
شــود  فکــری  مهــم  ایــن  بــرای  بایــد  بنابرایــن  اســت 
ضعیــف  زیرســاخت های  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
انتقــال انــرژی در کشــور مشــکل آفریــن شــده اســت. 
جهــت  در  دولــت  برنامــه  نبــود  بــه  انتقــاد  بــا  وی 

به اجی افزایش 
تولید ای واردات 
اگز یم توانیم 
اب بهینه اسزی 
مصرف، حجم 
زایدی از میزان 
مصرف اگز 
در کشور را 
باکهیم، زیرا 
مصرف اگز در 
ایران به طور 
اقبل مالحظه ای 
غیراساتندارد و 
غیربهینه است. 
حجم سرامیه 
گذاری پروژه اهی 
بهینه اسزی 
بسایر کمتر 
از هزینه اهی 
مربوط به 
توسعه مایدین 
اگزی است. 
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بهینه ســازی مصــرف بیــان می کنــد: اکنــون حــدود 21
میلیــون بخــاری بــا مصــرف انــرژی بــاال و راندمــان بســیار 
پاییــن در منــازل اســتفاده می شــوند امــا اگــر آن هــا بــا 
بــاال تعویــض شــوند، می تــوان  بخــاری  دارای راندمــان 
روزانــه 120 تــا 150 میلیــون مترمکعــب گاز در کشــور 
ــه وضعیــت کنونــی  ــا توجــه ب ــه ب ذخیره ســازی کــرد، البت
از آن هــا چنیــن  مــردم نمی تــوان  اقتصــاد  و  معیشــت 
انتظــاری داشــت بنابرایــن دولــت بایــد "طــرح جایگزینی" 

را دنبــال کنــد. 
سیاســت های اجرایــی بهینه ســازی انــرژی در بخــش 
حمــل و نقــل کــه از ســوی ســازمان بهینه ســازی مصــرف 
ســوخت دنبــال می شــد بخشــی از آن همچنــان بــدون 
پیشــرفت باقــی مانــده اســت بخشــی از آن هــا عبارتنــد از 
تبییــن خــط مشــی های بلنــد مــدت، میــان مــدت و کوتــاه 
مــدت،  حضــور در کارگروه هــای مربــوط به بخــش حمــل 
و نقــل،  حضــور فعــال و موثــر در نهادهــا و ارگان هــای 
ســوخت  مصــرف  بررســی  نقــل،   و  حمــل  بــا  مرتبــط 
خودروهــای وارداتــی،  بررســی کیفیــت و تعییــن وضعیت 
نــاوگان  وضعیــت  بررســی  تولیــدی،   ســوخت های 
خودرویــی ســبک و ســنگین،  بررســی وضعیــت ترافیــک 
در حمــل و نقــل درون و بــرون شــهری و توجــه بــه ترکیــب 
شــیوه های حمــل و نقلــی مختلــف و بهینه ســازی مصــرف 
ســوخت در سیســتم ها و وســائل حمــل و نقــل اســت 
کــه بــه نظــر می رســد کلیــه ایــن مــوارد فــوق همچنــان 

باتکلیــف باقــی مانــده اســت. 
از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه یــک ســوم بــودن هزینــه 
پیشــبرد طرح هــای بهینه ســازی مصــرف ســوخت نســبت 
بــه توســعه میادیــن هیدروکربــوری، اجــرای پروژه هــای 
در  انــرژی  تــراز  نگه داشــتن  مثبــت  بــرای  بهینه ســازی 
بهینه ســازی  پروژه هــای  دارد،  باالتــری  اولویــت  کشــور 
ساختمان ســازی   ونقــل،  حمــل  زمینه هــای  همــه  در 
غیــره  و  مصــرف  زمینه هــای  همــه  در  هوشمندســازی 
کمــک  مصــرف  مدیریــت  و  بهینه ســازی  در  می توانــد 

ــد.  کن
بــا ایــن توضیــح عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه دولت هــای 
گذشــته در توســعه میادیــن و پتروپاالیشــگاه ها اهمــال 
ایــن  دارای  نیــاز  حــد  بــه  اگــر  کــه  کرده انــد درصورتــی 
تدابیــر  بــه  دیگــر  امــروز  بودیــم  عظیــم  مجتمع هــای 
نیــاز  تــا حــد  واردات نمی اندیشــیم و مــردم و صنایــع 
ــرژی تولیــد شــده در داخــل اســتفاده  می توانســتند از ان
کننــد. امــا آیــا چنیــن راهــکاری می توانــد بهینــه باشــد 
می توانیــم  تــا  بی رویــه  مصــرف  جبــران  بــرای  اینکــه 
درســت  مصــرف  بــرای  امــا  کنیــم  فراهــم  زیرســاخت 

تدابیــری در نظــر نگیریــم؟ 



30

نبـض انرژی

راهبرداهی انرژی در برانمه هفتم توسعه 
راض پدیدار    ،    رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست ااتق ابزراگنی تهرانی

تاریــخ بیــش از یكصــد ســاله نفــت در 
ایــران شــرایطی را بوجــود آورده اســت كــه 
همواره از موقعیت ژئوپلیتیكی ایران ســخن 
بــه میــان می آیــد و عبــور یــك خــط لولــه نفتی 
مــی توانــد جایــگاه اســتراتژیك ایــران را تبیین 
و یــا موقعیــت جغرافیایــی اقتصــادی را مطرح 
نمایــد. در ایــن صــورت ایــن شــرایط موقعیــت 
هایــی  چالــش  بــا  را  ایــران  ژئواســتراتژیك 
مواجــه نمــوده و در هــر مرحلــه از رویكردهای 
بدســت آمــده جایگزینــی را بــا خــود بــه همراه 
ــه لحــاظ ایــن شــرایط و  داشــته اســت. امــا ب
موقعیــت خــاص اقتصــادی و نیــز ظرفیــت 

بــاالی منابــع انــرژی هماننــد نفــت و گاز، بــه 
كارگیــری دیپلماســی انــرژی جهــت تحقــق 
اهداف اقتصادی و سیاســی انرژی در ســطح 
ملــی و بیــن المللــی و نیــز حتــی منطقــه ای 
بســیار ضــروری اســت. در ســال هــای اخیــر 
بــا توجــه بــه تحــوالت بــازار بیــن المللــی و نیــز 
تغییــرات سیاســی اقتصــادی در ســاختارهای 
اقتصــادی و سیاســی بیــن الملــل، ظرفیــت 
دیپلماســی انرژی بعنوان یك راهبرد كلیدی 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. لــذا ضــرورت 
تحــوالت صــورت گرفتــه در  براســاس  دارد 
مقیــاس بیــن المللــی، ضمــن تغییــر رویكــرد 

ســنتی به رویكرد جدید در حوزه دیپلماســی 
انــرژی از ظرفیــت انــرژی بــه عنــوان یــك اهــرم 
مهــم و كارآمــد در راســتای پیشــبرد منافــع 
اقتصــادی و سیاســی، مــورد توجه قــرار گیرد. 
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینكــه رویكــرد 
ســنتی تنهــا تمركــز بــر مشــتریان قدیمــی 
داشــته كــه عمدتــا از قبــل انقــاب تاكنــون 
نفــت ایــران را خریــداری كرده انــد، توجهــی 
بیــن  بازارهــای  بــه ظرفیــت هــای جدیــد و 
انــرژی  دیپلماســی  حــوزه  در  تــازه  المللــی 
نشــده اســت، از ایــن رو ظرفیــت بازارهــای 
نفــت و گاز كشــور بویــژه در شــرایط تحریمــی 

ایدداشت،
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نتوانســت حفــظ شــود بــه طوری كــه حتی در 
كریدورهــای منطقــه ای انــرژی هم نتوانســت 
ســهم قابــل قبولــی را بدســت بیــاورد. یكــی از 
چالــش هــای دیپلماســی انــرژی ایــران، عــاوه 
بــر مدیریــت ناكارآمــدی در دیپلماســی انرژی 
و در اولویــت نبــودن آن، تاش هــا و اقدامــات 
كشــورهای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بــرای 
ایجــاد محدودیــت در برابــر تــوان داخلــی و 
موقعیــت ژئواكونومیكــی و ژئواســتراتژیكی 
بــه  اســت.  ایــران  كشــور  انــرژی  ظرفیــت 
خوبــی مــی دانیــم كــه تعــدادی از كشــورهای 
قدرتمنــد از یــك ســو و دیگــر رقبــای آن در 
و  عــراق  عربســتان،  نظیــر  انــرژی  حــوزه 
روســیه از ســوی دیگــر بــه دنبــال حــذف ایــران 
از  بــرداری  بهــره  و  كریــدوری  مناســبات  از 
كریدورهــای جایگزیــن هســتند. از زمــره ایــن 
مــوارد مــی تــوان بــه قــرارداد گاز روســیه بــا دو 
كشــور تركیه و پاكســتان اشــاره داشــت كه از 
متحدیــن همــكاری هــای حــوزه انرژی بــا ایران 
بوده انــد. تحــت چنیــن شــرایطی خــط لوله هــا 
و كریدورهایــی كــه بــدان اشــاره رفــت بــه نظــر 
ــده بیــش از پیــش برجســته شــده كــه  نگارن
مســیر آســیای مركــزی را از طریــق خــزر بــه 
اروپــا وصــل مــی كنــد و جمهــوری اســامی 
موقعیــت  از  برخــورداری  رغــم  بــه  ایــران 
نــدارد.  آن  در  جایــی  جغرافیایــی  ویــژه 
ایــران مــی توانــد بــا تبییــن راهبردهــای 
انــرژی در برنامــه هفتــم توســعه موقعیــت 
خــاص و اســتراتژی الزم را در هدایــت طــرح 
های زیربنایی و نیز حفظ ســطح نگهداشــت 
پــروژه هــای فعــال خــود در داخــل و نیز ســطح 
منطقــه خاورمیانــه و نیــز در آســیای مركــزی 
یــك پیونــد محكــم انــرژی را فراهــم ســازی 
كنــد. بــا ایــن حــال و بــه دلیــل محصــور بــودن 
چنــد كشــور منطقــه در خشــكی می تــوان در 
یــك اقــدام چهــار جانبــه و در ســطح ســران، 
حمایت های خوبی را به منظور بهره برداری 
بهینــه از ایــن ظرفیت هــا و موانــع دیپلماســی 
انــرژی در ایــران بــه کار بســت. در این صورت 
ــا توجــه بــه شــرایط سیاســی و اقتصــادی  و ب
بازارهــای  امنیــت  افزایــش  جهــت  كنونــی 
بیــن المللــی انــرژی كشــور و افزایــش دســت 
آوردهــای اقتصــادی، محدودیت هــا، الزامــات 
و راهبردهــای اصلــی در حــوزه دیپلماســی 
كــرد؟  توجــه  ســو  كــدام  بــه  بایــد  انــرژی، 

رویكــرد هــای تركیبــی و تنــوع بخشــی و 
ــرژی  ــه طــرح هــای ان ــگاه بلنــد مــدت ب ــز ن نی
منطقــه، پرهیــز از مــوازی كاری و نیــز الــزام 
بــه اتخــاذ نــگاه منطقــه ای بــه جــای نــگاه 
و  مقاومــت  دیپلماســی  یــا  و  ملــی  ِصــرف 
اتخــاذ راهبــرد انــرژی در شــرایط تحریم هــا، 
ــا  ــرژی ب الزامــات شــكل گیــری دیپلماســی ان
محوریت بخــش خصوصــی را فراهم می کند. 
در ایــن صــورت مــی تــوان بــا تبییــن سیاســت 
های درون محوری و نیز شــناخت بســترهای 
فعــال در حــوزه هــای تخصصــی ســازندگان، 
پیمانــكاران، مشــاوران، مهندســی ســاخت، 
نیــرو و حتــی تجدیــد پذیرهــا و درك متقابــل 
پتانســیل ها كــه مــورد پذیــرش كلیــه مقامات 
ــه کار بســت هــم  ــوده را ب و مســئولین امــر ب
چارچــوب  بررســی  بــا  می توانیــم  چنیــن 
مفهومی دیپلماســی انرژی، وضعیت كنونی 
ســطوح مختلــف اجرایــی و عملیاتــی انــرژی و 
چالــش هــای آن را در كشــور مــورد مداقــه و 
ســپس الزامــات و راهبردهــای اصلــی جهــت 
تقویــت برنامه هــا و نیــز دیپلماســی انــرژی 
ایــن  در  داد.  قــرار  تبییــن  مــورد  را  كشــور 
شــرایط منابــع بــرای راهبردهــای فــروش نفت 
در دوره تحریم، چیســتی دیپلماســی انرژی، 
مقایســه تطبیقــی دیپلماســی انــرژی ایــران و 
كشــورهای اوراســیا و نیــز روســیه و همچنیــن 
هــای  حــوزه  در  دســتی  بــاال  اســناد  نبــود 
مختلف انرژی و صنایع وابســته به آن نظیر 
نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی و نیــز تاثیر 
ایــن مهــم بــر امنیــت مــورد بررســی قــرار داده 
شــود. بــه عبــارت دیگــر، مطالعــه و ارزیابــی 
پژوهش هــا نشــان از دغدغــه هــای جامعــه 
پیرامــون صــادرات انــرژی و نیــز ارزآوری آن 
بــرای حفــظ ســطح نگهداشــت و همچنیــن 
برنامــه هــای توســعه ای كشــور منــدرج در 
برنامــه  همچنیــن  و  مصــوب  هــای  برنامــه 
هفتــم توســعه كــه ضــرورت توجــه جــدی در 
آن دیده می شــود داشــته كه با نگاه تبیینی 
درصــدد بررســی ظرفیت هــا و موانــع موجــود 
بــر شــكل گیــری راهبردهــا در برنامــه توســعه 

فــوق را عملــی مــی ســازد. 
جمعی از محققان حوزه  انرژی در مقاله 
ای تحــت عنــوان درس هــای تجــارت نفــت و 
گاز ایــران مبتنــی بــر راهبردهــای تجارت نفت 
و گاز روســیه در دوران تحریــم بــه بررســی 

گاز  و  نفــت  حــوزه  در  روســیه  راهبردهــای 
پرداخته انــد. نگارنــدگان از جملــه راهبردهای 
ویــژه روســیه بــه مــواردی نظیــر وابســته بــودن 
اقتصــاد كشــورهای اروپایــی بــه نفــت و گاز 
روســیه، تنظیــم قیمت هــا، واگــذاری ســهام 
بیــن  هــای  شــركت  بــه  نفتــی  كشــورهای 
المللــی، توســعه خطــوط لولــه نفــت و گاز، 
تغییــر مســیر همكاری هــا از غــرب بــه شــرق، 
برقــراری دیپلماســی فعــال اشــاره كــرد. یكــی 
ــران در  ــن راهبردهــای كشــور ای از عمــده تری
برنامــه هفتــم توســعه جــذب ســرمایه گــذاری 
كشــورهای آســیایی بــوده و بــا ایــن راهبــرد 
كاهــش روابــط بــا كشــورهای غربــی را جبــران 
نمــوده و بــر حســب افزایــش نقــش شــركت 
هــای بیــن  المللــی ایرانــی بــرای بــه دســت 
دسترســی  نیــز  و  روز  هــای  فنــاوری  آوردن 
آنهــا  گاز  و  نفــت  صــادرات  شــبكه  یافتــن 

ــود.  خواهــد ب
توجه داشته باشیم كه نقش دیپلماسی 
انرژی در این راســتا به مثابه بخش بنیادینی 
از سیاست كان خارجی برای كشوری چون 
ایــران كــه از ذخایــر گســترده انــرژی و خــام و 
راهبــردی  هــای  انــرژی  انــواع  تولیــد  تــوان 

برخــوردار اســت، تاكیــد دارد. 
با مروری بر اســناد توســعه ســوم و چهارم 
كشــور و همچنین ســند چشــم انداز بیســت 
ســاله كشــور در زمینه تولید و صادرات نفت 
و نیــز بــه طــور كلــی دیپلماســی انــرژی مــی 
ــگاه ایــن مهــم و مولفــه  ــوان گفــت كــه جای ت
و  گذاری هــا  سیاســت  كانــون  در  آن  هــای 
راهبردهــای ســازنده در حفــظ سیاســت هــای 
خارجــی و بهتــر بگویــم مدیریــت اقتصــادی 
ایــران مــی بایــد اســتقرار یافتــه و از هرگونــه 
بــی توجهــی بــه ظرفیــت هــای پیــدا و پنهــان 
آن، بازماندگــی از مســیر توســعه و قــدرت 
یابــی اقتصــادی را مــورد توجه جدی قــرار داد. 
در كام پایانــی اینكــه بررســی راهبردهای 
هــای  فــرآورده  و  خــام  نفــت  فــروش  نویــن 
هیدروكربــوری ایــران بــا رویكــرد ضد تحریمی 
ضمــن اشــاره بــه اقدامــات كشــورهای غربــی 
و  رونــد  در  محدودیت هــا  ایجــاد  جهــت 
مقاصــد فــروش اقــام یــاد شــده قطعــا« و 
قویــا« بــه ارائــه راهبردهایــی بــرای خــروج از 

ایــن محدودیت هــا نیــاز جــدی دارد. 
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نبـض انرژی

ماشرکت بیشتر بـــخش 
خــصـــوصــی در بــازار انــرژی هـدف است

در گفتگو “نبض انرژی” اب مدیراعمل بورس انرژی مطرح شد، 

بــازار  بــرای فعــاالن  ایــن مبــادالت تخصصــی را  انــرژی اســت کــه می توانــد  بــازار  ایــران تنهــا محلــی متمرکــز و تخصصــی در حــوزه  انــرژی  بــورس 
فراهــم کنــد. بــازار انــرژی کــه شــامل صنعــت نفــت، گاز، پاالیــش، پتروشــیمی و بــرق اســت شــرایطی را بــرای مبــادالت فعــاالن بــازار فراهــم کــرده و 
ــی متعــددی را هــم در فضایــی شــفاف و رقابتــی ایجــاد کــرده اســت. در ســالی کــه گذشــت ایــن شــرکت در حــوزه صنعــت نفــت و نیروگاهــی  ابزارهــای مال
تعامــات قابــل توجهــی را بــه کار بــرده اســت کــه اهــم ایــن تعامــات را می تــوان بــه تابلــو ســبز در حــوزه بــرق و گواهــی ســپرده نفــت و میعانــات گازی 
اشــاره کــرد. علــی نقــوی مدیرعامــل بــورس انــرژی ایــران در گفتگــو بــا ماهنامــه نبــض انــرژی بــه پرســش هایی در خصــوص چگونگــی ایــن ابزارهــای 
ــد. ــازار می دان ــن ب ــه ای ــرژی و عمــق بخشــی ب ــازار ان ــن امــور را تنهــا در جهــت مشــارکت بخــش خصوصــی در ب ــه ای ــی پاســخ می دهــد و دســت آخــر کلی مال

گفتگو    ،    تحریریه نبض انرژی

از جملــه اقدامــات بــورس انــرژی در یــک ســال اخیــر را بــا 
حــوزه بــرق آغــاز کنیــم، بخشــی کــه کمتــر در بــورس انــرژی 
توفیــق حضــور طــی ایــن ســال ها را داشــته اســت. اخیــرا 
تابلــو ســبز در بــورس انــرژی ناشــی از فــروش بــرق مطــرح 

شــده اســت؛ در ایــن مــورد توضیــح دهیــد. 
نیــرو  وزارت  بیــن  شــده  تعریــف  ابــزاری  ســبز  تابلــو 
و بــورس انــرژی اســت تــا از ایــن طریــق فرصتــی بــرای 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در کشــور فراهــم شــود. بــا ایجــاد 
تابلــو ســبز در بــورس انــرژی بــرای نیروگاه های تجدیدپذیر، 
ایــن نیروگاه هــا می تواننــد بــرق خــود را در فضایــی شــفاف 
فــروش برســانند. در کنــار آن  بــه  بــورس  رقابتــی در  و 
یــک ســری الزامــات قانونــی در چارچــوب مــاده 16 قانــون 
حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان مطــرح شــده اســت کــه 
کلیــه صنایــع مکلفنــد تــا یــک درصــد بــرق خــود را ســاالنه 
از بــرق تجدیــد پذیرهــا تامیــن کننــد کــه بــرای ایــن کار 
صنایــع اوال می تواننــد نیــروگاه تجدیدپذیــر تاســیس کننــد 
و یــا بــرق مــورد نیازشــان را از بــورس انــرژی خریــداری 
کننــد و ایــن یــک درصــد، ســاالنه محاســبه می شــود تــا 
بــه ســقف 5 درصــد ظــرف مــدت 5 ســال آینــده برســد. 
پــس بــا ایــن ظرفیــت قانونــی مــا در حــال فراهــم ســازی 
شــرایط و مســیری بــرای عرضــه و انجــام ایــن اقــدام قانونــی 
هســتیم تــا نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در ســمت عرضــه، 
و صنایــع در ســمت تقاضــای ایــن بــازار قــرار بگیرنــد. 
ایــن موضــوع می توانــد بــه رونــق معامــات بــرق در بــورس 

انــرژی کمــک کنــد؟ 
میــزان بــرق انرژی هــای تجدیدپذیــر خیلــی نیســت. 
طریــق  از  بــرق  مــگاوات  هــزار  حــدودا  حاضــر  حــال  در 
بــا  اســت  البتــه ممکــن  تولیــد می شــود  تجدیدپذیرهــا 
تغییــرات آب و هوایــی ایــن میــزان مقــداری تغییــر کنــد. اما 
نکتــه ای کــه وجــود دارد اینکــه اوال ایــن گونــه اقدامــات از 
بــار تعهــدات دولــت نســبت بــه تجدیدپذیرهــا کم می کند. 
دوم اینکــه صنایــع می تواننــد در فضایــی رقابتــی و شــفاف 
بــرق خــود را خریــداری کننــد و نکتــه ســوم اینکــه مــا 
می توانیــم در مراحــل بعــدی تامیــن مالــی بــرق تجدیدپذیر 

را بــرای ســاخت نیروگاه هــا بــا اســتفاده از ابزارهــای بــورس 
فراهــم کنیــم کــه بــا ایــن اقدامــات مبادالت برق نســبت به 

گذشــته شــرایط مطلوبــی را بــه دســت خواهــد آورد. 
موضــوع الــزام قانونــی خریــد بــرق مصرف کننــدگان باالی 
یــک مــگاوات بــرق از بــورس انــرژی نیــز بــه چــه فرجامــی 

رســیده اســت؟ 
وزیــر نیــرو در دولــت ســیزدهم بســیار پیگیــر موضــوع 
عرضه برق در بورس اســت و شــخصا با برگزاری جلســات 
متعــدد بــا مدیــران بــورس انــرژی ایــن موضــوع را پیگیــری 
می کنــد. بــر ایــن اســاس طبــق مصوبــات دولــت از مهرمــاه 
امســال مصرف کنندگان باالی یک مگاوات نیز باید برق 
خــود را از بــورس تهیــه کننــد. دســتورالعمل های  مرتبــط بــا 
این موضوع و اینکه برق صنایع و  کا مشترکین صنعتی 
در بورس مبادله شــود مطرح شــد. زیرســاخت های آن در 
وزارت نیــرو و بــورس انــرژی در حــال نهایــی شــدن اســت و 
البته هنوز کامل نشــده اســت و به محض اباغ از ســوی 
وزیــر نیــرو عملیاتــی می شــود. بــه نظــر بنــده ســال آینــده 
شــاهد مبــادالت مشــترکین بــاالی یــک مــگاوات بــرق در 

بــورس انــرژی خواهیــم بــود.
بــه بخــش دیگــری از انــرژی برویــم. در خصــوص تامیــن 
مالــی در حــوزه صنعــت نفــت؛ پرســش ایــن اســت کــه 
بخــش باالدســت نفــت تاکنــون درخواســت تامیــن مالــی 

از بــورس انــرژی را داشــته اســت؟ 
خیــر، تاکنــون در حــوزه باالدســت درخواســتی در زمینه 

تامیــن مالــی از بــورس انــرژی نداشــته ایم.
در حــوزه صنعــت نفــت چــه اقدامــات تامیــن مالــی از 

انــرژی صــورت گرفتــه اســت؟  بــورس 
مــا در تامیــن مالــی صنعــت نفــت ابزارهــای متعــددی 
را تعریــف کرده ایــم . ابــزار اوراق ســلف و صنــدوق پــروژه و 
غیــره بــوده اســت کــه بــا نهادهــا و متقاضیــان تامیــن مالــی 
جلســات متعددی گذاشــتیم.  باید تقاضاها به دســت ما 
برســد و مــا در چارچــوب و مقــررات بــورس مجــوز الزم بــرای 
تامیــن مالــی را صــادر کنیــم و ایــن بســتر در بــورس انــرژی 

کاما مهیاســت. 

به دنابل تنوع 
بخشی فروش 
نفت در بورس 
انرژی هستیم ات  
افزایش حضور 
بیشتر بخش 
خصوصی را در 
عرصه مابدالت 
نفت تعریف 
کنیم. 
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ابید در نظر 
داشت که در دنای 
بیش از ماعمالت 

فیزیکی نفت 
اخم،  ماعمالت 
مشتقه اناجم 

یم شود. 
درخصوص 

ماعمالت 
مشتقه ابید 

مجموعه اهی 
تصمیم گیر، 

سایستی را 
تنظیم کنند ات 

ایران از طریق 
بورس انرژی ایران 

اشخص قیمتی 
نفت مخصوص 

به خود را داشته 
ابشد.

موضــوع عرضــه نفــت بــه کجــا رســید؟ البته اخیــرا گواهی 
ســپرده نفــت و میعانــات گازی را در بــورس انــرژی در 
همــکاری بــا شــرکت ملــی نفــت تعریــف کرده ایــد آیــا 
می توانــد ایــن موضــوع بــه نوعــی فــروش نفــت و میعانــات 

بــه متقاضیــان و مــردم باشــد؟ 
ســال 1400 بــا پیشــنهاد امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی 
نفــت، موضــوع ســپرده نفــت خــام و میعانــات گازی در 
بــورس انــرژی مطــرح شــد. بدیــن منظــور کمیتــه مشــترکی 
بین بورس انرژی و شرکت ملی نفت تشکیل گردید و با 
مصوبه شورای اقتصاد، مجلس، بانک مرکزی و سازمان 
بــورس جلســات متعــددی برگــزار شــد و در مهرماه امســال 
موضــوع در هیــات مدیــره بــورس انــرژی مــورد بررســی 
قــرار گرفــت تــا در حــوزه تکمیــل مــدارک و پذیــرش گواهــی 
ابــزار گواهــی  ایــن  ســپرده ارزیابی هایــی صــورت گیــرد. 
ســپرده کاالیــی مصــوب شــورای عالــی ســازمان بــورس 
اســت و در چارچوب آن انبارهای شــرکت ملی نفت ایران 
مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد و حامل هــای ذخیــره شــده کــه 
در اینجــا نفــت خــام، میعانــات گازی اســت بــه صــورت 
گواهــی منتشــر می شــود و ســرمایه گــذاران می تواننــد ایــن 
گواهــی ســپرده را خریــداری کننــد. اوراق ســپرده کاالیــی 
اوراق بهــاداری اســت کــه مویــد مالکیــت دارنــده آن بــر 
مقدار معینی کاال اســت. پشــتوانه این اوراق، قبض انبار 
اســتانداردی اســت که توســط انبارهای مورد تأیید بورس 
صــادر می شــود. ماهیــت گواهی ســپرده حامل هــای انرژی 
بــر ایــن اســاس اســت کــه بــرای حامــل انــرژی سپرده شــده 
بــه انبــار قبضــی صــادر می شــود و ایــن قبــض امــکان 
ــی،  ــن شــیوه فــروش و تأمیــن مال ــه دارد. ای ــه ثانوی معامل

ــا ریالــی باشــد.   می توانــد همزمــان به صــورت ارزی ی
اشــخاص  آیــا  اســت  چگونــه  خریــداران  بنــدی  طبقــه 
حقیقــی هــم می تواننــد خریــدار ایــن گواهــی باشــند؟ 
معامــات نفــت خــام و میعانــات ریســک خــود را دارند. 
بــرای اولیــن بــار و در فــاز اول اشــخاص حقوقــی اجــازه 
انجام معامات آن را خواهند داشت و اشخاص حقیقی 
ســبدگردان ها  ویــا  کاالیــی  صندوق هــای  چارچــوب  در 
می تواننــد از ایــن معاملــه کاالیــی بهــره ببرنــد. البتــه بایــد 
صندوق هایی که درخواست معامله آن را دارند مجوز آن 
را از ســازمان بــورس اخــد کننــد و مــردم با خرید واحدهایی 
از ایــن صندوق هــا می تواننــد از ایــن بــازار اســتفاده کننــد. 
در واقــع اشــخاص حقیقــی ریســک معامــات نفــت و 
میعانــات را بــه اشــخاص حقوقــی کــه ایــن صندوق هــا 
هســتند واگــذار می کننــد و ایــن بــه نفــع آن ها خواهــد بود.

سررسید این معامات چگونه است؟ 
معاماتــی  دوره  و  نــدارد  سررســید  مالــی  ابــزر  ایــن 
نفــت خــام ومیعانــات گازی 36 ماهــه دیــده شــده اســت 
و طبــق مقــررات کــه در اطاعیــه گشــایش انبــار آمــده هــر 
کســی با حجم اســتاندارد تحویلی گواهی را داشــته باشــد 

می توانــد درخواســت تحویــل را بــه شــرکت ملــی نفــت 
ارائــه کنــد و در چارچــوب آن شــرایط نفــت را تحویــل بگیــرد 
و شــرایط در قراردادهــای عمومــی شــرکت ملــی نفــت 
اعــام شــده و در ســایت بــورس انــرژی هــم آمــده اســت.
قیمــت معاماتــی در نظــر گرفتــه شــده و میــزان خرید چه 

قدر اســت؟ 
در فــاز اول طبــق مصوبــه هیــات مدیــره بــورس انــرژی، 
حداقــل خریــد هــزار بشــکه نفــت خــام اســت ولــی ســقفی 
بــرای خریــد قائــل نشــده اســت. مــا در حــال تنــوع بخشــی 
بــه فــروش نفــت و میعانــات گازی هســتیم تــا  افزایــش 
حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی را در عرصــه مبــادالت 
نفــت تعریــف کنیــم. گام بــه گام پیــش می رویــم و در نظــر 
داریــم روی ایــن ابــزار، ابــزار مشــتقه و قــرارداد آتــی و اختیار 
ــازار  ــه ب ــرای عمــق بخشــیدن ب ــا دوره زمانــی ب ــه را ب معامل
بوجــود آوریــم و ایــن موضــوع مــورد تاییــد شــرکت ملــی 

نفــت هــم هســت.
چــرا عرضــه نفــت بــه شــکلی کــه قبــا در بــورس انــرژی 

تعریــف شــده بــود موفــق نشــد؟ 
بایــد در نظــر داشــت کــه در دنیــا بیــش از معامــات 
فیزیکــی نفــت خــام،  معامــات مشــتقه انجــام می شــود. 
مجموعه هــای  بایــد  مشــتقه  معامــات  درخصــوص 
تصمیم گیــر، سیاســتی را تنظیــم کننــد تــا ایــران از طریــق 
بــورس انــرژی ایــران شــاخص قیمتــی نفــت مخصــوص بــه 
خــود را داشــته باشــد. بــرای انجــام ایــن مهــم بایــد برنامــه 
زمان بندی شــده ای وجــود داشــته باشــد. به عنــوان مثــال، 
در دوره نخســت معامــات آتــی بــورس انــرژی ایــران را 
به میــزان ۱۰ درصــد در فرمول هــای قیمت گــذاری خــود 
را  ایــن درصــد  لحــاظ کنــد و ســاالنه  نفــت خــام  بــرای 
به صــورت تصاعــدی افزایــش دهــد. الزم اســت کــه بــه 
ــی  ــد باشــد و ۲ ال یــک برنامــه زمان بنــدی مشــخص پایبن
۳ ســال، مبنــای قیمت گــذاری نفــت خــام را فــروش بــازار 
مشــتقه بــورس انــرژی ایــران قــرار دهــد. در ایــن صــورت 
اســت کــه بــازار شــکل می گیــرد. مــا بررســی کرده ایــم 
کــه  انــرژی معتبــر دنیــا  از بورس هــای  کــه در بســیاری 
مشــتقات نفــت معاملــه می شــود، نهــاد متولــی انــرژی 
رابطــه تنگاتنــگ همــکاری با بــورس انــرژی آن کشــور دارد.

اگــر بخواهیــم موضــوع مهمــی مثــل فــروش نفــت و 
ــه مســیر شــفاف  فرآورده هــای نفتــی را از مســیر ســنتی ب
و مــدرن بیاوریــم، نمی تــوان ســریع و لحظــه ای ایــن کار 
را انجــام داد. مــا یــک تجربــه بســیار خــوب در عرضــه و 
صــادرات بنزیــن، نفــت گاز، گاز مایــع و نفتــا داریــم. ایــن 
اقدامــات ســبب شــد کــه ایــران بــه صادرکننــده بنزیــن 
تبدیــل شــود. اکنــون نیــز رویکــردی کــه شــرکت ملــی نفــت 
در یــک ســال اخیــر و بــا تغییــر دولــت اتخــاذ کــرده اســت، 

رویکــرد بســیار مثبتــی اســت.
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نبـض انرژی

مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام بــا ترســیم 
چشــم انــداز »بنــدر امــام نویــن« در نظــر 
دارد تــا 5 ســال آینــده بــه 40 محصــول متنــوع 
 31 حاضــر  حــال  در  شــرکت  ایــن  برســد. 
محصــول از متنوع تریــن زنجیره هــای تولیــد 
صنعــت پتروشــیمی کشــور را تولیــد می کنــد 
و برنامه ریــزی کــرده اســت تــا 5 ســال آینــده 
آن را بــه 40 محصــول برســاند کــه بــا ایــن 
ارزش  زنجیــره  بــه  محصــول   9 تولیــدات، 

می شــود.  اضافــه 
مدیرعامــل  نیــک،  انصــاری  دکتــر 
دوره  چهارمیــن  در  بندرامــام  پتروشــیمی 
نمایشــگاه و همایــش تخصصــی حمایــت از 
ســاخت داخــل، در تشــریح چشــم انداز » 

بندرامــام نویــن« آن را توســعه محصــوالت 
بــر پایــه ظرفیت هــای داخلــی مجتمــع عنــوان 
کــرد و گفــت: ۹ محصــول برنامه ریــزی شــده 
بــر مبنــای ۳ زنجیــره اصلــی کلــر، آروماتیــک 
و الفیــن پایه ریــزی شــده و همــه محصــوالت 
در نظر گرفته شــده برای کشــور اســتراتژیک 
اســت و در حــال حاضــر جــزو محصــوالت 

وارداتــی اســت. 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  نیــک  انصــاری 
شــرکت های  بــا  روابــط  توســعه  همایــش 
ســال  مــاه  آبــان  در  فــن آور  و  دانش بنیــان 
چشــم انداز  راســتای  در  را  آن  جــاری، 
»بندرامــام نویــن« دانســت و تصریــح کــرد: 
در آن همایــش ۳۰۰ شــرکت دانش بنیــان و 

۶۰۰ متخصص و دانشــمند شــرکت کردند و 
منجــر بــه انعقــاد ۷۰ تفاهم نامــه شــد کــه در 
حــال ســپری کــردن مراحــل طبــق آیین نامــه 
معامــات بــرای رســیدن بــه قــرارداد هســتیم. 
بــه گفتــه او »بندرامــام نویــن« بــه عنــوان 
متنوع ترین و بنیادی ترین مجتمع پتروشیمی 
ایــران، در همــه زمینه هــا پیشــرو خواهــد بــود. 

۴۰۰ تجهیــز بــه ارزش ۷ هــزار میلیــارد ریــال 
در پتروشــیمی بندرامــام داخلی ســازی شــد
دکتــر انصــاری نیــک مدیرعامــل شــرکت 
داخلی ســازی ۴۰۰  از  بندرامــام  پتروشــیمی 
تجهیــز بــه ارزش ۷ هــزار میلیارد ریــال در این 

مجتمــع پتروشــیمی خبــر می دهــد. 

داخیل اسزی و ترسیم چشم انداز
 “بندراامم نوین”، از دساتورداهی اسل تولید

گزارش پتروشییم بندر اامم از هدفگذاری در تولید و توسعه،  
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وی در آئیــن امضــای قــرارداد و تفاهم نامه 
کــرد  بیــان  بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــا 
کــه پتروشــیمی بندرامــام ظرفیــت تولیــد ۶ 
میلیــون تــن محصــول را دارد کــه ۶۰ درصــد 
آن بــه کشــورهای خارجــی صــادر می شــود. 
مدیرعامــل پتروشــیمی بنــدر امــام ایــن 
آئیــن کــه بــا حضور علی عســگری مدیرعامل 
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
و دیگــر مدیــران عامــل گــروه برگــزار شــد، 
بنیادی تریــن  و  متنوع تریــن  را  بندرامــام 

مجتمــع پتروشــیمی ایــران نام گــذاری کــرد و 
افــزود: شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد 
در هــر شــرایط در کنــار مجتمــع پتروشــیمی 

بندرامــام باشــند. 
از  گزارشـــی  ارائـــه  بـــا  نیـــک  انصـــاری 
ایرانی ســـازی قطعـــات در ایـــن شـــرکت افـــزود: 
در ســـال ۱۴۰۱ بـــا ســـازنده های ایرانـــی حـــدود 
۷هـــزار میلیـــارد ریـــال قـــرارداد عملیاتـــی شـــده 
اســـت و حـــدود ۴۰۰ قطعـــه نیـــز داخلی ســـازی 
ـــد قطعـــات  ـــم کـــه ۵۰ درصـــــــــــ ـــرده ا یــــــــــــ کـــ

می شـــود.  شـــامل  را  مجتمـــع  نیـــاز  مـــورد 
وی همچنیــن دســت یابی بــه ۷۰ درصــد 
شــیمیایی  مــواد  درصــد   ۸۰ و  تجهیــزات 
ســاخت داخــل طــی ۲ ســال آینــده را بخشــی 
کــرد.  اعــام  شــرکت  بــزرگ  اهــداف  از 
انصــاری نیــک ضمــن دعوت از شــرکت ها 
اعــام کــرد: در پورتــال پتروشــیمی بندرامــام 
یــک درگاه بــرای شــرکت ها ایجــاد کرده ایــم 
کــه همــه شــرکت ها می تواننــد بــرای ارتبــاط و 
معرفی خود به ما از طریق آن اقدام نمایند. 
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شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی 
خلیــج فــارس )پتــرول( در مســیر توســعه تــوازن در برنامــه هفتــم 
توســعه و تمرکــز بــر توســعه زنجیــره پاییــن دســتی حرکــت مــی کنــد 
و در ایــن مســیر ســعی در تعامــل و همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و حمایــت از ســاخت داخــل دارد. بــه طــوری کــه در نمایشــگاه 
حمایــت ســاخت داخــل کــه اخیــرا در کیــش برگــزار شــد، 21 تفاهــم 
نامــه و قــرارداد بــا شــرکت هــای ایرانــی و دانــش بنیــان امضــا کــرد 
کــه هــر یــک از ایــن نــوع همــکاری هــا نــگاه ویــژه ای بــه بخــش پاییــن 

دســت صنعــت پتروشــیمی دارد.
پتــرول توجــه بــه چنیــن قراردادهایــی را بــا ایــن بــاور دنبــال مــی کند 
کــه تکیــه بــر پاییــن دســت صنعــت پتروشــیمی همــراه بــا فقــط یــک 
ــر ارزش افــزوده ایجــاد کنــد  ــد 10 براب دهــم ســرمایه گــذاری مــی توان
کــه ایــن میــزان مــی توانــد بــه توســعه صنعــت و اقتصــاد منجــر شــود.

گفتنی است، که 21 قرارداد و همکاری مذکور عبارتند از: شرکت 
کــود اوره لــردگان از زیرمجموعــه هــای پتــرول 7 تفاهــم نامــه بــه ارزش 
37 هزار میلیارد ریال در زمینه حمایت از ســاخت داخل، همچنین 
پتروشــیمی ایــام 8 تفاهــم نامــه بــا شــرکت هــای ایرانــی و دانــش 
بنیــان هــا بــه ارزش 15 میلیــون و 500 هــزار دالر، بــه عــاوه 10 میلیــون 
یــورو ، پتروشــیمی ارغــوان گســتر ایــام نیــز 4 تفاهــم نامــه و قــرارداد 

بــه ارزش 2 میلیــون و ۵۰۰ هــزار یــورو اســت و پتروشــیمی صــدف نیــز 
2 تفاهــم نامــه و قــرارداد بــه ارزش 840 میلیــارد ریــال، امضــا کردنــد.

ــا  رشــید قانعــی مدیرعامــل پتــرول در زمینــه اهمیــت همــکاری ب
شــرکت هــای دانــش بنیــان و داخلــی ســازی صنعت پتروشــیمی، می 
گویــد: بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر توســعه پاییــن 
دســتی پتروشــیمی و توجــه بــه دانــش بنیــان هــا و نامگــذاری ســال بــا 
ایــن محــور و نــگاه ویــژه ای کــه از زمــان تغییرات مدیریتی در هلدینگ 
خلیــج فــارس رخ داده؛ تحــول خوبــی در مجموعــه نســبت بــه توســعه 
صنایــع دانــش بنیــان و پاییــن دســتی پتروشــیمی رقــم خــورده اســت. 
عــاوه بــر آن گفتــه مــی شــود کــه کارگــروه هــای ســاخت بــار اول 
در پتــرول تشــکیل شــده و رونــدی خوبــی را آغــاز کــرده اســت کــه 
خیلــی از نیازهــای صنعــت کــه تــا بــه حــال انجــام نشــده در همــکاری 
بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان پیــش مــی رود. اســتعدادهایی کــه در 
زمینــه تامیــن نیازهــای فناورانــه، در حمایــت با پتــرول به توان بالفعل 
تبدیــل شــده و در مقابــل نیــاز صنعــت را نیــز برطــرف مــی کننــد. 
ــد: معمــوال ســرمایه گــذاری در واحدهــای پاییــن  قانعــی مــی گوی
دســتی نســبت بــه باالدســتی و میــان دســتی بیــن یــک پنجــم تــا 
یــک دهــم، هزینــه بــر اســت. مثــا ایجــاد هــر واحــد متانــول حــدود 
400 میلیــون دالر، واحــد اوره 600 میلیــون دالر و پلــی اتیلــن 400 

هماکری گسترده پترول اب شرکت اهی 
دانش بناین در راساتی حامیت از اسخت داخل



امهانمه عمویم، اجتامعی ، اقتاصدی

متوســط صادراتــی محصــوالت  ارزش  دارد.  هزینــه  دالر  میلیــون 
پتروشــیمی ایــران، امــروز رقمــی در حــدود 400 تــا 500 دالر در هــر تــن 
اســت. در عربســتان ایــن رقــم بــه 1000 دالر مــی رســد. در برخــی از 
کشــورهای جهــان دوم ایــن مولفــه روی 2500 تــا 3 هــزار دالر اســت و 
در کشــورهای پیشــرفته ای مثل آلمان به 4 تا 5 هزار دالر می رســد. 
یعنــی کشــوری کــه نــه خــوراک دارد و نــه پتروشــمی 10 برابــر ایــران 
ارزش افــزوده ایجــاد مــی کنــد. دالیــل آن ایــن اســت کــه ایــن کشــورها 
برخــاف ایــران روی انتهــای زنجیــره کار مــی کننــد. اینکــه مــا زنجیــره را 
در تمــام صنایــع تکمیــل نکردیــم دو علــت دارد؛ نخســت مشــکات 
مدیریتــی و عاقــه منــدی بــه خــام فروشــی و دوم عقــب ماندگــی در 

زمینــه دانــش فنــی پاییــن دســت صنعــت پتروشــیمی اســت.
قانعــی در ادامــه مــی افزایــد: اهمیــت دانــش بنیــان هــا در همیــن 
بخــش مشــخص مــی شــود. ظرفیــت بزرگــی در ایــن زمینــه وجــود 
دارد. چشــم انــداز مثبــت اســت و تصــور مــی کنــم کــه تامیــن بــاالی 
50 درصــد تکنولــوژی هــای پیشــرفته را در ایــن عرصــه پاییــن دســتی 

مــی توانیــم بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بدهیــم. 
ایــن مدیرعامــل صنعــت پتروشــیمی بــه توســعه فعالیــت هــای 
ــا شــرکت هــای دانــش  ــی در جهــت همــکاری گســترده ب تامیــن مال
بنیــان اشــاره مــی کنــد و در زمینــه صنــدوق جدیــد ســرمایه گــذاری 

کــه اخیــرا تاســیس شــده اســت، مــی گویــد: ایجــاد »صندوق ســرمایه 
گذاری ریسک پذیر« باعث دسته بندي و هدفمند شدن ارجاعات 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه شــرکت هــا و مجتمــع هــای تابعــه 
پتروشــیمی مــی شــود. ایــن صنــدوق بــا پشــتوانه قانــون جهــش تولید 
دانــش بنیــان، ســرمایه گــذاری گروه خلیج فــارس به عنوان بزرگترین 
هلدینــگ بورســی و پتروشــیمیایی کشــور و نظــارت معاونــت علمــی و 
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری ایجــاد مــی شــود.

مدیرعامــل پتــرول در زمینــه افزایــش ســهام ایــن شــرکت اظهــار 
مــی دارد: ســهام پتــرول وقتــی رشــد مــی کنــد کــه درآمــد و ســود آن 
بیشــتر شــود. وقتــی بــر روی طــرح هایــی تمرکــز مــی کنیــم کــه ارزش 
افــزوده بیشــتری دارد، طبیعتــا آورده ســهامداران هــم بیشــتر مــی 
ــم کــه در  ــر ایــن، در حــال حاضــر 5 طــرح فعــال داری شــود. عــاوه ب
حــوزه پاییــن دســتی اســت. بــا اجــرای فقــط ایــن 5 طــرح حداقــل 400 
میلیــون دالر بــه درآمدهــای پتــرول اضافــه مــی شــود کــه امیدواریــم 
ــرداری برســند.  ــه بهــره ب ــن طــرح هــا ب ــا اواخــر ســال 1402 همــه ای ت
ایــن طــرح هــای پاییــن دســتی، عــاوه بــر جلوگیــری از خــام فروشــی، 
بــرای ســهام داران پتــرول ســودآفرینی مــی کنــد. لــذا هرچــه در زنجیره 
پایین دســت حرکت کنیم، حاشــیه ســود باالتر می رود و این مســیر 

را پتــرول و هلدینــگ خلیــج فــارس ادامــه خواهنــد داد.
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نبـض انرژی

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر از جملــه انــرژی خورشــیدی، بــادی، بــرق آبــی و زیســت تــوده، تقریبــاً 30درصــد از کل بــرق تولیــد شــده در ســطح جهــان را 
تشــکیل می دهنــد. انــرژی بــرق آبــی از ســال 2022، بــا ظرفیــت نصــب شــده بیــش از هــزار و 200 گیــگاوات، رایج تریــن منبــع انــرژی تجدیدپذیــر در سراســر 
جهــان اســت. بــرای مقایســه بایــد بدانیــد کــه بیــش از 600هــزار توربیــن بــادی در سراســر جهــان در حــال کار هســتند کــه مجموعــا ظرفیــت آنهــا بیــش از 600 
ــا رشــد 27درصــدی  ــرژی خورشــیدی ب ــی کــه ان ــود در حال ــرق در ســطح جهــان ب ــع ب ــرخ رشــد 15درصــدی ســریع ترین منب ــا ن ــادی ب ــرژی ب گیــگاوات اســت. ان
ســریع ترین منبــع بــرق در ایــاالت متحــده شــد. چیــن بزرگتریــن تولیــد کننــده انــرژی خورشــیدی در جهــان اســت و پــس از آن ایــاالت متحــده و هنــد قــرار دارنــد.
هــوش مصنوعــی بــه طــور فزاینــده ای در حــال تبدیــل شــدن بــه بازیگــر مهــم در شــکل دادن بــه آینــده انــرژی پــاک اســت. ایــن فنــاوری از پیش بینــی 
الگوهــای مصــرف انــرژی گرفتــه تــا بهینه ســازی تولیــد و توزیــع انــرژی، راه حل هــای نوآورانــه ای بــرای چالش هــای مهــم انــرژی در زمــان مــا ارائــه می کنــد. 
هــوش مصنوعــی بــا توانایــی پــردازش مقادیــر زیــادی از داده هــا و شناســایی الگوهــا و روندهــا، بــه افزایــش کارایــی و قابلیــت اطمینــان سیســتم های انــرژی 
کمــک می کنــد و در عیــن حــال اثــرات زیســت محیطــی آنهــا را کاهــش می دهــد. بــا برجســته کــردن راه هــای متعــددی کــه هــوش مصنوعــی بــه آینــده 
انــرژی پایدارتــر کمــک می کنــد، امیدواریــم پتانســیل ایــن فنــاوری را بــرای متحــول کردن بخــش انــرژی و همــوار کــردن راه بــرای جهانــی پاک تــر و ســبزتر 
ــم کــرد. ــد کــه در ادامــه بررســی خواهی ــاک را در آن هــا تقویــت می کن ــرژی پ ــد حــوزه گســترده وجــود دارد کــه هــوش مصنوعــی انتقــال ان ــم. چن نشــان دهی

هوش مصنوعی،
 اشه کلیدی برای آینده انرژی اپیدار

مژاگن الیاکیی    ،    مترجم

اکتشاف و برنامه ریزی 
بــه  مقــرون  و  کارایــی  هــوش مصنوعــی 
صرفــه بــودن کشــف و اســتخراج انــرژی پــاک 
ــرای  ــه عنــوان مثــال، ب را بهبــود می بخشــد. ب
تجزیــه و تحلیــل مجموعــه داده هــای بــزرگ 
از تصاویــر ماهــواره ای، شــبکه های حســگر 
بهتریــن  شناســایی  جهــت  منابــع  ســایر  و 
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــرای پروژه هــای ان مکان هــا ب
)ماننــد مزارع خورشــیدی، بــادی، نیروگاه های 
زمیــن گرمایــی و ســدهای بــرق آبــی( اســتفاده 
می شــود. هوش مصنوعی عملکرد احتمالی 
ــر اســاس عواملــی  پروژه هــای انــرژی پــاک را ب
ماننــد شــرایط آب و هوایــی، کاربــری زمیــن 
پیش بینــی  منابــع  بــودن  دســترس  در  و 
می کنــد؛ ایــن بــه شــرکت ها اجــازه می دهــد 
تــا تصمیمــات آگاهانه تــری در مــورد محــل 
ســرمایه گذاری بگیرنــد. ایــن علــم بــه ایجــاد 
مدل هــای دقیــق مخــزن هیدروالکتریــک و 
زمیــن گرمایــی کمــک می کنــد؛ کــه معمــوالً 
برای شناسایی کارآمدترین مکان های سایت 
و جهــت طراحــی زیرســاخت های عملیاتــی 
اســتفاده  پــاک  انــرژی  اســتخراج  موثرتریــن 
می شــود. هــوش مصنوعــی در برنامه ریــزی 
سیســتم های  جهت گیــری  و  دادن  قــرار 
انــرژی پــاک، ماننــد پنل هــای خورشــیدی و 

توربین هــای بــادی، بــرای بــه حداکثر رســاندن 
تولیــد انــرژی آنهــا بــه کار گرفتــه شــده اســت.

بهینه سازی عملکرد
اثــرات زیســت محیطــی مصــرف بیــش از 
حــد انــرژی را می تــوان بــه طــور قابــل توجهــی 
از طریــق بهینه ســازی عملکــرد سیســتم های 
انــرژی پــاک کاهــش داد. هــوش مصنوعــی 
وســایل  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  بــرای 
پیش بینــی  بــا   )EVs( الکتریکــی  نقلیــه 
اســتفاده  مقصــد  بــه  مســیر  کارآمدتریــن 
ــا اســتفاده از داده هــای  می شــود. از طرفــی ب
مصــرف  هوایــی،  و  آب  شــرایط  و  ترافیــک 
انــرژی خــودرو را تنظیــم می کنــد. عــاوه بــر 
ایــن، هــوش مصنوعــی بــا پیش بینــی بهترین 
زمــان بــرای شــارژ بــر اســاس عواملــی ماننــد 
شــارژ  بــودن،  دســترس  در  و  بــرق  قیمــت 
باتــری را در خودروهــای برقــی بهینــه می کنــد. 
ایــن فنــاوری در مــورد پنل هــای خورشــیدی 
زمــان  پیش بینــی  بــا  بــادی،  توربین هــای  و 
بیشــترین کارایــی پنــل  و توربین هــا و تنظیــم 
رســاندن  حداکثــر  بــه  )بــرای  آنهــا  زاویــه 
دریافــت  کــه  بــاد  و  خورشــید  نــور  میــزان 
می بخشــد.  بهبــود  را  عملکــرد  می کننــد( 
زمیــن  انــرژی  در  مشــابه  عملکــرد  بهبــود 

در  کــه  اســت  شــده  داده  نشــان  گرمایــی 
آن هــوش مصنوعــی عملکــرد نیروگاه هــای 
جریــان  نــرخ  تنظیــم  بــا  را  گرمایــی  زمیــن 
مخــزن زمیــن گرمایــی تنظیــم می کنــد؛ تــا 
تولیــد انــرژی را بــه حداکثــر برســاند و در عیــن 
حــال از اســتخراج گرمــای پایــدار بــا ردپــای 
کنــد.  حاصــل  اطمینــان  محــدود  محیطــی 
در امتــداد ایــن خطــوط، نــرخ جریــان مایــع 
خنک کننــده و آب به ترتیــب توســط هــوش 
عملکــرد  تــا  می شــود  کنتــرل  مصنوعــی 
نیروگاه هــای هســته ای و آبــی را اصــاح کنــد.

پیش بینی تولید انرژی
انتقــال  بــرای  انــرژی  تولیــد  پیش بینــی 
مهــم  ابــزاری  انــرژی،  موقــع  بــه  و  آرام 
اســت. ایــن بــه شــرکت های انــرژی کمــک 
انــرژی  میــزان  پیش بینــی  بــا  تــا  می کنــد 
و  انــرژی  ترکیــب  و  دســترس  در  پــاک 
بــرای  زیرساخت هایشــان،  ســرمایه گذاری 
ــزی کننــد. پیش بینــی دقیــق  آینــده برنامه ری
تولیــد انــرژی پــاک می توانــد بــه شــرکت ها 
کمــک کنــد تــا بــا اجتنــاب از تولیــد بیــش از 
حــد یــا تولیــد ناکافــی انــرژی پــاک، هزینه هــا 
دهنــد. کاهــش  را  خاموشــی  زمــان  و 
 هــوش مصنوعــی بــه تجزیــه و تحلیــل 

بین الملل،
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داده ها از منابع مختلف از جمله پیش بینی 
آب و هــوا، تصاویــر ماهــواره ای و شــبکه های 
حســگر کمــک می کنــد؛ تــا عملکــرد احتمالی 
منابــع انــرژی پــاک را پیش بینــی کنــد. ایــن 
فنــاوری بــرای نیازهــای پیش بینــی و نگهــداری 
پیشــگیرانه در زمــان واقعــی، بهبــود قابلیــت 
اطمینــان و پیش بینــی منابــع انــرژی پــاک 
بــه  دیگــر  ســوی  از  اســت.  مهــم  بســیار 
جلوگیــری از خرابــی کمــک کــرده و تضمیــن 
می کنــد کــه منابــع انــرژی پــاک بــا حداکثــر 
ظرفیــت خــود کار می کننــد. بــه طــور کلــی، 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در پیش بینــی 
قابلیــت  و  دقــت  پــاک،  انــرژی  تولیــد 
را  انــرژی  تولیــد  پیش بینی هــای  اطمینــان 
اجــازه  شــرکت ها  بــه  و  می بخشــد  بهبــود 
می دهــد تــا تصمیمــات آگاهانه تــری در مــورد 
اســتراتژی های انتقــال انــرژی خــود بگیرنــد.

ایمنی
هــوش مصنوعــی در بخــش انــرژی پــاک 
بــرای بهبــود ایمنــی با پیش بینی و پیشــگیری 
از مســائل و در عیــن حــال حصــول اطمینــان 
از تعمیــر و نگهــداری بــه موقــع و واکنــش 
اضطــراری مــورد نیــاز اســت. بــه عنــوان مثال، 
پایــش بی درنــگ یکپارچگــی ســاختاری  در 

پنل هــای  دمــای  و  بــادی  توربین هــای 
مشــکات  شناســایی  بــرای  خورشــیدی 
احتمالــی )قبــل از ایجــاد آســیب یــا خرابــی( 
اســتفاده شــده اســت. نگهــداری و تعمیــر بــه 
موقــع سیســتم های انــرژی پــاک را تســهیل 
می کنــد، خطــر تصادفــات و خرابــی را کاهــش 
می دهــد و در عیــن حــال ایمنــی کلی را بهبود 
بــرای  همچنیــن  فنــاوری  ایــن  می بخشــد. 
پیش بینــی احتمــال وقــوع بایــای طبیعــی 
ماننــد زلزلــه، طوفــان و بهینه ســازی واکنــش 
بــه ایــن رویدادهــا بــرای بــه حداقــل رســاندن 
بــه  پــاک  انــرژی  سیســتم های  بــه  آســیب 
کار گرفتــه شــده اســت. هــوش مصنوعــی 
باتری هــای  کــه  کنــد  پیش بینــی  می توانــد 
خودروهــای برقــی و ســایر اجــزا چــه زمانــی 
بــه تعمیــر نیــاز دارنــد و بدیــن ترتیــب امــکان 
تعمیر قبل از ایجاد مشــکل فراهم می شــود.

مدیریت زباله و بازیافت
ــرای  ــه طــور معمــول ب هــوش مصنوعــی ب
پیش بینــی طــول عمر احتمالی سیســتم های 
کار  از  زمــان  بهینه ســازی  و  پــاک  انــرژی 
انداختــن و بازیافــت آنهــا اســتفاده می شــود. 
بازیافــت  بهینه ســازی  بــرای  فنــاوری   ایــن 
مــواد مــورد اســتفاده در سیســتم های انــرژی 

پاک)مانند پنل های خورشــیدی، توربین های 
بــادی و ســدهای بــرق آبــی( بــا شناســایی بــا 
ارزش ترین مواد در این سیســتم ها و ســپس 
بازیافــت،  فرآیندهــای  کارآمدتریــن  تعییــن 
اســتفاده می شــود. در مدیریــت زباله هــای 
هســته ای، می توانــد بــه طراحــی کارآمدتریــن 
روش هــای ذخیره ســازی و دفــع کمــک کنــد.

نتیجه گیری
به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی 
در بخــش انرژی هــای پــاک پتانســیل افزایــش 
چشــمگیر دسترســی بــه منابــع تجدیدپذیــر 
و کاهــش اتــکا بــه ســوخت های فســیلی را 
دارد. ایــن نــه تنهــا بــرای محیط زیســت خوب 
اســت، بلکــه می توانــد منجر بــه صرفه جویی 
در هزینــه بــرای مصــرف کننــدگان و مشــاغل 
تحلیــل  و  تجزیــه  بــا  فنــاوری  ایــن  شــود. 
اطمینــان  تقاضــا،  پیش بینــی  و  داده هــا 
حاصــل می کنــد کــه انــرژی پــاک بــه جایــی 
کــه بیشــتر مــورد نیــاز اســت، تحویــل داده 
شــده ضایعــات کاهــش یافتــه و دسترســی 
مصنوعــی  هــوش  می دهــد.  افزایــش  را 
مطمئنــاً نقشــی کلیــدی در رشــد و موفقیــت 
مســتمر صنعــت انــرژی پــاک خواهد داشــت.
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بــرقــی شــدن، 
ویژگی ابرز انرژی در جاهن در اسل 2050 

ماقله، بررسی وضعیت انرژی در جاهن  

دکتر اهشم اورعی    ،    رئیس انجمن اهی انرژی در ایران

انســان امروزی حدود 100 هزار ســالی اســت که در روی کره زمین 
است و با انرژی کاما عجین شده است . به طوری که میزان مصرف 
انرژی از ابتدای رشد تکاملی انسان تقریبا متناسب با جمعیت بوده 
است. یعنی در یک گروهی هر چه جمعیت شکل می گرفته است، 
میــزان مصــرف انــرژی آن جمعیــت تقریبــا دو برابــر می شــده اســت. 
تــا ســا ل1760 میــادی یعنــی اواســط قــرن 18 کــه بــه انقــاب 
صنعتــی می رســیم، متوجــه می شــویم رونــد مصــرف و نیــاز بــه انــرژی 
ــا  ــرژی متناســب ب ــه طــوری کــه اگــر قبــا مصــرف ان ــد ب ــر می کن تغیی
جمعیــت تغییــر می کــرد بعــد از انقــاب صنعتــی یعنــی طــی 1.5 
قــرن،  میــزان مصــرف انــرژی 19 برابــر می شــود. در نتیجــه ویژگــی 
بــارز انقــاب صنعتــی، باالرفتــن شــدید مصــرف انــرژی اســت . البتــه 
انتظــار ایــن می رفــت؛ چــون انقــاب صنعتــی در نتیجــه افزایــش 
مصــرف ســوخت های فســیلی بــوده کــه در ابتــدا ذغــال ســنگ و بعــد 
نفــت و پــس از نفــت نیــز گاز افزایــش مصــرف داشــته اســت. از 

آن اتفــاق بــه عنــوان یــک تحــول اساســی و اولیــن گــذاره انــرژی یــاد 
می کنیــم. در آن زمــان انــرژی و مصــرف بــه قــدری بــاال رفــت کــه 
بــه موضوعــات افزایــش آالیندگــی هــوا و افزایــش گرمــای زمیــن 
و در مجمــوع بــه هــم ریختــن سیســتم آب و هوایــی کــره زمیــن 
ــذا بشــر از ایــن دوره بــه بعــد یعنــی اوایــل هــزاره ســوم  رســیدیم. ل
وارد فراینــدی می شــود کــه اســم آن را انــرژی ترنسیشــن می نامــد. 
چــون ایــن برهــه روال تولیــد و مصــرف انــرژی را بــه هــم ریخــت و 
شــرایطی را بوجــود آورد کــه دنیــا وارد وضعیــت تغییــر یعنــی انــرژی 
ترنسیشــن شــد. یعنــی همــه اتفاقــات برعکــس انقــاب صنعتــی 
شــکل گرفــت. در ادامــه، ایــن ترنسیشــن مــا را بــه مرحلــه گــذاری 
نــه تنهــا شــاهد افزایــش  می بــرد کــه دیگــر در ســال های آینــده 
مصــرف نخواهیــم بــود بلکــه برعکــش تــا میانــه قــرن جــاری میــادی 
میــزان مصــرف انــرژی نســبت بــه امــروز نیــز کاهشــی تر خواهــد 
می افتــد.  اتفــاق  انــرژی  گسســت  کامــا  گفــت  می تــوان  و  شــد 
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بــه دو پارامتــر  انــرژی  بــه ذکــر اســت کــه میــزان مصــرف  الزم 
جمعیــت و تولیــد ناخالــص ملــی بســتگی دارد. هــر چــه ســطح رفــاه 
مــردم بیشــتر شــود میــزان مصــرف انــرژی هــم بیشــتر می شــود. لــذا 
مــا از پیش بینــی هــا )نمــودار فــوق( می بینیــم در 70 ســال آینــده کــه 
از 2020 شــروع شــده تــا میانــه قــرن جــاری میــادی، جمعیــت بــا رشــد 
ــا شــیب تندتــری در  متعارفــی افزایشــی اســت و مــردم جهــان هــم ب
رفــاه بیشــتری خواهنــد بــود امــا اگــر بــا انقــاب صنعتــی مقایســه 

پایین تــر هــم  باالرفتــن  بــه جــای  انــرژی  کنیــم می بینیــم مصــرف 
آمــده اســت. اگــر بخواهیــم مــاک را دوران انقــاب صنعتــی تــا اوایــل 
قــرن جــاری در نظــر بگیریــم ایــن بــه مــا می گویــد کــه مصــرف انــرژی 
بایــد خیلــی زیــاد بشــود امــا پیش بینــی و تقاضــای مصــرف انــرژی را 
ــد  ــه پاییــن آمــدن می کن می بینیــم شــیب آن از ســال 2040 شــروع ب
و ایــن کاهــش مصــرف در 5 دهــه پایانــی قــرن جــاری خواهــد بــود. 
می کنــد. تغییــر  هــم  انــرژی  مصــرف  تقاضــای  دیگــر  طــرف  از 

در نمــودار فــوق می بینیــم کــه تقاضــای انــرژی در ســه بخش مهــم 
صنعــت، ســاختمان و حمــل ونقــل اســت. در صنعــت و ســاختمان 
از ســال 2030 تقریبــا رشــد تقاضــا وجــود دارد امــا از آن زمــان بــه بعــد 
کاهشی می شود و در حمل و نقل شیب کاهشی آن بیشتر است. 
ــرژی در جهــان  ــد در کاهــش مصــرف تقاضــای ان چــه دلیلــی می توان
وجــود داشــته باشــد؟ موضــوع اصلــی اســتفاده و توســعه خودروهــای 
برقــی در وســایل حمــل و نقلــی اســت کــه در ســال 2030 بــه بعــد 
بــه وقــوع می پیونــدد. سیســتم حمــل و نقــل از مصــرف ســوخت های 

فســیلی بــه ســمت برقــی شــدن می رونــد و ایــن راندمــان را بــاال 
می بــرد، در نتیجــه مــا شــاهد کاهــش تقاضــای انــرژی می شــویم. 
امــا عرضــه انــرژی نیــز می بینیــم کــه از دهه هــای گذشــته مربــوط بــه 
ذغــال ســنگ، نفــت و گاز، هســته ای و بعــد انرژی هــای تجدیدپذیــر 
بــوده اســت. نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه از ســال 2030
بســیار  ســنگ  ذغــال  مصــرف  اســت؛  کاهشــی  رونــد   2050 تــا 
پاییــن و مصــرف گاز بــا شــدت در حــال کاهــش اســت؛ امــا ســهم 
انــرژی خورشــیدی و بــادی بــه شــدت رونــد افزایــش پیــدا می کنــد. 
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نبـض انرژی

انـــرژی تجدیدپذیـــر و عرضـــه جهانـــی انـــرژی الکتریکـــی از ســـال 
1980 تـــا 2025 در نمـــودار فـــوق نیـــز نشـــان می دهـــد که بخـــش 
آبـــی کـــم رنـــگ، انـــرژی بـــادی مســـتقر در خشـــکی اســـت و چـــه 
قـــدر میـــزان تقاضـــای تولیـــد و مصـــرف باالیـــی را نشـــان می دهـــد، 

و درمقابـــل انـــرژی هســـته ای، گازی و ذغـــال ســـنگ را می بینیـــم 
البتـــه  می شـــود.  داده  نشـــان  تجدیدپذیـــر  انـــرژی  از  کمتـــر  کـــه 
کـــم  هـــم  انـــرژی  مصـــرف  کل  کـــه  می دانیـــم  را  موضـــوع  ایـــن 
می شـــود و ایـــن یـــک انقابـــی در عرصـــه انـــرژی جهـــان اســـت.
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امهانمه عمویم، اجتامعی ، اقتاصدی

 امـــا رونـــد مصـــرف نهایـــی انـــرژی در جهـــان نشـــان می دهـــد کـــه اوال 
ســـهم بخش هـــای انـــرژی بـــه طـــور میانگیـــن در فاصلـــه ســـال 2000 تـــا 
2019 یعنـــی دو دهـــه در قـــرن جـــاری بـــه طـــور متوســـط ســـالیانه 1.9
درصـــد افزایـــش می یابـــد. امـــا در بخـــش بـــرق 3.1 زیـــاد شـــده اســـت 
نتیجـــه می گیریـــم کـــه بـــه ســـمت برقـــی شـــدن حرکـــت می کنیـــم. 
انـــرژی الکتریکـــی در ســـال 2000 نزدیـــک بـــه 15 درصـــد از کل انـــرژی 
مصرفـــی را بـــه خـــودش اختصـــاص داده در حالیکـــه در 2019 بـــه 21
درصـــد رســـیده اســـت و ایـــن رونـــد ادامـــه خواهد داشـــت، و پیش بینی 
می شـــود در ســـال 2050 ســـهم بـــرق از کل انـــرژی مصرفـــی جهـــان بـــه 
49 درصـــد برســـد کـــه ایـــن ویژگـــی بـــارز گـــذار انـــرژی در جهـــان اســـت. 
امـــا در فوریـــه 2022 بـــا جنـــگ روســـیه و اوکرایـــن نگرش هـــا تـــا 
حـــدودی و بـــه طـــور موقتـــی تغییـــر کـــرد. ایـــن درگیـــری اوضـــاع امنیـــت 
انـــرژی را بـــه ریخـــت، امنیـــت انـــرژی در شـــرق و غـــرب چالش هایـــی 
را بـــرای مصـــرف کننـــدگان بـــزرگ پدیـــد آورد. برخـــی بـــه صـــورت 
ـــر  جـــدی معتقـــد بودنـــد کـــه گـــذار انـــرژی و توســـعه انـــرژی تجدیدپذی
ـــد.  ـــه ســـراغ ذغـــال ســـنگ برون ـــد ب ـــه هـــوا رفـــت و بای از ســـال 2000 ب
ـــرای بررســـی ایـــن 21 مـــاه گذشـــته ایـــن طـــور ارزیابـــی می کنیـــم کـــه  ب
سیاســـتمداران انـــرژی اقدامـــات خوبـــی را اتخـــاذ کردنـــد مثـــا برخـــی 
از معـــادن ذغـــال ســـنگ را بازگشـــایی کردنـــد و برخـــی نیروگاه هـــای 
آالینـــده را بـــه تاخیـــر انداختنـــد. بـــا برخـــی کشـــورها قـــرارداد ال 
ــرف  ــه مصـ ــرژی را بـ ــه انـ ــا یارانـ ــی دولت هـ ــتند و از طرفـ ــی بسـ ان جـ
کننـــدگان ارائـــه دادنـــد. همـــه دیدیـــم کـــه بعـــد از چنـــد مـــاه وقایـــع 
ـــا اوکرایـــن نـــه تنهـــا  طـــور دیگـــری رقـــم خـــورد. یعنـــی جنـــگ روســـیه ب
گـــذار انـــرژی را تغییـــری نـــداد بلکـــه نیـــازی هـــم نبـــود کـــه دولت هـــا 
بـــه دوران ذغـــال ســـنگ برگردنـــد بلکـــه توســـعه انـــرژی تجدیدپذیرهـــا 
بیـــش از هـــر زمانـــی نتیجه بخـــش شـــد و عـــده زیـــادی بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیدند کـــه نـــه تنهـــا توســـعه تجدیدپذیرهـــا خاتمـــه نیافـــت بلکـــه 
موتـــور محرکـــه آن بـــه شـــدت بـــه ســـمت رشـــد و توســـعه حرکـــت کـــرد. 
انـــرژی  رونـــد  تاثیـــر  بـــرای  را  معیـــار  ســـه  اکونومیســـت،  نشـــریه 
جهـــان بررســـی کـــرده اســـت. اول میـــزان مصـــرف انـــرژی فســـیلی؛ 
دوم وضعیـــت انـــرژی و بازدهـــی مصـــرف انـــرژی و ســـوم وضعیـــت 
منصوبـــه و ظرفیـــت جدیـــد انـــرژی تجدیدپذیرهـــا بـــود. در واقـــع بـــه 
ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه حملـــه روســـیه باعـــث شـــد تـــا توســـعه انـــرژی 
تجدیدپذیـــر بیـــن 5 تـــا 10 ســـال جلـــو بیفتـــد. پـــس دعـــوای اصلـــی 
قبـــل از جنـــگ روســـیه و اوکرایـــن بیـــن طرفـــداران اســـتفاده از انـــرژی 
ذغـــال ســـنگ و انـــرژی تجدیدپذیرهـــا بـــود. مدعیـــان ذغـــال ســـنگ 
می گفتنـــد ایـــن ســـوخت می توانـــد اروپـــا را از مشـــکل بـــزرگ نجـــات 
دهـــد. البتـــه بعـــد از جنـــگ روســـیه مصـــرف ذغـــال ســـنگ 1.2 درصـــد 
افزایـــش یافـــت و بـــرای اولیـــن بـــار از مـــرز 8 میلیـــارد تـــن در جهـــان 

ــال  ــرژی و ذغـ ــزرگ انـ ــدگان بـ ــرف کننـ ــه مصـ ــوری کـ ــه طـ ــت بـ گذشـ
ســـنگ کـــه چیـــن و هندوســـتان هســـتند در ســـال 2022 کشـــور 
چیـــن 11 درصـــد تولیـــدش را افزایـــش داد و هنـــد نیـــز 1.2 درصـــد 
افزایـــش داشـــت. ولـــی پیش بینـــی هـــا می گویـــد از ســـختی ها آن 
ــا  ــه بـ ــنگ البتـ ــال سـ ــای ذغـ ــر تقاضـ ــت و حداکثـ ــته اسـ ــان گذشـ زمـ
رونـــدی کاهشـــی تـــا ســـال 2025 ادامـــه خواهـــد داشـــت و از آن بـــه 
بعـــد بـــه دو دلیـــل اول تجدیدپذیرهـــا و دوم پروژه هـــای جدیـــد ال 
ان جـــی در قطـــر و امریـــکا شـــاهد کاهـــش تقاضـــای ذغـــال ســـنگ و 
مـــرگ تدریجـــی اســـتفاده از ذغـــال ســـنگ در جهـــان خواهیـــم بـــود.

ـــا ســـال 2050 کـــه نیمـــه قـــرن جـــاری اســـت  ـــاره نفـــت و گاز ت امـــا درب
ــود  ــد بـ ــده نفـــت و گاز خواهنـ ــرژی واردکننـ ــرف انـ ــورهای پرمصـ کشـ
امـــا ایـــن رونـــد ســـال بـــه ســـال کاهشـــی خواهـــد بـــود. از طـــرف دیگـــر 
ســـرمایه گـــذاری در بخـــش هیدروکربـــوری کاهـــش خواهـــد یافـــت و 
بســـیارکمتر از یـــک دهـــه قبـــل آن خواهـــد بـــود. امـــروز ســـرمایه گـــذاری 
برای اســـتخراج هر بشـــکه نفت نســـبت به ســـال 2017 نزدیک به30

درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت. بنابرایـــن به دلیـــل افزایش هزینه تولید 
تمایـــل بـــه اســـتفاده از منابـــع هیدروکربـــوری کـــم می شـــود امـــا در 
مقابـــل انـــرژی بـــاد و خورشـــید نزدیـــک بـــه 50 درصـــد افزایش می یابد.
بررســـی تحلیل هایـــی نشـــان می دهـــد کـــه در فاصلـــه دســـامبر 2021

تـــا اکتبـــر 2022 یعنـــی دوره ای 10 ماهـــه، متوســـط قیمـــت تمـــام شـــده 
پروژه هـــای بـــادی و خورشـــیدی حـــدود 77 درصـــد از کل ظرفیت هـــای 
جدیـــد بـــوده یعنـــی کمتـــر از ســـایر منابـــع بـــوده اســـت. فقـــط در ســـال 
2022 ظرفیـــت اســـتفاده از انـــرژی خورشـــیدی روی پشـــت بام هـــا 50
درصد اضافه شده و در نیروگاه بادی در سال 2022 نزدیک به 128
گیـــگاوات کـــه 37 درصـــد نســـبت بـــه ســـال قبـــل افزایـــش یافته اســـت.
در جهـــان از ســـال 2022 از 350 میلیـــارد دالر بـــه 420 میلیـــارد دالر 
رســـیده ودر ســـال 2022 ســـرمایه گـــذاری از نفـــت و گاز پیشـــی گرفتـــه 
ــی  ــرژی پیش بینـ ــی انـ ــن المللـ ــس بیـ ــه آژانـ ــت اینکـ ــت. در نهایـ اسـ
می کنـــد کـــه تـــا ســـال 2025 تولیـــد ســـالیانه انـــرژی تجدیدپذیـــر در 
چیـــن برابـــر بـــا هـــزار ترابایـــت ســـاعت می شـــود.  ایـــن رقـــم برابـــر 
بـــا کل تولیـــد بـــرق ژاپـــن و ســـه برابـــر تولیـــد بـــرق ایـــران اســـت. 
در ایـــن دوره 90 درصـــد از کل ظرفیـــت منصوبـــه در بخـــش انـــرژی از 
نـــوع تجدیدپذیـــر خواهـــد بـــود. امـــا همزمان با باالرفتن مصـــرف انرژی 
تجدیدپذیرها و کاهش انرژی فسیلی در سال 2025 شاهد کاهش 
ــا از انقـــاب صنعتـــی شـــاهد  آالیندگـــی هـــوا هـــم خواهیـــم بـــود. مـ
افزایـــش مصـــرف بودیـــم امـــا درحـــال حاضـــر وضعیـــت تغییـــر کـــرده 
اســـت. تولیـــد بـــرق از منابـــع مختلـــف صـــورت می گیـــرد و پیش بینـــی 
می شـــود کـــه بـــا وجـــود ســـهم پاییـــن تجدیدپذیرهـــا، ایـــن نـــوع از 
انـــرژی در حـــال کســـب جایـــگاه انـــرژی فســـیلی در دنیـــا خواهـــد بـــود. 
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نبـض انرژی

کراد افندینگ؛
 اماکن و ابزاری نو در سرامیه گذاری

دکتر عیل بایت سید شاهبی    ،    رئیس هایت مدیره شرکت اتمین امیل جمعی اکرن کراد

کــراد فاندینــگ )Crowdfunding( یــا »تامیــن مالــی جمعــی« از 
ابزارهــای نویــن جــذب ســرمایه در جهــان اســت کــه در آن نــه لزومــا 
یک شــرکت یا مجموعه، بلکه تعداد قابل توجهی از افراد حقیقی و 
حقوقــی کــه می تواننــد شــامل شــهروندان، شــرکت ها و یــا ســازمان ها 
باشــند، در تامیــن مالــی یــک طــرح ســهیم شــده و در ســود و زیــان آن 
نیــز شــریک شــوند. تامیــن مالــی جمعــی شــامل مدل هــای مختلفــی 
می شــود کــه از میــان آن هــا مــدل مشــارکت در درآمــد، بــا مجــوز 

شــرکت فرابــورس ایــران اجرایــی شــده اســت.
در کــراد فاندینــگ بــه جــز ســرمایه پذیر و ســرمایه گذار تحت عنوان 
دو ســمت یــک پــروژه، ســکوی تامیــن مالــی جمعــی بــه عنــوان حلقــه 
رابــط ایفــای نقــش می کنــد و وظیفــه  دارد تــا شــرایط الزم را بــرای 
طرفین فراهم کند. این شــرایط در واقع ســاز و کارهایی اســت که در 
نهایــت منجــر بــه منتفع شــدن ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر از مزایــای 
پــروژه خواهــد شــد. ســکوی تامیــن مالی جمعی نقش مهــم و محوری 
در کــراد فاندینــگ دارد و اگــر نبــود، در واقــع کــراد فاندینــگ به صورت 

امــروزی وجــود نداشــت.

تامین مالی جمعی؛ چالش ها و فرصت ها
   بســیاری از کمپانی هــای بــزرگ روز دنیــا نظیــر شــیائومی در 
بخش هــای متعــدد پروژه هــای خــود از کرادفاندینــگ جهــت جــذب 
ــرای کاالهــای  ســرمایه بهــره می برنــد و حتــی خــط تولیــد متعــددی ب
گوناگون ایجاد کرده اند که ســرمایه آن تماما توســط ســرمایه جمعی 
جــذب شــده اســت. بــا گســترش اینترنــت و شــکل گیری اقتصــاد 
دیجیتــال، کرادفاندینــگ هــم موفــق شــد تــا موثرتــر ایفــای نقــش 
کنــد و پلتفرم هایــی چــون کیــک اســتارتر )Kickstarter( و اینــدی 
گوگــو)Indiegogo( تاثیــر قابــل توجهــی در سیســتم ســرمایه گذاری 

مــدرن ایجــاد کرده انــد. 
   پــس از توســعه کــراد فاندینــگ در ســایر کشــورهای دنیــا، ایــن 
روش در ایــران هــم بــا کمــی تاخیــر توانســت مجوزهــای اولیــه را در 
ســال 1397 از ســوی شــورای عالــی بــورس دریافــت کنــد و بعــد از 
آن کــه دســتورالعمل های اجرایــی آن تدویــن شــد، در ســال 1399 
نخســتین طــرح تامیــن مالــی جمعــی بــا نــام »دســتگاه رادیولــوژی 

دیجیتــال ســقفی« بــرای جــذب ســرمایه آغــاز شــد.  
   در مجمــوع کرادفاندینــگ یــک روش نویــن بــه حســاب می آیــد، 
و  اقتصــاد  در  اســت  شــده  موفــق  کوتــاه  مــدت  همیــن  در  ولــی 

ســرمایه گذاری بــه عنــوان یــک بازیگــر مهــم ایفــای نقــش کنــد. 
شــرکت کارن کــراد، موفق تریــن ســکوی تامیــن مالــی  و اولیــن 
شــرکت دارای مجــوز از شــرکت فرابــورس ایــران در زمینــه تامیــن مالــی 
جمعــی اســت کــه در ســال های گذشــته موفــق بــه اجــرای طرح هــای 
گوناگــون جــذب ســرمایه از طریــق تامیــن مالــی جمعــی شــده اســت.

   امــا تامیــن مالــی جمعــی چــه فرصت هایــی را بــرای صاحبــان 
ســرمایه و متقاضیــان آن ایجــاد می کنــد؟ چطــور می شــود از ایــن 

فرصت هــا بیشــترین اســتفاده را کــرد؟ چــه چالش هایــی پیــش روی 
تامیــن مالــی جمعــی وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت، بایــد 

بیشــتر دربــاره مفهــوم تامیــن مالــی جمعــی بدانیــم. 

جذب سرمایه چگونه انجام می شود؟ 
   در نــگاه اول رونــد تامیــن مالــی جمعــی ســخت و پــر از جزییــات 
و  ایجــاد می شــود  اینکــه چگونــه کمپیــن جــذب ســرمایه  اســت؛ 
صاحبــان ســرمایه از چــه طریقــی نســبت بــه طرح های جذب ســرمایه 
آگاه می شــوند و در کل ایــن سیســتم چگونــه کار می کنــد را پاســخ 
می دهــد. در واقــع ســه نقــش محــوری در پروســه کرادفاندینــگ وجود 
دارد کــه موتــور پیشــران جــذب ســرمایه هســتند؛ ایــن عبارتنــد از 
متقاضی ســرمایه، ســرمایه گذار و ســکوی تامین مالی جمعی اســت. 

متقاضی سرمایه 
اگــر کســب و کاری بــرای رشــد و پیشــرفت خــود بــه ســرمایه نیــاز 
دارد، بــه طــور مثــال نیازمنــد 2 میلیــارد تومــان بــرای افزایــش خــط 
تولیداســت، آن شــرکت یــک متقاضــی ســرمایه محســوب می شــود 
کــه بــا مشــخص کردن ســرمایه مــورد نیــاز، یــک برنامــه جامــع و دقیــق 
از طــرح کاری خــود ارائــه داده و تــا ریزتریــن جزییــات مالــی شــامل 
هزینه کردهــا و ســود حاصــل از فــروش و درآمــد را مشــخص می کنــد. 
این باعث می شــود ســرمایه گذاران بتوانند بینش دقیقی نســبت به 
پــروژه ای کــه می خواهنــد در آن ســهیم شــوند، داشــته باشــند و بهتــر 

تصمیــم بگیرند.

سرمایه گذار
یــک فــرد حقیقــی یــا حقوقــی کــه صاحــب ســرمایه  بــوده و قصــد 
ســرمایه گذاری دارد، نخســت باید از ســرمایه اش در برابر تورم درایت 
بــه خــرج دهــد و در مرحلــه بعــد بــه فکــر ســودآوری باالتــر از تــورم 
باشــد. اگرچــه فاصلــه بیــن ایــن دو مرحلــه آن قــدر کــم اســت کــه بــه 

ــوان آن هــا را درهم تنیــده دانســت.  نوعــی می ت
در دنیای ســرمایه ، اگر ســرمایه گذار ســود کافی به دســت نیاورد، 
در واقــع شکســت خــورده اســت، امــا ایــن بدتریــن اتفــاق ممکــن 
نیســت. ضــرر واقعــی زمانــی رخ می دهــد کــه بازارهــا دچــار ضــرر شــود 
)امری که در بازارهای پرخطر نظیر ارز دیجیتال بســیار رخ می دهد(. 
بــرای ســرمایه گذاران، کمپین هــای کــراد فاندینــگ می توانــد انتخــاب 

مناســبی باشــد. امــا چــرا؟ 

سکوی تامین مالی جمعی
ســکوی تامیــن مالــی جمعــی بــه عنــوان واســط میــان ســرمایه گذار 
و ســرمایه پذیر کار می کنــد و یــک سیســتم ارزیابــی و نظارتــی دقیــق 
دارد کــه در ابتــدا ســرمایه گذار را بــه ســرمایه پذیر متصــل می کنــد و 
در ادامــه بــر عملکــرد ســرمایه پذیر نظــارت ســختگیرانه ای دارد تــا از 

ایدداشت،



بازگشــت اصــل ســرمایه و ســود ســرمایه گذاران مطمئــن شــود. البتــه 
ســکوی تامیــن مالــی نــه بــه عنــوان نهــاد باالدســتی، بلکــه بــه عنــوان 
یــک تســهیلگر بــه ســرمایه پذیر کمــک می کنــد تــا بتوانــد طــرح خــود 
را بــه درســتی پیــش ببــرد و انــواع مشــاوره های الزم و کارهــای دیگــر را 
بــرای موفقیــت طــرح انجــام  دهــد. ایــن یــک حالــت بــرد- بــرد بــرای هــر 

دو طــرف معاملــه ایجــاد می کنــد. 

چرا کـــــــــــراد فانـــــــــدینگ انتخاب مناســــبی برای سرمایه گذاری و 
سرمایه پذیری است؟ 

   اگــر قــرار باشــد اقتصــاد بــا ســرعت بــاال بــه پیشــرفت و گســترش 
خــود ادامــه دهــد، نیازمنــد افزایــش هرچــه بیشــتر ســرمایه گذاری 
اســت و هدایــت ســرمایه های مردمــی بــه ســمت طرح هــای تولیــدی 
فوایــد و منفعت هــای بســیاری دارد. اقتصــاد ایــران درگیــر مشــکات 
متعــددی اســت؛ از تحریم هــا گرفتــه تــا رشــد نقدینگــی ســرگردان در 
جامعــه، کســری ســالیانه بودجــه دولــت و نیــاز بــه کســب وکارهای 
ــرای جــذب ســرمایه اســت. کــراد فاندینــگ قطعــا راه  بومــی خــاق ب
حــل نهایــی بــرای حــل ایــن مشــکات نیســت؛ امــا می توانــد بــه عنوان 
ابــزاری کمکــی و موثــر نقــش قابــل توجهی در اقتصــاد کان ایفا کند؛ 
بــه طــوری کــه تنهــا در ســال 1400 ســی و نــه پــروژه تولیــدی کشــور از 

طریــق کرادفاندینــگ تامیــن مالــی شــده اند. 

نمونه های موفق کمپین های کرادفاندینگ در حوزه فرهنگ و انرژی
الزم به ذکر است که ظرفیت کرادفاندینگ برای تجمیع سرمایه 
جهــت کمــک بــه انــواع طرح هــای مختلــف نامحــدود اســت. تفاوتــی 
نمی کنــد کــه طــرح مــورد نظــر در زمینــه تکنولــوژی، تولیــد محصــول 
ــا اینکــه انــرژی و حتــی محصــوالت  ــا صــادرات و وادرات باشــد و ی و ی
ــا زمانــی کــه یــک  فرهنگــی را پوشــش دهــد؛ بــه عبــارت واضــح تــر ت
پــروژه ســودآور نیــاز بــه جــذب ســرمایه داشــته باشــد، کرادفاندینــگ 
ابــزاری موثــر بــرای آن خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال در ســال 1401 
کمپیــن تامیــن مالــی جمعــی بــرای فیلــم ســینمایی بخارســت توســط 
کارن کــراد اجــرا و بــه ســرعت نیــز ســرمایه مــورد نیــاز تامیــن شــد. طرح 
فــروش پکیج هــای خورشــیدی در حــوزه انــرژی یــا تجــارت بین المللــی 

قیــر در حــوزه صــادرات از دیگــر نمونه هــای مهــم ایــن مســئله هســتند 
کــه نشــان می دهــد کرادفاندینــگ محــدود بــه یــک زمینــه خــاص 
ــی جامــع و مــدون  ــزی کــه اهمیــت دارد، برنامــه مال نیســت. آن چی
در طــرح مذکــور اســت؛ ایــن کــه فرآینــد فــروش بــه چــه صــورت پیــش 
مــی رود، بایــد گفــت کــه در بازه هــای زمانــی بازپرداخــت اصــل ســرمایه 
و ســود رعایــت می شــود و ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر بــه اهــداف 

خــود می رســند.

کراد فاندینگ و چالش ها و فرصت های پیش رو
ایــران،  در  کرادفاندینــگ  پدیــده  جدیدبــودن  بــه  توجــه  بــا     
سیاســت های حمایتی از این ابزار مهم نقش قابل توجهی در حفظ 
و رشــد آن دارد. هنــوز کارهــای بســیاری اســت کــه می تــوان بــرای 
گســترش کرادفاندینــگ انجــام داد و قوانیــن آن نیــز بــه طــور مرتب در 
حــال اصــاح و ارتقــا اســت. مهم تــر از همــه، شناســایی ایــن روش بــه 
ســرمایه گذاران و ســرمایه پذیران بــه عنــوان عاملــی کلیــدی بــرای رشــد 
تامیــن مالــی جمعــی یــاد می شــود کــه هنــوز بســیار جــای کار دارد. از 
ایــن رو حمایــت نهادهــای باالدســتی از طرح هــا بــه گونــه ای کــه بتــوان 
از پشــتوانه آن هــا بــرای تضمیــن اصــل ســرمایه گذاری افــراد بهــره بــرد 

می توانــد اقدامــی اعتمادســاز بــرای ســرمایه گذاران باشــد.
یکــی دیگــر از چالش هــای مهــم پیــش روی ایــن حــوزه، منع قانونی 
برای فعالیت شــرکت های تامین ســرمایه توســط شــورای عالی بورس 
اســت کــه در صــورت صــدور مجــوز فعالیــت و تزریــق منابــع آن هــا، 

کســب و کارهــای بســیاری منفعــت خواهنــد بــرد.
ــرای توســعه  ــی ب ــد یــک فرصــت طای ــی تردی امــا کرادفاندینــگ ب
ســرمایه گذاری در کســب و کارهــای در حــال توســعه و دانش بنیــان 
کشــور و حتــی پروژه هــای هنــری اســت. در ایــن میــان ســکوی تامیــن 
مالــی جمعــی کارن کــراد بــه عنــوان نخســتین پلتفــرم کرادفاندینــگ 
ایرانــی دارای مجــوز از فرابــورس، از موفق تریــن مجموعه هــای فعال در 
ایــن زمینــه محســوب می شــود کــه کمپین هــای موفقیت آمیــز تامیــن 
مالــی جمعــی متعــددی داشــته اســت. بــه امیــد ایــن کــه در ســال های 
آتی شــاهد موفقیت هرچه بیشــتر کســب و کارهای خاق و فناور در 

اقتصــاد ایــران باشــیم.
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نبـض انرژی

نگرانــی جهــت تامیــن انــرژی جهــان و بحــران آن، دولت هــا را مجبــور 
کــرده تــا اهــداف انرژی هــای تجدیدپذیــر موجــود را بیشــتر از قبــل پیــش 
بگیرنــد و شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورده تــا دنیــا بــا ســرعت باالتــری بــه 

ســمت آن حرکــت کنــد.
انرژی هــای  ظرفیــت  می گویــد   )IEA( انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
تجدیدپذیــر جهــان در پنــج ســال آینــده تقریبــاً دو برابــر می شــود.

ایــن ســازمان می گویــد کــه بحــران انــرژی دولت هــا را مجبــور کــرده 
اســت تــا اهــداف انرژی هــای تجدیدپذیــر موجــود را بیشــتر از قبــل پیش 
بگیرند. انرژی خورشیدی و بادی پیشتاز این افزایش هستند و انتظار 
ــر بیشــتر از مجمــوع ســایر نقــاط  ــن دوره ســه براب مــی رود چیــن در ای

جهــان در انــرژی خورشــیدی ســرمایه گذاری کنــد.
بــه گفتــه آژانــس بین المللــی انــرژی، اگرچــه بحــران جهانــی انــرژی 
بــرای صدهــا میلیــون نفــر در سراســر جهــان مشــکات ایجــاد می کنــد؛ 

امــا در بلندمــدت مزایایــی را نیــز بــه همــراه دارد.
ایــن آژانــس در گــزارش انرژی هــای تجدیدپذیــر 2022 خــود گفــت که 
رشــد ظرفیت کل انرژی های تجدیدپذیر قرار اســت در پنج ســال آینده 
ــوان  ــه عن ــر شــده و از زغــال ســنگ ب ــاً دو براب در سراســر جهــان تقریب

بزرگتریــن منبــع تولیــد برق پیشــی بگیرد.
»فاتــح بیــرول« مدیــر اجرایــی آژانــس بین المللــی انــرژی اعــام کــرد 
ً بــه ســرعت در حــال گســترش بودنــد؛  کــه انرژی هــای تجدیدپذیــر قبــا
امــا بحــران جهانــی انــرژی آنهــا را وارد فــاز جدیــد و فوق العــاده ای از رشــد 
ســریع تر کــرده اســت، زیــرا کشــورها بــه دنبــال ســرمایه گذاری روی 

امنیــت انــرژی خــود هســتند.
بحــران انــرژی کنونــی می توانــد نقطــه عطفــی تاریخــی بــه ســمت 
انرژی هــای  تــداوم شــتاب  باشــد.  ایمن تــر  و  پــاک  انــرژی  سیســتم 
تــا 1.5 درجــه  بــرای محــدود کــردن گرمایــش جهانــی  تجدیدپذیــر 

اســت. حیاتــی  ســانتی گراد 
چه کشورهایی نیرو محرکه انرژی های تجدیدپذیر خواهند بود؟ 

آژانــس بین المللــی انــرژی اعــام کــرده کــه طــی پنــج ســال آینــده، 
محــرک اصلــی رشــد انرژی هــای تجدیدپذیر کشــورهایی خواهــد بود که 
سیاســت های ســریع تری را بــرای مبــارزه بــا بحــران انــرژی اجــرا می کنند.

انتظــار مــی رود چیــن در ســال های 2022 تــا 2027 تقریبــاً نیمــی از 
ظرفیت های تجدیدپذیر اضافی در ســطح جهان را به خود اختصاص 
دهد. دولت بایدن در ایاالت متحده اعتبارات مالیاتی برای انرژی های 
تجدیدپذیــر را تــا ســال 2032 تمدیــد کــرده و قــرار اســت در هنــد هــم 
تاسیســات تجدیدپذیــر جدیــد )انــرژی خورشــیدی( در پنــج ســال آینــده 

دو برابــر شــوند.
اتحادیــه اروپــا پیــش از وقــوع بحــران انــرژی در حــال بررســی اهــداف 
انرژی هــای تجدیدپذیــر بــود. بــا ایــن حــال، جنــگ روســیه و اکرایــن، 
امنیــت انــرژی را بیــش از قبــل بــرای ایــن بلــوک مهــم کــرده و منجــر بــه 

تســریع برنامه هــای انــرژی ســبز شــده اســت.
 اروپــا نســبت بــه تامیــن انــرژی خــود دچــار نگرانی هایــی شــده اســت 

و هــدف طــرح REPowerEU پایــان دادن بــه اتــکای ایــن اتحادیــه بــه 
ســوخت های فســیلی روســیه تا ســال 2027 و افزایش ســهم انرژی های 
تجدیدپذیر در مصرف انرژی نهایی به 45 درصد تا سال 2030 است.

ماننــد  سیاســت هایی  ســریع  اجــرای  بــا  می تواننــد  کشــورها 
ساده ســازی دســتورالعمل های صــدور مجــوز و بهبــود مشــوق ها بــرای 
حمایــت از نصــب پنل هــای خورشــیدی، بــه اســتقرار ســریع تر انــرژی 

بــادی و خورشــیدی دســت یابنــد.
آژانــس بین المللــی انــرژی همچنیــن هشــدار می دهــد کــه مقــررات 
اضطــراری تصویــب شــده توســط شــورای اروپــا بــرای محافظــت از 
مصرف کننــدگان در برابــر قیمت هــای بــاالی انــرژی اگــر بــه خوبــی 
طراحــی و هماهنــگ نشــده باشــند، بــرای ســرمایه گذاری در انرژی هــای 

ــر عــدم اطمینــان ایجــاد می کننــد. تجدیدپذی
ســرعت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر چقدر ســریع خواهد بود؟ 
آژانــس بین المللــی انــرژی می گویــد افزایــش ظرفیــت انرژی هــای 
تجدیدپذیــر تــا ســال 2027 بســیار ســریع تر از تصــورات قبلــی اســت. 
انرژی هــای تجدیدپذیــر تقریبــاً 2هــزار و400 گیــگاوات رشــد می کننــد. 
این مقدار شــتابی 85 درصدی نســبت به پنج ســال گذشــته و تقریبا 
30 درصد از آنچه در سال گذشته پیش بینی شده بود بیشتر است.
آژانــس بین المللــی انــرژی پیش بینــی می کنــد کــه طــی پنــج ســال 
درصــد  انــرژی، 10  ترکیــب  از  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســهم  آینــده 
افزایــش خواهــد یافــت و تــا ســال 2027 بــه 38 می رســد. در همیــن 
حــال، پیش بینــی می شــود کــه بــرق تولیــد شــده از انرژی باد و خورشــید 
تــا ســال 2027 دو برابــر شــود و تــا آن زمــان تقریبــاً 20 درصــد از کل 
تولیــد انــرژی را بــه خــود اختصــاص دهــد. بــا ایــن حــال، رشــد انرژی های 
بیوانــرژی،  آبــی،  نیروگاه هــای  جملــه  از  توزیــع،  قابــل  تجدیدپذیــر 
زمیــن گرمایــی و انــرژی خورشــیدی متمرکــز، محــدود باقــی می مانــد.

پیشتازی انرژی خورشیدی و بادی 
پیش بینــی می شــود ظرفیــت فُتوولتائیــک )PV( خورشــیدی تقریبــاً 
ســه برابــر شــود و تــا ســال 2026 از گاز طبیعــی و تــا ســال 2027 از زغــال 
سنگ فراتر رود. این گزارش می گوید که انرژی خورشیدی در مقیاس 
شهری ارزان ترین گزینه برای تولید برق در اکثر کشورهای جهان است.
قرار است ظرفیت جهانی انرژی بادی طی پنج سال آینده دو برابر 
شود و پروژه های فراساحلی یک پنجم این رشد را تشکیل می دهند. در 
مجموع، انرژی بادی و خورشیدی بیش از 90 درصد از ظرفیت اضافی 
انــرژی تجدیدپذیــر بیــن ســال های 2022 و 2027 را تشــکیل می دهنــد.
ــرژی جهانــی توســط  ــاره وضعیــت انتقــال ان ــژه درب یــک گــزارش وی
مجمع جهانی اقتصاد استدالل می کند که هم بخش خصوصی و هم 
دولتی برای اطمینان از انتقال انرژی سبز انعطاف پذیر به اقدام فوری 
نیــاز دارنــد. پــروژه تقویــت انتقــال موثــر انــرژی 2022، کــه در اوایــل ســال 
جــاری بــا همــکاری شــرکت اکســنچر راه انــدازی شــد، بــه بیــان جزئیــات 
ــرای دولت هــا، شــرکت ها، مصــرف کننــدگان و  توصیه هــای کلیــدی ب
ســایر ذینفعــان در مــورد چگونگــی پیشــرفت انتقــال انــرژی می پــردازد.

رشد تاصعدی انرژی اهی تجدید پذیر ات اسل 202۷
بین الملل،






