
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

سازمان منطقه آزاد کیش پیگیر قطعی 
برق و مالکیت شرکت آب و برق 

سازمان منطقه آزاد کیش به روز رسانی نیروگاه 
شرکت آب و برق، تجهیزات مورد نیاز این شرکت 
برای جلوگیری از وقوع قطعی برق و نیز تعیین 

تکلیف مالکیت این شرکت را پیگیری می کند. 
به گــزارش ایلنا؛  دکتر مصطفــی خانزادی 
معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان اینکه جزیره کیش یک برند است 
و نباید شاهد قطعی برق در جزیره کیش باشیم و 
رخ دادن چین اتفاقاتی در اقتصاد جزیره، آسایش 
و آرامش مردم تاثیر گذار خواهد بود اظهار داشت: 
روز جمعه 12 مهر بــر اثر دالیلی کــه در حال 
بررسی است، شــبکه نیروگاه کیش آسیب دید 
و 80درصد جزیره دچار خاموشی شد، بنابراین 
برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی نیازمند 
نیروگاه جدید و تجهیزات پیشرفته هستیم و در 
کنار این تجهیزات، وسایل یدکی مورد نیاز نیروگاه 
باید در انبار موجود باشد تا در چنین مواقعی سریعا 

نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
مصطفی خانزادی نیاز جزیره کیش به برق را 
بر اساس طرح جامع کیش بیش از440 مگاوات 
عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه تولید نیروگاه 
کیش 180مگاوات و تولید نیروگاه شماره دو 50 
مگاوات است لذا برای سال آینده نیازمند افزایش 
ظرفیت تولید برق به میزان 60 مگاوات در نیروگاه 

شمال هستیم.
وی افزود: با توجــه به اینکه تا کنون وضعیت 
مالکیت شرکت آب و برق مشخص نشده است 
سازمان منطقه آزاد کیش انتظار دارد تا هیئت 
تسویه نســبت به خریداری یک نیروگاه پاسخ 

مثبت به سازمان  بدهد.
خانزادی با اشاره به 49 درصدی سهام سازمان 
منطقه آزاد کیش در شــرکت آب و برق کیش 
افزود: با افزایش ســهام ســازمان به بیش از 51 
درصد حق تصمیم گیری آن سازمان در شرکت 
و برق کیش فراهم خواهد شد و این امر مهم باعث 
خواهد شــد تصمیم گیری در راســتای ارتقاء 
تجهیزات نیروگاهی آب و برق کیش محقق شود.

وی افزود: بــرای تامین برق جزیــره و ارتقا 
تجهیزات نیروگاهی برای انتقال برق به سرزمین 
اصلی مکاتباتی را با وزیر نیرو و رییس برنامه بودجه 
کشور انجام شده است که منتظر نتایج آن هستیم 
و باید بتوانیم در جلسه مشترک این موضوعات را 

که در سطح ملی است حل کنیم.

خانزادی از اداره هواشناسی انتقاد کرد و گفت: 
اداره هوا شناسی باید به وظایف قانونی خود آگاه 
باشد و در صورت وقوع چنین اتفاقاتی پیش بینی 
های الزم را انجام دهد و به ستاد بحران و سازمان 

اطالع رسانی کند.
سلطانی مدیرعامل شرکت آب و برق کیش  
با بیان اینکه یک حادثه  احتمــاال بر اثر حفاری 
باعث ایجاد اتصال در فشــار برق متوســط شد 
و این اتفــاق منجر به خارج شــدن چهار واحد 
نیروگاهی از شبکه شــد گفت: این حادثه بین 
ساعت 11:15 تا 11:30 جمعه 12 مهر رخ داد و  
پیش بینی هم نمی کردیم که سطح حادثه تااین 
حد گسترده باشد و به قسمت های دیگر شبکه 
هم آسیب وارد شده باشد؛ با توجه به تجربه کاری 
و عملکرد، نیروگاه تا حدود ساعت 13 و 30 دقیقه 
کل خاموشی جزیره را برطرف کردیم و شبکه به 

حالت عادی برگشت.
وی افزود :  ساعت 14 و 15 دقیقه  یک حادثه 
جدیدی دیگری رخ داد که منجربه تکرار اتفاق 
قطعی برق شد؛ بر اثر تکرار اتصالی که برای نیروگاه 
اتفاق افتاد، یکی از قطعات سیستم الکترونیکی 
نیروگاه دچار آســیب شد که عیب یابی و تعمیر 
قطعه، دو ساعت به طول انجامید و بعد از روشن 
کردن شبکه، قسمت اعظم جزیره روشن شد به 
استثنای منطقه دیدنی ها که اتصالی برق وسیع 

بود و هتل ها هم که از دیزل خود استفاده کردند.
سلطانی ادامه داد: عیب یابی ها انجام شد و کار 
عیب یابی منطقه دیدنی ها شروع شد که متاسفانه 
با توفانی مواجه شدیم که پیش بینی نشده بود و 
این توفان هم مزید بر علت شــد و مشکالت ما 
را دو چندان کرد و شــبکه هوایی ما در منطقه 
درخت سبز آسیب دید؛ با تالش همکاران رینگ 
کمربندی را تا آخر نیمه های شب بر طرف کردیم 
و منطقه درخت سبز و منطقه سفین هم کامال 
معایب آن برطرف شده است و در حال حاضر هیچ 

مکانی در کیش خاموش نیست.
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وزیر نفت گفــت: پتروپارس به 
تنهایی و با 100درصد سهام فاز 11 
را اجرا خواهد کرد تا آخر سال اولین 
جکت را نصب و ســپس حفاری را 
آغاز کنیم. ابتدا با 500 میلیون فوت 
مکعب کار را آغــاز می کنیم و بعد 

ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی 
ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در حاشــیه 
بازدید از کارخانجات گروه صنعتی 
مپنا افزود: مپنا پیشــرفت بزرگی 
داشــته و در ایــن شــرایط تمام 
کارگاه ها فعال و بــا ظرفیت خوبی 
کار می کنند. مهمتر از میزان تولید، 
یکی از نمادهای شــاخص فناوری 
ملی ما اســت. اگر بخواهیم یکی از 
دســتاوردهای فناوری ملی کشور 
را بیان کنیم قطعا از مپنا نمی توان 

صرفنظر کرد.
 از حضور مپنا در نفت 

استقبال می کنیم
وی افــزود: در اواخر دهه 60 که 
مپنا تاسیس شد بحث دانش بنیان 
مطرح نبــود؛ اما مپنا شــرکتی بود 
که به سرمایه انسانی و ظرفیت های 
تجربی تکیه کرد و توانست در زمینه 
نیروگاه سازی کار بزرگی انجام دهد. 
امروز در حوزه نفت هم وارد شــده و 

ما از حضــور مپنــا در صنعت نفت 
استقبال می کنیم.

وی با بیــان اینکه مپنــا نهالی 
بود که به دشــواری غرس شــده و 
اکنــون تبدیل به نهــال تنومندی 
شده است، خاطرنشان کرد: بنده در 
سال 67 که وارد وزارت نیرو شدم به 
این فکر کردم که نیروگاه ها ساخت 
داخل باشند. در نهایت به این نتیجه 
رســیدیم که حلقه اصلی، ساخت 
نیســت بلکه مدیریــت پروژه های 
نیروگاهی اســت و به همین دلیل 

شرکت مپنا تاسیس شد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: انتظار 
من این بود که مپنــا در بخش های 
هایتک و خدمــات فنی که امروز در 
انحصار دو شرکت بین المللی است 
و ما زمان تحریم در این حوزه دچار 

ضعف می شویم، وارد شود.
وی ادامــه داد: در کارت هــای 
ماشــین های دوار که قلب صنعت 
نفت اســت، مپنا پیشــرفت خوبی 
داشــته و ادامه خواهد داد. تقاضای 
ما ایــن اســت کــه در O&M و 
بهره برداری و تعمیرات ماشین های 
دوار بــه ما کمک کنــد. آینده مپنا 
روشن اســت. امیدواریم به قله های 
جدیــدی در بخش های توســعه 

فناوری ملی برســد و باعث افتخار 
جمهوری اسالمی باشد.

زنگنه در ادامه گفــت: ما وقتی 
بتوانیم نفت بفروشــیم می توانیم 
توسعه را تسریع و تقویت کنیم. به هر 
حال ما یک سازمان برونگرا هستیم، 
باید درونــزا هم باشــیم یعنی باید 
بیشــتر کار را به داخلی ها بسپاریم 
و از این فرصت برای توسعه صنایع 
داخلی و دانش بنیان استفاده کنیم 

که کامال عملی است.
وی یادآور شد: می توان دو سوم 
کاری که در نفت انجام می شــود به 

لحاظ ارزی به داخلی ها سپرد.
هیچ کس را در منطقه دشمن 

خود تلقی نمی کنیم
زنگنه درباره دیدار با وزیر جدید 
نفت عربســتان در حاشیه اجالس 
GECF گفت: بنده هیچ مشکلی 
با ایشــان ندارم و بیش از 22 سال 
اســت که با او دوست هســتم. در 
فراز و نشــیب هایی کــه در روابط 
ایران و عربســتان بوده این دوستی 
همچنان ادامه داشــته است. عالوه 
بر این مــا نبودیم که با عربســتان 
ایجاد اختالف کردیم. ما می خواهیم 
با همه کشــورها دوســت باشیم و 
هیچ کس را در منطقه دشمن خود 

تلقی نمی کنیم. کشورها نباید ما را 
دشمن خود بدانند. دشمن همه ما 

بیرون از منطقه است.
اگر اتهام زدن مالیات داشت، 

حتما درآمد آن بیشتر از نفت بود
وی در پاسخ به اینکه برخی شما 
را وزیــر عالقه مند به چشــم آبی ها 
می داننــد، گفت: بنــده خودم هم 
چشم آبی هستم و نمی توانم در این 
مورد چیزی بگویم، اما این ایده هایی 
است که توسط کســانی گفته شده 
که اتهام می زنند و اگــر اتهام زدن 
مالیات داشت حتما درآمد آن بیشتر 

از نفت بود.
وزیر نفــت دربــاره مذاکرات با 
وزرا در حاشــیه GECF گفت: با 
همه وزرا صحبت کردیم و بیشتر در 

خصوص روابط دوجانبه و بازارهای 
جهانی مذاکره کردیم. با روس ها نیز 
مذاکرات خوبی داشتیم و امیدواریم 

ادامه یابد.
وی ادامه داد: یکی از بحث های ما 
این است که مپنا با نفت و گاز پارس 
در بخش کمپرســورها و توربین ها 
جهت فشارافزایی به ما کمک کند. 
فقط فاز 11 مدنظر نیست. برای 27 
فاز پارس جنوبــی این تکنولوژی را 

نیاز داریم.
وی خاطرنشــان کرد: حتی اگر 
توتال هم فــاز 11 را اجرا می کرد ما 
قصد داشــتیم برای اجــرای پروژه 
تقویت فشــار در دیگــر فازها این 

تکنولوژی را یاد بگیریم.
 شرکت ملی حفاری 

در لیست واگذاری است
زنگنه درباره واگذاری شــرکت 
ملی حفاری نیز گفت: این شــرکت 
در لیست واگذاری هست، ولی فعال 

برنامه ای برای واگذاری نداریم.
 CNPC رسما از فاز 11 

کنار گذاشته شد
وی بــا اعــالم اینکــه پــروژه 
فشــارافزایی فاز 11 به مپنا واگذار 
خواهد شد، درباره اینکه چرا از همان 
ابتدا این پروژه به شرکت های ایرانی 
داده نشــد، توضیــح داد: ما معتقد 
بودیــم منابع خارجــی وارد پروژه 
شود. بحث فشــارافزایی هم مطرح 
بود. بنا داشــتیم که پتروپارس کار 
یاد بگیرد. بنده معتقد نیستم که در 
همه کارها از همان ابتدا می توانیم 

دکترا بگیریم.
وزیر نفت یادآور شد: CNPC از 

پروژه فاز 11 کنار رفته است.
آنچه در بودجه نوشته شده 

قابلیت اجرایی ندارد
وی در ادامه دربــاره بحث تهاتر 
نفت با بخش خصوصی تصریح کرد: 
آنچه در بودجه نوشته شده قابلیت 
اجرایی ندارد به دلیل اینکه در قانون 
نوشته شده پس از اینکه درآمدهای 
نفت به طور کامل تامین شد می توان 
برای بدهی ها 5000 میلیارد تومان 
در نظر گرفت، امــا هنوز این درآمد 
تامین نشده پس این اتفاق نخواهد 
افتاد امــا اگر بخواهیم انجام شــود 
باید برنامه و بودجــه ترتیب کار را 
بدهــد و به ما هم مشــتری معرفی 
 شــود تا پول را بگیریــم و به خزانه 

واریز کنیم.
وزیر نفت درباره در اولویت قرار 

گرفتن ســیراف گفت: فاز 4 ستاره 
اجرا شده و لزومی ندارد کاری را که 
با 100 میلیون دالر انجام می شــود 
یک میلیــارد دالر خرج شــود. فاز 
4 ســتاره با رفع تنگنا اجرا شــده 
و تا چند مــاه آینده بــه 480 هزار 
بشکه خواهد رسید. با اجرای پروژه 
سیراف 360 هزار بشــکه دیگر نیز 
اضافه می شــود که از ایــن میزان 
120 هزار بشکه به ســتاره خواهد 
رفت. بنــا داریم که منابــع مالی از 
طریق بانک مرکزی تامین شــود. 
 این پروژه کار بــزرگ و یک زنجیره 

پتروپاالیشی است.
زنگنه درباره اصالح قیمت بنزین 
نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی ابالغ 

نشده است.
با هندی ها مذاکره کردیم که 

اگر نیامدند گله مند نشوند
 B وی دربــاره توســعه فــرزاد
گفت: ما کارهای این پروژه را انجام 
می دهیم و همزمان با هندی ها نیز 
مذاکره می کنیم که اگــر نیامدند 

گله مند نشوند.
زنگنه دربــاره بحــث آلودگی 
بنزین و امــکان اثرگــذاری روی 
صادرات این فــرآورده گفت: ما در 
حال حاضر بنزیــن باکیفیت خوب 
صادر می کنیم. هر از گاهی عده ای 
حرف هایی می زنند که نمی خواهند 

مردم آرامش ذهنی داشته باشند.
وزیــر نفــت یــادآور شــد: 
درحال حاضر در تمامی کالنشهرها 
و مناطقی که تراکــم زیاد و مصرف 
بنزین باالســت کیفیت بنزین یورو 

4 و 5 است.

وزیر نفت: 

اجرای فاز ۱۱ به پتروپارس واگذار شد 

پتروپارس به تنهایی و با 
100درصد سهام فاز 11 را 
اجرا خواهد کرد تا آخر 

سال اولین جکت را نصب و 
سپس حفاری را آغاز کنیم. 

ابتدا با 500 میلیون فوت 
مکعب کار را آغاز می کنیم و 

بعد ادامه خواهد یافت

عالوه بر این ما نبودیم که 
با عربستان ایجاد اختالف 

کردیم. ما می خواهیم با 
همه کشورها دوست باشیم 

و هیچ کس را در منطقه 
دشمن خود تلقی نمی کنیم. 

کشورها نباید ما را دشمن 
خود بدانند. دشمن همه ما 

بیرون از منطقه است

گزارش

طی هشت ماهه منتهی به آگوست 2019 
نیز اگرچه تراز تجاری ایران با ترکیه با مازاد 
همراه بوده اما نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به شدت کاهش داشــته است. واردات ایران 
از ترکیه نیز طی این مــدت افت 6 درصدی 
را تجربه کرده که در مقایســه با کاهش 43 

درصدی صادرات آن ناچیز است.
به گــزارش ایلنا، معاونت بررســی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی 
به واکاوی وضعیت تجارت ایــران با ترکیه 
در هشت ماهه نخست سال 2019 پرداخته 
است. آمارهای تجارت کاالیی ترکیه نشان 
می دهد که در ماه آگوســت، تــراز تجاری 
ایران )با احتســاب نفت خام( و ترکیه به نفع 
این کشور، مثبت شــده که ناشی از کاهش 
بی ســابقه صادرات ایران به این کشور طی 
ماه های اخیر است. طی هشت ماهه منتهی 
به آگوست 2019 نیز اگرچه تراز تجاری ایران 
با ترکیه با مازاد همراه بوده اما نسبت به دوره 
مشابه سال قبل به شدت کاهش داشته است. 
واردات ایران از ترکیه نیز طی این مدت افت 
6 درصدی را تجربه کرده که در مقایســه با 
کاهش 43 درصدی  صادرات آن ناچیز  است.

 تراز تجاری ایران و ترکیه
طی هشت ماه منتهی به آگوست 2019، 
ایران در تجارت کاالیی بــا ترکیه مازاد تراز 
تجاری حــدود 1.3 میلیــارد دالری را رقم 
زده اســت. با اینکه هنوز تراز تجاری ایران 
با ترکیه با مازاد همراه اســت اما در مقایسه 
با مدت مشابه ســال گذشــته به طور قابل 
توجهی کاهش داشــته است که طی هشت 
ماهه نخست ســال 2018 ،ایران و ترکیه،  
مازاد تراز تجاری 3.4 میلیارد دالری به نفع 
ایران را تجربه کرده بودند که طی هشت ماهه 
ســال جاری بیش از 2 میلیارد دالر کاهش 

داشته است.
آمارهــای ماهانه تجارت ایــران و ترکیه 
از ابتدای ســال 2018 تا آگوست 2019 نیز 
گویای تضعیف تراز تجاری ایران با این کشور 
بوده که در واقع ناشی از افت شدید صادرات 
ایران به ترکیه اســت. بر اساس آمارها، تا ماه 
می 2019، تراز تجاری ماهانه ایران با ترکیه 
با مازاد همراه بوده اما از ماه ژوئن با افت قابل 
توجه صادرات ایران به ترکیه در ماه های بعد 
این تراز تجاری با کســری همراه شده است. 
در آگوســت 2019 صادرات ایران به ترکیه 

حدود 86 میلیون دالر بوده که در مقایســه 
با ماه مشــابه سال گذشــته افت حدود 85 
درصدی را تجربه کرده اســت در عین حال 
واردات ایران از ترکیه نیز معادله 173 میلیون 
دالر رقم خورده که نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته حدود 5 درصد رشد داشته است.
 تجارت کاالیی ایران و ترکیه

طی بازه زمانی 2014 تا 2018، باالترین 
رقم تجارت کاالیی ایــران و ترکیه مربوط به 
ســال 2014 با رقم 13.7 میلیارد دالر بوده 
است در این ســال صادرات ایران به ترکیه 
در سطح باالیی قرار داشته است. با این حال 
طی ســال های اخیر تجارت این دو کشور تا 
حدودی کاهش یافته و در سال 2018 به 9.3 
میلیارد دالر رسیده اســت. در هشت ماهه 
ســال 2019 نیز تجارت این دو کشور تنها 
4.5 میلیارد دالر رقم خورده که در مقایسه با 
8 ماه نخست سال گذشته حدود 34 درصد 

افت داشته است.
صادرات کاالیی ایران به ترکیه

 ارزش صادرات ایران به ترکیه طی هشت 
ماهه نخست 2019 حدود 2.9 میلیارد دالر 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال 2018 

تقریباً 43 درصد کاهش داشــته اســت. بر 
اســاس آمارهای گمرک ایران طی هشــت 
ماه منتهی به مــرداد 1398 ارزش صادرات 
کاالیی بدون نفت خام ایران به ترکیه حدود 
2.9 میلیارد دالر برآورد شده که تقریبا با رقم 
مندرج در آمارهای رسمی کشور ترکیه طی 
هشت ماهه نخســت 2019 برابر است. در 
حالی که در آمارهای گمرک ایران صادرات 
نفت خام لحاظ نمی شــود و رقم مندرج در 

آمارهای ترکیه با احتساب نفت خام است.
بیــش از 40 واحد درصــد از کاهش 43 
درصــدی ارزش صــادرات کاالی ایران به 
ترکیه طی هشــت ماهه نخســت 2019 به 
واسطه کاهش ارزش صادرات کاالهای فصل 
27 کتاب مقررات صادرات و واردات از قبیل 
سوختهای معدنی، روغن های معدنی، مواد 

قیری و مومهای معدنی است که شامل نفت 
خام و فرآورده های نفتی نیز می شود.

واردات کاالیی ایران از ترکیه
 ارزش واردات ایران از ترکیه طی هشــت 
ماهه نخست 2019 حدود 1.6 میلیارد دالر 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال 2018 
تقریباً 6 درصد کاهش داشــته است عامل 
مســلط در کاهــش ارزش واردات ایران از 
ترکیه در 8 ماهه نخست سال 2019 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش ارزش واردات 
محصوالت فصل هشتم مانند دیگ های بخار 
آب گرم، ماشین آالت و وســایل مکانیکی و 
اجزا و قطعــات آن اســت. واردات این گروه 
محصول با کاهش 34 درصدی نســبت به 8 
ماهه 2018 به حدود 143.5 میلیون دالر در 

8 ماهه 2019 رسیده است.

طی هشت ماه نخست سال ۲01۹؛ 

صادرات ایران به ترکیه ۴۳ درصد کاهش یافت 


