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چرا تجارت با آفریقا مهم است؟
ســیداحمدرضا عالئی طباطبایــی*: تجارت بــا آفریقا به علت وســعت آن و 
مشکالت زیرســاختی در حمل ونقل و همین طور فقدان شناخت کافی از بازار 
کشــورهای آفریقایی آن طورکه باید توســعه نیافته است. متأسفانه نگاه ما به 
همه ۵۵ کشــور آفریقایی یکسان است و همه این کشورها را آفریقا می دانیم؛ 
درصورتی که هر کشور این قاره فرهنگ خاص خود را دارد و برای شناخت این 
فرهنگ نیاز به مطالعه میدانی داریم؛ اتفاقی که تاکنون به ســبب مشــکالت 

موجود تاکنون رخ نداده است.
برای حل مشــکالت زیرساختی در موضوع حمل ونقل تصمیم گرفته شد تا 
در چهار نقطه شــرق، غرب، شــمال و جنوب این قاره کشورهایی انتخاب و با 
مرکزیت آنها به تجارت با ســایر کشــورها بپردازیم. در این راستا کنیا در شرق، 
الجزایر در شمال، آفریقای جنوبی در جنوب و نیجریه در غرب انتخاب شدند و 
سفر هیئت نیجریه ای به تهران نیز در جهت توسعه روابط تجاری با این کشور 

و کشورهای غرب آفریقا صورت می گیرد.

در هفته جاری هیئت نیجریه ای به ریاســت وزیر امورخارجه به تهران سفر 
می کنند تا ششــمین کمیسیون مشترک دو کشــور بعد از وقفه طوالنی برگزار 
شــود. در جریان این نشســت ۱۴ قرارداد و تفاهم نامه همــکاری میان ایران و 
نیجریه امضا می رســد که مهم ترین آنها را می توان ایجاد خط هوایی مستقیم 
و خط کشــتیرانی به نیجریه عنوان کرد. با راه اندازی این خطوط امید داریم که 
تجارت با کشــورهای غرب آفریقا رونق پیدا کند. همســایگان نیجریه ظرفیت 
تجاری خوبی دارند که می توانند با مرکزیت این کشور به شرکای تجاری خوبی 
برای ما تبدیل شــوند. در مورد تجارت با خــود نیجریه نیز باید به این حقیقت 
اعتراف کنیم حجم مبادالت ما با این کشــور ناچیز اســت. این کشور به علت 
داشــتن منابع گازی و نفتــی نمی تواند مقصدی برای ارســال این محصوالت 
باشــد اما در حوزه خدمات فنی و مهندسی این کشور مقصد خوبی محسوب 

می شود؛ به ویژه در حوزه تأسیسات نفتی و گازی و زیربنایی.
همچنین در حوزه کشــت فراســرزمینی نیجریه به علت داشــتن شــرایط 

ایدئال آب وهوایی و داشتن زمین های حاصلخیز می تواند شریک مناسبی برای 
موضوع کشت فراسرزمینی برای ما محسوب شود.

در کنــار همه این موارد نوع نگاه ما به تجارت با آفریقا در گذشــته ســبب 
شــده بود تا آفریقا را فقط به عنوان مقصدی برای صادرات ببینیم؛ درحالی که 
نیمی از هــزارو۱۰۰ میلیارد دالر حجم مبادالت جهان با کشــورهای آفریقایی 
می شود. این نگاه در دوره جدید درحال بازنگری است و ما باید میزان صادرات 
و واردات خود با این کشــورها را متوازن کنیم. البته این نکته نیز حائز اهمیت 
اســت که بدانیم کشورهای آفریقایی، کشورهای ثروتمند اما فقیر از نظر منابع 
مالی و پولی هستند؛ بنابراین تجارت با این کشورها یک تجارت خاص محسوب 

می شود.
در سیاســت های تعیین شــده در دولت سیزدهم قرار نیســت به علت این 
مشــکل از تجارت با آفریقا صرف نظر کنیم. دولت به این منظور سیاست تهاتر 
را در پیش گرفته و مقرر است در ازای ارائه خدمات و صادرات به این کشورها، 

محصوالت مــورد نیاز را وارد کنیم. همین سیاســت در قبال نیجریه نیز مانند 
سایر کشورها اجرا می شود.

همین موضوع اهمیت سفر هیئت نیجریه ای به تهران را دوچندان می کند؛ 
چراکه اکنون نیجریه دروازه ورود ایران به غرب آفریقا محسوب می شود.

*سرپرست معاونت بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران
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 مجلس وزارت نیرو را مقصر قطع برق شناخت
روزهــای گرم تابســتان آغاز شــده و مثل همیشــه نگرانی از 
قطعی برق برای ســاعات طوالنی را به همراه آورده اســت. سال 
گذشــته خاموشــی های مکرر کار را به تبعات سنگین اقتصادی و 
حتی اعتراض های اجتماعی کشــاند؛ تا آنجا که شکایت های مردم 
به مجلس هم راه پیدا کرد و کمیســیون اصل ۹۰ برای رســیدگی 
به این موضوع وارد شــد. در نهایت این کمیســیون در گزارش خود 
ســوءمدیریت در اداره وزارت نیرو و پروژه هــای نیمه کاره را علت 
اصلی بروز این مشکل عنوان کرد. با این حال، چند روز پیش وزیر نیرو 
باز هم سعی داشته فشــار ناترازی میان عرضه و تقاضای مصرف 

برق را گردن مردم و مصرف کنندگان بیندازد.
او شــرط پایداری شــبکه بــرق و در واقع قطع نشــدن برق در 
تابســتان پیش رو را مشــروط به صرفه جویی مردم خواند و گفت: 
«در صورتی که صرفه جویی مناســبی در اســتفاده از برق نباشــد، 

قطعی های برق محتمل است».
پیش از او عبداالمیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت 
توانیر، بیست و پنجم فروردین  گفته بود برای عبور از بحران خاموشی 
و قطعی برق در چهار ماه گرم ســال، یعنی از ۱۵ اردیبهشت  تا ۱۵ 
شــهریور، به ۱۰ هزار مگاوات صرفه جویی در مصرف نیاز اســت. 
درواقع درحالی که سال هاست ناترازی عرضه و تقاضای برق ادامه 
دارد و توسعه ظرفیت های صنعت برق تقریبا متوقف شده است، 
تمرکز همواره بر مدیریت مصرف و انتقال فشار ناشی از این ناترازی 
به حوزه مصرف بوده اســت. بدتر اینکــه در این بخش نیز به جای 
پرداختن به موضوعات بهینه سازی، کاهش تلفات، افزایش راندمان 
و هوشمندسازی شبکه، فقط بر کاهش مصرف مشترکان و مدیریت 

مصارف صنعتی و کشاورزی و در نهایت خانگی تأکید می شود.
همه نیروگاه ها در مدار هستند؟

در ایــران گرفتار بحــران آب تقریبــا چیزی حــدود ۱۴ درصد 
نیروگاه ها برق آبی هستند و حدود ۲۴ درصد نیروگاه های برق با گاز 
کار می کنند. اگرچه ایران یکی از ســه دارنده بزرگ ذخایر گاز است، 
اما اســتخراج و تولید و در مجموع صنعت گاز کشــور آن چنان به 
ورطه مشــکالت پیچیده رسیده که حاال ایران واردکننده گاز است و 

در مقاطعی از سال قطع گاز به ویژه در صنایع و از جمله نیروگاه های 
برق تجربه می شود. با این حســاب می توان گفت که عمال چیزی 
نزدیــک بــه ۳۸ تا ۴۰ درصــد نیروگاه های برق ایران با مشــکالت 
جدی دســت و پنجه نرم می کنند. در ایــران ۱۸ درصد نیروگاه های 
بخــاری، ۲۳٫۸ درصــد گازی، ۳۸٫۹ درصد چرخــه ترکیبی، ۱۴٫۱ 
درصــد برق آبــی، ۱٫۲ درصد اتمی، ۱٫۱ درصــد صنایع تجدیدپذیر، 
۰٫۵ درصد دیزلی هســتند و ۲٫۵ درصد تولید پراکنده دارند. در این 
میــان، در فصول گرم ســال نیروگاه های برق آبــی با چالش جدی 
مواجه می شوند و در زمستان نیروگاه های گازی و به تبع آن صنایع 
ایران تابســتان ها با جیره بندی برق مواجه هســتند و در زمستان با 
جیره بندی گاز. بنا بر ادعای شرکت توانیر کمبود گاز برای نیروگاه ها 
در فصل تابســتان و بهــار به هیچ عنوان وجود نــدارد و همچنین 
تعمیرات اساســی همه نیروگاه ها نیز بر اساس برنامه ریزی طوری 

انجام شده که اکنون همه نیروگاه ه ها در مدار هستند.
گفته شده ۹۹ درصد فعالیت های مربوط به تعمیرات ۶۶۱ پروژه 
تعمیراتی نیروگاه های حرارتی بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
دولت ســیزدهم تاکنون انجام شــده و تا پایان اردیبهشت تمامی 

واحدهای درحال تعمیر کامال به چرخه تولید بازگشتند.
در سوی دیگر نیز جواد حاجیانی، مدیر کل دفتر توسعه نظام های 
فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران گفته تعمیرات ساالنه ۱۳۲ واحد نیروگاه های برق آبی کشور، 
به ظرفیت ۱۲ هزار و ۱۶۱ مگاوات که از شــهریور پارســال آغاز شده 
بود، در اردیبهشــت امســال به پایان رســیده و این سبب می شود 
میزان انرژی تولیدی متوســط روزانه از نیروگاه های برق آبی کشور، 
در ســه ماهه تابستان امســال حدود ۴۹ هزار مگاوات ساعت شود 
که حدود ۱۷ هزار مگاوات ساعت افزایش نسبت به سه ماهه سوم 

تابستان سال گذشته را نشان می دهد.
با این حــال، محمد اهللا داد، معاون هماهنگی توزیع توانیر، از 
همان ماه ابتدای بهار امســال در حاشیه جلسه ستاد راهبردی 
دوران اوج مصــرف برق با اعالم اینکه «شــرایط ناترازی تأمین 
برق امســال نیز وجــود دارد و نمی توان انباشــتگی ناترازی را 
در مدت کوتاهی رفــع کرد»، گفته بود که جــداول زمان بندی 

خاموشی برق منتشر خواهد شد.
کسری ۱۵ هزارمگاواتی برق در تابستان

پیــام باقری، رئیس هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق ایران، 
درباره وضعیت بحرانی این روزهای صنعت برق ایران در یادداشتی 
بــرای دنیای اقتصاد نوشــته: « با توجه به اینکه اقــدام مؤثری در 
راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینه سازی مصرف 
از دیگر سو، صورت نگرفته و روند ناترازی تولید و مصرف برق ادامه 
یافته اســت، کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان 
امسال در شــرایط اوج مصرف قابل پیش بینی اســت. جبران این 
میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاه های جدید مطابق 
با برنامه های توسعه ای کشور بوده که متأسفانه تجارب سال های 
گذشــته گواه این اســت که به رغم تأکید قانون گذار بر احداث پنج 
هزار مگاواتی نیروگاه در هر ســال، متناســب با نرخ رشــد تقاضا، 
به طور میانگین در ســال های اخیر کمتر از نیمــی از این میزان در 
حوزه احداث نیروگاه های جدید محقق شده؛ در حالی که روند رشد 

مصرف گاه از پیش بینی ها هم فراتر رفته است».
او همچنین به تمرکز بر توسعه نیروگاه های حرارتی بدون توجه 
به ظرفیت سرشــار کشــور در حوزه تجدیدپذیرها اشاره کرده و آن 
را موجب ســبدی نامتوازن در تولید برق کشــور خوانده است. به 
گفته او، ســهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در 
پایان برنامه ششم توسعه باید به پنج درصد می رسید اما امروز این 
عدد کمتر از یک درصد است و همین امر یکی از ریشه های ناتوانی 

صنعت برق در تأمین پایدار برق محسوب می شود.
نکته دیگری که باقری در گفته هایش به آن انتقاد کرده، انتقال 
بیــش از اندازه فشــار ناترازی به بخش مصــرف و تأکید صرف بر 
صرفه جویی به جای فزایش متناســب ظرفیت تولید بوده اســت؛ 
نکته ای که حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق 

بازرگانی نیز بر آن تأکید دارد.
مردم مقصر نیستند

صالحــی به «شــرق» می گوید: «الزم بود با توجــه به افزایش 
مصــرف، تولید را هــم افزایش بدهیم  اما در ســال های گذشــته 
ســرمایه گذاری ای در این بخش نداشــته ایم. در واقع ما در بخش 

تولید، برنامه هــا را محقق نکرده ایم و حاال همه تقصیرها را گردن 
مــردم می اندازیم؛ در صورتی که رشــد مصــرف در همه جای دنیا 
وجود دارد و فقط مختص مردم ما نیســت. باز هم می گویم مقصر 
مردم نیســتند، مردم از سال های گذشــته هم روند رشد مصرف را 
طــی می کردند، مقصر سیاســت گذاری اشــتباه اســت. نه دولت 
سیاست گذاری درستی داشت و نه مجلس برای سیاست ها کاری 
کرد؛ حتی اجازه ندادند بخش خصوصی این مشــکل را حل کند. 
در تمام دنیا به جای اینکه دولت همه کاره باشــد، شرایطی فراهم 
می کننــد تا بخش خصوصی حضــور یابد و تولید را بــاال ببرد. در 

۱۰سال گذشته ما سرمایه گذاری ای در صنعت برق نداشته ایم».
او می افزاید: «راه برون رفت فقط اصالح سیاســت های اشتباه 
و همراه شــدن اراده همــه بخش هاســت. مصرف کننــدگان مــا 
شــامل بخش صنعتی، خانگی و کشاورزی اســت. بخشی از این 
مصرف کننــدگان می توانند به دنبال اســتفاده از برق با قیمت آزاد 
باشــند، بخشی نمی توانند. در مقابل دو دســته تولیدکننده داریم؛ 
بخش غیردولتی و دولتی. سهم بخش غیر دولتی حدود ۵۵ درصد 
از صنعت برق اســت. این بخش می تواند برق را به طور منظم و با 
قیمت آزاد به صنایع برســاند تا تولیدشان متوقف نشود. در مقابل، 
بخش دولتی هم با قیمت یارانه ای برق خانگی را تأمین کند. به این 
شکل هم سرمایه گذاری برای بخش خصوصی صرفه پیدا می کند 
و هم بخش صنعت که با پرداخت هزینه آزاد مشکلی ندارد و برق 
منظم می خواهد، به خواسته اش می رسد. تولید برق بخش دولتی 
هم برای مصرف خانگی کافی است. با این روش تا چند سال آینده 

مشکل مرتفع می شود».
به گفته او، از زمان دولت احمدی نژاد و نیمه اول دهه ۸۰ که با 
تصمیم مجلس هفتم جلوی رشد تدریجی قیمت برق گرفته شد، 
تاکنون ســرمایه گذاری کافی در صنعت برق انجام نشــده و میزان 
تولید نیز جهش چندانی نداشــته؛ درحالی که مصرف رو به رشــد 

بوده است.
شیزوفرنی در صنعت برق

علیرضــا کالهی، عضــو هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق 
ایران نیز مســئله امروز صنعت برق را ناشی از سیاست گذاری های 

اشــتباه دولت می خواند و به «شــرق» می گوید: «بــه علت عدم 
سرمایه گذاری بلند مدت در زیر ساخت ها، حاال تولید و حتی انتقال 
و توزیع برق دچار ناترازی جدی شده است. اصل ماجرا در اقتصاد 
صنعت برق نهفته اســت؛ چون ما در موضوع بــرق دچار نوعی 

شیزوفرنی شده ایم».
او ادامه می دهد: قیمت تمام شــده بــرق آنچه وزارت نیرو 
تشخیص می دهد، نیســت و ما نیاز به رگوالتوری برای بررسی 
ســاختار هزینه برق داریم. البته قبل آن باید مشخص شود برق 
در کشــور ما یک خدمت اجتماعی است یا یک کاالی اقتصای. 
اگر خدمت اجتماعی اســت، طبیعتا باید بودجه های مربوط به 

آن نیز دیده شود.
بــه گفته او امســال حتی اگر شــاهد قطعی گســترده برق 
خانگی هم نشــویم که به احتمال زیاد می شویم، صنایع به ویژه 
صنایع فلزی ما آسیب گســترده ای خواهند دید و تأثیر آن را در 

اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
او با اشاره به نبود اقدام مؤثر برای حرکت به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر می گوید: «کشــوری مثل امــارات آخرین قراردادهای 
برقش به قیمت ۱٫۳ ســنت با انرژی های تجدیدپذیر بســته شده 
اســت. این کســری از قیمتی اســت که وزارت نیرو معتقد است 
قیمت برق گازی برایش تمام می شود. اینکه چرا این امکان برای 
ما شکل نگرفته، دالیل بسیاری داشته ؛ یکی از این دالیل هم عدم 
اعتماد سرمایه گذار خصوصی به قراردادهای تضمینی وزارت نیرو 
بوده اســت؛ در صورتی که اگر برنامه  تولید انرژی تجدیدپذیر طبق 
ســند توسعه پیش رفته بود، ما می توانســتیم نیازمان به احداث 
نیروگاه های حرارتی برای حداکثر ۴۰۰ تا ۷۰۰ ســاعت در ســال را 
به شــدت کاهش دهیم. اما حاال هم ناترازی وجود دارد و هم این 
ناترازی سال بعد بدتر خواهد شــد. همین حاال صنایع پرمصرف 
با قطعی هایی که بهشــان داده اند، عمال درحال تعطیلی هستند. 
بقیه صنایــع هم به طور نامنظم برق دارنــد. درواقع عمال با یک 
تصمیم سیاســی، فقط برق مصرف خانگی تأمین شــده و بخش 
مولد که موجب رشــد اقتصادی کشــور می شود، دچار خاموشی 

شده است.

کسری برق صنایع ایران را با خسارت های بزرگ مواجه کرده است

هشدار؛ داد تولید از بی برقی! 
سرمایه گذاری در صنعت برق ایران تقریبا متوقف شده و احتمال قطع گسترده برق وجود دارد

 مهفام ســلیمان بیگی: احتمال قطع گسترده برق خانگی در تابستان وجود دارد؛ این نکته ای اســت که علیرضا کالهی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران به «شرق» می گوید و توضیح 
می دهد که قطع برق امســال آســیبی جدی به صنایع به ویژه صنایع فلزی ایران می زند و آسیب آن به زودی در اقتصاد فاش می شــود. انجمن تولیدکنندگان فوالد هم دیروز در نامه ای که به وزیر 
صنعت نوشــته اند، بیان کرده اند که بخش نامه های شرکت برق به کارخانجات و به ویژه کارخانه های بخش خصوصی، تعطیلی سه ماهه آنها را به دنبال خواهد داشت. آنها تأکید کرده اند قطع برق 
ســال گذشته حدود چهار میلیارد دالر به این بخش آسیب زده است. به جز صنعت فوالد، حاال ســیمانی ها هم نسبت به قطع برق و کاهش شدید تولید خود هشدار داده اند. سال گذشته قطع برق 
بهای هر پاکت سیمان را تا صد هزار تومان رساند و مرکز آمار ایران از سه رقمی شدن نرخ تورم برخی انواع مصالح ساختمانی در فصول گرم سال خبر داد. صنایع غذایی هم از خسارت های سنگین 
خود با قطع برق خبر دادند و قطع برق خانگی مردم کالفه از گرما و بحران آب را به اعتراض و حتی شــکایت به مجلس کشــاند. در این میان، وزارت نیرو غالبا انگشــت اتهام را به سمت مردم و 
مصرف کنندگان برق نشانه رفته است. این در حالی است که فعاالن صنعت برق می گویند از نیمه دوم دهه ۸۰ تاکنون تقریبا سرمایه گذاری در صنعت برق ایران متوقف شده و تقاضای مصرف برق 

رسبر تولید پیشی گرفته است؛ به طوری که حاال ایران با چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه شده است.
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