
1400/10/01 - 1400/10/04

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان یکم تا چهارم دي ماه 1400



1400/10/04 - 1400/10/01فهرست اخبار

3 بحران گاز 11| 10 استان پرمصرف گاز در بخش خانگی/امکان افزایش تولید گاز تا 4 سال آ... 10:37 فارس نیوز

5 بحران انرژي؛ اروپا با نگرانی به اسقبال سال نو می رود 01:44 ایرنا

9 گزارش/ یارانه جدید چگونه واریز می شود؟ امروز خراسان جنوبی

14 سال 2021؛ نفت در کشاکش کرونا و سیاست 19:41 ایرنا

مصرف گاز در گیالن با سرد شدن هوا 17 افزایش  19:19 واحد مرکزي خبر

18 ایران روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی هدررفت انرژي دارد دنیاي اقتصاد

20 اجراي مبحث 19 هنوز به 20 نرسیده است/حرکت الکپشتی مدیران براي اجراي مبحث 19 در سا... 18:53 خبرگزاري ربیع

23 روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم (واحد مرکزي خبر,اتحادیه طال,شانا) 15:43 ایلنا

 برداشت روزانه گاز غنی از پارس جنوبی از مرز 700 میلیون مترمکعب گذشت (ایران

اکونومیست,تسنیم,فصل تجارت,پایگاه اطالع رسانی دولت,ایرنا,مهر,واحد مرکزي خبر,فصل تجارت,اتحادیه طال)

25 13:17 شانا

26 مهمترین موضوع بازار نفت در سال آینده (فصل تجارت,ایران اکونومیست) 13:17 ایسنا

28 برگزاري اولین رویداد انرژي هاي خورشیدي 12:35 ایسنا

سوخت هاي فسیلی باعث کاهش باروري می شوند  29 09:05 ایرنا

... بنزین با کد ملی؛ افراد فاقد خودرو هم سهمیه   به طور آزمایشی در قشم و کیش؛/مدیریت توزیع 

(کسب و کار,اتحادیه طال,ایران اکونومیست,اتحادیه طال,اعتماد)

30 08:00 باشگاه خبرنگاران

 آینده انرژي ایران 6|زخم عمیق یارانه انرژي بر پیکر برق هسته اي/ امکان توسعه نیروگ... (خبرگزاري

شیرازه,مشرق,خبرگزاري صنایع)

33 07:11 فارس نیوز

بهینه سازي مصرف سوخت
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بحران گاز 11| 10 استان پرمصرف گاز در بخش خانگی/امکان افزایش تولید گاز تا 4 سال
آینده وجود ندارد

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازي دنیا ظرفیت باالیی براي تولید گاز و حتی نقش آفرینی در بازار

گازي منطقه را دارا است ، اما در سال هاي گذشته با توجه به روند افسارگسیخته مصرف در داخل کشور ، حتی تکمیل همه فازهاي پارس جنوبی نیز

نتوانسته است پاسخگوي تقاضا باشد ، به طوري که هم اکنون تراز گازي منفی شده و مجموع تقاضا از عرضه گاز پیشی گرفته است .

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازي دنیا ظرفیت باالیی براي تولید گاز و حتی نقش آفرینی در

بازار گازي منطقه را دارا است ، اما در سال هاي گذشته با توجه به روند افسارگسیخته مصرف در داخل کشور ، حتی تکمیل همه فازهاي پارس

جنوبی نیز نتوانسته است پاسخگوي تقاضا باشد ، به طوري که هم اکنون تراز گازي منفی شده و مجموع تقاضا از عرضه گاز پیشی گرفته است .  

جواد اوجی وزیر نفت درباره موضوع کمبود گاز در چهار ماه پایانی سرد سال می گوید : «در سال گذشته حدود 160 میلیون متر مکعب در بعضی از

روزهاي فصل سرد به خصوص در استان هاي شمال و شمال شرق کشور کسري گاز داشتیم ، امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف

در کشور که بین 8 تا 10 درصد است ، در فصل سرد تا 200 میلیون متر مکعب در روز کسري گاز داشته باشیم» . طبق آمار در 4 ماه سرد سال

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري موجب شده 1400 ، بیش از 70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاري مصرف می شود تشدید 

سوخت مواجه شوند و این موضوع عدم النفع بیش از 20 میلیارد است که صنایع عمده مانند سیمان و فوالد ، پتروشیمی ها و نیروگاه ها با کمبود 

دالري براي کشور در پی داشته است 

مصرف گاز خانگی اهمیت دارد؟ در گزارش هاي مصرف گاز در 4 ماه سرد سال 1400 *چرا شناسایی استان هاي پرمصرف و بد تصویر 1 میزان 

قبلی پرونده «بحران گاز» اشاره شد که ناظر به مسئله هدررفت گاز در بخش خانگی چهار راهکار کلی وجود دارد : اصالح تعرفه گذاري گاز خانگی

بهینه سازي مصرف همراهی مردم براي مصرف بهینه گاز سه راهکار اول در حوزه وظایف کنترل مصرف در ادارات دولتی اجراي پروژه هاي 

دولت و راهکار چهارم در حوزه وظایف مردم است . طبیعی است تا زمانی که دولت وظایف خود را به خوبی انجام ندهد ، مردم نیز براي مصرف

بهینه گاز در بخش خانگی همراهی نخواهند کرد درباره راهکار نخست ، تاکنون دو پیشنهاد در الیه سیاست گذاري ارائه شده است : اصالح قیمت

تعرفه گاز در پله هاي پایانی مصرف که عمدتا دهک هاي باالي جامعه را شامل می شوند 

مصرف گاز در کشور نصب کنتور هوشمند براي مشترکان پرمصرف ذیل بند (ي) تبصره 8 الیحه بودجه 1401 و قطع گاز این مشترکان در اوج 

مصرف گاز خانگی در هر استان تنظیم کند ، به طور مثال با شناسایی استان هاي دولت می تواند اولویت اجراي این پیشنهادات را بر مبناي میزان 

مصرف گاز در بخش خانگی ، نظام تشویقی تنبیهی شدیدتري براي آنها در نظر گرفته یا اجراي طرح نصب کنتور هوشمند را از آنها آغاز کند .   پر

مصرف انرژي در موتورخانه ها و بخاري ها (در آینده خواهیم بهینه سازي  همچنین در کنترل مصرف در ادارات دولتی ، در اجراي طرح هاي 

پرداخت) و فرهنگ سازي مردم براي مصرف بهینه گاز خانگی نیز در اولویت قرار گرفتن و تمرکز بر استان هاي پرمصرف ضروري است . * معرفی

مصرف گاز خانگی در سال 99 جدول شماره یک ، 10 استان پر
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مصرف گاز در بخش خانگی در سال 99 را به نشان می دهد نحوه رتبه بندي استان ها بر مبناي میزان مصرف در 5 ماه سرد 10 استان هاي پر

بهینه سال 99 انجام شده است با توجه به حجم باالي گاز مصرفی در بخش خانگی در 10 استان مذکور به نظر می رسد اولویت اجراي پروژه هاي 

سازي و نصب کنتور هوشمند ابتدا در این استان ها قرار گیرد 

جدول 1 پرمصرف ترین استانها در بخش خانگی در سال 99 کل مصرف در سال= 61667 مصرف در 5 ماه سرد سال= 41608 *تهران و

مصرف گاز در هر استان هر چند به معناي پرمصرف آذربایجان غربی پرمصرف ترین و بدمصرف ترین استان هاي کشور البته بیشتر بودن حجم 

بودن است اما به معناي بدمصرف بودن نیست زیرا در شهري مثل تهران (پرمصرف ترین استان) تعداد واحدهاي تحت پوشش شبکه گازرسانی نیز

بیشتر است در نتیجه در این حوزه باید شاخص سرانه مصرف را مدنظر قرار داد . طبق این شاخص در بین 10 استان پرمصرف در کشور ، آذربایجان

مصرف گاز خانگی به ازاي هر واحد تحت پوشش از 2000 متر مکعب عبور کرده است و به نوعی می توان غربی تنها استانی است که شاخص 

این استان را به عنوان بدمصرف ترین استان کشور معرفی کرد *لزوم اجراي عدالت در بهره مندي استان ها از گاز طبیعی در فصل سرما به طور

کلی شاخص ترکیبی «درصد مصرف» و «سرانه مصرف» به ازاي هر واحد ، بهترین شاخص براي تعیین نظام تنبیهی و تشویقی در استان هاي

مختلف است 

به عنوان مثال در صورت بروز سرما در کشور ، شرکت ملی گاز می تواند اولویت قطعی گاز را به مشترکان پرمصرف استان هایی قرار دهد که

مصرف گاز در کشور را دارند؛ به بیان دیگر ضروري است شیوه توزیع گاز در کشور در فصل سرما به صورت عادالنه تعبیه باالترین سرانه یا درصد 

شود و بدین صورت نباشد که استان ها و شهرهاي نزدیک به منابع گازي با هر میزان درصد و سرانه مصرف از نعمت گاز برخودار باشند و قطعی گاز

صرفا براي استان هایی باشد که در آخر شبکه سراسري گاز واقع شده اند .  

بهینه سازي مصرف تنها راه نجات کشور از بحران گاز البته سرانه مصرف باالي گاز در بخش خانگی استان هاي مختلف ، لزوما بدین معنا *

نیست که صرفا مردم آن استان در مصرف بی رویه گاز اهتمام دارند بلکه مجموعه اي از ناکارآمدي ها از جانب دولت ها به عنوان عامل موثرتر در

مصرف گاز عالوه بر اینکه در نوك پیکان نظام بروز وضعیت فعلی تراز گازي کشور نقش داشته است . به بیان دیگر استان هاي پرمصرف و بد

بهینه سازي انرژي نیز مورد حمایت واقع شوند  تنبیهی دولت قرار خواهند گرفت باید از جنبه اجراي پروژه هاي 

با توجه به کند شدن اجراي طرح هاي توسعه میادین گازي در دولت قبل ، فعال تا چهار سال آینده امکان افزایش تولید گاز در کشور وجود نخواهد

بهینه سازي مصرف و تداوم روند جهشی مصرف در بخش خانگی ، قطعا حجم آسیب به داشت و در صورت بی توجهی به اجراي پروژه هاي 

صنایع و اقتصاد کشور در سال هاي آینده بیشتر خواهد شد . انتهاي پیام/
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بحران انرژي؛ اروپا با نگرانی به اسقبال سال نو می رود

 

تهران ایرنا پس از یک دوره بی سابقه تجربه محدودیت هاي ناشی از بیماري همه گیر کووید 19 ، تالش هاي دولت هاي اروپایی براي بهبودي

اقتصادي آغاز شد اما بحران انرژي نه تنها با افزایش سرسام آور قیمت هاي برق و گاز ، اروپا را غافلگیر کرد بلکه تداوم تهدید این بحران بر سال 2022

نیز سایه افکنده است .

به گزارش ایرنا ، پس از یک دوره بی سابقه تجربه محدودیت هاي ناشی از بیماري همه گیر کووید 19 ، با کاهش شرایط قرنطینه و رسیدن واکسن

ها ، روند انطباق جهان با این وضعیت آغاز شد پیش بینی ها و تالش ها براي بهبود اقتصادي مورد انتظار کلید خورد اما درست در همان زمان ،

بحران تاریخی قیمت انرژي و تنگناهاي ناشی از آن با افزایش سرسام آور قیمت برق و گاز و نفت و ذغال سنگ ، به ویژه اروپا را غافلگیر کرد

غافلگیري که با رسیدن واپسین ساعات از سال 2021 ، به تهدیدي براي سال 2022 میالدي تبدیل شده است 

انرژي به نوشته خبرگزاري افه ، سال 2021 عالوه بر اینکه سالی نامطلوب از جهت پدیده هاي هواشناسی و در نتیجه تاثیرات منفی آن بر تولید 

هاي تجدیدپذیر بود ، تنش هاي ژئوپولیتیکی با روسیه ، کاهش سرمایه گذاري ها در بخش انرژي در طول شیوع همه گیري کووید 19 ، افزایش

قیمت انتشار هر تن کربن منتشر شده در اتحادیه اروپا ، جهان و به ویژه کشورهاي اروپایی را به سمت یک بحران انرژي سوق داد که از دهه 70

میالدي تا کنون بی سابقه بوده است . اروپا به دنبال افزایش شدید بهاي گاز و افزایش چشمگیر تقاضا پس از لغو محدودیت هاي بیماري کووید 19

در حالی در ماه هاي اخیر با بحران انرژي مواجه است که به نوشته رسانه هاي اروپایی «کابوس بزرگ قیمت انرژي هنوز در راه است» «روزنامه

انرژي» به عنوان نشریه تخصصی حوزه انرژي در اسپانیا در گزارشی نوشت : قیمت برق و گاز در اروپا در سال 2022 بسیار گرانتر خواهد شد و

بررسی هاي بازار آتی نشان می دهد که قیمت برق به ازاي هر مگاوات ساعت به طور سرسام آور در حال افزایش است تارنماي اسپانیایی بلومبرگ

نیز نوشت : جهان با کمبود انرژي مواجه است بازیابی فعالیت هاي اقتصادي پس از یک دوره شیوع شدید ویروس کرونا و افزایش تقاضا به رغم

سوخت هاي فسیلی سبب شده تا امروز شاهد کمبودها در تامین انرژي باشیم از طرفی شبکه گسترده سال ها سرمایه گذاري پایین کشورها در 

منابع انرژي تجدیدپذیر اروپا نیز در ماه هاي اخیر با مشکل مواجه شده است چرا که سرعت باد کم به معناي کاهش بیشتر تولید در سال است به

نوشته بلومبرگ ، همزمان با تداوم بحران انرژي در اروپا ، قیمت برق با رسیدن به باالترین میزان موجب افزایش تورم و گران شدن قبوض برق

میلیون ها خانوار و مراکز صنعتی در سراسر قاره خواهد شد به طوري که قیمت برق براي سال آینده حدود 11 درصد در آلمان و 7 7 درصد در

فرانسه افزایش خواهد یافت همچنین شرکت هاي اروپایی وادار خواهند شد تا براي روشن نگه داشتن چراغ ها ، گاز ، زغال سنگ و حتی نفت

بیشتري بسوزانند افه با اشاره به اظهارنظر «سیمون تاگلیاپِیترا» تحلیلگر اندیشکده بروگل مبنی بر «فشار تورمی» ناشی از این وضعیت نوشت : این

بی ثباتی و عدم تطابق قیمت ها سبب شده تا هزینه زندگی در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته میالدي حدود 5 درصد افزایش یابد که از زمان

ثبت این آمار بی سابقه بوده است به نوشته بلومبرگ ، قیمت گزاف تر گاز و انرژي به افزایش هزینه هاي مواد غذایی و حمل و نقل نیز اضافه می

شود «بن برادبنت» معاون «سیاست پولی بانک انگلیس» گفت تورم در انگلیس در اوایل سال آینده میالدي می تواند به پنج درصد برسد در صورت

بروز این امر ، نهاد ناظر بر انرژي در انگلیس به نام آفجم (Ofgem) اجازه خواهد داد تا شرکت هاي خدمات عمومی ، قیمت هاي خود براي

مصرف کنندگان را در ماه آوریل افزایش دهند 

چرخش اروپا به سمت زغال سنگ در تازه ترین مورد ،
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سوخت فسیلی براي کمک به بهبود آژانس بین المللی انرژي در گزارش جدید خود بیان کرد که برق تولیدي از زغال سنگ بعد از افزایش تقاضاي 

اقتصادي بعد از دوران قرنطینه در سال جدید میالدي همزمان با احیاي اقتصادي و تقاضاي باال 9 درصد افزایش یافته است .  

با رکود اقتصادي ناشی از کرونا در دوران همه گیري ، استفاده از زغال سنگ براي تولید برق در سال 2020 میالدي 4 درصد کاهش یافت اما یافته

هاي آژانس بین المللی انرژي نشان می دهد که تقاضاي برق امسال از رشد منابع داراي کربن پایین پیشی گرفته است و باعث شده که بسیاري از

سوخت فسیلی تکیه کنند . آژانس بین المللی انرژي در گزارش خود همچنین آورده است که کشورهاي ثروتمند جهان بیشتر به نیروگاه هاي تولید 

کاهش جهانی عرضه گاز که ناشی از افزایش قیمت هاي جهانی آن است نیز به افزایش تقاضاي زغال سنگ کمک کرده است انتظار می رود در

آمریکا و اتحادیه اروپا تولید برق زغال سنگ نسبت به سطح پایین در سال 2020 به میزان 20 درصد افزایش یابد افزایش سرسام آور بهاي برق در

سال 2022 روزنامه ال کنفیدنسیال اسپانیا نوشت : سناریوي بازگشت بحران انرژي به حالت عادي در بهار 2022 ، دورتر و دورتر می شود قیمت

هایی که در بازار آتی مورد مذاکره قرار می گیرند ، پس از بحران دیپلماتیک میان ایاالت متحده و روسیه بر سر درگیري ها در مرز اوکراین ، به

شدت افزایش یافته است تنش ژئوپولیتیکی که به سرعت به بازارهاي انرژي کشورهاي اروپایی از جمله اسپانیا منتقل می شود داده هاي بازار آتی

انرژي نشان می دهد که قیمت ها در بهار آینده بسیار باالتر از میزان طبیعی قرار خواهند گرفت؛ مسئله اي که معضلی جدي براي بهبودي اقتصادي

مورد انتظار پساکرونا محسوب می شود بر اساس اطالعات «بازار برق ایبري» ، در مورد اسپانیا قیمت برق در بازار عمده فروشی در ماه ژانویه با 264

یورو به ازاي هر مگاوات ساعت ، گران ترین قیمت برق در تاریخ این کشور خواهد بود در فرانسه انتظار می رود که قیمت برق در طول سال 2022

به طور متوسط تا 222 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت افزایش یابد این افزایش بهاي برق در فرانسه در حالی قابل پیش بینی است که این کشور

اروپایی بیش از 72 درصد برق مورد نیازش را از برق هسته اي تامین می کند قیمت انرژي در آلمان براي سال آینده میالدي به 184 30 یورو به

سوخت هاي فسیلی ، قیمت کربن نیز به رکورد 89 37 یورو در هر تن افزایش یافت و ازاي هر مگاوات ساعت رسید همچنین با افزایش سوزاندن 

پیش بینی ها از افزایش قیمت تا 100 یورو تا پیش از پایان سال جاري میالدي داللت دارد نشریه انرژي در ادامه نوشت : رامون روکا تحلیلگر

مسائل انرژي می گوید : اینکه قیمت ها بسیار پایینتر از 100 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت برسد را فراموش کنید با رکوردهاي جدیدي در ماه

هاي آینده ژانویه و فوریه مواجه خواهیم شد آرنه برگویک تحلیلگر ارشد شرکت سوئدي توزیع برق «جیمت کرفت» (Jamtkraft AB) نیز معتقد

است : هنوز زمان زیادي از زمستان باقی مانده است سرماي ابتداي فصل موجب ایجاد قیمت هاي باالي انرژي تا پایان فصل می شود ، امري که

امکان استفاده از گاز ذخیره شده یا انرژي برق آبی در آینده را از بین می برد در عین حال ، اتحادیه اروپا بلندپروازي هاي آب و هوایی خود را

گازهاي گلخانه اي را سریع تر در این دهه کاهش خواهد داد این بدان معناست که قیمت کربن باید با افزایش داده و متعهد شده است که انتشار 

سوخت هاي فسیلی فاصله گرفته و همچنین گازهاي گلخانه اي از  سرعت بیشتري افزایش یابد اروپا همچنین در تالش براي کاهش انتشار 

انرژي هاي تجدیدپذیر مانند باد و خورشید وابسته شود تنش استفاده از انرژي هسته اي را محدود کرده است ایمن امر سبب شده تا قاره سبز به 

هاي ژئوپولیتیک و افزایش قیمت گاز در اروپا بازار گاز اروپا در نتیجه افزایش تنش هاي روسیه و اوکراین ، سرماي هوا و کمبود باد مناسب براي

نیروگاه هاي بادي در شرایط بحرانی قرار گرفته و ذخایر گازي این قاره بیش از 10 درصد کمتر از سطوح استاندارد فصلی است به گزارش تارنماي

اسپانیایی دویچه وله ، قیمت گاز در اروپا در روز سه شنبه ، به دلیل سرماي شدید و تنش هاي ژئوپولیتیکی میان روسیه و اوکراین و متحدانش بار

دیگر رکورد شکست تحلیلگران دویچه بانک می گویند : گاز طبیعی اروپا به افزایش بی وقفه خود ادامه می دهند در معامالت صبح سه شنبه ،
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قیمت گاز تی تی اف هلند به عنوان مرجع قیمت گاز در اروپا به 162 775 یورو در هر مگاوات ساعت و در انگلیس به 408 30 پنس در هر ترم

(واحد گرما) رسید دیگر بازارها نیز رکوردهاي قبلی ثبت شده از ماه اکتبر به این سو را شکستند و افزایش تقاضا ، نگرانی هایی را براي نیمکره

شمالی در ماه هاي زمستان افزایش داده است تقاضا اکنون هفت برابر بیشتر از آغاز سال 2021 است برخی از تحلیلگران افزایش بهاي بازار گاز را

ناشی از جنجال هاي جاري درباره پروژه طرح نورد استریم 2 روسیه می دانند به نوشته روزنامه اسپانیا ، اروپا بارها روسیه را به استفاده از گاز به

عنوان ابزاري براي فشار ژئوپولیتیک متهم کرده است کاهش عرضه روسیه آن چنان قیمت انرژي در اروپا را در بازه زمانی ماه هاي ژوئیه و اکتبر

(تیر تا آذر) تحت تاثیر قرار داد که رهبران 27 کشور اروپایی را وادار کرد تا در راستاي اصالحاتی براي دستیابی به خودمختاري در حوزه انرژي گام

بردارند در بازه زمانی 22 ژوئیه تا 22 اکتبر (31 تیر تا 30 مهر) قیمت گاز در بازار هلند که معیار سنجش این منطقه است از حدود 37 یورو به ازاي

هر هزار متر مکعب به 90 یورو رسید کارشناسان انتظار دارند که در طول زمستان ، قیمت ها افزایش یابند در حال حاضر تنها 66 درصد از مجموع

ذخیره گاز اروپا ، پر است این در حالی است که در پنج سال اخیر ، میانگین ذخایر گاز اروپا براي این زمان از سال 82 درصد بود آخرین نشست

اتحادیه اروپا در سال 2021 بر سر بحران انرژي روزنامه ال پائیس اسپانیا ، آخرین اجالس سران اروپا در سال 2021 میالدي ، پنج شنبه گذشته در

بروکسل با محوریت سه موضوع مبارزه با بیماري کووید 19 ، افزایش سرسام آور قیمت برق و نبرد ژئواستراتژیک با روسیه بر سر مسئله اوکراین

برگزار شد نشستی که اگر چه 27 عضو اتحادیه اروپا را در مسئله مبارزه با ویروس کرونا به توافق رساند و مواضع آن ها در مسئله روسیه را به

یکدیگر نزدیک کرد اما شکاف میان اعضاي اتحادیه در موضوع بحران انرژي را برجسته کرد 

نشستی که نه تنها پس از ساعات طوالنی بحث و تبادل نظر ، نتیجه و توافقی در پی نداشت بلکه اظهارنظرهاي لهستان با حمایت مجارستان در

گازهاي گلخانه اي به منزله اولین هشدار ورشو قلمداد شد که به نوشته ال مخالفت با نظام حقوقی سهم کشورها در جبران هزینه هاي انتشار 

پائیس می تواند شرایط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را به یک مصیبت واقعی تبدیل کند . لهستان به عنوان کشوري که بخش عمده برق مورد نیاز

گازهاي گلخانه اي در اروپا دارد و لذا باید سهم سوخت زغال سنگ تامین می کند ، سهم بسزایی در تولید  خود را از نیروگاه هاي حرارتی با 

بیشتري در جبران هزینه هاي ناشی از آن بپردازد «ماتئوس موراویتسکی» نخست وزیر لهستان با انتقاد از ساز و کار سهم کشورها در جبران هزینه

گازهاي گلخانه اي که قیمت آن در سال 2021 تا دو برابر افزایش یافته است ، خواستار اصالحات عمیق در این مکانیزم شد که به هاي انتشار 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 نسبت به سطح سال 1990 عقیده وي توسط دالالن دستکاري شده است در حالی که کاهش 55 درصد انتشار 

و گذار به منابع انرژي پاك تر از جمله تعهدات اقلیمی اتحادیه اروپا است اما کشورهایی مانند لهستان و جمهوري چک ، برق مورد نیازشان را از

محل زغال سنگ تولید می کنند بحران جهانی انرژي یادآور نخستین بحران نفتی سال 1973 بحران انرژي که به ویژه اروپا در ماه هاي اخیر به

دنبال افزایش شدید بهاي گاز طبیعی و حقوق انتشار کربن دي اکسید با آن مواجه است ، یادآور نخستین بحران نفتی است که اواخر سال 1973

میالدي آغاز شد نشریه «سینکو دیاس» اسپانیا در گزارشی با پرداختن به این مسئله نوشت : هم در بحران انرژي حاضر و هم در بحران نفتی 1973

، علت اصلی ، محدودیت عرضه بوده و هست در بحران 1973 ، کشورهاي عرب عضو اوپک تصمیم گرفتند تا در مجازات کشورهاي حامی اسرائیل

در جنگ موسوم به یوم کیپور ، صادرات نفت به این کشورها را تحریم کنند اگر چه اوپک در سال 1973 همزمان با تحریم اسرائیل ،
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صادرات نفت خام را تنها به ایاالت متحده و هلند ممنوع کرد اما کاهش 30 درصدي عرضه باعث ایجاد یک مارپیچ تورمی جهانی و رکود اقتصادي

بنزین در مدت کوتاهی از 2 5 ِپِزتا به شد که تا آن زمان سابقه نداشت و تا اوایل 1980 نیز ادامه داشت به عنوان مثال در اسپانیا قیمت هر لیتر 

12 5 پزتا افزایش یافت اکنون نیز «شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI) در اسپانیا با افزایش شدید 5 4 درصدي در ماه اکتبر به باالترین میزان در

30 سال اخیر رسیده است شاخص قیمت مصرف کننده یک برآورد آماري است که تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کاالهاي مصرفی و خدمات

خریداري شده توسط خانوارها را نشان می دهد 

در ادامه این گزارش آمده است : با وجود برگزاري 25 اجالس بی حاصل براي مبارزه با تغییرات آب وهوایی ، مشکل دولت ها ذخایر آینده گاز یا

انرژي هاي تجدیدپذیر جایگزین شوند ، نیست؛ بلکه مسئله اصلی هزینه انتقال به یک اقتصاد کربن سوخت هایی که قرار است با  نفت خام و 

زدایی شده است که در آن گاز نقش کلیدي را بازي می کند و تولیدکنندگان در تالشند با سودجویی از این امر به بیشترین منافع خود دست یابند .

بسیاري از شرکت هاي نفتی در مواجهه با انگیزه ها براي تامین خودروهاي الکتریکی ، سرمایه گذاري در اکتشاف و تولید را متوقف خواهند کرد و

در نتیجه کاهش عرضه منجر به قیمت هاي باالي نفت می شود 

در حالی که دستور کلی براي مقابله با اولین بحران نفت ، شاید به دلیل ترس از کمبود ، صرفه جویی و پس انداز بود اما اکنون بر خالف بحران

1973 ، راه حل تشدید قیمت فعلی گاز و برق ، اضافه کردن یارانه به هزینه قبض است تا شهروندان سطح مصرف و خود را حفظ کنند و از

سیاستمدارانی که در منصب هستند ، پاي صندوق هاي راي انتقام نگیرند .
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بنزین عادالنه می در گفت وگو با ایلنا تشریح شد : یارانه هاي پنهان حذف می شوند/ پرداخت ماهانه 900 هزار تومان یارانه به دارندگان خودرو/ توزیع 

بنزین 15 هزار تومان است کسی که خودرو دارد در واقع ماهانه 900 هزار شود؟ رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی گفت : اکنون نرخ تمام شده 

تومان یارانه دریافت می کند ، بنابراین عدالت اجتماعی حکم می کند که دولت در توزیع یارانه درست عمل کند.

 

بنزین در گفت وگو با ایلنا تشریح شد : یارانه هاي پنهان حذف می شوند/ پرداخت ماهانه 900 هزار تومان یارانه به دارندگان خودرو/ توزیع 

بنزین 15 هزار تومان است کسی که خودرو دارد در واقع عادالنه می شود؟ رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی گفت : اکنون نرخ تمام شده 

ماهانه 900 هزار تومان یارانه دریافت می کند ، بنابراین عدالت اجتماعی حکم می کند که دولت در توزیع یارانه درست عمل کند .  

سوخت بنزین سهمیه اي اظهار داشت : تغییر نحوه توزیع  رضا پدیدار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا ، درباره سناریوهاي تغییر نحوه توزیع 

بیشتر به دلیل یارانه پنهانی است که در کشور ما به برخی داده می شود ، ما قبال در کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی روي این موضوع کار کردیم و

بنزین پیش آمده و روند شدید افزایشی مصرف باید اخیرا هم گزارشی تهیه و به دولت ارائه دادیم بر این اساس که باتوجه به شرایطی که براي 

وضعیت توزیع اصالح شود .  

وي افزود : میزان مصرف در ماه گذشته حدود 93 میلیون لیتر در روز و میزان تولید 106 میلیون لیتر بوده است ، در حالی که سال گذشته در همین

سوخت زمان میزان مصرف حدود 76 میلیون لیتر و ظرفیت تولید 120 میلیون لیتر بوده است و همین ناترازي در تولید و مصرف کشور را در تامین 

دچار چالش خواهد کرد .  

رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم مدیریت یارانه پنهان در کشور و اجراي طرح پایلوت در کیش و قشم گفت : در این طرح

پایلوت به هر کس که کارت شهروندي کیش و قشم را دارد با کارت ملی سهمیه داده می شود که میزان آن 30 لیتر در ماه است و کسی هم که

سوخت را در اختیار متقاضیان و دارندگان خودرو قرار می دهد . شاید به این طریق بتوان یارانه پنهان را که به گروه زیادي خودرو ندارد این میزان 

داده می شود ، ساماندهی کرد وي خاطرنشان کرد : در حال حاضر 30 درصد از کل خودروهاي موجود در کشور متعلق به کسانی است که بیش از

سوخت سوخت بیشتر و یا بعبارتی یارانه بیشتري هم دریافت می کنند پدیدار خاطرنشان کرد : اگر این شیوه از توزیع  یک خودرو دارند ، بنابراین 

به درستی اجرا شود براي جامعه مثمرثمر خواهد بود یعنی جلوي یارانه پنهان را می گیریم و به واقعیت هاي جامعه خواهیم رسید وي یادآور شد :

بنزین نیست زیرا هر اعمال تغییري باید در بودجه و مجلس بررسی شود  سوخت و سهمیه به معناي تغییر نرخ  اجراي تغییر نحوه توزیع 

بنزین را با نرخ یارانه اي و نه با قیمت تمام شده توزیع کند همین مدل رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار است دولت 

مناسب است ، گفت : چرا باید کسی که خودرو دارد فقط از یارانه استفاده کند و افرادي که خودرو ندارند از این حق محروم باشند؟ وي توضیح داد :

بنزین 15 هزار تومان است کسی که خودرو دارد در واقع ماهانه 900 هزار تومان یارانه دریافت می کند ، بنابراین عدالت اکنون نرخ تمام شده 

سوخت داده نمی شود ، افزود : در اجتماعی حکم می کند که دولت در توزیع یارانه درست عمل کند . پدیدار با بیان اینکه در دنیا یارانه اي بابت 

بنزین با نرخ 1500 تومان فروخته شود ، سوخت به این شکل که 60 لیتر  هیچ کشوري توزیع 
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نیست 

سوخت به شکلی که اکنون قرار است اجرا شود روي کاهش مصرف تاثیر ندارد زیرا براي صرفه وي تاکید کرد : در هر حال تغییر در شیوه توزیع 

جویی نیاز به انضباط شهري ، زیست محیطی و اقتصادي است ، اما از این حیث که انضباطی بوجود آید که یارانه پنهان تبدیل به یارانه آشکار شود ،

موثر است .  

رییس اتاق ایران و سوییس در گفت وگو با ایلنا : تهاتر چاي در برابر نفت جاي تاسف دارد/ برجام به نتیجه نرسد ، شرکت هاي سوئیسی ایران را

ترك می کنند/ کشورهاي پیشرفته در مقابل نفت تکنولوژي نمی دهند رییس اتاق مشترك بازرگانی ایران و سوئیس اظهار داشت : موضوع مورد

اهمیت انتقال تکنولوژي است که ما نمی توانیم با روش تهاتر آن را وارد کشور کنیم . کشورهاي صاحب تکنولوژي قبول نخواهند کرد که در مقابل

نفت به ایران تکنولوژي دهند شریف نظام مافی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا در مورد سیاست تهاتري در کشور اظهار کرد : این روش کار

کوتاه مدت بوده و چاره اي از بخش صنعتی و به خصوص تولید را نمی تواند برطرف کند تهاتر در تاریخ بشریت ، روشی مربوط به قبل از به وجود

آمدن واحد پولی است و یقینا دلیلی وجود داشته که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد اگر برنامه براي پیشرفت صنعت ، اشتغال و صادرات داریم

نمی توانیم نیاز هاي خود را با تهاتر حل کنیم وي با اشاره به تهاتر چاي سریالنکا با نفت گفت : جاي تاسف است که ما ذخایر ملی خود را صرف

مواد مصرفی آن هم محصولی مانند چاي می کنیم که نیاز مبرم یا مرگ و زندگی ما نیست چه بسا می شد این تهاتر را در زمینه دارو براي بیماران

سرطانی یا اقالمی استفاده کرد که باعث پیشرفت اقتصاد شود چاي یا دیگر اقالم براي اساس عادت مصرف می شود و نیاز مبرمی به آن نداریم

بنابراین می توان گفت که ما ذخایر ملی خود را صرف یک عادت می کنیم رییس اتاق مشترك بازرگانی ایران و سوئیس بیان کرد : بعید است که

کشورهاي پیشرفته حاضر باشند در زمینه تجارت روش هایی مانند تهاتر را استفاده کنند بنابراین براي رفع نیازهاي تولیدي و صادراتی ما کشورهایی

که از نظر اقتصادي پیشرفته هستند ، حاضر به چنین کاري نمی شوند چراکه ارزش افزوده کاالي تولیدي این کشورها در معامله اي که تکنولوژي

در مقابل نفت بدهند از بین می رود اگر بخواهند این کار را انجام دهند ترجیح می دهند که مکانیزم با پول یا اعتبار باشد وي ادامه داد : نهایتا بتوان

با کشورهاي جهان سوم تهاتر را پیش برد؛ براي مثال می توان به سریالنکا اشاره کرد که به تازگی از یک جنگ داخلی وحشتناك خارج شده و

اقتصاد این کشور بسیار ضعیف بوده و تنها بر اساس کشاورزي است وي در ادامه اضافه کرد : بنابراین موضوع مورد اهمیت دیگر انتقال تکنولوژي

است که ما نمی توانیم با روش تهاتر آن را وارد کشور کنیم کشورهاي صاحب تکنولوژي قبول نخواهند کرد که در مقابل نفت به ایران تکنولوژي

دهند چراکه آنها مواد خام را با مشقت زیاد تبدیل به محصولی کرده اند که این فرآیند تبدیل یک ارزش افزوده ایجاد کرده است بنابراین حاضر نمی

شوند تکنولوژي را در مقابل مواد خام بفروشند نظام مافی گفت : بعد از خروج امریکا از برجام ، بسیاري از شرکت هاي سوئیسی از ایران خارج نشدند

اما بیشتر شرکت هایی که همچنان در ایران کار می کنند با سرمایه انباشته اي مواجه هستند که نمی توانند سود آن را خارج کنند یا پول سهامداران

را بپردازند یا حتی نمی توانند براي واردات مواد اولیه و قطعات پرداخت داشته باشند مشکالت بسیار بسیار زیاد است و من تعجب نخواهم کرد اگر در

صورتی که در سال آینده مذاکرات برجام به نتیجه نرسد ، تعداد این شرکت ها در ایران کمتر شود وي همچنین خاطرنشان ساخت : تعداد زیادي از

شرکت هاي سوئیسی در ایران سرمایه گذاري دارند که بیشتر در حوزه هاي دارو ، صنایع غذایی ، مصالح ساختمانی و است ، اما این شرکت ها

مشکالت زیادي دارند رییس اتاق ایران و سوئیس تصریح کرد : چرخه تولید و سرمایه شرکت هاي سوئیسی در ایران نمی چرخد ، مشکالت بانکی

باعث شده که این شرکت ها نتوانند در ایران کار کنند وقتی مشکالت انباشته شود دیگر به مرز شکنندگی می رسد ، ما در حال نزدیک شدن به

نقطه شکننده براي برخی از شرکت هاي بزرگی هستیم که در ایران حضور دارند ازدواج 2 متهم پرونده قتل در زندان مرد جوانی که به همراه

نامزدش و به اتهام معاونت در قتل 8 سال در زندان بودند با رضایت اولیاي دم در زندان با یکدیگر عقد کردند به گزارش ایران ، رسیدگی به این

پرونده از 8 سال قبل با گزارش کشف جسد دست و پا بسته مردي 70 ساله در خانه ویالیی اش آغاز شد فریدون ،
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پیرمردي ثروتمند بود که به تنهایی زندگی می کرد و خانواده اش ساکن یکی از کشورهاي اروپایی بودند جسد را پسر برادر او پیدا کرده بود و در

تحقیقات مرد جوان گفت : عمویم مرد پولداري بود و تنها در خانه ویالیی اش زندگی می کرد معموًال من تلفنی با او در تماس بودم و گاهی هم به

دیدنش می آمدم امروز چند باري با تلفن همراه و منزلش تماس گرفتم ، اما جواب نداد که نگرانش شدم و به در خانه اش آمدم هر چقدر در زدم او

در را باز نکرد که کلیدساز آوردم و وقتی در را باز کردیم با جسد او داخل پذیرایی خانه اش روبه رو شدیم به هم ریختگی خانه حکایت از سرقت

داشت و بررسی ها نشان می داد عامل یا عامالن قتل با باز کردن گاوصندوق مرد تاجر مقدار زیادي دالر ، جواهر ، پول نقد و عتیقه جات را به

سرقت برده اند بررسی ها براي شناسایی و دستگیري عامالن قتل تاجر ادامه داشت تا اینکه با گذشت 5 سال از قتل ، تیم جنایی با خبر شدند اموال

مقتول با جعل اسناد واگذار شده است بنابراین سه مرد جوان به نام هاي ابراهیم ، فرامرز و ایرج که اسناد را جعل کرده بودند شناسایی شدند در ادامه

مشخص شد زن جوانی که خواهر نامزد ابراهیم بوده به خانه پیرمرد رفت وآمد داشته است بنابراین با این فرضیه که این افراد در قتل نقش دارند

دستگیر شدند و در بازجویی ها به قتل مرد تاجر اعتراف کردند ابراهیم در شرح ماجرا گفت : من اهل یکی از شهر هاي غربی ایران هستم و چند

سال قبل براي کار به تهران آمدم و خانه اي در مرکز تهران اجاره کردم مدتی بعد هم با دختر جوانی به نام مژگان نامزد کردم یک شب که دو نفر

از دوستان قدیمی ام به نام ایرج و فرامرز براي شام به خانه ام آمده بودند فرامرز با دیدن خواهر نامزدم به نام شادي عاشق او شد و خواستگاري کرد

شادي در خانه پیرمرد ثروتمندي کار می کرد او شرط ازدواجش را سرقت از خانه ویالیی پیرمرد تعیین کرده بود آن روز ابتدا دو خواهر به خانه

پیرمرد رفتند و در را باز گذاشتند که ما سه نفر وارد خانه شدیم و مرد سالمند را غافلگیر کردیم ما دست و پاي او را با طناب بستیم و دهانش را هم

چسب زدیم یک ضربه هم به او زدیم تا سر و صدا نکند قصد قتل او را نداشتیم ، اما پس از سرقت متوجه شدیم که او خفه شده است بعد از آن هم

دالرها ، پول و جواهرات و عتیقه مرد ثروتمند و اسناد و مدارکش را به سرقت بردیم پس از تقسیم پول ها و طال ها قرار شد اسناد را زمانی که آب

ها از آسیاب بیفتد جعل کنیم و اموالش را بفروشیم که به دام افتادیم در ادامه مشخص شد عامل اصلی قتل ایرج است با تکمیل تحقیقات ، متهمان

در دادگاه کیفري استان تهران پاي میز محاکمه رفته و به دفاع از خود پرداختند با توجه به درخواست اولیاي دم براي قصاص ، متهم اصلی محکوم

به قصاص شد و دو خواهر و دو متهم دیگر به زندان و رد مال محکوم شدند با گذشت 8 سال از جنایت ، پرونده براي اجراي حکم به دادسراي امور

جنایی تهران ارجاع شد در حالی که متهم جوان در چند قدمی چوبه دار قرار داشت ، چندین جلسه صلح و سازش به سرپرستی محمد شهریاري

سرپرست دادسراي امور جنایی تهران و سید علی موسوي زاده ، دادیار شعبه اول اجراي احکام برگزار شد در نهایت اولیاي دم به بخشش رضایت

دادند و عنوان کردند : از آنجایی که محکوم در زمانی که در زندان بوده متنبه شده و در تماس هایی که از زندان با ما داشته نیز ابراز پشیمانی کرده

است ، او و محکومان دیگر پرونده و مجازات ردمال آنها را به خاطر رضاي خدا می بخشیم این در حالی بود که مشخص شد متهم و نامزدش در

زندان رجایی شهر با یکدیگر عقد کرده اند و با توجه به بخشش اولیاي دم ، آنها زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد شده و زندگی جدیدي را آغاز

خواهند کرد 

یارانه جدید چگونه واریز می شود؟ این روزها زمزمه هاي حذف ارز ترجیحی موضوع بحث مسئوالن است؛ حال با این اوضاف این نگرانی ایجاد می

شود که تکلیف یارانه نقدي با حذف ارز ترجیحی چه خواهد شد؟ چند سالی است که افزایش مبلغ یارانه هاي نقدي هم درخواست مردم است و هم

وعده ثابت مسئوالن؛ در دولت جدید و باتوجه به لزوم حذف ارز ترجیحی ، چگونگی پرداخت یارانه نقدي به مساله اي مهم تبدیل شده است؛ اما

هنوز پاسخ روشنی در مورد اینکه یارانه و ثبت نام یارانه جدید چگونه خواهد بود و آیا اصال یارانه جدید وجود دارد یا خیر ، ارائه نشده است . حال در

روزهاي اخیر موضوع حذف ارز ترجیحی جدي تر شده و نگرانی هاي مردم نیز به تبع آن براي اینکه یارانه نقدي چه طور خواهد بود و اینکه آیا

یارانه نقدي افزایش خواهد داشت یا خیر ،
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افزایش داشته است طبیعتا در این رابطه دنبال کردن بحث مسئوالن شاید بتواند کمکی براي اینکه وضعیت پرداخت یارانه نقدي چه طور خواهد بود

، بکند اما در روزهاي گذشته اعالم شد که احتماال ارز ترجیحی حذف شود؛ با این اوصاف هنوز تکلیف پرداخت یارانه نقدي مشخص نشده است در

ادامه پاسخ برخی مسئوالن در رابطه با اینکه یارانه جدید به چه صورت خواهد بود را خواهید دید هر یک از مسئوالن پاسخ هاي متفاوتی در مورد

یارانه جدید اعالم کرده اند؛ اما در بین همه این گفته ها ، اینکه پرداخت یارانه جدید قطعی است ، نقطه مشترك صحبت هاست براي مثال ، قادري

، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خبري اعالم کرد که ارز ترجیحی حذف خواهد شد و کارت اعتباري 100هزار تومانی ، براي هفت دهک

اول در نظر گرفته شده است پورابراهیمی ، رییس کمیسیون عمران نیز درباره شیوه پرداخت یارانه جدید اظهار داشت : مجلس به دنبال تغییر روش

پرداخت ارز ترجیحی است به جاي ارز ترجیحی ، به مردم کارت اعتباري و سرانه مصرف دهیم کارت اعتباري موضوعی است که غالب نمایندگان

مجلس بر آن تاکید دارند همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادي مجلس هم در این باره گفت : تردیدي براي حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و

اعطاي کارت اعتباري یکی از پیشنهادات است البته تناقضات در مورد یارانه جدید هم بسیار زیاد است؛ هنوز نه مشخص است که یارانه جدید ، یک

یارانه نقدي است یا اعتباري ! نه مشخص است که از چه زمانی پرداخت خواهد شد 

مثال در ابتدا رضایی ، معاون اقتصادي رییس جمهور گفت که یارانه ها از ابتداي دي ماه دو برابر خواهند شد؛ اما خاندوزي ، وزیر اقتصاد ، ادعاي دو

برابر شدن یارانه نقدي که توسط محسن رضایی مطرح شده بود را رد کرد و مشخص نیست چرا وزیر اقتصاد و معاون رییس جمهور هر یک مباحث

کامال متفاوتی را در مورد یارانه نقدي اعالم کرده اند . فارغ از اینکه یارانه نقدي جدید به چه صورت خواهد بود ، اقناع مردم در این باره امري

ضروري است همانطور که گفته شد ، احتماال ارز ترجیحی در روزهاي آتی حذف شود و طبیعتا افزایش قیمت کاالها نیر اتفاق خواهد افتاد وقتی هیچ

تصمیم روشنی درمورد جایگزین ارز ترجیحی اعالم نشده است 

افشاگري مربی سابق تیم ملی علیه عزیزي خادم و مهرعلی آیا شده شما یک بار به صراحت بگویید با امیر اسکندري یا همان علی اسکندري که

اسمش در شرکت به عنوان مدیرعامل ثبت شده ، شرکتی که رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال نام شان در آن ثابت شده ، ارتباط دارید؟ نادر

فریادشیران ، پیشکسوت فوتبال ایران ، دروازه بان و مربی سابق تیم ملی که در دوره اي هم دبیر فدراسیون فوتبال بود ، انتقاداتی را به مدیران فعلی

فدراسیون فوتبال و عدم برگزاري مجمع عمومی وارد کرد . به گزارش تابناك ورزشی ، نادر فریادشیران در گفت وگوي تصویري با خبرگزاري داخلی

مسائلی را درباره ابهامات تجاري و مالی فدراسیون و همچنین حضور افراد غیرقانونی در مناصب فدراسیون مطرح کرد 

این چهره بااخالق فوتبال ایران گفت : هتل المپیک منظور هتل آکادمی فوتبال که در اختیار فدراسیون است ، پیمانکارش کیست؟ به کدام پیمانکار

این هتل را که مخصوص تیم هاي ملی است ، واگذار کرده اید؟ مدیریت آنجا با چه کسی است؟ آیا غیر از این است ، شرکتی که خودتان تاسیس

کرده اید وارد این کار شده است؟ من شما را متهم نمی کنم ولی سوال دارم . پاسخگو باشید این پیشکسوت خوشنام افزود : خبرنگاران در زمینه امیر

اسکندري ، جادوگر و رمال سوال دارند آیا شده شما یک بار به صراحت بگویید با امیر اسکندري یا همان علی اسکندري که اسمش در شرکت به

عنوان مدیرعامل ثبت شده ، شرکتی که رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال نام شان در آن ثابت شده ، ارتباط دارید؟ اگر به غیر از این است ،

بنده را به اشد مجازات محکوم کنید نه در کمیته اخالق خودتان؛ در دادگاه صالحه نه اینکه کمیته اخالق تان علی خطیر را به دلیل اینکه مسئله اي

علیه شما افشا کرده ، مجازات کند آقاي شما به سواالت آقاي سراجی ، مدیرعامل سایپا جواب دهید فریادشیران در ارتباط با دانشجو گفت : آقاي

براتی ،
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عضو هیات رئیسه فوتبال این کشور هستند آیا به ایشان پاسخگو بوده اید؟ من از اعضاي مجمع فوتبال و روساي هیات استان ها تعجب می کنم

خودتان را به خواب زده اید یا چشمان تان را بسته اید؟ یا قرار است مثل جریانی شود که در یک خبرگزاري خواندم قرار است در اصفهان این ها را با

خانواده جمع کنند خیلی هم خوب هم گردش است هم سیاحت همان جا مجمع بگذارید چرا نایب رئیس اول و دومتان بدون راي مجمع االن 8 ماه

است سر کار هستند؟ من با آقاي مهرعلی سالم و خدمتش ارادت دارم ولی منافع فوتبال کشورم از همه مهرعلی ها باالتر است همین خانم موسوي

که نمی دانم چه مشکلی برایش پیش آمده بود ، آقایان پاسخ بدهند اگر مشکلی ندارند چرا مجمع را برگزار نمی کنند؟ 8 میلیون نفر حتی دوز اول

واکسن را دریافت نکردند رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت : ماسک ، واکسن و فاصله اجتماعی همچنان سه ضلع عبور دهنده ما از کرونا

خواهد بود به گزارش ایلنا ، علیرضا صداقت گفت : متاسفانه گزارشاتی مبنی بر ورود امیکرون به کشور تایید شده است اما این ورود دور از انتظار

نبود چرا که وقتی یک سویه جدید ایجاد می شود به دلیل ارتباطاتی که وجود دارد به هر روي منتقل خواهد شد به ویژه در خصوص سویه امیکرون

که واگیري بسیار باالتري نسبت به سویه اولیه کرونا دارد 

این فوق تخصص مراقبت هاي ویژه با اشاره به اینکه اومیکرون نسبت به سویه اولیه 50 جهش جدید داشته است؛ بیان کرد : اگر چه این جهش ها

اتفاق افتاده است اما مهم این است که تا به امروز چیزي که گزارش شده ایجاد بیماري خفیف تا متوسط در صورت ابتال به این سویه است؛ در این

میان نکته حائز اهمیت که باعث نگرانی خواهد بود این است که شیوع گسترده و سریعی در این سویه دیده شده است . شیوع سریع به هر حال

باعث درگیري تعداد بیشتري از افراد جامعه خواهد شد و این مسئله احتماال در افراد با سطح ایمنی پایین دردسرساز خواهد بود وي در ادامه بیان کرد

: دوره نهفته در صورت ابتال به اومیکرون کمتر از سه روز ذکر شده در حالیکه ما در دلتا دوره نهفته تقریبا یک هفته اي را داشتیم ، این بدان معنی

است که اگر ما با یک فرد مبتال تماس پبدا کردیم در عرض 2 تا 3 روز عالمت دار خواهیم شد 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه در خصوص راهکار مقابله با سویه اومیکرون گفت : اطالعات ما درباره درمان سویه

اومیکرون شاید کمتر باشد و مردم را یک مقداري دچار استرس کرده باشد اما باید این اطمینان خاطر را بدهم که تا کنون هیچ جمله علمی که

بگوید واکسنها یا داروهاي معمول درمان کرونا ، روي این سویه تاثیر ندارند؛ وجود ندارد کاري که ما باید انجام بدهیم؛ باالبردن درصد واکسیناسیون

هست؛ چرا که همچنان کشورهایی که درصد باالي واکسیناسیون داشتند یا ابتالي کمی داشتند و یا در صورت ابتال بستري یا مرگ و میر باال

نداشتند . صداقت ادامه داد : متاسفانه هنوز حدود 8 میلیون نفر ایرانی حتی دوز اول واکسن را دریافت نکردند این تعداد شاید در 80 میلیون ایرانی

درصد باالیی به نظر نرسد اما خود تعداد کم نیست همین تعداد گاهی کل جمعیت یک کشور کوچک اروپایی محسوب می شود حدود 25 درصد از

هموطنانمان هنوز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و ا
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سال 2021؛ نفت در کشاکش کرونا و سیاست

 

تهران ایرنا روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت : درطول سال2021 اعضاي اوپک درکنار متحدان خود 11نشست ماهانه برگزار کردند و توانستند بازار

انرژي را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده انرژي در سطح تعادل نگه دارند .

در ادامه یادداشت مورخ 2 دي 1400 روزنامه فرهیختگان به قلم علی آهنگر روزنامه نگار می خوانیم : سال2021 ، سالی بس تلخ و عبرت آموز براي

مصرف کنندگان گاز در جهان بود گاز طبیعی که در تمام تاریخ مصرف خود به سختی از 200دالر در هر هزار مترمکعبی فراتر رفته بود ، حاال در ماه

دسامبر به 1080دالر در هر هزار مترمکعب رسیده است ویروس انگلیسی و قرنطینه سراسري انگلستان ، دلهره اي بود که ژانویه2021 را در خود

فرو برد درست در زمانی که قرار بود دوازدهمین نشست اوپک پالس در یکی از حساس ترین زمان هاي خود در 11آذرماه 1399 برگزار شود؛

حساسیت ها چنان بود که جلسه برگزارنشد و به تعویق افتاد امارات متحده عربی در ائتالف اوپک شورشی افکند که می خواهد از سازمان اوپک جدا

شود اما اصل اعتراضش این بود که چرا همه اعضاي ائتالف ازجمله عراق ، آنگوال ، قزاقستان ، نیجریه و روسیه بیشتر از سهمیه خود تولید می کنند

کرونا همچنان می تاخت اما واکسن سعی داشت باورها را به تدریج به خود جلب کند زمستان سردي در پیش بود روسیه و قزاقستان سهم بیشتري

از تولید می خواستند بازار توان جذب تولید بیشتر را نداشت نفت 47دالر در هر بشکه بود در این اوضاع ، سرانجام دوازدهمین نشست اوپک پالس

پنجشنبه ، سیزدهم آذرماه1399 تشکیل شد ائتالف اوپک 500هزار بشکه از مجموع 7میلیون و 700هزار بشکه اي که از تولید خود را به خاطر همه

گیري قطع کرده بود ، روانه بازار ساخت ، اقدامی که در آن شرایط سخت و دشوار خوشایند بازار نبود جهان با گسترش ویروس انگلیسی به قرنطینه

اي دیگر رهسپار می شد نفت باید چاره اي می اندیشید در اولین روز ژانویه2021 نفت 51 80 دالر بود ، قیمتی ناپایدار در هجوم کرونا و نابالغی

واکسن حساسیت موضوع چنان بود که 23عضو ائتالف اوپک در نشست دوازدهم تصمیم گرفتند هر ماه براي بررسی دقیق اوضاع نفت گردهم آیند

و با توجه به شرایط تصمیم بگیرند اوپک پالس سیزدهم جهان را در شوك و حیرت فرو برد نشستی که 15دي ماه 1399 ناباورانه دو روز تمام به

درازا کشید اما نتیجه اي خوشحال کننده داشت به تولید روسیه و قزاقستان کمی افزوده شد سایر اعضا بر سهمیه گذشته خود بدون افزایش باقی

ماندند؛ اما عربستان سعودي به طور داوطلبانه براي دوماه پیاپی ، هر ماه یک میلیون بشکه از تولید خود کاست بازار نفت به تعادل امیدوار شد گفت

وگو ، تعامل و خردورزي نتایج خود را نشان می داد خردورزي و تعامل موجب ترقی بازار نفت شد و قیمت را تا اوایل تابستان به 75دالر در هر بشکه

رساند؛ اما همه گیري و سویه هاي جدید کرونا بنا نداشت دست از سر جهانیان بردارد حاال نوبت به سویه دلتا رسیده بود؛ سویه اي که از انواع پیشین

خود خطرناك تر ، مسري تر و کشنده تر بود جهان دوباره به سمت قرنطینه کشیده می شد نفت در میانه تابستان به 69دالر در هر بشکه سقوط کرد

درطول سال2021 اعضاي اوپک درکنار متحدان خود 11نشست ماهانه برگزار کردند و توانستند بازار انرژي را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده

انرژي در سطح تعادل نگه دارند نفت که در ابتداي سال2021 با تردید وارد کانال 50دالري شده بود ، در ماه هاي پایانی سال رقم 86دالر در هر

بشکه را نیز تجربه کرد سال2021 ، سالی بس تلخ و عبرت آموز براي مصرف کنندگان گاز در جهان بود گاز طبیعی که در تمام تاریخ مصرف خود

به سختی از 200دالر در هر هزار مترمکعبی فراتر رفته بود ، حاال در ماه دسامبر به 1080دالر در هر هزار مترمکعب رسیده است اروپا از این افزایش

قیمت ، بیشتر از دیگر نقاط جهان در رنج بود گرانی گاز ،
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سوخت مایع تمایل پیدا کند که همین امر گران شدن بیشتر نفت را دامن می زد از علت سوخت نیروگاه ها در اروپا از گاز به  خود موجب می شد 

هاي مهم گران شدن گاز در جهان ، کاهش تولید گاز معیار هلند بود که بخش عظیمی از مصرف اروپا را تامین می کرد و نیز عدم ذخیره سازي گاز

توسط کشورهاي اروپایی افزایش قیمت نفت از 51دالر در ابتداي سال2021 به 86دالر ، زمینه هاي تقابل سیاسی بین ائتالف اوپک با ایاالت

متحده و حتی مصرف کنندگان عمده اي مانند هند را فراهم آورد به گونه اي که پیش از نشست بیست وسوم اوپک پالس در 11آذرماه 1400 ،

دولت بایدن و شخص او به دفعات از تولیدکنندگان خواستند که بر میزان تولید خود بیفزایند فشار دولت بایدن به ائتالف اوپک تا آنجا پیش رفت که

اعالم کرد 50میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت را روانه بازار می سازد کشورهاي چین ، ژاپن ، انگلستان و کره جنوبی نیز هم راستا با آمریکا

اعالم داشتند 20میلیون بشکه از ذخایر راهبردي خود را براي تعدیل قیمت هاي نفت به بازار تزریق می کنند؛ اما واکنش بازار عبرت انگیز بود :

قیمت ها به جاي شکسته شدن ، افزایش یافت نفت نظم خود را به جهان می آموخت استدالل اوپک این بود که مشکل بازار نه کمبود عرضه نفت ،

که ناشی از کمبود گاز است به عالوه اینکه اپیدمی درحدي از کنترل نیست که بتوان با اطمینان تصمیم قاطعی درمورد نفت گرفت ضمن آنکه

کاهش سرمایه گذاري در دوران گذار انرژي ، توان تولید بسیاري از کشورها را کاسته است در همین زمان بود که سویه دیگري از کرونا که امیکرون

نامیده شد بار دیگر صنعت نفت را در معرض تهدید قرار داد 

بنزین و کاسته شدن شدید محبوبیتش بین راي دهندگان آمریکایی در رنج بود ، بدون توجه به ریشه هاي اصلی افزایش بایدن که از گران شدن 

بهاي نفت ، با فشار سیاسی خواهان افزایش تولید اعضاي اوپک پالس بود؛ اقدامی که با موافقت برنامه اي اوپک پالس در نشست بیست وسوم در

پنجشنبه ، 11آذرماه قرار گرفت اما مرهمی بر بازار داغ نفت واقع نشد . با روي کار آمدن دولت بایدن از ابتداي سال2021 ، توافق اقلیمی پاریس که

گازهاي گلخانه ترامپ از آن خارج شده بود ، در کانون توجه و سیاست محوري بایدن قرار گرفت بر پایه این توافق ، کشورهاي جهان باید از تولید 

اي خود بکاهند تا درنتیجه از گرمایش زمین جلوگیري شده و امکان زیست در آن مورد تهدید قرار نگیرد کانون اصلی توافق اقلیمی پاریس ، دوري

سوخت هاي فسیلی به ویژه نفت و روي آوردن به انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر است انرژي هایی که از باد ، آب و خورشید و به گزیدن از انواع 

کارگیري فناوري هاي نوین به دست می آید در راستاي این سیاست که از پشتیبانی افکارعمومی در جهان برخوردار است ، بسیاري از بانک ها و

موسسه هاي مالی بزرگ از دادن وام و تسهیالت در بخش توسعه نفت و گاز خودداري می کنند اما در عوض رقمی افزون بر 500میلیارد دالر تا

کنون به پروژه هاي تجدیدپذیر کمک شده است که در نوع خود نقطه عطفی در تاریخ انرژي به حساب می آید سال2021 در تاثیر از سیاست هاي

اقلیمی شاهد برگزاري سه نشست مهم جهانی بود مهم ترین آنها اجالس بیست وششم آب وهوایی سازمان ملل متحد (COP26) از دهم تا 21

آبان در گالسکو بود این نشست یک روز پس از آن افتتاح شد که کشورهاي گروه20 یعنی بزرگ ترین اقتصادهاي جهان ، نتوانستند به هدف توقف

گازهاي گلخانه اي تا حدود سال یادشده کامل انتشار گاز کربن به جو زمین تا سال2050 متعهد شوند این درحالی است که به صفر رساندن انتشار 

براي جلوگیري از گرم شدن شدید کره زمین ضروري است در این اجالس سخن هاي خوبی گفته شد اما تصمیمی که در میدان عمل قابل اجرا

باشد ، به دست نیامد نشست کنگره جهانی نفت که از 4 تا 9 دسامبر در هیوستون آمریکا با حضور 5000نفر و 700سخنران برگزار شد را نمی توان

در تقابل با نشست اقلیمی گالسکو دانست؛ اما تولیدکنندگان نفت به شدت به انتقاد از سیاست آب وهوایی بایدن پرداختند امین ناصر مدیر آرامکو ،
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مدیران شرکت هاي نفتی شیل آمریکا و بسیاري دیگر ازجمله این انتقادکنندگان بودند جالب آن است که در ماه پایانی2021 جلسه کشورهاي

آفریقایی تولیدکننده نفت هم در مخالفت با سیاست هاي اقلیمی برگزار شد در بیانیه پایانی این نشست عبور کشورهاي غربی از مرحله صنعتی شدن

و ورود آنها به دوره فناوري نوین و هوشمند که انرژي کمتري می خواهد از دالیل رویکرد غرب به انرژي پاك عنوان شده است کشورهاي آفریقایی

مصرف انرژي بیشتر و سرمایه گذاري در این زمینه نیازمند هستند یادآور شدند آنها به تازگی دوران صنعتی شدن را تجربه می کنند و درنتیجه به 

سال2021 با پدیده بزرگ دیگري هم روبه رو بود و آن مذاکرات وین براي رفع تحریم هاي ظالمانه آمریکا علیه ایران و راهیابی دوباره نفت ایران به

بازارهاي جهانی بود 6دور مذاکره پس از روي کارآمدن بایدن تا خرداد1400 برگزار شد و دور هفتم گفت وگوها در 8آذرماه با تیم جدید مذاکرات و

تمرکز بر رفع تحریم هاي ظالمانه ادامه یافت دور دوم این گفت وگوها پس از 9جلسه در روز جمعه 27آذر با برگزاري کمیسیون مشترك برجام

خاتمه یافت تا پس از وقفه اي کوتاه ازسر گرفته شود 

نکته جالب توجه همزمان با برگزاري گفت وگوهاي وین این بود که شاخص قیمت گذاري نفت ایران براي نخستین بار از ابتداي ماه ژانویه به

شاخص برنت تغییر یافت؛ اقدامی که در بازار جهانی نفت با استقبال شدید روبه رو شد و از آن به آمادگی شرکت ملی نفت ایران براي صادرات نفت

خود پس از لغو تحریم ها به اروپا و بازارهاي جهانی تعبیر شد . درنهایت سال2021 را می توان سال تقابل و کشاکش نفت بین کرونا و سیاست

دانست؛ اما نفت مقوله اي است که نظم خود را بر اقتصاد و سیاست دیکته می کند ، نظمی که در سال2022 شاهد حضور اثبات کننده آن با وضوح

بیشتري خواهیم بود
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مصرف گاز در گیالن با سرد شدن هوا افزایش 

 

مصرف گاز ، به ویژه در ادارات ، تاکید کرد و ادارات و به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز گیالن ؛ چندي پیش وزیر نفت بر لزوم صرفه جویی در 

مصرف گاز خود را کاهش دهند. دستگاه هاي اجرایی گیالن مانند ادارات دیگر استان ها ، مکلف شدند حداقل 10 درصد 

 

مصرف گاز ، به ویژه در ادارات ، تاکید کرد و به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز گیالن ؛ چندي پیش وزیر نفت بر لزوم صرفه جویی در 

مصرف گاز خود را کاهش دهند . ادارات و ادارات و دستگاه هاي اجرایی گیالن مانند ادارات دیگر استان ها ، مکلف شدند حداقل 10 درصد 

دستگاه هاي دولتی در گیالن جزو مشترکان پرمصرف هستند که در صورت صرفه جویی نکردن ، مشکل قطعی براي مشترکان خانگی و صنعتی

ایجاد خواهند کرد شرکت گاز گیالن هم در این زمینه نظارت هاي خود را افزایش داده است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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ایران روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی هدررفت انرژي دارد

 

مصرف گاز طبیعی به ویژه در زمستان ، اعالم کرد که در شانا : سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر ضرورت 

ایران روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم .  

سیدجالل نورموسوي با اشاره به اعمال پاداش و جریمه براي مشترکان کم مصرف و پرمصرف در جمع خبرنگاران گفت : طبق مصوبه هیات دولت

مشترکانی که در 3 پله نخست تعرفه ها قرار گیرند مصرفشان عادي و متعارف تشخیص داده می شود و هیچ افزایشی در گازبهاي این 3 پله از مصرف

کنندگان داده نشده است اما پله هاي باالتر به تناسب ، هر پله 40 درصد نسبت به پله قبل افزوده می شود .

 

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران : ایران روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی هدررفت انرژي دارد شانا : سرپرست

مصرف گاز طبیعی به ویژه در زمستان ، اعالم کرد که در ایران روزانه مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر ضرورت 

معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم .  

سیدجالل نورموسوي با اشاره به اعمال پاداش و جریمه براي مشترکان کم مصرف و پرمصرف در جمع خبرنگاران گفت : طبق مصوبه هیات دولت

مشترکانی که در 3 پله نخست تعرفه ها قرار گیرند مصرفشان عادي و متعارف تشخیص داده می شود و هیچ افزایشی در گازبهاي این 3 پله از

مصرف کنندگان داده نشده است اما پله هاي باالتر به تناسب ، هر پله 40 درصد نسبت به پله قبل افزوده می شود .  

وي افزود : همه مشترکانی که چه در پله نخست تا سوم باشند و چه در پله هاي باالتر ، چنانچه نسبت به مصرف مشابه سال قبل شان کاهش

مصرف داشته باشند (به هر درصد که باشد) ما سه برابر آن را به عنوان تشویقی به مشترکان در همان قبض به طور خودکار محاسبه و به آنها

پرداخت می کنیم ، یا به عبارتی از کل گازبهاي آنها کسر می شود ، به این معنا که اگر مشترکانی که در پله سوم هستند بتوانند هر مقداري که

کاهش مصرف داشتند افزون بر اینکه هیچ نرخی براي آنها افزوده نشده از پاداش هم بهره مند می شوند .  

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد : در مشترکان پله هاي باالتر براي نمونه در پله ششم گازبها افزایش

می یابد اما اگر توانستند به اندازه یک پله یا هردرصدي کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه قبل داشته باشند مشمول پاداش خواهند شد و بخشی

از آن افزایش گازبها را با پاداش جبران می کنند و این اتفاق در هر قبضی که به طور معمول 42 تا 45 روزه است تکرار می شود .  

نورموسوي یادآور شد : این مصوبه از یکم آذر اجرا شد اما تولید قبض تا زمانی که در سیستم مکانیزه تعریف شود چند روزي با تاخیر انجام شده

است اما اکنون شاید بیش از دو هفته است که قبوض بر اساس قیمت جدید صادر می شوند و براي آن دسته از مشترکانی هم که پیش از این تاریخ

(یکم آذرماه) تا قبل از عملیاتی شدن در سیستم بودند ، محاسبات در سیستم انجام و در قبض آینده به طور حتم لحاظ می شود .  

وي با اشاره به نحوه محاسبه قبوض پرمصرف ها ، گفت : مشترکان پر مصرف ما که از پله چهارم به بعد هستند به لحاظ رعایت نکردن بعضی از

استانداردها چه در تجهیزات و چه در ساختمان ، به اجبار در مصارف پلکان چهارم به بعد قرار می گیرند اما شدت اعمال 40 درصد براي مشترکان

بدمصرف در پله هاي باالتر به گونه اي است که در پله دوازدهم مبلغ دو هزار تومان گازبهاي آنها در هر مترمکعب است و اثري که از نظر مبلغ

نهایی در قبوض آنهاست ، 133 درصد در پله دوازدهم افزایش قیمت دارند ، به عبارتی اگر گازبها در اقلیم یک ، پیش تر 250 هزار تومان در پله

دوازدهم بوده ، اکنون حدود 500 هزار تومان می شود .  

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد : ما دماي 18 تا 21 را به عنوان دماي رفاه اعالم کردیم و رعایت

نکردن همین دما با توجه به اینکه اکنون خانه ها را معموال تا 25 تا 27 درجه گرم می کنند ، اگر شما محاسبه هر دو درجه معادل یک مترمکعب را

بکنید هر خانه اي 3 تا 4 مترمکعب در روز اضافه مصرف دارد؛ ما 28 میلیون واحد مسکونی و 24 میلیون مشترك داریم که بعضی از اشتراك ها چند

واحدي هستند ، اگر خانه هاي خالی و خانه هاي مناطق گرمسیري را خارج کنیم روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي را هدر می دهیم .  

18نورموسوي یادآور شد : خواهش ما از مردم این است که در دي ماه که اوج مصرف زمستانی است مراعات کنند ،
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یعنی هم دماي رفاه که 18 تا 21 درجه است را رعایت کنند و هم اینکه بیشتر خانوارهایی که شاغل هستند و همه اعضاي خانواده بیرون از خانه به

سرمی برند ، آن زمانی که خارج از خانه هستند ، اگر بخاري دارند آن را روي شمعک بگذارند و اگر شوفاژ دارند شیر رادیاتور را ببندند و اگر پکیج

هست دماي پکیج را در حالت کمترین قرار دهند و با ما همکاري کنند تا ما بتوانیم نه تنها گاز بخش خانگی را تامین کنیم بلکه حتی با این صرفه

جویی ها بتوانیم چرخ صنعت را بچرخانیم و محدودیت هایی که خالف میل ما و همه تصمیم گیران نظام است چرخ صنعت را به حرکت در آوریم .

این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي ایران پارس جنوبی شرکت ملی گاز گاز
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خبرگزاري ربیع
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اجراي مبحث 19 هنوز به 20 نرسیده است/حرکت الکپشتی مدیران براي اجراي مبحث 19 در
ساختمان ها

از سه دهه قبل و دقیقًا درسال 1370 بود که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به تصویب هیات وزیران رسید و اجراي آن در ساختمان هاي کشور الزامی

شد 

اما با گذشت این سال ها و با ورود به صده 1400 هنوزهم خبري از الزم االجرا شدن این طرح در ساختمان ها نیست و متاسفانه شاهد آن هستیم که

سرباز زنندگان ازاجراي این طرح دالیلی چون عدم انتفاع سازندگان ساختمان از کاهش هزینه هاي انرژي هنگام بهره برداري از ساختمان را توجیه و

سرپوشی برعدم اجراي این طرح عنوان می کنند .

 

به گزارش پایگاه خبري ربیع ، اگر چه این طرح بارها مورد چکش کاري قرار گرفت و آخرین بار نسخه نهایی آن در سال 1389 مصوب شد اما

وزارت راه و شهرسازي که مسوولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراي تمامی ساختمان ها بر مبناي ماده

33 قانون نظام مهندسی کشوررا برعهده دارد حتی در طرح هاي (مسکن مهر) که توسط این وزارتخانه در طی آن سال ها به اجرا درآمد را اجرایی

نکرد ! اگر چه اجباري بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان براي تمامی ساختمان هاي دولتی محرز است و ابالغ آن به کلیه ارگان هاي کشوري

انجام شده است .  

سوخت سبب افزایش هزینه هاي ساختمان بهینه سازي مصرف  اکثر مردم بر این باورند که اجراي مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مبنی بر 

می شود ، این در حالی است چنانچه این مبحث در ساختمان به درستی اجرا شود ، عالوه براینکه هزینه هاي اولیه ساخت را کاهش می دهد ، با

مصرف انرژي ساختمان ، براي مصرف کننده سودآور نیز خواهد بود .   توجه به صرفه جویی انجام شده در هزینه بهره برداري و 

براي اجراي مبحث 19 مقررات ملی ساختمان استان هاي کشور در 3 گروه «الف» ، «ب» و «ج» تقسیم بندي شدند به طوري که استان هاي

آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، همدان ، چهارمحال و بختیاري ، هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان و زنجان در (گروه الف) ، استان هاي

اصفهان ، سمنان ، کردستان ، کرمانشاه ، مرکزي ، قزوین ، کرمان ، خراسان شمالی ، خراسان رضوي ، خراسان جنوبی ، فارس و ایالم در (گروه ب)

و استان هاي لرستان ، قم ، گیالن ، گلستان ، مازندران ، کهکیلویه و بویر احمد ، سیستان و بلوچستان و یزد در (گروه ج) قرار گرفتند .  

راه اندازي سیستم آب هاي خاکستري در ساختمان ها در انتظار تایید مدیران ! با اجراي طرح هاي ملی مسکن که قرار است در دولت سیزدهم

محیط زیست و استاندارد اجرایی شود و ضرورت اجراي مبحث 19 در ساختمان هاي جدید الحداث به سراغ نوید مسائلی ، مسئول واحد انرژي ، 

مصالح ساختمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان رفتیم وبا ایشان درباره روندکند اجراي مبحث 19 درساختمان ها ومعایب و

انرژي خورشیدي و استفاده از آب هاي خاکستري ، عدم نظارت برممیزي مورتورخانه ها در دستگاه هاي دولتی محسنات این طرح ، به کارگیري 

و خدماتی به گفتگو نشستیم .  

مسائلی ، درباره استفاده ازآب هاي خاکستري در ساختمان ها گفت : جلسات متعددي در قالب کارگروه آب هاي خاکستري برگزار شده ولی متاسفانه

اجراي این طرح به سرانجام نرسیده است این مسئله نیازمند پیگیري کمیسیون عمران و معماري شوراي شهر ، معاونت معماري شهرداري ، اداره آب

و فاضالب استان ، اداره راه و شهرسازي دارد تا درکمیسیون ماده 5 مطرح واجرایی شود . این کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

اصفهان ، افزود : با توجه به بحران کمبود آب دراستان اصفهان و به تبع آن وضعیت تنش آبی در کشور ، نیازمند آن هستیم که سیستم آب هاي

خاکستري در ساختمان هاي

20

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14849125


1400/10/04 - 1400/10/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

خبرگزاري ربیع

1400/10/01
18:53

تازه تاسیس راه اندازي شود و همچنین در ساختمان هاي قدیمی نیزبهره وري از پساب تصفیه شده آغاز گردد 

حرکت هاي الکپشتی براي اجراي مبحث 19 در ساختمان هاوي با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 5 مصوبه اي براي استفاده از انرژي تجدید پذیر

در ساختمان هاي گروه D و ساختمان هاي بلند مرتبه داشته است که در این ساختمان ها براستفاده از آبگرمگن هاي خورشیدي تاکید شده است

گفت : این موضوع از سوي شهرداري به سازمان مهندسی ابالغ شده و ما در حال تدوین ضوابط اجراي این طرح هستیم که تا یکماه آینده الزام

براي طراحی آبگرمکن هاي خورشیدي در ساختمان ها را مشخص خواهیم کرد .  

وي درباره الزام به راه اندازي سامانه هاي برق خورشیدي و نیروگاه هاي کوچک مقیاس برق خانگی به خبرنگار کیمیاي وطن پاسخ داد : این

موضوع نیاز به تأیید درکمیسیون ماده 5 دارد تا ازجنبه هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، اما به طور کلی راه اندازي نیروگاه هاي برق خورشیدي

مصرف انرژي مقرون به صرفه خواهد بود و داراي توجیه اقتصادي است . هزینه نصب یک آبگرمکن خورشیدي در ساختمان از لحاظ اقتصادي و 

ها بین 10 تا 15 میلیون تومان با طول عمر 10 سال است و هزینه یک پنل برق خورشیدي در 60 مترمربع فضا 100 میلیون تومان خواهد بود یک

پنل خورشیدي طی 4 سال بازگشت سرمایه خواهد داشت و طول عمر 20 تا 30 سال دارد 

مصرف بهینه انرژي در کشور اشاره کرد و افزود : نیازمند این هستیم که به بحث ممیزي متخلفان گمناممسائلی در ادامه به ضرورت توجه به 

انرژي و تلفات حرراتی که در دستگاه هاي دولتی وجود دارد توجه شود و معاینه فنی موتور خانه ها هر 6 ماه یکبارانجام شود متاسفانه ما در استان

محیط زیست در این زمینه کم کاري می اصفهان شاهد هستیم که این ممیزي انرژي دردستگاه هاي دولتی انجام نمی شود و ادارات استاندارد و 

کنند .  

وي با اشاره به اینکه متاسفانه در استان اصفهان هیچ شرکتی که موتورخانه دستگاه هاي دولتی را مورد تایید فنی قرار دهد وجود ندارد گفت : در

سوخت رسانی و کشور تنها 5 6 شرکت در این زمینه فعال هستند وشرکت هاي تحت پوشش اداره استاندارد هم نمی توانند تاییدیه اصالح سیستم 

کاهش آالیندگی موتور خانه ها در دستگاه هاي دولتی را صادر نمایند .  

40 درصد آالینده گی هواي اصفهان مربوط به موتورخانه هاي دستگاه هاي دولتی و خدماتی استمسائلی ادامه داد : اگر تمامی موتور خانه ها در

آلودگی هوا خواهند داشت ، اما وقتی تاییدیه فنی این موتورخانه ها را نداریم دستگاه هاي خدماتی و دولتی اصالح شوند سهم بزرگی در کاهش 

40 درصد بر میزان آالینده گی هواي شهراصفهان افزوده می شود . متاسفانه به دلیل اینکه درساختار وزارت کشورمسئول خاصی درزمینه انرژي

مصرف انرژي نیست پیشنهاد ما این است که در ساختار وزارت کشور معاونت آب و انرژي بهینه سازي  نداریم لذا هیچ کس پاسخگوي اقدامات 

ایجاد شود تا به صورت تخصصی این مسائل در استان ها رصد شود 

محیط زیست سازمان نظام مهندسی اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته 40 ساختمان دولتی در اصفهان مورد ممیزي مسئول واحد انرژي و

مصرف انرژي انجام نشده بود . از این بهینه سازي  انرژي قرار گرفت افزود : متاسفانه در این ساختمان ها حتی کوچکترین اقدامات اولیه براي 

رو باید قوانین الزام آور براي ساختمان هاي دولتی و خدماتی در کشوردرراستاي ممیزي انرژي انجام شود وي ادامه داد : در ساختمان هاي جدید

مصرف انرژي و رعایت ضوابط انرژي راهکار ارائه شده است و مهندسان ناظر باید در این بهینه سازي  الحداث مبحث 19 ساختمان و ضرورت 

زمینه نظارت و دقت داشته باشند 

با پیگیري هاي صورت گرفته مقررشد از دو سال قبل درمناطق 15 گانه شهرداري بحث عایق کاري و پوسته ساختمان اجرایی شود اما این مسئله

مصرف انرژي در ساختمان مربوط به عایق کاري ساختمان است ولی هنوزمباحث تنها در چند منطقه اجرایی شد ، اگرچه حدود 30 الی 40 درصد 

مربوط به مقررات ملی ساختمان و دیگر بنده هاي مبحث 19 مغفول مانده است .
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این کارشناس نظام مهندسی افزود : در اجراي مبحث 19 مواردي شامل عایق کاري دیوارهاي خارجی ساختمان (عایق کاري دیوارهایی که با محیط

بیرون و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند (نظیر پیلوت) ، نصب پنجره هاي دوجداره با قاب هاي فلزي ترمال بریک ، چوبی و یا

PVC استاندارد ، عایق کاري کانال هاي هوا ، لوله هاي تاسیسات و سیستم تولید آب گرم ، نصب سیستم هاي کنترل کننده موضعی نظیر

شیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتورها و نصب سیستم هاي کنترل مرکزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیري دماي هواي محیط در

ساختمان ها الزامی شده است . خبر هاي خوش اجراییاما در 19 آبان ماه سال 1400 هیات وزیران به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و

شهرسازي ، کشور نفت ، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور ، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوري اسالمی ضوابط صرفه جویی انرژي در

ساختمان را تصویب کرد تا کلیه ساختمان هاي در دست ساخت کمتر از 30 درصد پیشرفت و همچنین ساختمان هایی که از این پس ، عملیات

احداث آنها کلید می خورد ، مشمول (رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ) شوند به این ترتیب ، کلیه واحدهاي مسکونی که در زمره طرح

ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خواهند شد ، به طور اتوماتیک از هم اکنون به هزینه هاي آنها ، نیم درصد اضافه خواهد شد بر اساس تصویب

نامه هیات وزیران ، ارائه گواهینامه پایان کار ساختمان هاي جدید از ابتداي سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است که

اگر مبحث 19 رعایت نشود ، گواهینامه پایان کار واحدهاي مسکونی صادر نخواهد شد اگرچه به گفته کارشناسان ، رعایت مبحث 19 مقررات ملی

ساختمان شامل عایق کاري اجزاي مختلف ساختمان منجر به افزایش 5 درصدي هزینه هاي ساخت و ساز می شود ، اما به میزان 40 درصد ،

مصرف انرژي را کاهش می دهد 

عملکرد ناقص دستگاه هاي دولتیدر همین میان یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر مبحث 19 تنها استانداردي است که

سازندگان هیچ توجهی به آن ندارند ، با انتقاد از عملکرد ناقص دستگاه هاي دولتی گفت : «چگونه می شود از مردم توقع صرفه جویی داشت در

اتالف انرژي امري مغفول در دستگاه هاي دولتی است . »بر اساس آمارهاي ارائه شده از حالی که تدوین و اجرایی کردن استانداردهاي مرتبط با 

مصرف گاز ایران طبق آمارهاي جهانی با مجموع 9 کشور رومانی ، کویت ، لهستان ، تایوان ، عمان ، قطر سوي آژانس بین المللی انرژي ، میزان 

مصرف گاز در کشور 10 برابر ایاالت متحده امریکا ، 11 برابر ، بنگالدش ، بالروس و ترکمنستان برابري می کند عالوه بر این شاخص رشد 

مصرف گاز خانگی در کشور با سرعت قابل توجهی رو به افزایش است و بخش عمده اي از روسیه و 4 برابر ژاپن است به عبارت دیگر ، میزان 

این نعمت خدادادي به دلیل رعایت نکردن استاندارهاي موجود در واحدهاي مسکونی تلف می شود دستور هیات وزیران مبنی بر اعطاي پایان کار به

مصرف انرژي در واحدهاي مسکونی را به واحدهاي مسکونی منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان می تواند ، فصل نوینی در کاهش 

اصالح الگوي مصرف وجود آورد در شرایطی که این قانون با نظام تعرفه گذاري پلکانی مؤثر همراه شود ، می تواند به صرفه جویی قابل توجه و 

انرژي به خصوص در بخش خانگی امیدوار بود
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اخبار مرتبط این خبر

واحد مرکزي خبر

شانا اتحادیه طال

روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم

 

مصرف گاز طبیعی به ویژه در زمستان ، اعالم کرد که در ایران سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر ضرورت 

روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم .

مصرف گاز طبیعی به ویژه در زمستان ، اعالم کرد که در سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر ضرورت 

ایران روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي هدر می دهیم 

به گزارش ایلنا از وزارت نفت ، سیدجالل نورموسوي با اشاره به اعمال پاداش و جریمه براي مشترکان کم مصرف و پرمصرف گفت : طبق مصوبه

هیئت دولت مشترکانی که در سه پله نخست تعرفه ها قرار گیرند مصرفشان عادي و متعارف تشخیص داده می شود و هیچ افزایشی در گازبهاي این

سه پله از مصرف کنندگان داده نشده است اما پله هاي باالتر به تناسب ، هر پله 40 درصد نسبت به پله قبل افزوده می شود .  

وي افزود : همه مشترکانی که چه در پله نخست تا سوم باشند و چه در پله هاي باالتر ، چنانچه نسبت به مصرف مشابه سال قبل شان کاهش

مصرف داشته باشند (به هر درصد که باشد) ما سه برابر آن را به عنوان تشویقی به مشترکان در همان قبض به طور خودکار محاسبه و به آنها

پرداخت می کنیم ، یا به عبارتی از کل گازبهاي آنها کسر می شود به این معنا که اگر مشترکانی که در پله سوم هستند بتوانند هر مقداري که

کاهش مصرف داشتند افزون بر اینکه هیچ نرخی براي آنها افزوده نشده از پاداش هم بهره مند می شوند .  

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد : در مشترکان پله هاي باالتر براي نمونه در پله ششم گازبها افزایش

می یابد اما اگر توانستند به اندازه یک پله یا هردرصدي کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه قبل داشته باشند مشمول پاداش خواهند شد و بخشی

از آن افزایش گازبها را با پاداش جبران می کنند و این اتفاق در هر قبضی که به طور معمول 42 تا 45 روزه است تکرار می شود .  

نورموسوي یادآور شد : این مصوبه از یکم آذر اجرا شد اما تولید قبض تا زمانی که در سیستم مکانیزه تعریف شود چند روزي با تأخیر انجام شده

است اما اکنون شاید بیش از دو هفته است که قبوض براساس قیمت جدید صادر می شوند و براي آن دسته از مشترکانی هم که پیش از این تاریخ

(یکم آذرماه) تا قبل از عملیاتی شدن در سیستم بودند ، محاسبات در سیستم انجام و در قبض آینده به طور حتم لحاظ می شود .  

وي با اشاره به نحوه محاسبه قبوض پرمصرف ها ، گفت : مشترکان پر مصرف ما که از پله چهارم به بعد هستند به لحاظ رعایت نکردن بعضی از

استانداردها چه در تجهیزات و چه در ساختمان ، به اجبار در مصارف پلکان چهارم به بعد قرار می گیرند اما شدت اعمال 40 درصد براي مشترکان

بدمصرف در پله هاي باالتر به گونه اي است که در پله دوازدهم مبلغ دو هزار تومان گازبهاي آنها در هر مترمکعب است و اثري که از نظر مبلغ

نهایی در قبوض آنهاست ، 133 درصد در پله دوازدهم افزایش قیمت دارند ، به عبارتی اگر گازبها در اقلیم یک ، پیش تر 250 هزار تومان در پله

دوازدهم بوده ، اکنون حدود 500 هزار تومان می شود .  

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد : ما دماي 18 تا 21 را به عنوان دماي رفاه اعالم کردیم و رعایت

نکردن همین دما با توجه به اینکه اکنون خانه ها را معموال تا 25 تا 27 درجه گرم می کنند ، اگر شما محاسبه هر دو درجه معادل یک مترمکعب را

بکنید هر خانه اي 3 تا 4 مترمکعب در روز اضافه مصرف می کند؛ ما 28 میلیون واحد مسکونی و 24 میلیون مشترك داریم که بعضی از اشتراك ها

چند واحدي هستند ، اگر خانه هاي خالی و خانه هاي مناطق گرمسیري را خارج کنیم روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژي را هدر می دهیم .  

نورموسوي یادآور شد : خواهش ما از مردم این است که در دي ماه که اوج مصرف زمستانی است مراعات کنند ، یعنی هم دماي رفاه که 18 تا 21

درجه است را رعایت کنند و هم اینکه بیشتر خانوارهایی که شاغل هستند و همه اعضاي خانواده بیرون از خانه به سرمی برند ،
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اخبار مرتبط این خبر

واحد مرکزي خبر

شانا اتحادیه طال

آن زمانی که خارج از خانه هستند ، اگر بخاري دارند آن را روي شمعک بگذارند و اگر شوفاژ دارند شیر رادیاتور را ببندند و اگر پکیج هست دماي

پکیج را در حالت کمترین قرار دهند و با ما همکاري کنند تا ما بتوانیم نه تنها گاز بخش خانگی را تأمین کنیم بلکه حتی با این صرفه جویی ها

بتوانیم چرخ صنعت را بچرخانیم و محدودیت هایی که خالف میل ما و همه تصمیم گیران نظام هست چرخ صنعت را به حرکت در آوریم . انتهاي

پیام/
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اخبار مرتبط این خبر

ایران اکونومیست

فصل تجارت تسنیم

پایگاه اطالع رسانی
دولت

مهر ایرنا

واحد مرکزي خبر

فصل تجارت

اتحادیه طال

برداشت روزانه گاز غنی از پارس جنوبی از مرز 700 میلیون مترمکعب گذشت

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از ثبت برداشت روزانه 705 میلیون مترمکعب هم زمان با سالروز تأسیس شرکت نفت و گاز پارس رقم

خورد

 

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس ، علیرضا عبادي ، با بیان اینکه برداشت گاز از سکوهاي سی وهفت گانه تولیدي پارس جنوبی با

برنامه ریزي دقیق و منسجم شرایط مطلوبی دارد ، بیان کرد : با توجه به نقش گاز طبیعی در مدیریت کالن اقتصادي کشور و تعهد شرکت نفت و

مصرف گاز به ویژه در فصل سرما ، توانستیم در روزهاي اخیر ، با تحقق بیش از 100 درصدي گاز پارس در تأمین 70 درصد نیاز روزافزون 

برداشت تکلیفی گاز از برنامه مصوب شرکت ملی نفت ایران نیز فراتر عمل کنیم .  

وي ضمن قدردانی از تالش حداکثري و شبانه روزي کارکنان عملیاتی شرکت در تولید پایدار و ایمن گاز و دستیابی به میزان تولید فراتر از برنامه ،

تداوم شرایط موجود به ویژه در سه ماه زمستان پیش رو را در گرو همکاري و پشتیبانی هاي مؤثر مدیریت هاي ستادي شرکت نفت و گاز پارس از

جمله مدیریت تدارکات و امور کاال ، مدیریت امور مالی و . دانست و تأکید کرد : خوشبختانه با حمایت ها و حضور مداوم مدیرعامل شرکت در

جلسات عملیات تولید و صدور دستورات راه گشا ، کمک شایان توجهی به رفع تنگناها و چالش هاي پیش روي تولید حداکثري گاز از میدان پارس

جنوبی شده است 

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس ، برداشت روزانه گاز از میدان مشترك پارس جنوبی در آذرماه امسال را به طور میانگین بیش از 682

میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت : رکورد برداشت روزانه گاز از میدان مشترك گازي با قطر امسال ، با ثبت 705 میلیون مترمکعب در روز سه

شنبه (30 آذرماه) همزمان با سالروز تاسیس شرکت نفت و گاز پارس رقم خورد . مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس ، ظرفیت برداشت

روزانه گاز از میدان مشترك پارس جنوبی را 700 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت : امیدواریم با تکمیل بعضی از چاه هاي سکوهاي در حال

توسعه و دستیابی به سقف ظرفیت تولید ، این رقم سال آینده و متناسب با افزایش مصرف ساالنه گاز در کشور افزایش یابد کد خبر 450713
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اخبار مرتبط این خبر

فصل تجارت

ایران اکونومیست

مهمترین موضوع بازار نفت در سال آینده

با شیوع واریانت جدید ُامیکرون نزدیک به روزهاي پایان سال ، ابهامات به بازارهاي نفت بازگشته است

به گزارش ایسنا ، پس از بهبود تقاضا براي نفت و گاز در سال 2021 ، بازارهاي انرژي در حالی وارد سال 2022 می شوند که ابهامات نسبت به

قیمت ها ، تقاضا و چشم اندازهاي بلندمدت همزمان با افزایش موارد ابتال به ُامیکرون و فشار سرمایه گذاران بر شرکتها براي کربن زدایی ، تجدید

شده اند آیا سال آینده تقاضا براي نفت و گاز همچنان بهبود خواهند یافت و تاسیسات انرژي پاك افزایش پیدا می کنند؟ یا ریسک ها براي مدتی

مانع تحقق توسعه انرژي سبز شده و روند بهبود تقاضا براي نفت و گاز را افزایش می دهند هر چه به پایان سال 2021 نزدیک می شویم ، دورنماي

سال 2022 مبهم تر می شوند به خصوص که ُامیکرون دولت ها در اروپا را به وحشت انداخته و آنها تشدید محدودیت ها را آغاز کرده یا مانند هلند

قرنطینه هاي سخت گیرانه را دوباره برگردانده اند و بسیاري از کشورهاي اروپایی محدودیت هاي سفر را تشدید کرده اند نفت 100 دالري؟ تاثیر

سوخت و تاثیر آن بر روند احیاي تقاضا براي نفت و قیمت ها ، موضوع مهمی در طول سال 2022 به خصوص ُامیکرون بر اقتصادها و تقاضا براي 

در نخستین ماه هاي سال میالدي آینده خواهد بود پیش بینی قیمت هاي نفت در شرایط عادي دشوار است و ابهامات پیرامون پاندمی کار پیش

بینی را دشوارتر هم کرده است در حال حاضر دورنماهاي قیمت هر بشکه نفت از 70 دالر در سال آینده تا باالي 100 دالر در مقطعی از سال 2022

یا 2023 متغیر است اوپک تاثیر مالیم و موقتی ُامیکرون بر تقاضا براي نفت را پیش بینی می کند در حالی که آژانس بین المللی انرژي کندي

موقتی روند احیاي تقاضا به دلیل شیوع واریانت جدید را پیش بینی می کند اما انتظار ندارد روند احیاي تقاضا به کلی دستخوش تغییر شود در

نخستین روزهاي شیوع ُامیکرون ، بانک جی پی مورگان اعالم کرد به دلیل ظرفیت محدود اوپک براي افزایش تولید ، میانگین قیمت هر بشکه

نفت ممکن است به 125 دالر در سال آینده و 150 دالر در سال 2023 صعود کند اوپک به دلیل ابهامات مربوط به ُامیکرون ، احتمال تنظیم

سیاست تولید نفت خود را اعالم کرده و بنابراین اقدامات این گروه کشورهاي صادرکننده نفت به همراه تحوالت کووید ، عامل مهم تاثیرگذار بر

قیمت هاي نفت در سال آینده خواهد بود سیمون فلوئرز ، رییس هیات مدیره و تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزي اخیرا در مطلبی نوشت : صعود

قیمت هاي نفت به 100 دالر در سال آینده بعید است و حداقل به شکل مستمر نخواهد بود بعضی از تحلیلگران انتظار دارند زمستان سردتر از حد

معمول در نیمکره شمالی ، بحران انرژي اروپا را تشدید کرده و باعث تقلیل ذخایر گاز طبیعی این منطقه شود که در حال حاضر هم در رکورد پایینی

هاي دیگري بجز گاز طبیعی شامل فرآورده سوخت براي این وقت از سال قرار دارد این وضعیت می تواند تقاضا براي گرمایش را تقویت کند و 

بنزین را محدود کنند چه زمانی بحران انرژي خاتمه پیدا می هاي نفتی احتماال تقاضا براي نفت را باال خواهند برد حتی اگر قرنطینه ها مصرف 

کند؟ به گفته فلوئرز ، زمستان سرد ، قیمت هاي گاز و برق را که در حال حاضر هم در رکورد باالیی قرار دارند را باالتر می برد موج سرما هفته

جاري در شرایطی که سطح مخازن گاز اروپا اندك ماند و تولید برق پس از توقف فعالیت چهار راکتور هسته اي فرانسه کاهش پیدا کرد ، قیمت

هاي برق این منطقه را به رکورد باالي جدیدي رسید قیمت هاي گاز طبیعی به شدت نوسان داشته و به عرضه بیشتر از سوي روسیه حساس است

اما در بهار با گرم شدن هوا کاهش پیدا می کند به گفته تحلیلگران وود مک کنزي ، با این حال حتی در پایان فصل زمستان و در بهار سال 2022

به دلیل کمبود عرضه ،

26

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14847650
http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14848766
http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14847542


1400/10/04 - 1400/10/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایسنا

1400/10/01
13:17

اخبار مرتبط این خبر

فصل تجارت

ایران اکونومیست

قیمت هاي گاز در آسیا و اروپا باالتر از سطح پیش از بحران انرژي خواهد بود انتظار می رود تا زمان افزایش عرضه در سال 2026 ، قیمت هاي

LNG در اروپا و آسیا بیش از دو برابر قیمت رایج بین سال 2015 تا 2020 باشد 

سوخت مطمئن و پاك تر از زغال سنگ براي ریسک بزرگ براي دورنماي بازار گار در سال آینده و پس از آن این خواهد بود که آیا گاز یک 

سوخت فسیلی دیگر دیده می شود که نباید به عنوان کمک به سوئیچ از زغال سنگ به گاز و پشتیبانی از تجدیدپذیرها دیده می شود یا یک 

ي براي کمک به گذار به سمت منابع انرژي تجدیدپذیر مالحظه شود . آیا افزایش هزینه ها مانع عبور به سمت انرژي پاك می شود؟ سوخت

اگرچه غولهاي نفتی سرمایه گذاریهاي بیشتري را به سمت انرژي کم آالینده گسیل کرده اند اما روند افزوده شدن ظرفیت جدید نیروي بادي و

خورشید ممکن است به دلیل هزینه هاي باالتر آهسته شود فاتح بیرول ، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژي اوایل ماه میالدي جاري گفته بود با

وجود قیمت هاي باالي کاال و حمل و نقل ، تجدیدپذیرها در مسیر ثبت رشد باال در سال 2021 هستند اما قیمت هاي کاال ممکن است تا پایان

سال 2022 باال بماند و پنج سال کاهش هزینه براي نیروي بادي و سه سال کاهش براي فوتوولتائیک خورشیدي را از بین می برد آژانس بین

المللی انرژي در گزارش بازار 2021 تجدیدپذیرها اعالم کرد جهان باید ظرفیت ساالنه جدید را در پنج سال آینده براي تحقق سناریوي کربن خنثی

تا سال 2050 دو برابر کند افزایش مجموع هزینه ها و دستمزدها ، چالشهاي زنجیره تامین و لجستیک ممکن است مانع طراحی و توسعه فناوریهاي

کم آالینده شوند وود مک کنزي اوایل ماه جاري اعالم کرد صنعت خورشیدي آمریکا بین فرصتهاي بزرگ و موانع موجود در ماه ها و سالهاي آینده

گرفتار خواهد شد و احتماال رشد مالیم تري در چند سال آینده خواهد داشت بازار خورشیدي آمریکا 5 4 گیگاوات ظرفیت خورشیدي در سه ماهه

سوم نصب کرد که به میزان 33 درصد باالتر از مدت مشابه سال 2020 و بزرگترین رشد سه ماهه سوم ثبت شده تاکنون بود با این حال هزینه ها

همچنان افزایش دارند بر اساس گزارش اویل پرایس ، به نظر می رسد ابهامات ، بزرگترین موضوع سال 2022 در بازارهاي نفت و گاز خواهد بود

انتهاي پیام
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برگزاري اولین رویداد انرژي هاي خورشیدي

انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه دامغان ، اولین رویداد انرژي هاي خورشیدي (Solar Event) را برگزار می کند

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا ، این کارگاه با تدریس نگهبان – مدرس و کارآفرین در حوزه انرژي هاي نو – چهارشنبه اول دي ماه ساعت 18

برپا می شود 

آشنایی با انواع سیستم هاي خورشیدي شامل جدا از شبکه ، متصل به شبکه و هیبریدي ، چگونگی طراحی سیستم آفگرید (Off grid) ، چگونگی

انرژي خورشیدي در ایران و بررسی تجهیزات الزم براي نصب نیروگاه فتوولتائیک سرفصل طراحی سیستم آنگرید (On grid) ، پتانسیل کاربرد 

هاي این جلسه است . عالقه مندان براي شرکت در این جلسه و کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 09136936408 تماس بگیرند انتهاي

پیام
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سوخت هاي فسیلی باعث کاهش باروري می شوند

 

سوخت هاي فسیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت تهران ایرنا مطالعات جدید نشان می دهد قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی ناشی از 

باروري تاثیر منفی دارد .

به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبري ساینس دیلی ، در حالی که جمعیت جهان در باالترین حد خود یعنی 7 7 میلیارد

نفر قرار دارد و رو به افزایش است ، آمارها نشان می دهد نرخ باروري در جهان تقریبا به نصف کاهش یافته و از 4 7 در سال 1950 میالدي ، به 2

4 در سال 2017 میالدي رسیده است در این صورت به زودي بسیاري از کشورهاي جهان با کمبود نیروي جوان مواجه خواهند بود همین امر باعث

شده تحقیقات گسترده اي در مورد عوامل موثر بر ناباروري صورت پذیرد مطالعات جدید محققان دانشگاه کپنهاگ نشان می دهد قرارگرفتن در

سوخت هاي فسیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت باروري تاثیر منفی دارد و تعداد و کیفیت اسپرم را معرض مواد شیمیایی ناشی از 

کاهش می دهد 

سوخت هاي فسیلی در تمام مایعات بدن اعم از خون ، ادرار ، شیر مادر ، مخاط و بافت چربی افراد یافت می شوند؛ آالینده مواد شیمیایی ناشی از 

سوخت هاي فسیلی مختل کننده غدد درون ریز هستند ، سیستم هاي هورمونی را به هم می ریزند و به سالمت سیستم هاي شیمیایی ناشی از 

باروري آسیب می رسانند . این تاثیر در تمام آالینده هاي شیمیایی از جمله دي اکسید کربن ، دود ناشی از سوزاندن پالستیک و سایر آلودگی هاي

شیمیایی وجود دارد نتایج این مطالعه در نشریه Nature Reviews Endocrinology منتشر شده است
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بنزین با کد ملی؛ افراد فاقد خودرو هم به طور آزمایشی در قشم و کیش؛/مدیریت توزیع 
بنزین می گیرند؟ سهمیه 

 

سوخت با کد ملی انجام دهد . بنزین را به جاي کارت  دولت قصد دارد به صورت آزمایشی در دو منطقه قشم و کیش سهمیه 

 

بنزین در دو جزیره کیش و قشم منتشر شد؛ خبري که پس از اعالم به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته خبري مبنی بر افزایش قیمت 

دو برابر شدن یارانه ها از ابتداي دي 1400 توسط محسن رضایی معاون اقتصادي رئیس جمهور ، واکنش هاي بسیاري را از سوي مردم ،

کارشناسان و فعاالن سیاسی در پی داشت . این مسئله با انتشار یک نامه محرمانه در فضاي مجازي آغاز شد ، نامه اي که از سوي محسن رضایی

معاون اقتصادي رئیس جمهور به جواد اوجی وزیر نفت ، سید احسان خاندوزي وزیر امور اقتصادي و دارایی و سعید محمد دبیر شوراي عالی مناطق

آزاد و ویژه اقتصادي ارسال شده بود 

در این نامه آمده است : تصمیمات جلسه بیست و سوم ستاد هماهنگی اقتصادي دولت مورخ 1400/08/23 که به تایید رئیس محترم جمهوري

بنزین به بنزین از طریق ارائه سهمیه  اسالمی ایران رسیده است ، به شرح ذیل براي اجرا ابالغ می گردد : مقرر گردید طرح «بازتوزیع یارانه 

افراد به جاي خودروها» به شرح پیوست به طور آزمایشی در جزیره قشم/کیش اجرا و هیئت وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجراي آزمایشی طرح

در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم گیري نماید . همچنین الزم است دستگاه هاي ذیربط ، زیرساخت هاي الزم سخت افزاي و نرم افزاري

براي تعمیم طرح به کل کشور را در مدت اجراي آزمایشی آن ایجاد نمایند» 

بنزین گران نمی شود ، اما تغییر در نحوه سهمیه بندي نامشخص است پس از انتشار این نامه ، حجت االسالم موسی احمدي عضو کمیسیون

بنزین ، با دولت هاي جدید روي کار می انرژي مجلس در تماس تلفنی با یک برنامه رادیویی در این باره گفت : در طول این سال ها در بحث 

حامل بنزین و این مسائل مطرح می شد که در جامعه ایجاد التهاب و نگرانی می کرد . افزایش قیمت  آمدند ، مطالبی در رابطه با افزایش قیمت 

بنزین تحت هاي انرژي بر حمل و نقل و زندگی مردم اثرگذار و واضح است که بیش از همه ، زندگی قشر محروم و مستضعف با افزایش قیمت 

تاثیر قرار خواهد گرفت البته گاهی این اخبار براي جریان سازي و پمپاژ نگرانی در جامعه منتشر می شود تا مردم را نگران کنند عضو کمیسیون

بنزین به ویژه در فضاي مجازي منتشر شده بود را تکذیب کرد و انرژي مجلس گفت : دولت سیزدهم نیز اخباري که اخیرًا درباره افزایش قیمت 

بنزین رسمًا اعالم کرد که چنین تصمیمی صحت ندارد سال گذشته در کمیسیون انرژي طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه به جاي اختصاص سهمیه 

سوخت بدهیم چراکه افرادي که وسیله نقلیه ندارند نیز تاوان گرانی ها را می دهند و به نوعی کسانی که چند به خودرو ، به افراد سرانه مصرف 

بنزین به هر بنزین آن ها استفاده می کنند احمدي افزود : بر اساس چنین طرحی ، میزان مشخصی از سهمیه  خودروي شخصی دارند از سهم 

بنزین بهره ببرند ، البته پیگیري این طرح ادامه پیدا نکرد یکی از کسانی که آن موقع با این طرح فرد با کد ملی تعلق می گرفت تا همه از یارانه 

مخالفت کرد ، من بودم؛ چراکه ساختار هاي الزم براي اجراي چنین طرحی ایجاد نشده است و سازوکار خاص خود را می طلبد تا روي قیمت

بنزین موافقتی صورت نگرفته ، البته این طرح از دستور کار خارج بنزین اثري نداشته باشد هنوز با اجراي طرح اصالح نحوه سهمیه بندي 

مجلس نشده است ،
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ولی با توجه به شرایط موجود و مسائلی مثل بودجه در اولویت کار مجلس قرار ندارد 

فریدون عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژي مجلس نیز در این باره اظهار کرد : هر کاري قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جاي کوچکی

اجرا شود ، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند ، می تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرند ولی مقدمات کار این است که باید

حامل هاي انرژي اظهار نظر کرد . از کار هاي کارشناسی انجام شود ، درآمد هاي مردم و نظام حقوق و دستمزد اصالح شود تا بعد بتوان در مورد 

حامل هاي انرژي در این آنجا که درآمد ها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است ، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی ، مصرف یا قیمت 

مکان ها امتحان شود او افزود : این کار آزادسازي قیمت نخواهد بود بلکه این مقدمه واقعی سازي قیمت ها و واقعی سازي دستمزدهاست ، یعنی

ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم قیمت بستگی به وزارت نفت دارد ، چراکه این نهاد می داند قیمت تمام شده ، هزینه حمل و نقل ، درصد

سهم جایگاه هاي توزیع و چه میزان است براي این کار باید میزان قیمت تمام شده ، قیمت جهانی ، فوب خلیج فارس و بررسی شود و سپس با در

نظر گرفتن سود ، قیمت مشخص شود من اطالعی از اینکه میزان یارانه ها تغییر می کند یا خیر ندارم ، اما منطق حکم می کند که اگر پول اضافه

اي از مردم دریافت می شود به اقشار هدف کمک و مبلغی پرداخت شود که زندگی آن ها آسیب نبیند عباسی دوانی گفت : اگر به صورت مرحله اي

پیش برویم و طرح هاي مختلف در کمیسیون هاي کارشناسی بررسی شود و اندیشکده هاي مختلف ، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر دهند؛

یعنی یک داده برداري از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست بر مبناي این موارد یک مدل درست کنند و در یک جاي کوچکی خارج از کاغذ و

کامپیوتر آن را اجرا کنند و بازخورد ها و عواقب آن را بررسی کنند و اصالحاتی روي طرح انجام دهند تا روش نهایی استخراج شود ، لزوما اثر تورمی

بنزین شایعه است پس از این سخنان عباسی دوانی ، حسین شمسیان راد سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی نخواهد داشت افزایش قیمت 

سازمان منطقه آزاد کیش ، در واکنش به اظهارات او ، گفت : خبر افزایش قیمت را قویًا و با اطمینان تکذیب می کنم ، چنین خبري اساسًا صحت

بنزین سهمیه اي و آزاد به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و مردم با آرامش به زندگی خود بپردازند ، زیرا معتقدم که این نماینده مجلس ندارد نرخ 

حامل هاي انرژي نیازمند مصوبه مجلس است و بنزین براساس کدملی کامال بی اطالع است تغییر قیمت هاي  ، از جزئیات طرح تخصیص 

اساسٌا مجلس در این خصوص هیچگونه مصوبه اي نداشته است از آن جا که طبق گفته عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژي مجلس شوراي

اسالمی ، قیمت در این زمینه به وزارت نفت بستگی دارد ، باشگاه خبرنگاران جوان موضوع را از این وزارتخانه پیگیري کرد هوشنگ فالحتیان

بنزین ندارد و معاون برنامه ریزي وزارت نفت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت : دولت هیچگونه اراده اي براي افزایش قیمت 

ستاد اطالع رسانی دولت ، متعاقبًا در این ارتباط ، توضیحات الزم را ارائه می دهند موضوعی که در رسانه ها و فضاي مجازي مطرح شده ، کامًال

ي که به مردم تحویل می شود ، افزایش قیمتی داشته باشد  بنزین تکذیب می شود دولت در نظر ندارد تا براي 

او درباره تغییر در شیوه تخصیص سهمیه ها نیز اظهار نظري نداشت و تاکید کرد که موضوع از طریق ستاد اطالع رسانی دولت ، اطالع رسانی می

بنزین گران شود و تصمیم هاي دولت یک شبه نیست ، شود ، موضوعی که علی بهادري جهرمی سخنگوي دولت درباره آن ، گفت : قرار نیست 

به طور حتم اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاري و عمومی مردم اثر بگذارد ، جوانب مختلف آن سنجیده می شود .  

بنزین به جاي خودرو ها به افراد اختصاص یابد و قیمت درباره این طرح نیز مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش ، سهمیه 

بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت . بنزین سهمیه اي و 3000 تومان براي  عرضه همان نرخ عادي 1500 تومان براي 

سخنگوي دولت تصریح کرد : هم اکنون اگر کسی خودرو نداشته باشد ،
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سوخت ، سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است اما کسی که براي نمونه ، چهار خودرو بنزین استفاده کند در حالی که  نمی تواند از سهمیه 

داشته باشد ، چهار برابر سهمیه استفاده می کند .  

سوخت دیده نمی شود اما با این تغییر که به صورت آزمایشی بنا شده طبیعتًا این روش ناعادالنه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در 

سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند ، انجام شود ، کسی که خودرو ندارد هم می تواند سهمیه 

بنزین صحت ندارد .   بنابراین خبرسازي ها پیرامون افزایش قیمت 

سوخت نیز پیگیري کرد تا مشخص شود جزئیات بیشتر هفته آینده مشخص می شود باشگاه خبرنگاران جوان این مسئله را از صنف جایگاهداران 

بنزین یا نحوه سهمیه بندي آن به این صنف ابالغ شده یا خیر؟ اسداهللا قلیزاده رئیس انجمن که ابالغیه اي یا دستورالعملی مبنی بر تغییر نرخ 

صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده هاي نفتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این رابطه ، گفت : تاکنون هیچ ابالغیه اي

سوخت از شیوه تخصیص آن به افراد سوخت داده نشده است . موضوع تغییر در نحوه عرضه  بنزین به جایگاهداران عرضه  درباره افزایش نرخ 

سوخت به خودرو ها نیز ، مدت هاست که مطرح شده و مربوط به روز هاي اخیر نیست؛ البته این مسئله بر اساس کدملی به جاي تخصیص دادن 

سوخت نرسیده و موضوع نیز به صورت محرمانه در تاکنون قطعی نشده است او افزود : هرچند که ابالغی در این مورد به انجمن جایگاهداران 

دولت مطرح بوده ، اما به هر حال اکنون از حالت محرمانگی درآمده و به سطح مردم و رسانه ها رسیده است به طور کلی ، بحث اجراي این طرح در

قشم و کیش قطعی است ، اما فقط به صورت آزمایشی قرار است که این کار انجام شود و چیزي قطعی نیست شاید به نتیجه برسد و شاید هم نرسد

، جزئیات بیشتر این مسئله نیز در هفته آینده مشخص خواهد شد 

بنزین یا حتی گازوئیل مطرح نشده است و از سوي دیگر ، بسیاري از در الیحه بودجه سال 1401 ، هیچ ماده یا تبصره اي مبنی بر افزایش نرخ 

بنزین ، نحوه سهمیه بندي و نرخ این حامل انرژي نیاز کارشناسان عقیده دارند که براي اصالح ساختاري اقتصادي کشور و کاهش میزان مصرف 

بنزین نیازمند چکش کاري ! ؛ دولت به تغییراتی دارد که مشروح آن در یک گزارش دیگر باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «سهمیه بندي 

سیزدهم چه باید کند؟» قابل مطالعه است . گزارش از رقیه هویدا انتهاي پیام/
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خبرگزاري صنایع

آینده انرژي ایران 6|زخم عمیق یارانه انرژي بر پیکر برق هسته اي/ امکان توسعه نیروگاه
اتمی با جراحی اقتصاد انرژي

 

حامل هاي انرژي از جمله برق ، ضربات جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، نظام تعرفه گذاري فعلی 

کشور وارد کرده است .

حامل هاي انرژي از جمله برق ، ضربات جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، نظام تعرفه گذاري فعلی 

کشور وارد کرده است توقف روند پرسرعت توسعه زیرساخت هاي برقی کشور و شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا از جمله زخم هاي عمیق

کاري است که نظام تعرفه گذاري یارانه اي زمینه آن را به وجود آورده است بر این اساس یکی از ابعاد پنهان نظام تعرفه گذاري غلط در حوزه برق

به توقف روند توسعه زیرساخت هاي برق اتمی در کشور منتهی شده است به عبارت دیگر نظام تعرفه گذاري یارانه اي از 2 جنبه به عنوان سدي

نفوذناپذیر اجازه هرگونه فعالیت در حوزه صنعت برق هسته اي را گرفته است در همین راستا ، ششمین گزارش از پرونده «آینده انرژي ایران» به

بررسی یکی دیگر از عامل رشد کند توسعه انرژي اتمی در کشور می پردازد *گاز طبیعی رایگان نیروگاه ها ، ارزان ترین برق دنیا را براي کشور غیر

سوخت هاي فسیلی است در حال اقتصادي می کند اولین سد نظام تعرفه گذاري یارانه در مسیر توسعه انرژي اتمی کشور ، مسئله تعرفه گذاري 

سوخت هاي فسیلی که عمده مصارف نیروگاه هاي کشور را در بر می گیرد ، براي واحدهاي تولید برق 5 حاضر هزینه گاز طبیعی به عنوان یک 

تومان براي هر متر مکعب برآورد می شود این در حالیست که هزینه هر متر مکعب گاز صادراتی با نرخ دالر 25 هزار تومان در حال حاضر 5 هزار

تومان است از طرفی هزینه گاز طبیعی فروخته شده به واحدهاي پتروشیمی نیز با اتکا به نرخ دالر مذکور برابر 3 هزار تومان برآورد می شود با توجه

به موارد ذکر شده ، نیروگاه هاي حرارتی کشور معادل 0 1 درصد نرخ گاز صادراتی و 0 15 درصد نرخ گاز خوراك پتروشیمی هاي کشور بوده است

*قیمت گاز نیروگاه ها تقریبا هیچ به استناد اطالعات ارائه شده از سوي شرکت ملی گاز ایران ، واحدهاي نیروگاهی در سال گذشته 69 میلیارد متر

سوخت پرداخت کرده اند این اتفاق در شرایط رخ می دهد که مکعب گاز مصرف کرده اند و براي این میزان استفاده تنها 345 میلیارد تومان هزینه 

این میزان گاز در بازارهاي خارجی در دسترس کشور 345 هزار میلیارد تومان و در بازار پتروشیمی داخل کشور 207 هزار میلیارد تومان ارزش دارد

به عبارت دیگر میزان پرداختی نیروگاه ها براي گاز طبیعی تقریبا صفر بوده و در کمترین حالت ، مابه تفاوت ارزش گاز نیروگاهی نسبت به گاز

پتروشیمی معادل 207 میلیارد تومان یارانه گاز طبیعی به واحدهاي نیروگاهی رسیده است رایگان بودن هزینه گاز طبیعی سبب شده تا بر خالف

نقاط دیگر دنیا ، برق نیروگاه هاي حرارتی به ارزان ترین برق کشور تبدیل شده و بهره برداري از سایر منابع انرژي از جمله انرژي اتمی در مقابل

گاز اقتصادي نباشد این مسئله در شرایطی اتفاق می افتد که نیروگاه هاي حرارتی هیچ هزینه اي براي گاز طبیعی نمی پردازند ، اما نیروگاه اتمی

سوخت خود است  موظف به پرداخت هزینه 

این در حالیست که برق اتمی در یک نظام صحیح اقتصاد انرژي ، به عنوان ارزان ترین برق دنیا شناخته می شود ، در همین رابطه ، عسگر سرمست

، کارشناس انرژي در بیان هزینه تولید برق با استفاده از منابع مختلف انرژي گفت : « با در نظر گرفتن نرخ تنزیل هاي متفاوت و همچنین در نظر

سوخت ، برق اتمی در جایگاه نخست ارزان ترین برق دنیا قرار دارد . گرفتن ، هزینه سرمایه گذاري ، بهره برداري و 
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خبرگزاري صنایع

» در همین راستا یارانه پنهان اعطا شده به گاز طبیعی مورد استفاده در نیروگاه ها سبب شده تا ساخت نیروگاه اتمی در ایران نسبت به نیروگاه

حرارتی غیر اقتصادي شده و روند توسعه نیروگاه هاي هسته اي با کندي قابل توجه پیش برود *یارانه برق کمر توسعه نیروگاه هسته اي را شکست

سوخت نیروگاهی تنها عامل ضربه زننده به توسعه نیروگاه اتمی نیست و از سوي دیگر ، یارانه پرداختی در بخش برق نیز به گزارش فارس ، یارانه 

تیر آخر را به پیکر بی جان توسعه نیروگاه هسته اي شلیک می کند بر همین اساس ، در حال حاضر نرخ فروش برق به مشترکان بسیار کمتر از

هزینه تمام شده تبدیل انرژي برآورد می شود در این راستا ، استناد اظهارات مصطفی رجبی مشهدي سخنگوي صنعت برق ، 800 هزار مشترك

خانگی صنعت برق با مصرف حداقل 2 برابر الگوي منطقه ، ساالنه بیش از 13 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می کنند در شرایطی که این

مشترکان نیز از الگوي مصرف تبعیت می کردند ، و برق مازاد الگوي مورد استفاده پرمصرف ها با قیمت هر کیلووات 8 سنت معادل 2000 تومان

(نرخ هر دالر 25 هزار تومان) به کشورهاي همسایه صادر می شد ، ساالنه زمینه ارزآوري 1 میلیارد دالري معادل 26 هزار میلیارد تومانی مهیا می

شد این شیوه غلط تعرفه گذاري سبب می شود تا هزینه هاي تبدیل انرژي نیروگاه اتمی نیز پوشش داده نشود و توسعه این واحدهاي نیروگاهی با

مشکل جدي مواجه شود 

البته در بند ه تبصره 15 الیحه بودجه سال 1401 خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه

سوخت نیروگاه مذکور صورت می گیرد ، اما در صورت تصویب این بند ، باز نمی توان توسعه نیروگاه هاي اتمی را انتظار داشت ، زیر محتواي بند

سوخت در قانون بودجه سال 1399 و سال 1400 نیز تکرار شد ، اما بر اساس اطالعات رسیده ه تبصره 15 الیحه بودجه سال 1401 بدون بخش 

سوخت هیچ نیروگاهی را نمی پردازد و بر اساس گزارشات تفریغ بودجه این بند عملیاتی نشده به خبرنگار فارس ، وزارت نیرو با این ادعا که هزینه 

است . مجموع دالیل عنوان شده سبب شده تا تنها 1000 مگاوات از سبد نزدیک به 90 هزار مگاواتی تولید برق کشور به برق اتمی اختصاص داشته

باشد و توسعه 2 فاز جدید نیروگاه بوشهر نیز با کندي قابل توجه مواجه شود با توجه به موارد ذکر شده ، یارانه پنهان انرژي در قالب دو بخش یارانه

سوخت نیروگاهی را با کندي جدي مواجه کرده و تداوم شرایط گاز به نیروگاه ها و یارانه برق ، برنامه توسعه نیروگاه اتمی و متنوع سازي سبد 

کنونی می تواند زمینه تشدید شرایط کنونی را ایجاد کند بر این اساس ، استفاده از سیاست هاي تعرفه گذاري صحیح نظیر نظام تعرفه گذاري

سوخت واحدهاي نیروگاه حرارتی می توان شرایط تغییر وضع موجود را مهیا کرد پلکانی موثر در بخش برق و همچنین منطقی کردن قیمت 

انتهاي پیام/ب
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