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1400/07/18 - 1400/07/14فهرست اخبار

4 فشار ناشی از آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي به مردم 08:08 واحد مرکزي خبر

5 برنامه نروژ براي رسیدن به آالیندگی صفر (اتحادیه طال) دنیاي اقتصاد

6 انرژي ، قلب اقتصاد کشور 16:04 برق نیوز

8 با اشاره به بحران سوخت در اروپا؛/الوروف : آماده توافق درباره مکانیسم هاي اضطرار... 09:18 مهر

9 رمزگشایی از پیدا و پنهان طرح وان انرژي/ طرحی در مسیر تعمیق اقتصاد یارانه اي (مشرق) 00:29 فارس نیوز

مصرف بنزین با وجود شرایط قرمز کرو...  در 6 ماهه اول امسال به ثبت رسید؛/رشد 14 درصدي 

(روزنامه شروع,خبرگزاري صنایع)

14 16:37 ایرنا

15 جمع آوري بیش از هزار بخاري نفتی از مدارس ایالم 12:16 ایلنا

انرژي خورشیدي 16 ◄ جاده اي براي تولید  09:05 تین نیوز

17 بحران امنیت انرژي؛/5 کشور اروپایی خواستار تحقیق درباره علت افزایش بهاي گاز شدند 11:25 مهر

18 آیا صدرنشین صادرات بنزین خاورمیانه از بازار حذف می شود؟ 11:20 ایرنا

 دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛/«گواهی هاي صرفه جویی انرژي»...

(سنا,ایران اکونومیست,بورس نیوز)

20 09:40 ایستانیوز

22 ارزیابی سالح استراتژیک ایران در بازار انرژي دنیاي اقتصاد

26 افزایش متوسط سن خودروها در آمریکا دنیاي اقتصاد

 گزارش تسنیم| قطعی برق در زمستان امسال وحشتناك تر از تابستان خواهد بود؟

(مشرق,تابناك,مشرق,میزان,خبرگزاري صنایع,اترك نیوز)

27 00:23 تسنیم

بهینه سازي مصرف سوخت
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واحد مرکزي خبر

1400/07/18
08:08

فشار ناشی از آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي به مردم

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ، استاندار آذربایجان شرقی شب گذشته در این نشست ، با اشاره به افزایش تعرفه سوخت و گاز

صنایع ، افزایش چند برابري نرخ گازبهاء صنایع را غیرمتعارف دانست و آزادسازي این نرخ به صورت تدریجی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ، استاندار آذربایجان شرقی شب گذشته در این نشست ، با اشاره به افزایش تعرفه سوخت و

گاز صنایع ، افزایش چند برابري نرخ گازبهاء صنایع را غیرمتعارف دانست و آزادسازي این نرخ به صورت تدریجی را خواستار شد 

حامل هاي انرژي را تحمل خواهد کرد که محمدرضا پورمحمدي ادامه داد : تنها مصرف کننده واقعی ، فشار ناشی از آزادساي ناگهانی نرخ 

امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندي شده به شوراي گفتگوي مرکز و طرح در آن شورا ، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا

حامل هاي انرژي موجب باال رفتن هزینه هاي تولید می شود اما چاره اندیشی شود . رییس اتاق بازرگانی تبریز هم تصریح کرد : افزایش هزینه 

در عین حال قدرت خرید مردم باال نرفته و بدین وسیله مردم دچار مشکالتی خواهند شد یونس ژائله افزود : افزایش هزینه ها ، قیمت تمام شده

کاال را باال برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد وي ابراز عقیده کرد : اگر قرار بر

حامل هاي انرژي و هزینه سوخت است ، باید منابع حاصل از آزادسازي در راستاي افزایش یارانه هاي پرداختی به مردم هزینه شود آزادسازي نرخ 

در این جلسه همچنین اعالم شد : طی سال 98 و 99 ، حداقل 100 واحد تولیدي استان که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند استاندار

آذربایجان شرقی ضمن بیان این خبر گفت : روند برخی واگذاري هاي واحدهاي صنعتی در کشور و حتی در استان ، گاه مشکل داشته و واگذارشونده

ها اهلیت الزم را نداشته اند و بدین ترتیب کارخانه اي که برند یک شهر بوده ، به تعطیلی کشیده شده است وي ، اقتصاد استان آذربایجان شرقی را

اقتصادي بر مبناي بخش خصوصی دانست و گفت : البته در این مدت همکاري خوبی بین مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی استان شکل

گرفت که کاهش نرخ بیکاري ، افزایش صادرات و همچنین باال رفتن تعداد پروانه هاي بهره برداري از جمله نتایج این همکاري بوده است

مشکالت واحدهاي تملیکی بانک ها ، اجراي قانون جدید چک و افزایش بهاي گاز صنایع مهم ترین موضوعات مطرح شده در هفتاد و هفتمین

نشست شوراي گفتگوي آذربایجان شرقی بود
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دنیاي اقتصاد

1400/07/18

اخبار مرتبط این خبر

اتحادیه طال

برنامه نروژ براي رسیدن به آالیندگی صفر

دنیاي اقتصاد : از هر 10 خودرویی که در نروژ فروخته می شود ، 9 خودرو برقی یا هیبریدي قابل شارژ است به گزارش سایپانیوز ، نروژ به تازگی به

رکوردي خیره کننده در خروج خودروهاي بنزین یا گازوئیل سوز دست یافته است بر اساس اعالم شوراي اطالعات ترافیک جاده اي نروژ در ماه سپتامبر

از هر 10 خودروي نویی که فروخته شده 9 خودرو یا تمام برقی بوده یا هیبریدي قابل شارژ 

سوخت هاي فسیلی متکی هستند آمار فروش گازوئیلی به از تمام خودروهاي سواري نو فروخته شده در سال 2021 تا به حال ، کمتر از 5 درصد به 

مراتب کمتر از بنزینی است .

برنامه نروژ براي رسیدن به آالیندگی صفر دنیاي اقتصاد : از هر 10 خودرویی که در نروژ فروخته می شود ، 9 خودرو برقی یا هیبریدي قابل شارژ

است به گزارش سایپانیوز ، نروژ به تازگی به رکوردي خیره کننده در خروج خودروهاي بنزین یا گازوئیل سوز دست یافته است بر اساس اعالم

شوراي اطالعات ترافیک جاده اي نروژ در ماه سپتامبر از هر 10 خودروي نویی که فروخته شده 9 خودرو یا تمام برقی بوده یا هیبریدي قابل شارژ از

سوخت هاي فسیلی متکی هستند آمار فروش گازوئیلی به تمام خودروهاي سواري نو فروخته شده در سال 2021 تا به حال ، کمتر از 5 درصد به 

مراتب کمتر از بنزینی است از 10 خودروي جدید فروخته شده 8 خودرو تمام برقی است و مدل Y تسال در صدر جدول فروش خودروهاي برقی

کشور نروژ است مقام دوم فروش متعلق به راوفور هیبریدي است که تنها خودروي هیبریدي در 10 خودروي اول فروش نروژ است مقام سوم متعلق

به انیاك اشکودا است نروژ تالش می کند تا سال 2025 تمامی خودروهاي نوي عرضه شده به بازار آالیندگی صفر داشته باشند براي رسیدن به

چنین هدفی ، مشوق هاي بسیار جذابی از سوي دولت این کشور به مردم تعلق گرفته است فدراسیون اتومبیل نروژ گزارش داده است که اگر همین

روند با همین نرخ ادامه یابد آخرین خودروهاي بنزین سوز فقط تا آوریل سال آینده در نروژ به فروش خواهند رسید و بعد از آن دیگر متوقف خواهد

شد اما آالیندگی به این سرعت به صفر نخواهد رسید یکی از دالیل آن هم این است که هنوز در بخش وانت ها و خودروهاي شاسی بلند ، میزان

تولید خودروهاي برقی در سراسر دنیا به تعداد مطلوب نرسیده است مهم ترین دالیل گرایش مردم نروژ به خودروهاي برقی ، بعد از مشوق هاي

خیره کننده دولتی ، رفع نگرانی ها درباره اضطراب پیمایش است چون در این کشور شبکه هاي شارژ خودرو به خوبی در حال گسترش است مردم

کمتر نگران ماندن در راه به خاطر خالی شدن شارژ باتري هستند دولت نروژ سیاست چماق و هویج را با هم به کار گرفته یعنی هویجی که به عنوان

پاداش اختصاص داده 25 درصد معافیت مالیاتی در مالیات ارزش افزوده است در حالی که به عنوان چماق ، جریمه هایی براي آالیندگی ناشی از

سوخت هاي دیزلی و بنزینی در نظر گرفته است انجمن خودروهاي برقی نروژ گزارش داده است : مالیات خرید براي همه خودروهاي نو ترکیبی از

وزن ، آالیندگی دي اکسید کربن و آالینده هاي نیتروژنی است یعنی هر چقدر خودرو بزرگ تر ، با وزن باالتر و گران تر باشد ، معافیت مالیاتی آن

سوخت هاي فسیلی آن بیشتر است بقیه سیاست گذاري ها هم به این تشویق بزرگ کمک می کنند از جمله قبض پارکینگ ، کمتر و جریمه هاي 

کرایه هاي حمل ونقل و هر راه دیگر که امکان تشویق مردم را به خرید خودروهاي برقی داشته باشد این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این

پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : اقتصاد بنزین ترافیک جاده خودرو
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برق نیوز

1400/07/17
16:04

انرژي ، قلب اقتصاد کشور

 

تحوالت ناشی از گذار انرژي حاکی از آن است که با توسعه انرژي هاي نو از جمله انرژي بادي و خورشیدي در یکی دو دهه آتی پنجره استفاده از درآمد

سوخت هاي فسیلی بسته خواهد شد . اخیرًا درگزارشی بین المللی آمده بود که پیش بینی می شود حدود 100میلیارد بشکه نفت ایران در سرشار فروش 

اعماق زمین مانده و هیچوقت به بازار راه نخواهد یافت با توجه به اقلیم خشک و کم باران ، صنایع فرسوده و غیررقابتی و بدون درآمدهاي نفتی نمی

توان تراز مالی مثبتی براي کشور متصور بود در شرایط دشوار کنونی یا باید «االن» کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد یا هیچ وقت

به گزارش برق نیوز ، هاشم اورعی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی نوشت : در بسیاري کشورها بخش انرژي یکی از مهم ترین قسمت

ها به شمار می رود و در ایران نیز انرژي قلب اقتصاد است از آنجا که قرار است در دولت سیزدهم شاهد تحوالتی بنیادین در اقتصاد کشور باشیم بد

نیست نگاهی به شرایط این بخش از گذشته تاکنون بیاندازیم ایران در اواسط دهه 50 ، با صادرات بیش از 5میلیون بشکه نفت در روز دومین صادر

کننده نفت جهان بود مصرف داخلی نیز در آن دوران حدود 10% صادرات یعنی 500 هزار بشکه در روز بود اکنون پس از نزدیک به نیم قرن

صادرات نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و روسیه با صادرات روزانه حدود 8 میلیون بشکه جاي ما را به عنوان دومین

صادر کننده نفت جهان گرفته است در حال حاضر در کشور سالیانه معادل 620 میلیون بشکه فرآورده نفتی به ارزش صادراتی 55 میلیارد دالر ، 220

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ارزش صادراتی 66 میلیارد دالر و 300 میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش صادراتی 36 میلیارد دالر انرژي

مصرف می شود طبق آمار رسمی آژانس بین المللی انرژي در سال 2020 میالدي مجموع یارانه پرداختی به بخش انرژي در جهان 181 میلیارد دالر

بوده که ایران با سهم 4/16 درصدي رتبه اول را به خود اختصاص داده است 

در بخش برق شرایط بدتر از این است و دولت هاي خدمت گزار یکی پس از دیگري در نهایت آینده نگري کار را به جایی رسانده اند که از 50

میلیارد دالر یارانه پرداختی به انرژي الکتریکی در جهان ، ایران یک تنه 5/12 میلیارد دالر یعنی 25% از کل یارانه برق جهان را پرداخت کرده و

رنگ مدالش از مدال پهلوان حسن یزدانی هم طالیی تر است ! بدین ترتیب شاهد آنیم که در اثر سیاست هاي غلط در بخش انرژي ، ظرف چند

دهه مصرف انرژي در کشور 11 برابر افزایش یافته و ایران از یک صادر کننده و بازیگر اصلی در بازار انرژي جهان به یک مصرف کننده بزرگ

تبدیل شده است .  

اما در این دوران که ما سخت مشغول مفت خواري بوده و باکی از آینده نداشته ایم ، دیگران چه کرده اند؟ در شمال ، کشور کوچک آذربایجان براي

افزایش توان صادراتی خود خط لوله باکو جیهان احداث کرده و در جنوب قطر با ایجاد تاسیسات عظیم میعانات گاز از میدان مشترك پارس جنوبی

سالیانه 60 میلیارد دالر گاز صادر می کند . عراق و امارات هریک روزانه 5/3 تا 4 میلیون بشکه نفت صادر می کنند و روسیه عزیزمان هم از زیر

دریاي بالتیک خط انتقال گاز نورد استریم کشیده و روزانه حدود 600 میلیون متر مکعب گاز به اروپا صادر می کند تأسف بیشتر آنکه کشور ما از

شمال و جنوب به دریا وصل است در حالی که همسایگان شمالی و شرقی ایران هیچکدام به دریاي آزاد راه ندارند و ما می توانستیم با استفاده از

موقعیت جغرافیایی فوق العاده و برخورداري از منابع سرشار انرژي فسیلی پل ارتباطی ایده آلی براي سواپ انرژي در منطقه باشیم در ادامه این

سناریو دامی به نام هسته اي براي ما پهن کرده و ما را به درون آن انداختند انواع تحریم ها را بر ما تحمیل کردند و کشور را با این همه نعمات به

فقر و فالکت کشاندند و ما اصرار داریم در این دام جوالن داده و دلمان را خوش کنیم که به استقالل دست یافته ایم تحوالت ناشی از گذار انرژي

سوخت حاکی از آن است که با توسعه انرژي هاي نو از جمله انرژي بادي و خورشیدي در یکی دو دهه آتی پنجره استفاده از درآمد سرشار فروش 

هاي فسیلی بسته خواهد شد اخیرًا درگزارشی بین المللی آمده بود که پیش بینی می شود حدود 100میلیارد بشکه نفت ایران در اعماق زمین مانده

و هیچوقت به بازار راه نخواهد یافت با توجه به اقلیم خشک و کم باران ،
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صنایع فرسوده و غیررقابتی و بدون درآمدهاي نفتی نمی توان تراز مالی مثبتی براي کشور متصور بود در شرایط دشوار کنونی یا باید «االن» کشور

را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد یا هیچ وقت بدین ترتیب چنانچه به راهبردهاي همیشگی خود در بخش انرژي یعنی کاهش صادرات و

افزایش مصرف داخلی ادامه دهیم ، قطعًا به جایی نخواهیم رسید به طور سنتی همواره بخش بزرگی از درآمد دولت از صادرات نفت و گاز تامین شده

است منابعی که در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته اند اما مخارج دولت از جمله هزینه هاي نظامی ، حقوق کارکنان و غیره دایم در حال

افزایش است و در نتیجه دولت دچار کسري بودجه شده است لذا دولتها در این چند دهه بجاي قبول زحمت و اعمال اصالحات اساسی در نظام

اقتصادي کشور ، راه آسان را برگزیده و به افزایش حجم نقدینگی روي آورده اند یعنی بر سر شاخ نشسته و بن می برند واقعیت این است که بخش

انرژي به اقتصاد کشور گره خورده است بیماري مزمن اقتصاد کشور یعنی کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها را نمی توان براي همیشه با وعده و

وعید درمان کرد امروز ویژگی هاي بارز اقتصاد کشور عدم برخورداري از رشد اقتصادي ، نرخ تورم باال ، بیکاري و از همه مهمتر ناامیدي گسترده در

سطح جامعه است ملت ایران از سر ناچاري یک بار دیگر به نظام حکمرانی اعتماد کرده است با سیاست هاي فعلی چه در بخش اقتصادي و چه در

مواجهه با جهان و جهانیان نمی توان کشور را به توسعه و ملت را به رفاه رساند و تنها نتیجه اي که می توان انتظار داشت توزیع فقر بیشتر براي

اکثریت قاطع و البته ثروت هاي نجومی براي اقلیتی کوچک است 

جامعه به خود حق می دهد از خود بپرسد چرا با وجود پیشرفت هاي خیره کننده فناوري در نیم قرن اخیر که هدف نهایی آن رفاه اقتصادي و

اجتماعی است امروز با معضالت عدیده کمبود آب ، برق و حتی تامین مایحتاج اولیه زندگی روبروست؟ توسعه ارتباطات و فضاي مجازي این امکان

را فراهم آورده که شرایط زندگی مردم را در سایر کشورها از جمله همسایگان دیده و وضعیت معیشتی خود را با آنان مقایسه کند . مخلص کالم

اینکه مادامی که نظام حکمرانی و دولت در آفتاب و در سایه ، کشور را در چنگال خود گرفته و در جایگاه قبله عالم به روش ارباب رعیتی ، که از

ویژگی هاي بارز فرهنگ ایرانیست ، ادامه دهد راه به جایی نخواهد برد باید این واقعیت را قبول کنیم که کشور را ملت می سازد و نه دولت و نظام 

از ملتی که به دنبال مهاجرت نه به آمریکا و اروپا بلکه به هر جاي دنیاست و نهایت آرزویش خریدن خانه در ترکیه است چگونه می توان انتظار

داشت که کشور را بسازد؟ این روزها که جوانان غیور کشور موفق شدند در دنیاي کشتی با ایستادن بر سکوي قهرمانی جهان دل ملت را شاد کنند ،

کاش می شد دولت مردان کشورمان در این چهار دهه را نیز به مسابقات جهانی کشورداري اعزام کنیم تا ببینیم مدالشان چه رنگ است ! منبع :

جهان اقتصاد.
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با اشاره به بحران سوخت در اروپا؛/الوروف : آماده توافق درباره مکانیسم هاي اضطراري
انرژي هستیم

 

وزیر خارجه روسیه می گوید به شرط رعایت مساوات و تأمین منافع براي هر دو طرف ، مسکو آماده است براي کمک به رفع بحران سوخت در قاره سبز

، سازوکارهاي اضطراري را اتخاذ کند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنیک ، سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه از آمادگی این کشور براي همکاري با اتحادیه اروپا در راستاي

اتخاذ سازوکارهاي اضطراري در حوزه انرژي خبر داد که با توجه به بحران فعلی سوخت در قاره سبز ، براي هر دو طرف عادالنه و سودآور باشد وي

سوخت هاي فسیلی در بازارهاي افزود : با اتخاذ این سازوکارها می توانیم قراردادهایی را با توجه به افت ناگهانی دما تنظیم کنیم افزایش بهاي 

اروپایی ضرورت همکاري نظام مند مسکو و اتحادیه اروپا را به ویژه در بازار گاز طبیعی بیش از پیش عیان می کند حال آنکه بهاي برق در اروپا نیز

افزایش یافته است پیشتر «دیمیتري پسکوف» سخنگوي کاخ کرملین گفته بود که مسکو با ادعاي «جیک سالیوان» (Jake Sullivan) مشاور

امنیت ملی دولت آمریکا مبنی بر استفاده روسیه از منابع انرژي خود به عنوان سالح مخالف است پسکوف در این باره به خبرنگاران گفت : این یک

ارزیابی اشتباه است اوًال خود اروپایی ها در سطح دولتی اعتراف می کنند که روسیه به طور کامل تمام تعهدات خود را اجرا می کند ثانیًا ، روسیه

آماده است تا به سرعت در مورد قراردادهاي جدید بحث کند که تعدیل کننده بالمنازعی در برابر نوسانات فعلی بازار است این یک راز نیست و بارها

گفته شده است وي همچنین تاکید کرد که روسیه هرگز «حتی در سخت ترین زمان» عرضه گاز را متوقف نکرده است چرا که هرگز از منابع انرژي

به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نمی کند پسکوف در پایان افزود : این آمریکا است که مدام با تحریم هایش پروژه هاي انرژي صرفًا تجاري را

تهدید می کند پروژه هایی که می توانند سهم به سزایی در تثبیت بازارهاي انرژي اروپا داشته باشند در این مورد ، ایاالت متحده به طور مستقیم از

مسائل مرتبط با انرژي به عنوان ابزاري براي باج خواهی سیاسی و تجاري استفاده می کند روسیه یک کشور مسئول و پایبند به تعهدات خود بوده

است و خواهد ماند و آماده پاسخگویی به نیازهاي فزاینده شرکاي اروپایی به منابع انرژي است
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رمزگشایی از پیدا و پنهان طرح وان انرژي/ طرحی در مسیر تعمیق اقتصاد یارانه اي

 

حامل هاي انرژي در ایران دیگر صرفا یک بعد اقتصادي ندارد ، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی را نیز شامل می شود ، الزم است با توجه به اینکه موضوع 

که در ارائه طرح هاي مربوط به این حوزه همچون "طرِح وان" حساسیت هاي الزم را به خرج داد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، آبان 98 یکی از نقاط عطف تاریخی است که براي حل یکی از مسائل مهم حوزه انرژي یک بحران

امنیتی اجتماعی در کشور ایجاد شد و البته نقش دولت دوازدهم در این نابسامانی اجتماعی غیرقابل انکار است 

اعالم ناگهانی افزایش قیمت بنزین تا سه برابر قیمت قبلی و بی توجهی نسبت به معیشت مردم و حتی تمسخر آنها با ارائه توضیحاتی همچون

اینکه "من هم خودم صبح جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین شدم" زنگ خطري را براي همه دلسوزان از جمله کارشناسان انرژي به صدا درآورد

که اگر به صورت پیشگیرانه فکري به حال معضالت مربوط به قیمت گذاري و توزیع سوخت نشوند ، ممکن است ، دولت دوباره از سر ناچاري سهوا

یا عمدا دست به چنین اقداماتی بزند . در این بین طرح هایی مانند طرح توسعه CNG و LPG به عنوان جایگزین هاي بنزین در سبد سوخت

خودروها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت تا با کاهش وابستگی مردم به بنزین ، اثرات تخریبی تکرار احتمالی حوادث آبان ماه را کم کند در

واقع واضح است که ادامه شرایط فعلی مبنی بر اعطاي یارانه انرژي که عمده آن نیز به جیب ثروتمندان و اقشار پردرآمد می رود ممکن نیست و باید

حامل هاي حامل هاي انرژي در پیش گرفت البته یک استدالل دیگر نیز در مواجهه با واقعی کردن قیمت  مسیري براي واقعی کردن قیمت 

حامل هاي انرژي نیز به قیمت جهانی و دالري باشد" لذا انرژي همواره مطرح بوده است : "مگر مردم درآمدهایشان دالري است که قیمت 

ضرورت واقعی سازي قیمت حامل ها در کنار این استدالل منطقی و از طرفی تاب آوري پایین جامعه ایران در برابر اصالحات ساختاري ، حل مسئله

حامل هاي انرژي را بسیار پیچیده و الینحل کرده است  قیمت 

حامل حامل هاي انرژي وجود دارد؟ شاید این سوال مطرح شود که اصال چه نیازي به واقعی کردن قیمت  *چه نیازي به واقعی کردن قیمت 

حامل هاي هاي انرژي است؟ هر چند پاسخ به این سوال نیاز به یک بحث مفصل دارد ، اما در یک جمله می توان گفت که قیمت یارانه اي 

انرژي ، تمامی روابط اقتصادي بین دولت و بنگاه ها و موضوعاتی مثل بهره وري انرژي و اقتصاد رقابتی در ایران را تحت الشعاع قرار داده و از

حالت نرمال خارج کرده است .  

بی راه نیست اگر ادعا کنیم ضعف بسیاري از صنایع پیشران کشور مثل صنعت پاالیشگاهی و نیروگاهی به دلیل قیمت هاي یارانه اي است ، زیرا به

حامل هاي انرژي ، حجم گردش مالی در این صنایع در مقایسه با سایر کشورها به شدت کاهش یافته است ، دلیل نظام یارانه اي پرداخت قیمت 

به طوري که اساسا امکان سرمایه گذاري براي ارتقاي بهره وري آنها در ایران وجود ندارد . 

حامل هاي انرژي وجود دارد ، به پس تا بدین جاي کار صورِت مسئله به این شکل تعریف می شود که چه راهکاري براي واقعی کردن قیمت 

طوري که کمترین فشار به معیشت مردم وارد شده و از طرفی توزیع یارانه انرژي نیز از وضعیت ناعادالنه خارج شود؟ در این صورت بدون اینکه

آسیبی به معیشت مردم وارد شود ، بعد از دوره گذار از مراحل اجرا ، مردم و دولت از مزایاي بی شمار اصالح قیمت ها و در نتیجه اصالح روابط

اقتصادي بین بنگاه ها و دولت در کل اقتصاد کشور بهره مند خواهند شد .  

در نتیجه محور اصلی هر یک از طرح هاي اصالحی ،
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حامل هاي انرژي تعریف شود و دو محوِر مکمل ضربه گیري براي جلوگیري از وارد شدن آسیب به معیشت باید حول موضوع واقعی کردن قیمت 

مردم و توزیع عادالنه یارانه انرژي در مسیِر اصالح از قیمت هاي یارانه اي به قیمت هاي واقعی نیز باید به عنوان دو بال مکمل در نظر گرفته شود .

حامل هاي انرژي توسط کارشناسان مطرح مصرف بنزین و  با این مقدمه به بررسی طرح هایی می پردازیم که از آبان 98 براي بهبود اوضاع 

شده است *تخصیص بنزین به هر فرد به جاي خودرو ، ایده اي براي عادالنه کردن توزیع یارانه ها نخستین طرحی که در مواجهه با مسائل

حامل هاي انرژي تعریف شد ، طرح "تخصیص بنزین به هر فرد (خانوار) به جاي هر خودرو" بود این طرح توسط کمیسیون انرژي پیرامون 

مجلس شوراي اسالمی و با محوریت عادالنه کردن نظام توزیع یارانه بنزین تهیه و تدوین شد 

طراحان این طرح معتقد بودند که در حال حاضر 40 درصد از خانوارهاي جامعه (معادل 70 درصد از کل جمعیت) داراي یک یا چند خودرو هستند و

بنزین سهمیه اي دریافت می کنند و 60 درصد خانوارها (معادل 30 درصد جمعیت) هیچ سهمی از بنزین ندارند (عمدتا خانوارهاي کوچک صاحب

خودرو نیستند و دلیل تفاوت درصدها به این موضوع برمی گردد) . در نتیجه خانوارهاي صاحب خودرو که عمدتا از اقشار پردرآمد هستند ، از یارانه

مصرف بنزین و بنزین بهره مند می شوند ولی خانوارهاي فاقد خودرو که از قضا درآمد کمتري هم دارند از این یارانه سهمی ندارند تصویر 1 میزان 

سهم هزینه آن در درآمد خانوارها ایده اصلی این طرح براي حل این مشکل ، تخصیِص سهمیِه بنزین به هر فرِد خانوار به جاي هر خودرو بود بدین

صورت خانوارهایی که فاقد خودرو هستند ، نیز به صورت ماهانه سهمیه اي مشخص از بنزین یارانه اي دریافت می کنند که می توانند این سهمیه

را در بستر بورس مانندي که ایجاد می شود ، به صاحبان خودرو بفروشند و بدین صورت درآمد کسب کرده و معادل خانوارهاي صاحب خودرو از

یارانه بنزین بهره مند شوند به عنوان مثال فرض کنید مصرف روزانه بنزین سهمیه اي در کشور 60 میلیون لیتر است که این میزان تنها بین

صاحبان خودرو توزیع می شود با اجراي طرح مذکور ، این 60 میلیون لیتر بین همه افراد توزیع می شود و بدین ترتیب انگار از سهم بنزین یارانه اي

صاحبین خودرو کم شده و به خانوارهاي فاقد خودرو سهم بنزین تعلق می گیرد در نتیجه صاحبان خودرو براي تامین بنزین موردنیاز مجبور می

شوند در یک بستر بورس مانند سهم بنزین خانوارهاي فاقد خودرو را خریداري کرده و بدین صورت مبلغی را به آنها پرداخت کنند که این پرداخت

مبلغ به عادالنه کردن توزیع یارانه بنزین کمک می کند مالک شریعتی سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی درباره این طرح

توضیحات بیشتري را می دهد 

کلیپ 1 توضیح طرح بنزینی کمیسیون انرژي *آیا تغییر شیوه توزیع بنزین راه حلی کارشناسی براي فقیرزدایی است؟ هر چند این طرح از جنبه

هایی تاثیرات مثبتی بر معیشت مردم دارد ، اما به طور کلی براي انتخاب یک طرح به عنوان طرح برگزیده براي حل مشکالت موجود در حوزه

حامل هاي انرژي باید آن را در مقایسه با سایر طرح ها سنجید و به این سوال پاسخ داد که آیا مزیت هاي طرح به معایب و هزینه هاي آن نسبت

به سایر طرح ها برتري دارد؟ فارغ از مباحث مالکیتی و دیدگاه هاي موجود نسبت به انفال در ماجراي بنزین ، در مواجهه با این طرح یک سوال

مطرح می شود اینکه آیا توزیع عادالنه یارانه انرژي تنها از طریق طرح کمیسیون انرژي مجلس ممکن می شود؟ آیا به عنوان مثال این امکان وجود

ندارد که با بازي با پلکان هاي تعرفه اي در قیمت بنزین ، توزیع یارانه انرژي را بهبود داد؟ البته در پاسخ به این سوال گفته می شود که هدف از این

طرح تنها توزیِع عادالنه یارانه بنزین نیست ، بلکه این قصد نیز وجود دارد که با افزایش گستره پرداخت یارانه بنزین از صاحبان خودرو به همه

خانوارها ، موضوع فقرزدایی و کمک به دهک هاي پایین جامعه نیز انجام شود .  

اما آیا یک تجربه جهانی مشابه وجود دارد که کشوري توانسته باشد با توزیع بنزین بین مردم فقر را ریشه کن کند؟ یا اینکه اساسا سیاست هاي

فقرزدایی ، سیاست هاي مشخصی در حوزه ارائه آموزش و سالمت باکیفیت به تمامی اقشار جامعه تعریف می شوند؟ به نظر می رسد ، اگر ما به

بهانه فقرزدایی بخواهیم بنزین را به صورت مساوي بین مردم توزیع کنیم ،
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آن موقع این سوال ایجاد می شود که چرا براي مابقی منابع انرژي و طبیعی این اتفاق نیفتد؟ یعنی براي فقرزدایی ، مورِد بنزین براي سایر منابع

طبیعی مثل گاز ، مس ، طال ، جنگل و همه چیز نیز قابل تعمیم است و آن موقع دیگر چیزي از نظام حکمرانی و دولت باقی نمی ماند ، زیرا هر چه

داریم را باید به صورت مصرفی بین مردم تقسیم کرده و براي همیشه با مفاهیمی چون رشد و توسعه و پیشرفت خداحافظی کنیم ، پس حتما مبناي

فکري پشت این طرح ایراد دارد . ضمن اینکه مهم ترین ایراد این طرح مربوط به فقدان «استراتژِي خروج» است 

حامل هاي انرژي تعریف شود ، درحالی که اجراي همانطور که اشاره شد محور اصلی هر یک از طرح هاي اصالحی باید در واقعی کردن قیمت 

حامل هاي انرژي از جمله بنزین نشان نمی دهد ، بلکه اتفاقا سد راه این موضوع خواهد این طرح نه تنها مسیري براي واقعی کردن قیمت هاي 

شد . این موضوع از این جهت مهم است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم چاره اي جز واقعی کردن قیمت ها نداریم و تداوم وضعیت اقتصاد یارانه

اي در نهایت منجر به اضمحالل نظام اقتصادي کشور می شود درباره استراتژِي خروج و چرایی اینکه طرح هاي این چنینی راه دشواري براي واقعی

حامل هاي انرژي محسوب می شوند در ادامه بیشتر توضیح داده می شود * شباهت ها و تفاوت هاي طرح وان با طرح کمیسیون کردن قیمت 

حامل هاي انرژي مجلس همزمان با وارد شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوري ، طرح دیگري نیز در مواجهه با چالش هاي موجود در بحث 

انرژي مطرح شد که این طرح با نام "طرح وان" در فضاي رسانه اي مشهور است در واقع همه این قصه ها را تا اینجا مطرح کردیم که به بررسی

این طرح بپردازیم که ابعاد آن بسیار گسترده تر از طرح کمیسیون انرژي مجلس است شاید بهتر باشد به جاي توضیح این طرح شما را به تماشاي

کلیپی که طراحان این طرح براي معرفی و توضیح طرح وان تولید کرده اند ، دعوت کنم بعد از مشاهده این کلیپ که در ادامه آورده شده است ، به

حامل هاي انرژي همانطور که در کلیپ مشاهده کردید طرح "وان" دو بررسی ابعاد آن خواهیم پرداخت کلیپ 2 ارائه طرح وان براي ساماندهی 

تفاوت اساسی با طرح "تخصیص بنزین به هر فرد (خانوار) به جاي هر خودرو" دارد : 1 دامنه طرح وان تنها محدود به بنزین نشده و سایر حامل ها

از جمله گاز و برق را نیز شامل می شود 2 در طرح وان یک واحد پولی یا واحد انرژي جدید به نام "وان" تعریف شده است که این واحد تعریف شده

حامل هاي انرژي مثل لیتر (بنزین) ، متر مکعب (گاز) و وات (برق) با واحدهاي پولی که همان ریال یا تومان است می باشد  رابط بین واحدهاي 

شباهت این طرح با طرح کمیسیون انرژي نیز در دو حوزه تعریف می شود : 1 نحوه تخصیص یارانه به هر فرد یا خانواده 2 شیوه کشف قیمت

حامل هاي انرژي مثل بنزین یا وان بین افراد مختلف جامعه ایجاد حامل هاي انرژي در بازار بورسی که در این دو طرح براي خرید و فروش 

خواهد شد . حال با این مقدمه به بررسی بیشتر آثار مثبت و منفی این طرح می پردازیم تصویر 2 سهم دهک هاي مختلف از یارانه بنزین ، گاز و

برق با توجه به اینکه ابعاد و دامنه طرح وان از طرح کمیسیون انرژي مجلس بسیار بزرگتر است ، پس در صورتی که در این طرح عیب و ایرادي

وجود داشته باشد یا مالحظه اي مد نظر قرار نگیرد ، تبعات منفی قابل مالحظه تري هم خواهد داشت از جمله فواید این طرح این است که به توزیع

حامل هاي انرژي نه تنها در بنزین ، بلکه در برق و گاز نیز کمک می کند و بدین صورت براي دهک هاي پایین جامعه نیز عادالنه یارانه پنهان 

حامل هاي انرژي براي یک منبع درآمدي ثابت ایجاد شود البته بار اصلی نامتوازن بودن توزیع یارانه انرژي بیشتر مربوط به بنزین است تا سایر 

مثال در بنزین دهک دهم 17 برابر دهک اول جامعه یارانه پنهان دریافت می کند ، ولی در گاز این نسبت 3 برابر است ولی به هر حال ترجیح

حامل هاي انرژي را در این طرح بگنجانند *فقدان استراتژِي خروج ، بزرگترین ایراد طرح وان اما شاید مهم طراحان این طرح این بوده که تمامی 

ترین بخش این گزارش مربوط به بررسی معایب طرح وان باشد البته شایان ذکر است که نقد معایب این طرح به معناي زیرسوال بردن زحمات تیم

کارشناسی طراح نیست ،
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بلکه هدف اصالح طرح و رفع ایرادات آن است از جمله مهمترین ایراد وارده بر این طرح این است که طرح وان همانند طرح کمیسیون انرژي فاقد

«استراتژِي خروج» است 

حامل حامل هاي انرژي باید در مسیر واقعی کردن قیمت  یعنی همانطور که گفته شد ، محور اصلی هر یک از طرح هاي پیشنهادي در حوزه 

هاي انرژي تعریف شود ، اما طرح وان نه تنها مسیري را براي واقعی کردن قیمت ها ایجاد نمی کند و به اصطالح استراتژِي خروج مشخصی ندارد

، بلکه اتفاقا مانع از اصالح ساختاري در حوزه قیمت گذاري حامل ها نیز می شود . همان طور که اشاره شد این ایراد به طرح کمیسیون انرژي نیز

وارد است حال وقت توضیح چرایی این اتفاق است 

در واقع سوال اصلی این است که چرا ادعا می کنید امکان واقعی سازي قیمت ها در طرح وان وجود ندارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که از

لحاظ تئوري اتفاقا امکان اصالح و واقعی کردن قیمت ها وجود دارد ، زیرا از این لحاظ دولت می تواند سهم وان انرژي هر یک از خانوارها را کم

کند و در نهایت در یک فرآیند آن را به صفر برساند و بدین صورت همه افراد مجبور شوند که انرژي موردنیاز خود را به قیمت صادراتی و واقعی از

حامل هاي انرژي در دولت خریداري کنند ، اما آیا در عمل چنین کاري امکان پذیر است؟ یعنی دولت می تواند بعد از اینکه از طریق فروش 

سامانه وان ، درآمدي پایدار براي حداقل 5 دهک پایین جامعه ایجاد کرد ، این درآمد را حذف کند؟ تجربه گذشته مبنی بر تالش و ناکامی دولت

یازدهم و دوازدهم براي اقناع مردم به کناره گیري از دریافت یارانه 45 هزار تومانی به خوبی نشان می دهد که چنین امري اساسا در عمل امکان

پذیر نیست . یعنی مردم اجازه نخواهند داد که درآمدي که برایشان ایجاد شده است و به آن عادت کرده اند حذف شود در حالی که به عنوان مثال از

ابتدا قرار بود یارانه نقدي براي مدت 5 سال اجراي طرح و براي حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر پرداخت شود 

عالوه بر اینکه این 45 هزار تومانی که مردم بر دریافت آن اصرار دارند با افزایش تورم در طول سال ها بی ارزش شده است ، درحالیکه وان هاي

انرژي در یک فضاي رقابتی و متناسب با افزایش قیمت دالر افزایش پیدا خواهند کرد ، در نتیجه امکان ندارد بتوان بعدها این طرح را در مسیر هدف

حامل هاي انرژي هدایت کرد . *پیچیدگی هایی اجرایی طرح وان ایراد دوم به طرح وان ناظر به پیچیدگی در اجرا نهایی یعنی آزاد کردن قیمت 

است طرحی که عموم مردم با آن درگیر خواهند بود ، حتما باید ساده و قابل فهم براي تمامی اقشار باشد که این طرح در زمیِن اجرا چنین ویژگی

ندارد مبناي این طرح هر چند در تئوري ساده و قابل فهم است اما متاسفانه شیوه اجراي آن قابل فهم و هضم براي عموم مردم نیست طبیعتا منظور

از مردم تنها دانشگاهیان یا پژوهش گران نیست ، بلکه منظور از مردم شامل مردمی که بی سواد هستند و یا امکان استفاده از اپلیکیشن و تکنولوژي

جدید را ندارند هم می شود که این تعداد در ایران درصد قابل مالحظه اي هستند غیر از قابل فهم نبودن یا سخت قابل فهم بودن این طرح ، با یک

مثال ساده می توان پیچیدگی این طرح را متوجه شد فرض کنید شما وارد پمپ بنزین شده اید و می خواهید به خودروي خود بنزین بزنید از طرفی

حساب وان شما نیز خالی است حال باید چه کرد؟ ابتدا باید محاسبه کرد که براي خرید فالن مقدار بنزین به چه مقدار وان نیاز است و براي خرید

فالن مقدار وان چقدر باید پول پرداخت کرد سپس از حساب بانکی خود مقداري پول به حساب دولت واریز کرده تا در ادامه وان الزم خریداري می

شود ، حال صاحب خودرو باید با وان خریداري شده ، بنزین بخرد یعنی انگار شما در این طرح یک واحد ارزش دیگر به نام "وان" را بین واحد پولی

و واحد انرژي اضافه کرده اید که این موضوع پیچیدگی کار را دو چندان می کند *ایجاد بازاِر وان می تواند بستري براي سفته بازي فراهم کند ایراد

سوم به این طرح از جنبه هزینه هاي ایجاد زیرساخت وارد است در این طرح باید تمامی پمپ بنزین ها ، افراد ، ادارات گاز و برق و 

به نحوي به سامانه وان دسترسی پیدا کنند که معلوم نیست براي ایجاد این زیرساخت به چه بودجه اي نیاز است و اینکه آیا در ایران اساسا امکان

ایجاد چنین زیرساخت هوشمندي وجود دارد؟ این موضوع را بگذارید کنار تجربه مردم براي دریافت رمِز پویا که زیرساخت آن در مقایسه با طرح وان

تقریبا هیچ است ولی چقدر مردم براي همین تغییر کوچک اذیت شدند .  

حال زیرساخت این طرح با این عظمت را چگونه می توان ایجاد کرد ،
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به نحوي که به درستی کار کند؟ اساسا وقتی راهکارهاي دیگري وجود دارد که هم ساده و قابل فهم هستند و هم نیاز به زیرساخت پیچیده اي

ندارند چه اصراري به اجراي چنین طرح هاي پیچیده اي است؟ ایراد چهارم به این طرح مربوط به ایجاد یک واحد ارزش جدید به نام واحد وان است

. این واحد می تواند در آینده در نقش یک واحد پولی ظاهر شده و بستر دالل پروري و سفته بازي را در این طرح ایجاد کند مثال افرادي پیدا شوند

که در ابتداي ماه وان هاي مابقی مردم را بخرند و در آخر ماه با احتکار وان ها ، آن را با قیمت گزافی به فروش برسانند یعنی با اجراي این طرح

یک بازار وانی در کنار سایر بازارها ایجاد می شود که هزار جور کار می توان در آن انجام داد 

به طور کلی همانطور که اشاره شد هدف از نقد این طرح اصال به معناي زیرسوال بردن تالش هاي تیم کارگروه دولت سایه در این سال ها نبوده

حامل هاي انرژي در ایران دیگر صرفا تنها یک بعد اقتصادي ندارند ، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی را نیز است ، بلکه با توجه به اینکه موضوع 

شامل می شوند الزم است که در ارائه و بررسی طرح هاي مربوط به این حوزه حساسیت هاي الزم را به خرج داد و به گونه اي پیش نرفت که

حامل هاي انرژي دور کند و یا تبعات دیگري داشته و اساسا در اجراي یک طرح علیرغم یک مزیت جزئی ، براي همیشه ما را از اصالح قیمت 

بعد اجرایی قابل پیاده سازي نباشد . انتهاي پیام/ب
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ایرنا

1400/07/15
16:37

اخبار مرتبط این خبر

روزنامه شروع

خبرگزاري صنایع

مصرف بنزین با وجود شرایط قرمز در 6 ماهه اول امسال به ثبت رسید؛/رشد 14 درصدي 
کرونایی

 

تهران – ایرنا – ایرانی ها در حالی در 6 ماهه نخست امسال و همزمان با شرایط قرمز کرونایی ، روزانه 85 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند که این

عدد براي 6 ماهه اول سال 99 ، حدود 74 . 5 میلیون لیتر بوده است و حکایت از رشدي 14 درصدي دارد

مصرف بنزین شتاب گرفته ، مجموعه سیاستگذاران کشور به فکر راهکارهایی براي کنترل به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، هر زمان که رشد 

مصرف بنزین رو به افزایش مصرف و بهینه سازي آن افتاده اند براي نخستین بار اواخر دهه 80 بود که سهمیه بندي بنزین مطرح شد در آن زمان 

بود ، قیمت دالر چند سالی ثابت مانده بود و این در شرایطی بود که نفت در بازارهاي جهانی گران می شد همین موضوع قیمت واقعی بنزین را

افزایش داد اما در عمل قیمت در ایران ثابت بود که باعث می شد مصرف هر روز بیشتر شود همچنین قاچاق سوخت نیز بیشتر شده بود و روزانه تا

مصرف بنزین تا حدي فروکش کرد 25 میلیون لیتر سوخت که از آن جمله می توان به بنزین نیز اشاره کرد ، از کشور قاچاق می شد با آن اقدام ، 

اما این روند دوام چندانی نداشت کاهش قیمت نفت و ثبات قیمت ارز از سال 93 به بعد سبب شد تا به تدریج سهمیه بندي بی اثر شود در میانه دهه

90 بود که بنزین تک نرخی شد و سهمیه بندي دیگر لزومی نداشت نوسان هاي شدید نرخ ارز که از اواخر سال 96 آغاز شد اما دوباره فاصله قیمت

مصرف بنزین از باالي 100 میلیون بنزین را با قیمت واقعی آن افزایش داد و آبان سال 98 بود که بنزین بار دیگر سهمیه بندي شد با آن اقدام نیز 

مصرف بنزین کمتر شد فروردین سال 99 ، حتی لیتر در روز به حدود 75 میلیون لیتر رسید اواخر سال 98 با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها ، 

مصرف بنزین اگرچه در سال گذشته حدود 80 میلیون لیتر در روز بود اما از ابتداي در روزهایی مصرف تا 40 میلیون لیتر در روز پایین آمد میانگین 

مصرف بنزین باعث شد تا میانگین مصرف این سوخت در 6 ماهه اول امسال ، به 85 میلیون مصرف بنزین دوباره اوج گرفت افزایش  امسال 

مصرف بنزین در مدت مشابه سال قبل ، 74 5 میلیون لیتر در روز بوده که نشان می دهد ایرانی لیتر در روز برسد این در حالی است که میانگین 

ها 14 درصد بیشتر از سال گذشته بنزین در باك هاي خود سوزانده اند به گزارش ایرنا ، ادامه روند کنونی مصرف در صورت رفع محدودیت هاي

مصرف بنزین در کشور را به شدت افزایش دهد موضوعی که ایران را از دایره صادرکنندگان بنزین خارج کرده و حتی تا 2 سال کرونا می تواند 

بهینه سازي مصرف سوخت می توان از این اتفاق جلوگیري آینده دوباره به واردکننده بنزین تبدیل کند البته با اصالح الگوي مصرف و افزایش 

کرد با این حال در کنار اصالح الگوي مصرف باید افزایش مصرف سی ان جی را نیز در دستور کار قرار داد ایران در شرایط فعلی 40 میلیون

مترمکعب ظرفیت توزیع روزانه سی ان جی دارد که می توان با توجه به ظرفیت خالی موجود که نزدیک به 20 میلیون متر مکعب می شود ، افزایش

مصرف بنزین را کنترل کرد همچنین ایران که دومین دارنده ذخایر گاز جهان به شمار می رود ، می تواند با تکیه بر این سوخت ملی ، در مصرف

مصرف بنزین 6 ماهه 1400 85 میلیون لیتر مصرف بنزین 6 ماهه 99 74 5 میانگین  سوخت مایع صرفه جویی کند میانگین 
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جمع آوري بیش از هزار بخاري نفتی از مدارس ایالم

مدیرکل نوسازي مدارس ایالم از جمع آوري بیش از هزار و 400 بخاري نفتی در کالس هاي درس مدارس این استان در دو سال گذشته خبرداد

مدیرکل نوسازي مدارس ایالم از جمع آوري بیش از هزار و 400 بخاري نفتی در کالس هاي درس مدارس این استان در دو سال گذشته خبرداد به

گزارش ایلنا ، نصرت اهللا رحیمی اظهار داشت : با توجه به خطرساز بودن بخاري هاي نفتی در دو سال گذشته بیش از هزار و 400 بخاري نفتی در

کالس هاي درس جمع آوري و به سیستم هاي استاندارد مجهز شد وي یادآور شد : بخش بزرگی از موتورخانه مدارس سطح استان از محل اعتبار

بهینه سازي مصرف سوخت بازسازي شدند رحیمی افزود : به منظور بهسازي و نوسازي مدارس فرسوده استان ، در دوسال گذشته هاي سازمان 

66 مدرسه با 293 کالس درس در مناطق مختلف شهري و روستایی استان به بهره برداري رسیده است وي تصریح کرد : 10 چمن مصنوعی دانش

آموزي و چهار سالن ورزشی نیز بهره برداري شده و به سرانه فضا هاي ورزشی دانش آموزي استان اضافه شده است و همچنین پیگیري و تکمیل

دو سالن ورزشی و دو استخر دانش آموزي دیگر نیز در دست اقدام است مدیرکل نوسازي توسعه و تجهیز مدارس استان ایالم همچنین به انعقاد

تفاهم نامه بین معاون عمرانی وزیر و استاندار ایالم در سال گذشته اشاره کرد و گفت : در قالب این تفاهم نامه 59 مدرسه سنگی روستایی استان تا

پایان سال جاري تخریب و بازسازي می شوند در استان ایالم بیش از هزار و 125 فضاي آموزشی وجود دارد که 95 هزار دانش آموز در این فضاها

مشغول به تحصیل هستند انتهاي پیام/
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انرژي خورشیدي ◄ جاده اي براي تولید 

آلودگی هاي زیست محیطی عظیم ناشی از انرژي هاي فسیلی ، موجب توجه بیش از پیش به استفاده از انرژي هاي نو و پاك شده است

تین نیوز آلودگی هاي زیست محیطی عظیم ناشی از انرژي هاي فسیلی ، موجب توجه بیش از پیش به استفاده از انرژي هاي نو و پاك شده است

انرژي خورشیدي است که استفاده از آن در کشورهاي پیشرفته به طور چشمگیري افزایش به گزارش تین نیوز ، یکی از پاك ترین انرژي ها ، 

انرژي خورشیدي به صورت انرژي الکتریکی یا گرمایی براي تولید برق ، تامین روشنایی ، گرم کردن آب و مصارف خانگی ، تجاري ، یافته است 

انرژي خورشیدي اقدامات قابل توجهی انجام صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد کره جنوبی نیز یکی از کشورهایی است که در استفاده از

داده است در فیلم پیوست یک جاده بین شهرهاي دائه جئون و سجونگ در کشور کره جنوبی مشاهده می شود که مخصوص دوچرخه سواري ایجاد

و تمام طول مسیر با پنل هاي خورشیدي براي تولید انرژي مسقف شده است

16

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14555134


1400/07/18 - 1400/07/14گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

مهر

1400/07/14
11:25

بحران امنیت انرژي؛/5 کشور اروپایی خواستار تحقیق درباره علت افزایش بهاي گاز شدند

افزایش بهاي گاز آن هم در آستانه فصل سرما به چالشی امنیتی براي قاره سبز تبدیل شده تا آنجا که پنج کشور اروپایی خواستار تحقیق در این زمینه

شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بلومبرگ ، گروهی از پنج کشور اروپایی خواهان تنظیم قوانینی در راستاي کاهش تبعات افزایش بهاي گاز در

قاره سبز شدند فرانسه ، اسپانیا ، جمهوري چک ، رومانی و یونان همچنین پیشنهاد دادند که درباره دالیل افزایش بی سابقه بهاي گاز تحقیق شود و

هماهنگی هاي بیشتري در راستاي پیش خرید این سوخت انجام شود تا قدرت چانه زنی اتحادیه اروپا افزایش یابد این بیانیه به طور مشترك از

سوي وزراي اقتصاد و دارایی این پنج کشور و در حالی صادر شده است که با نزدیک شدن به فصل سرما ، بهاي گاز مصرفی قاره سبز به یکی از

چالش هاي امنیت انرژي تبدیل شده است 

والیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که کشورش یکی از تأمین کنندگان گاز اروپا است و در حال حاضر هم روي پروژه عظیم «نورد استریم 2» کار

سوخت هاي می کند؛ تب و تاب و سردرگمی در بازار انرژي اروپا را نتیجه روي آوردن به انرژي سبز و غفلت از سرمایه گذاري در صنایع استخراج 

فسیلی عنوان کرده است . وي می گوید اتکا به انرژي هاي تجدید پذیر باید روندي تدریجی را طی کند و برداشتن قدم هاي شتاب زده در این

مسیر ، اشتباه است
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آیا صدرنشین صادرات بنزین خاورمیانه از بازار حذف می شود؟

 

تهران ایرنا خبرگزاري ایلنا در گفت وگویی آورد : اگر بخواهیم صادرات منسجم و مستمري داشته باشیم باید تراز تولید و مصرف در کشور مدت هاي

مدید مثبت و میزان آن هم قابل توجه باشد و براي این منظور مسئله بهنیه سازي مصرف بهترین راه حل است .

خبرگزاري ایلنا 14 مهر به گفت وگو با نصرت اهللا سیفی مشاور کمیسیون انرژي اتاق ایران پرداخت و نوشت : صادرات به عنوان یک فعالیت

اقتصادي داراي تاثیراتی عمیق ، در ابعاد مختلف است و به عنوان متداول ترین و سریع ترین راه ورود به بازارهاي بین المللی ، خصوصا در

کشورهاي در حال توسعه؛ بسیار حائز اهمیت است 

به همین دلیل کشورهاي صادرکننده به ویژه در حوزه انرژي همواره به منظور ارتقاء عملکرد خود ، با شناسایی بازارها و اتخاذ استراتژي هاي

بازارمحور ، به سمت توسعه بازارگرایی حرکت می کنند که یکی از ملزومات آن نیز حضور مستمر و عرضه مداوم و برنامه ریزي شده است چراکه در

غیر این صورت نه تنها مشتریان را یک به یک از خود می رانیم بلکه بازنده این میدان سراسر رقابتی و نفس گیر خواهیم بود . سال 99 ایراِن

واردکننده بنزین ، با وارد مدار شدن تمامی فازهاي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و البته کاهش مصرف داخلی به دلیل شیوع کرونا؛ به طور جدي

وارد فاز صادراتی شد ، به طوري که طبق آمارهاي گمرك صادرات بنزین کشور در همین سال به باالي 7 

8 میلیون تن رسید که معادل صادرات روزانه 180هزار بشکه است ، یعنی از نظر میزان رشدي نزدیک 620 درصد و از نظر ارزشی نیز رشدي حدود

360درصد نسبت به سال 98 پیدا کرد و در جایگاه بزرگترین صادرکنندگان سوخت خاورمیانه قرار گرفت ، اما این صدرنشینی دیري نپایید ، زیرا

مصرف داخلی گاز خانگی و تغییر سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان از گاز به مایع سبب شد که صادرات بار دیگر متوقف شود ، به طوري که با

نزدیک شدن به فصل سرما رفته رفته صادرات نزولی شده و از رقم 1174352 تن صادرات بنزین در اردیبهشت به رقم صفر در آبان ماه رسید البته

در ماه هاي بعد باز هم این فرآورده صادر شد اما هیچگاه به رقم قبلی بازنگشت ، در مورد صادرات گازوئیل هم همین اتفاق افتاد و از رقم 138500

تِن فروردین ، به 500 تن در ماه پایانی زمستان رسیدیم تا امروز توقف در صادرات را شاهد باشیم .  

حال این سوال مطرح است که آیا با این رویه حضور سینوسی و نوسانی سوخت در رینگ صادراتی؛ بازار همچنان منتظر ما خواهد ماند؟ آنگونه که

تجربه صادرات در سایر بخش ها نشان می دهد مشتریان به رفتار کج دار و مریز در عرضه محصول روي خوش نشان نمی دهند و قطعا به دنبال

یک عرضه کننده قابل اطمینان می گردند ، مثال در حوزه برق به دنبال نوسان در بخش عرضه که به دلیل افزایش مصرف داخلی رخ داد ، شاهدیم

که کشوري مثل عراق وارد مذاکره با ترکیه و عربستان براي تامین انرژي خود است چه بسا که حتی ایران را کنار بگذارد ، قطعا اگر عرضه فرآورده

اي مثل بنزین و گازوئیل هم باثبات و اطمینان بخش نباشد مشتریان هرچند نیاز داشته باشند به دنبال آلترناتیوهایی خواهند بود که نتیجه آن حذف

ایران از بازار و شناور ماندن این فرآورده ها روي آب ها خواهد بود .  

بنابراین امروز و در شرایط کنونی می طلبد که ضمن پبشبرد اهداف صادراتی طبق یک برنامه منسجم و نه بر اساس تصمیمات هیجانی و با نتایج

زودگذر؛ ابتدا مخازنی براي ذخیره سازي و اندوختن میزان مشخصی از مازاد نیاز براي صادرات داشته باشیم تا مشتریان هم روي یک عرضه منظم

حساب کنند و ما نیز ضمن اجتناب از ایجاد تعهدات فراتر از استاندارد و انعقاد قراردادهاي FIX با قیمت ثابت در احجام سنگین؛ با توجه به افزایش

قیمت نفت و فرآورده ضرر و زیانی را متوجه بیت المال نکنیم ، بتوانیم در بازار هم ماندگار شویم . بازار بنزین ، گازوئیل و نفت کوره با نفت خام

متفاوت است هرچند عمدتا به صورت اسپات بفروش می رسد البته به همان میزان که صادرکننده نیاز به وجود بار و محموله براي شکل گیري

شرکت و تشکیل بازار دارد ، مصرف کننده نیز بدنبال یک عرضه اطمینان بخش و مستمر است حتی اگر اسپات فروش هم باشیم ،
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در غیر این صورت برنامه ریزي میسر نیست و نمی توان به این فروشنده دوره اي و بی برنامه تکیه کرد 

عالوه بر لزوم حل مشکالت مربوط عدم تداوم مستمر عرضه باید تراز تولید و مصرف کشور در اندازه مشخصی مثبت باشد تا بتوانیم صادرات

اطمینان بخش داشته باشیم ، در حال حاضر بخش تولید ثابت است زیرا ظرفیت پاالیشگاهی کشور ثابت است ، باضافه و منهاي 5 درصد نوسان هم

به خاطر تعمیرات و یا بعضا برخی مشکالت است اما مهم اینکه بخش مصرف داخلی که در فصول مختلف دچار تغییر می شود ، بهینه شود ، مثال

مصرف بنزین باال می رود در این مواقع طبیعی است که زیرساخت کشور نیاز به به خاطر افزایش سفرها در فصل تابستان و یا برخی مناسبت ها 

مخازن ذخیره سازي دارد .  

مشاور کمیسیون انرژي اتاق ایران تاکید کرد : در هرحال اگر بخواهیم صادرات منسجم و مستمري داشته باشیم باید تراز تولید و مصرف در کشور

مدت هاي مدید مثبت و میزان آن هم قابل توجه باشد و براي این منظور مسئله بهنیه سازي مصرف بهترین راه حل است ، زیرا براي پاسخ گویِی

صرف به افزایش تقاضا با توجه به ظرفیت پاالیشگاهی موجود ، تنها راه ساخت مجدد پاالیشگاه است که پاالیشگاه سازي عالوه بر باال بردن هزینه

هاي کشور ، مصرف گرایی را نیز تشویق می کند ، چراکه چاه ویل انتها ندارد . وي در ادامه با اشاره به بازارهاي صادراتی فرآورده اظهار کرد : ما در

حال حاضر به خاطر بحث تحریم ها بیشتر به کشورهاي اطراف ترانزیت می کنیم و صادرات بنزین بیشتر اسپات است که معموال کشورهاي همسایه

از جمله افغانستان ، امارات ، پاکستان و عراق مشتري ما هستند دیگر امکان ما براي صادرات سواپ است ، ما به صورت دوره اي فرآورده هاي

آذربایجان ، ترکمنستان و اقلیم کردستان عراق را سواپ می کردیم ، این شکل از معامله براي ما منافعی داشت که منجر به پایداري در بازارهاي

صادرتی می شد اما طی سال هاي گذشته متوقف شد که این روند نوسانی می تواند بازار را متشنج کند بنابراین یکی از اقدامات مثبت براي حضور

مستمر در بازار صادراتی فرآورده این است که قوانین پایدار براي سواپ و ترانزیت داشته باشیم و یک برنامه مدون و مشخص با میزان مشخص از

کاال براي عرضه داشته باشیم تا مشتري به ما اطمینان کند و یک بازار دائمی براي خود ایجاد کرده باشیم
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دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛/«گواهی هاي صرفه جویی
انرژي»؛ هم گامی بازار سرمایه با محیط زیست

 

ایستانیوز : گواهی هاي صرفه جویی انرژي ، اوراق بهاداري هستند که در راستاي مدیریت مصرف انرژي ، صرفه جویی آن و توسعه انرژي هاي پاك و

اهداف محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهاي مالی(ایستانیوز) ، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ، با اشاره به جلسه اخیر کمیته فقهی

سازمان بورس و اوراق بهادار به خبرنگار پایگاه خبري بازار سرمایه (سنا) گفت : در این جلسه ، گواهی هاي صرفه جویی انرژي مطرح و ابعاد فقهی

این ابزار مالی بررسی شد مجید پیره گواهی هاي صرفه جویی انرژي را اوراق بهاداري خواند که براي مدیریت مصرف انرژي به کار می روند و

اذعان کرد : از طریق این اوراق می توان براي سیاست گذاري در حوزه انرژي و بهره وري مصرف انرژي ، برنامه ریزي کرد 

وي با اشاره به اینکه گواهی هاي صرفه جویی انرژي در کشور ، سابقه انتشار نداشته است ، تاکید کرد : به موجب قوانین ، مقررات و رویه هایی که

در شرف نهایی شدن است ، این فرصت مهیا شد تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه ، امکان توسعه و استفاده از این گواهی ها در راستاي مدیریت

مصرف انرژي و صرفه جویی آن فراهم شود . به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ، گواهی هاي صرفه جویی انرژي ، اوراق بهاداري است که

حامل هاي انرژي مشخص به دارنده آن اوراق در سررسید معین است همچنین ، دارنده این گواهی ها ، از بیانگر تعهد ناشر به ارائه مقدار معینی از 

این امکان برخوردار است که در مقطع سررسید ، حامل انرژي مربوط به این گواهی ها را به صورت فیزیکی دریافت یا اینکه به صورت نقدي با ناشر

تسویه کند وي افزود : در حقیقت ، این گواهی ها نشان دهنده یک حامل انرژي مشخص است که از محل «صرفه جویی محقق شده» یا از محل

«تعهد به صرفه جویی» صادر شده است به بیانی دیگر ، گواهی هاي صرفه جویی انرژي می توانند در دو قالب مورد استفاده قرار بگیرند : گواهی

هاي صرفه جویی انرژي که بیانگر صرفه جویی محقق شده است و دیگري ، گواهی هاي صرفه جویی انرژي که بیانگر تعهد به صرفه جویی است

پیره با اشاره به ابعاد فقهی معامالت این نوع از گواهی ها در بازار سرمایه خاطرنشان کرد : کمیته فقهی با بیان مالحظاتی ، اصل و آثار این نوع از

گواهی ها و معامالت آنها در بازار سرمایه را تایید کرد و پیرو آن ، پیش نویس دستورالعمل و مقررات مربوط به تحقق معامالت این گواهی ها در

بازار سرمایه آماده شد وي افزود : مطابق مصوبه کمیته فقهی ، گواهی صرفه جویی انرژي که نشان دهنده صرفه جویی محقق شده است ، انتشار و

معامله آن در بازار و تسویه نقدي یا تحویل فیزیکی حامل انرژي در آن بدون مانع است همچنین ، گواهی صرفه جویی که بیانگر تعهد به صرفه

جویی است ، در قالب «بیع سلف» منتشر می شود و دارنده آن ، طبق ضوابط سلف موازي می تواند گواهی را معامله کند دبیر کمیته فقهی سازمان

بورس ادامه داد : در فرایندها و نظارت هاي فقهی مربوط به اجراي مصوبات کمیته فقهی مقرر شده که پیش نویس دستورالعمل هایی که پیرو

مصوبات کمیته فقهی آماده می شوند ، پیش از اینکه براي تصویب ارسال شوند ، در کمیته فقهی بررسی شوند این امر ، درباره گواهی هاي صرفه

جویی انرژي نیز انجام شد درنتیجه ، پیش نویس دستورالعمل مربوط به این نوع از گواهی نامه ها در جلسه پیشین کمیته فقهی بررسی و انطباق

دستورالعمل آن با مصوبه کمیته فقهی تایید شد به گفته پیره ، در صورتی که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار این گواهی ها

موافقت کند ، زمینه توسعه ابزارهاي مالی مرتبط با این گواهی ها در بازار سرمایه فراهم می شود وي خاطرنشان کرد : با اجرایی شدن این نوع از

گواهی ها ،
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شرکت هایی همچون شرکت ملی گاز یا وزارت نیرو می توانند به صورت کاراتري از ظرفیت هاي مربوط به گواهی هاي صرفه جویی انرژي براي

سیاست گذاري انرژي و مدیریت آن استفاده کنند 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه گواهی هاي صرفه جویی انرژي می توانند براي توسعه انرژي هاي پاك و اهداف

محیط زیستی هم استفاده شوند ، تصریح کرد : در بازارهاي سرمایه توسعه یافته و همچنین در اقتصادهایی که به مسائل زیست محیطی توجه ویژه

اي می شود ، این گواهی ها به عنوان یک ورقه بهادار در بازارهاي مالی استفاده می شوند . وي افزود : بدیهی است هر چه در کاهش استفاده از

سوخت هاي فسیلی و آن دسته از منابع انرژي که باعث تخریب محیط زیست می شوند ، گام برداریم و بتوانیم این فرایند را تشویق و تسهیل

کنیم ، زمینه براي تحقق اهداف کالن زیست محیطی در کشور نیز فراهم می شود پیره خاطرنشان کرد : نوع دوم این گواهی ها که مبتنی بر تعهد

به صرفه جویی انرژي هستند ، زمینه مساعدي براي طرح هاي نوآورانه و مبتنی بر دانش بنیان فراهم می کنند این طرح ها به مدیریت مصرف

سوخت کمک می کنند و در راستاي بهره وري مصرف سوخت گام برمی دارند وي ادامه داد : همچنین ، استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه براي

گواهی هاي صرفه جویی انرژي ، کمک شایانی به حمایت و تامین مالی طرح هاي یادشده می کند از طرف دیگر ، از طریق گواهی هاي صرفه

جویی انرژي ، دانشی که در این حوزه وجود دارد ، می تواند به مرحله عمل برسد و تولید محصوالت توسط کارخانه ها را با مصرف کمتري از انرژي

میسر کند
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دنیاي اقتصاد

1400/07/14
ارزیابی سالح استراتژیک ایران در بازار انرژي

 

دنیاي اقتصاد : بورس انرژي به عنوان مهم ترین ابزار صادراتی فرآورده هاي نفتی ، در سال هاي اخیر و با وجود تحریم ها به سالح استراتژیک ایران در

بازارهاي منطقه اي تبدیل شده است؛ ابزاري که به همراه شفافیت و امنیت معامالت تاکنون ارزآوري قابل توجهی داشته است ، اما در ماه هاي پایانی

دولت دوازدهم ، شاهد کاهش گام به گام حجم عرضه هاي صادراتی بودیم که توانمندي این سالح استراتژیک ایران را کاهش داد .  

از همه عجیب تر اینکه رویکرد کاهش صادرات از بستر بورس انرژي در بسیاري از فرآورده ها در دولت جدید نیز تعقیب می شود ، آن هم در شرایطی که

کاهش عرضه هاي صادراتی گویی موافقان گمنامی دارد .

 

در گفت وگوي «دنیاي اقتصاد» با مدیرعامل بورس انرژي صورت گرفت ارزیابی سالح استراتژیک ایران در بازار انرژي دنیاي اقتصاد : بورس انرژي

به عنوان مهم ترین ابزار صادراتی فرآورده هاي نفتی ، در سال هاي اخیر و با وجود تحریم ها به سالح استراتژیک ایران در بازارهاي منطقه اي

تبدیل شده است؛ ابزاري که به همراه شفافیت و امنیت معامالت تاکنون ارزآوري قابل توجهی داشته است ، اما در ماه هاي پایانی دولت دوازدهم ،

شاهد کاهش گام به گام حجم عرضه هاي صادراتی بودیم که توانمندي این سالح استراتژیک ایران را کاهش داد . از همه عجیب تر اینکه رویکرد

کاهش صادرات از بستر بورس انرژي در بسیاري از فرآورده ها در دولت جدید نیز تعقیب می شود ، آن هم در شرایطی که کاهش عرضه هاي

صادراتی گویی موافقان گمنامی دارد به جرات باید گفت ، بورس انرژي توانسته بود به یکی از ارکان قیمت گذاري (price making) فرآورده ها

مخصوصا بنزین در بازارهاي منطقه اي بدل شود که در کنار شفافیت ، جایگاه ایران را در مناسبات بین المللی حوزه بازارهاي انرژي تقویت کرد این

در حالی است که برترین موفقیت هاي این بازار در اوج تحریم ها رقم خورده و کاهش حجم عملکرد این بازار در حوزه صادرات ، ناخودآگاه پتانسیل

انحرافات بسیاري را در بر دارد اما توانمندي هاي بورس انرژي تنها به حوزه فرآورده ها بازنمی گردد بازگشت تعادل به وضعیت عرضه و تقاضاي

برق نیز از بستر بورس قطعا هزینه هاي پایین تر و راندمان باالتري را به همراه خواهد داشت و در نهایت میان بر قدرتمندي براي حمایت از تولید و

توزیع برق در چارچوب مکانیزم بازار و عادالنه تر شدن نرخ در کنار امنیت تحویل و تامین نیاز صنایع را در بر دارد واقعیت هایی که نشان می دهد ،

هرگونه کم توجهی به این بازار هزینه هاي پیدا و پنهان بسیاري را براي نظام اقتصادي کشورمان به همراه خواهد داشت در همین خصوص در گفت

وگویی با مدیرعامل بورس انرژي به این موارد پرداختیم در ابتداي این گفت وگو ، علی نقوي ، مدیرعامل بورس انرژي ایران ، در پاسخ به سوالی در

مورد راه اندازي بازار آتی فرآورده ها با توجه به تالش هاي پیدا و پنهان صورت گرفته گفت : «امیدواریم تا پایان پاییز بازار قراردادهاي آتی راه

اندازي شود نرم افزار موردنیاز آن در شرکت مدیریت فناوري بورس (تهران) نوشته شده و تست هاي اولیه آن نیز صورت گرفته و منتظر مرحله

تست نهایی هستیم دستورالعمل اجرایی این معامالت نیز در هیات مدیره سازمان بورس تصویب شده و شرکت بورس انرژي ایران در انتظار ابالغ

رسمی آن است 

به عبارت ساده تر ، زیرساخت هاي اصلی معامالت آتی آماده شده و تا عملیاتی شدن فاصله چندانی ندارد و طبق برنامه ریزي انجام شده در مرحله

نخست معامالت قراردادهاي آتی روي دارایی هاي پایه همچون بنزین ، میعانات گازي ، نفتا و متانول انجام خواهد شد که مشخصات این قراردادها

مورد قبول هیات پذیرش و کمیته عرضه ، قرار گرفته است و در ادامه نیز معامالت روي سایر دارایی هاي پایه پذیرفته شده در بورس انرژي شروع

خواهد شد .  

همچنین آموزش دستورالعمل به کارکنان مرتبط در شرکت هاي کارگزاري آغاز شده است تا با مقررات حاکم بر بازار آتی بورس انرژي ، آشنایی

کامل ایجاد شود و با همکاري مرکز مالی ایران دوره هاي آموزشی با حمایت مالی بورس انرژي براي سرمایه گذاران حقیقی نیز برگزار می شود تا

سرمایه گذاران خرد هم با مختصات این بازار آشنا شوند .  

» او در ادامه به بررسی شرایط عرضه در بازار صادراتی بورس انرژي ایران پرداخت و عنوان کرد : «به تازگی عرضه دریایی متانول آغاز شده است و

22می تواند محرك جدیدي براي حمایت از ارقام صادراتی باشد ،

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14551252
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ولی به صورت کلی با یک عقبگرد نگران کننده در عرضه هاي صادراتی توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت روبه رو هستیم که کاهش رقم

صادراتی و ارزآوري بورس انرژي را موجب شده است . » مدیرعامل بورس انرژي ایران در خصوص کاهش عرضه ها نیز تصریح کرد : «از اوایل

خردادماه عرضه هاي صادراتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی محدود شد همین عامل موجب شده است تا کاهش صادرات بنزین و

گازوییل را شاهد باشیم به نظر می رسد رفتار پاالیش و پخش در خصوص کاهش محسوس و جدي عرضه گازوییل از اوایل خردادماه تاکنون به

دلیل تامین نیاز نیروگاه ها و ذخیره سازي بیش از حد محافظه کارانه بوده است در خصوص بنزین هم شاهد کاهش محسوس عرضه هاي صادراتی

هستیم ، آن هم در شرایطی که بازارهاي صادراتی جذابی ایجاد شده و تقاضاي باالیی نیز براي خرید وجود دارد هنگامی که تقاضا وجود دارد و

عرضه نیست ، یعنی بخشی از تقاضاي صادراتی از مسیر قاچاق تامین خواهد شد ، آن هم در وضعیتی که بسیاري از تجار با اصرار ، عرضه هاي

صادراتی طلب می کنند و گمانه زنی ها از قاچاق 10میلیون لیتر بنزین در روز به خارج از مرزها حکایت دارد به صورت کلی بین 70 تا 80 میلیون

مصرف بنزین کشور ، روزانه 140 میلیون لیتر بنزین در نوروز چند سال لیتر مصرف روزانه بنزین در ماه هاي گذشته ثبت شده است رکورد تاریخی 

گذشته بوده و این در شرایطی است که ظرفیت تولید بنزین داخلی رقمی نزدیک به 110میلیون لیتر بنزین در روز است ذخیره سازي محافظه کارانه

بنزین در حجم هاي باال و بدون محاسبات منافع صادراتی کشور ، یعنی بازارهاي صادراتی را به رقباي منطقه اي واگذار می کنیم ، آن هم بازارهایی

که به سختی به دست آمده اند و ایجاد مجدد این بازارها بسیار هزینه بر خواهد بود نکته دیگري که می توان از خالل روند تقاضاي فعلی در بورس

انرژي ایران مشاهده کرد ، این است که تقاضاي صادراتی در بازارهاي هدف منطقه اي وجود دارد و در نهایت پتانسیلی براي رونق قاچاق را به

همراه خواهد داشت در هر حال می توان گفت ، با وجود سیاست هاي اخیر ، باز هم تقاضاي صادراتی براي بنزین و گازوییل وجود دارد نکته دیگر

آنکه سخت گیري براي عدم صادرات بنزین و گازوییل مخصوصا از بستر بورس انرژي ایران موجب می شود تا پاالیشگاه ها تمایل کمتري به تولید

این دو فرآورده ارزشمند از خود نشان دهند و میل به تولید فرآورده هایی همچون نفتا افزایش می یابد » موشکافی کاهش حجم عرضه و معامالت

صادراتی علی نقوي در ادامه این گفت وگو به وضعیت عرضه فرآورده هاي صادراتی اشاره کرد و گفت : «براي ایجاد بازارهاي موجود دو سال تالش

مستمر در اوج تحریم ها صورت گرفت و موفقیت هاي بزرگی حاصل شد در سال 1398 حجم معامله بنزین صادراتی از بورس انرژي 2میلیون تن

بود که در سال 1399 به 8میلیون تن رسید این رقم براي سال 1400 با کاهش بسیار زیادي همراه شده و به 69هزار تن رسیده که عمال رقم

ناچیزي است در این میان باید به این نکته مهم توجه کرد که استمرار در عرضه ها ، باعث جلب اعتماد خریداران می شود در خصوص عرضه

گازوییل نیز شرایط مشابهی حکم فرماست در سال 1398 هم ، معامله گازوییل صادراتی 981هزار تن بود که در سال 1399به 580 هزار تن کاهش

یافت ، ولی امسال این رقم تنها 19هزار تن بوده است امیدواریم وزارت نفت در استراتژي خود در بازارهاي صادراتی تجدید نظر کند در بازار بنزین

به صادرکننده برجسته اي بدل شدیم تا جایی که بنزین ایران شاخص قیمت منطقه شد و قاچاق هم تا حدود زیادي از بین رفته بود ، ولی هم اکنون

در حال از دست دادن این مزیت قدرتمند هستیم امروز در شرایطی که در بازارهاي منطقه اي تقاضا وجود دارد ، از یک سو پتانسیل قاچاق فراهم

شده و از سوي دیگر با محافظه کاري ، بازارهاي صادراتی از دست می رود » مدیرعامل بورس انرژي در ادامه به افزایش درآمد مازاد دولت در

صادرات فرآورده ها از مسیر بورس انرژي اشاره کرد و گفت : «درآمد دولت تنها از مسیر رقابت خریداران در بازار صادراتی فرآورده ها (در سال هاي

اخیر) ، 658میلیارد تومان افزایش یافته بود که این رقم تنها در سال 1399 برابر با 300میلیارد تومان بود این در حالی است که تنها امسال ، با فرض

کاهش محسوس حجم عرضه ها ، از ابتداي سال تا پایان مرداد 180میلیارد تومان درآمد بخش دولتی تنها با اهرم رقابت افزایش داشته است از

سوي دیگر ، با عرضه مستمر فرآورده ها در بورس انرژي ، تعداد مشتریان از 16مشتري فعال ،
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به 200مشتري فعال رسیده که در راستاي توسعه بازار و تنوع بخشی به فروش است » او در ادامه عنوان کرد : «بازار میعانات گازي داخلی هم با

تالش مستمر و با همکاري وزارت نفت راه اندازي شده که خود مباحث پیچیده اي در بر دارد اما این امر سبب شفافیت و افزایش تولید و اشتغال در

پاالیشگاه هاي کوچک شد و انتظار داریم وزارت نفت همکاري الزم را براي توسعه این بازار داشته باشد تا شاهد رشد پایدار صنایع کوچک پاالیشی

و تبدیل آنها به پاالیشگاه هاي بزرگ تر باشیم 

» نقوي در خصوص عرضه گاز طبیعی در بورس انرژي عنوان کرد : «ذیل قانون بودجه امسال تکلیفی مبنی بر عرضه 10میلیارد مترمکعب گاز

طبیعی در بورس انرژي بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است و آیین نامه مربوطه هم در هیات وزیران تصویب شد ، ولی شرکت ملی گاز ایران

فرآیند پذیرش گاز طبیعی را به پایان نرسانده است و پس از پذیرش گاز طبیعی در بورس امکان عرضه آن وجود دارد . عرضه گاز طبیعی در بورس

انرژي می تواند یاري رسان دولت در شفافیت این بازار و استفاده از مزایاي آن باشد بر اساس مطالعات انجام شده ، بیشتر کشورهاي تولیدکننده گاز

دنیا ، از مکانیزم بورس براي معامالت گاز طبیعی بهره مند شده اند و امیدواریم این موضوع در شرکت ملی گاز ایران هم با جدیت بیشتري پیگیري

شود » فسادزدایی بورس ها در معامالت کاالیی مدیرعامل بورس انرژي ایران در خصوص پتانسیل هاي مبارزه با فساد بورس ها عنوان کرد : «با

عرضه و معامله در بورس ها زمینه هاي فساد کاهش پیدا می کند متاسفانه این ذهنیت وجود دارد که با ورود هر کاالیی به بورس ، آن کاال گران

خواهد شد بورس محلی شفاف براي کشف قیمت هاست و قیمت بر اساس رقابت منصفانه تعیین می شود در حالی که در معامالت خارج از بورس ،

توافق بین خریدار و فروشنده مبناي تصمیم گیري است و ممکن است این توافق منافع کمتري براي کشور داشته باشد بورس این امکان را فراهم

می کند تا همه خریدارانی که تمایل و توان دارند ، در رقابت براي خرید شرکت کنند ، اما در خارج از این مکانیزم ، این امکان به صورت شفاف و

منصفانه وجود ندارد برهمین مبنا معامله در بورس زمینه هاي فساد را به شدت کاهش می دهد و درآمدهاي عرضه کننده را با توجه به رقابت (اتفاق

افتاده) افزایش خواهد داد در هر حال ، ساده ترین خروجی عدم عرضه در بورس انرژي و صادرات مستقیم این نکته است که دولت در نوسان نرخ ،

خود را از درآمد رقابت محروم ساخته و درآمد کشور افزایش پیدا نخواهد کرد نکته دیگر آنکه افزایش تعداد مشتریان به کاهش زمینه هاي فساد

منتهی خواهد شد که قطعا سیگنال جذابی به شمار می رود » وي در ادامه این صحبت به آمار جالب توجهی اشاره کرد و گفت : «سال گذشته از

بستر بورس انرژي نزدیک به 4میلیارد دالر صادرات داشتیم که رقم باالیی به شمار می رود اگر عرضه هاي صادراتی تقویت شود ، ازسویی پتانسیل

قدرتمندي براي ارزآوري از بستر شفاف بورس انرژي رقم خواهد خورد؛ از سوي دیگر ، نوسان نرخ در بورس انرژي سیگنال قدرتمندي براي تصمیم

سازان اقتصادي است و می تواند معرف جذابی براي شرایط تقاضا و پتانسیل هاي صادراتی فراهم آورد داده هاي شفاف بورس انرژي امکان تصمیم

گیري را براي تصمیم سازان اقتصادي تسهیل می کند ، ضمن اینکه کاهش عرضه صادراتی در بورس انرژي شائبه کم توجهی به منافع ملی را به

همراه داشته و با سیاست دولت مبنی بر مبارزه با فساد مغایرت دارد » وضعیت بازار برق در بورس انرژي مدیرعامل بورس انرژي در ادامه صحبت

هاي خود به شرایط بازار برق اشاره کرد و گفت : «اصل مشکل در سیاستگذاري صنعت برق نهفته است که با وجود خصوصی سازي بخش هاي

مهمی از صنعت برق ، رفتار وزارت نیرو به عنوان سیاستگذار متناسب با تغییرات مقررات نبوده است در قوانین بسیاري همچون قانون رفع موانع

تولید و توسعه ابزارهاي مالی و همچنین مصوبات هیات وزیران ، مجوز تعیین قیمت برق طبق مکانیزم بورس صادر شده ، ولی در عمل چیز دیگري

مشاهده می شود 

در حال حاضر 60درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود ، از سوي دیگر 30درصد مصرف برق به صنایع بزرگ بازمی گردد که به

راحتی با توجه به مقررات باالدستی می توان تامین برق صنایع باالي 2مگاوات را طبق مکانیزم بورس انجام داد تا تعهدات دولت در این بخش

کاهش پیدا کند و در مراحل بعدي برق بخش هاي تجاري و اداري کشور هم در این مسیر توسط بخش خصوصی تامین شود و دولت صرفا متکفل

برق خانگی و بخش عمومی باشد .
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متاسفانه با وجود همه تالش هاي صورت گرفته در تصویب مقررات بخشی از بدنه اجرایی وزارت نیرو با یک تفسیر اشتباه اجازه معامالت

قراردادهاي دوجانبه خارج از بورس را صادر و براي آن تسهیالتی هم فراهم کرد تا شاهد ایجاد بازار جدیدي باشیم که کامال غیرشفاف بوده و

برخالف اسناد باالدستی است وقتی صنایع بزرگ در بازار رقابتی بتوانند به صورت قطعی برق موردنیاز خود را با تقابل واقعی عرضه و تقاضا تامین

کنند ، این پتانسیل ایجاد می شود که نیروگاه ها نیز سوخت خود را با قیمت رقابتی خریداري کنند باید به این نکته توجه کرد که بر اساس برخی

مطالعات ، عدم النفع ناشی از فروش گازوییل به نیروگاه ها با نرخ هاي هر لیتر 50 و 100 ریال به جاي صادرات آن ، چیزي نزدیک به 4میلیارد دالر

در سال است 

پیشنهادهایی براي اصالح بازار برق مدیرعامل بورس انرژي در ادامه این گفت وگو پیشنهادهاي بورس انرژي ایران براي بهبود بازار برق را این گونه

بیان کرد : 1) برق مصرف کنندگان باالي 2مگاوات از نظام قیمت گذاري خارج شود؛ 2) در صورت معامله برق در بازار شفاف و بر اساس مکانیزم

رقابت ، نیروگاه هاي بخش خصوصی سوخت را با قیمت رقابتی تر دریافت کنند؛ 3) وزارت نفت در صورت افزایش راندمان نیروگاه ها در این فرآیند

، گواهی صرفه جویی (سوخت) را به نیروگاه ها تحویل دهد که پتانسیل کاهش مصرف سوخت را در بر دارد؛ 4) گواهی سوخت صرفه جویی شده

براي دوره معین در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا زمینه تامین مالی احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر فراهم شود؛ 5) اجازه صادرات برق در شرایط

غیر پیک به نیروگاه هاي بخش خصوصی از طریق مکانیزم بورس اعطا شود . او در ادامه افزود : «در دولت سیزدهم 10هزار مگاوات ظرفیت جدید

براي نیروگاه هاي تجدید پذیر هدف گذاري شده که با توجه به تفاوت قیمت فرآورده هاي صادراتی و شرایط بازار ، پتانسیل قدرتمندي براي صرفه

جویی سوخت در مقایسه با شرایط رایج ایجاد خواهد شد وقتی مکانیزم تعیین قیمت برق اصالح شود ، ساختار مالی این صنعت نیز تقویت خواهد شد

و سرمایه گذاري در آن توجیه پذیر خواهد بود » ترین هاي بورس ترین هاي فرابورس اخبار مجامع صنایع بورسی شرکت هاي بورسی بازار نفت

بازار طال بازار فلزات بازار پتروشیمی ها بورس کاال شاخص هاي بورس تحلیل بورس این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده

اند کلمات کلیدي : اقتصاد انرژي ایران دولت کاهش صادرات
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افزایش متوسط سن خودروها در آمریکا

 

دنیاي اقتصاد : متوسط سن خودروها در جاده ها و خیابان هاي آمریکا در چند دهه گذشته روند افزایشی داشته که دلیل آن بادوام شدن خودروها و گران

تر شدن آنها است . به گزارش سایپانیوز ، در سال 2021 سن متوسط خودروها در جاده هاي آمریکا 1/ 12 سال شده است بر اساس اطالعات منتشر شده

توسط اي اچ اس مارکیت ، سن متوسط خودروها در سال 2020 کمتر و 9/ 11 سال بود در سال 2002 سن متوسط خودروها 6/ 9سال بود

افزایش متوسط سن خودروها در آمریکا دنیاي اقتصاد : متوسط سن خودروها در جاده ها و خیابان هاي آمریکا در چند دهه گذشته روند افزایشی

داشته که دلیل آن بادوام شدن خودروها و گران تر شدن آنها است به گزارش سایپانیوز ، در سال 2021 سن متوسط خودروها در جاده هاي آمریکا

1/ 12 سال شده است بر اساس اطالعات منتشر شده توسط اي اچ اس مارکیت ، سن متوسط خودروها در سال 2020 کمتر و 9/ 11 سال بود در

سال 2002 سن متوسط خودروها 6/ 9سال بود این موضوع از یک جهت که خودروها بادوام شده و دیرتر از گردونه حمل ونقل خارج می شوند ،

مزیت به حساب می آید ، اما از آن جهت که فناوري هاي جدید ، عالوه بر بهبود ایمنی ، در مصرف سوخت بهینه تر هستند ، عیب محسوب می

شود این عیب از آن جنبه است که مصرف سوخت خودروهاي قدیمی تر عالوه بر فناوري کهنه تر ، به خاطر فرسودگی بیشتر است در گذشته

صاحبان خودرو رقم باالتر از 100 هزار مایل (160 هزار کیلومتر) را روي کیلومترشمار خودرو انتظار نداشتند و پیش از رسیدن به این رقم ، خودرو را

می فروختند ، اما این روزها دیگر رقم 200 هزار مایل [360 هزار کیلومتر] عادي شده است وبسایت ایسکارز فهرستی از دیرپاترین خودروها در جاده

ها را منتشر کرده است بر اساس اطالعات منتشر شده اخیر ، 16 درصد از خودروهاي لندکروزر تویوتا که هنوز در جاده ها در تردد هستند ، رقم

باالتر از 200 هزار مایل را نشان می دهند همچنین 5/ 2درصد از بقیه مدل ها از جمله تویوتا ، هوندا و جنرال موتورز حداقل 200 هزار مایل را

پیموده اند تحلیل گران صنعت می گویند در آینده این نگرانی وجود دارد که به دلیل باال رفتن قیمت و افزایش دوام خودروها ، این مساله روي

میزان خریدوفروش اثر ماندگارتري بگذارد فقط سن خودروها نیست که باال رفته است ، تعداد کل خودروهاي در حال تردد هم به شدت در حال

بهینه سازي مصرف سوخت ، پیمایش باالتر به ازاي هر بار شارژ یا افزایش است سرعت خیلی باال در تغییرات فنی و فناوري مثل بهبود عملکرد ، 

با هر باك ، آپشن هاي ایمنی جدید و قواي محرکه برقی و هیبریدي شاید به عنوان عوامل موثري باشند که مردم را به نوسازي خودروهاي شان

تشویق کنند با این حال اما افزایش شدید قیمت خودروها در سال گذشته به دلیل کمبود تراشه و توقف خطوط تولید به خاطر مشکالت تامین ناشی

از تعطیالت سراسري به وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا ، همگی دست به دست هم داده که تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد و قیمت ها

سرسام آور افزایش یابد طبیعی است که مردم تمایل داشته باشند قدري بیشتر خودروها را نزد خود نگه دارند و انتظار می رود افزایش سن متوسط

خودروها همین روند را در سال هاي آتی حفظ کند این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : جاده جنرال

موتورز خودرو صنعت ویروس
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گزارش تسنیم| قطعی برق در زمستان امسال وحشتناك تر از تابستان خواهد بود؟

 

اگر با امید به آنکه هوا چندان سرد نشود ، در زمینه مدیریت مصرف ، پر کردن مخازن سوخت مایع نیروگاهها و هماهنگی وزارت نفت و نیرو در تأمین

سوخت اقدام موثري صورت نگیرد ، زمستان امسال در صورت تشدید سرماي هوا ، خاموشی هایی گسترده تر از تابستان در پیش خواهد بود .

اخبار اقتصادي به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنیم ، احتمال در پیش بودن زمستانی سرد و پرتقاضا در بخش انرژي اولیه زیاد است در

زمستان امسال آنطور که وزیر نفت گفته حدود 200 میلیون مترمکعب کسري گاز داریم در زمستان سال گذشته نیز کمبود سوخت گاز به علت آنچه

افزایش مصرف خانگی اعالم شد ، موجب از مدار خارج شدن برخی واحدهاي نیروگاهی و کسري برق در زمستان شد؛ به طوري که در اتفاقی کم

سابقه ، جداول خاموشی هاي برنامه ریزي شده در زمستان صادر شد در زمستان امسال اما وضعیت به مراتب بدتر از سال قبل پیش بینی می شود

مصرف گاز نسبت به زمستان آنچه وزیر نفت سابق در دوره وزارتش قول داده بود به تولیدات گاز کشور اضافه نمی شود ، اما از سوي دیگر با رشد 

مصرف گاز در بخش خانگی باالتر رود به معناي محدود شدن گازرسانی به نیروگاهها و صنایع در زمستان خواهد بود سال قبل مواجه ایم هرچه 

در واقع پیش بینی می شود زمستان امسال صنایع و نیروگاهها تا حد امکان به مصرف سوخت مایع مجبور شوند و در نقاطی که امکان مصرف

سوخت مایع به جاي گاز میسر نباشد ، واحد صنعتی یا نیروگاهی از مدار خارج خواهد شد نیاز روزانه نیروگاهها به سوخت معادل (گاز طبیعی یا

مصرف گاز در زمستان حال اگر نیمی سوخت مایع) در مجموع حداقل 200 میلیون مترمکعب است؛ یعنی برابر با میزان کسري و ناتزاري تولید و 

از این نیاز 200 میلیون مترمکعبی یعنی برابر با 100 میلیون مترمکعب نیز با گاز تأمین شود ، حداکثر امکان تأمین و مصرف سوخت مایع در

نیروگاهها به 50 میلیون مترمکعب معادل نیز نخواهد رسید یعنی در چنین شرایطی ، یک چهارم نیاز سوختی نیروگاههاي کشور در زمستان نأمین

نشده باقی مانده و یک چهارم از ظرفیت تولید برق زمستانی از مدار خارج خواهد شد نکته مهم در چنین شرایطی هماهنگی برنامه تعمیرات دوره اي

نیروگاهها با کسري تأمین گاز شبکه است؛ مسئله اي که در زمستان سال گذشته چندان موفقیت آمیز نبود 

از سوي دیگر هماهنگی مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت براي تأمین کسري سوخت مایع مخازن نیروگاهها و همچنین میزان سوخت گاز قابل

تحویل از سوي وزارت نفت به وزارت نیرو باید از همین امروز صورت گیرد که پاشنه آشیل این هماهنگی ، عدم تعیین معاون وزیر نیرو در امور برق

و بالتکلیفی مدیران عامل شرکت هاي مهمی چون توانیر و تولید نیروي برق حرارتی است . بهتر است وزیر نیرو بعد از یک ماه و نیم تصدي پست

وزارت ، هرچه زودتر پرونده انتصابات خود را با تعیین مدیران جدید و یا ابقاي مدیران قبلی ببندد تا رخوت و روزمرگی در این وزارتخانه جاي خود را

به پویایی و حرکت جهادي دهد یکی دیگر از مشکالت در این بخش که باز هم از عدم هماهنگی دو وزارتخانه نفت و نیرو نشأت می گیرد ،

انداختن تقصیر به گردن وزارتخانه مقابل به جاي تالش براي تعامل و هماهنگی کامل است موردي که به دفعات در سالهاي قبل دیده شده و

امیدواریم امسال به جاي فرافکنی از سوي مسئوالن امر در دو وزارتخانه نفت و نیرو ، شاهد هم افزایی و هماهنگی جهت رفع مشکالت سوخت

زمستانی باشیم از آنجایی که برنامه هاي افزایش ظرفیت تولید گاز در کوتاه مدت قابل تحقق نیست ، در وزارت نفت احتمال رایزنی به منظور آغاز

واردات گاز وجود دارد 

با تمامی این اوصاف ، اصلی ترین و قابل اجراترین برنامه اي که می تواند منجر به عبور بدون خاموشی از زمستان امسال شود ، پیاده سازي اصول

مدیریت مصرف است؛ موضوع مهمی که با عدم اجراي قانون اصالح الگوي مصرف و بی توجهی چندین ساله کشور به پیاده سازي اصول مدیریت

مصرف ، به فراموشی سپرده شده بود ، می تواند با اجراي دقیق ،
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دست گیر بخش تأمین انرژي کشور در شرایط محتمل بحرانی شدن تأمین انرژي اولیه در زمستان امسال باشد .  

بدون شک اگر در زمینه اصالح الگوي مصرف ، همچون سالهاي گذشته اقدام عاجل و موثري صورت نگیرد و تنها با امید به آنکه هوا چندان سرد

نشود ، در زمینه افزایش ظرفیت هاي تأمین گاز ، مدیریت مصرف ، پر کردن مخازن سوخت مایع نیروگاهها و هماهنگی 100درصدي وزارت نفت و

نیرو اقدام موثري صورت نگیرد ، زمستان امسال در صورت تشدید سرماي هوا ، خاموشی هایی گسترده تر از تابستان در پیش خواهیم داشت .

انتهاي پیام/
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