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1400/07/21 - 1400/07/18فهرست اخبار

مصرف بنزین با ثبت رکورد 90 میلیون لیتر در روز  هشدار افزایش 
4 08:32 ایران اکونومیست

 رونمایی از عدد یارانه پنهان
5 دنیاي اقتصاد

 سهم تولید انرژي پاك در ایران چقدر است؟
8 بهار

 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادي دولت صورت گرفت؛/دستور رییس جمهوري : طرح جامع مدیري...
9 14:43 ایرنا

انرژي هاي تجدیدپذیر<...  بررسی موانع پیش روي توسعه انرژي هاي تجدید پذیر در میزگرد ایسنا /1/
10 09:43 ایسنا

 گوترش : تخریب اکوسیستم ساالنه 3 تریلیون دالر هزینه خواهد داشت
13 22:24 مشرق

 یارانه اي جدید در راه است؟ / لباس نو بودجه 1400 بر تن یارانه ها
14 09:39 قدس آنالین

 آینده انرژي ایران 4| چرا انرژي تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا نمی کند؟
16 15:10 فارس نیوز

 صنایع گازدار مشمول مصوبه شوراي اقتصاد در یزد از مرز 1000 واحد گذشت
18 13:55 ایسنا

 در سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزي تأمین سوخت زمستانی چه گذشت؟
19 12:24 آریا

 بحران کمبود گاز در زمستان و چند راهکار
20 09:49 ایرنا

 شیوع بحران انرژي در جهان؛ این بار نوبت چین و هند است
23 09:35 ایسنا

 راه مدیریت بحران سوخت در زمستان
25 روزنامه ایران

بهینه سازي مصرف سوخت
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ایران اکونومیست

1400/07/21

08:32

مصرف بنزین با ثبت رکورد 90 میلیون لیتر در روز هشدار افزایش 

 

مصرف بنزین در ماهه نخست امسال برابر با 85 میلیون لیتر در روز بوده ، این رقم در تعطیالت هفته گذشته با ایران اکونومیست در حالی که میانگین 

مصرف بنزین باشد . پنج میلیون لیتر افزایش به 90 میلیون لیتر در روز رسید که می تواند هشداري براي افزایش 

با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور ، شرایط زندگی به حالت عادي نزدیک می شود کم کم زمزمه حذف دورکاري ها و بازگشت 100

مصرف درصدي کارکنان به مشاغل به گوش می رسد و در ایام تعطیل نیز جاده ها خودروهاي بیشتري به خود می بینند همین موضوع افزایش 

بنزین را به دنبال خواهد داشت افزایش مصرفی که به نظر می رسد آغاز شده و ایرانی ها در حالی در 6 ماهه نخست امسال و هم زمان با شرایط

قرمز کرونایی ، روزانه 85 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند که این عدد براي 6 ماهه نخست سال 99 ، حدود 74 5 میلیون لیتر بوده است و

مصرف بنزین حکایت از رشدي 14 درصدي دارد این روند رشد البته ادامه دار بوده و هفته گذشته هم زمان با تعطیالت پایان ماه صفر ، میانگین 

به 90 میلیون لیتر در روز رسیده است که می تواند زنگ خطري براي صادرات بنزین ایران باشد ادامه روند کنونی مصرف در صورت رفع محدودیت

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

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

جلوگیري 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 ،

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 افزایش 

مصرف سوخت مایع صرفه جویی کند ایرنا
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دنیاي اقتصاد

1400/07/21

رونمایی از عدد یارانه پنهان

دنیاي اقتصاد : روز گذشته دو گزارش مهم بودجه اي منتشر شد 

حامل هاي گزارش نخست ، تفریغ بودجه سال 1399 بود که نشان می داد در این سال حدود 1600هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کاالهاي اساسی و 

انرژي وجود داشته است . این رقم 5/ 2برابر بودجه عمومی و نیمی از حجم نقدینگی در این سال بوده است که تنها بخشی از آن می تواند معضل

کسري بودجه را حل کند 

همچنین رئیس جمهوري در بخشنامه بودجه 1401 ، ماموریت مهار تورم را به سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزي و دستگاه ها ابالغ و بر کاهش

مداخله در بازارها ، تاکید کرد .

ریشه اصلی کسري بودجه شناسایی شد رونمایی از عدد یارانه پنهان نسخه رئیسی براي مهار تورم دنیاي اقتصاد : روز گذشته دو گزارش مهم بودجه

اي منتشر شد گزارش نخست ، تفریغ بودجه سال 1399 بود که نشان می داد در این سال حدود 1600هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کاالهاي

حامل هاي انرژي وجود داشته است این رقم 5/ 2برابر بودجه عمومی و نیمی از حجم نقدینگی در این سال بوده است که تنها بخشی از اساسی و 

آن می تواند معضل کسري بودجه را حل کند همچنین رئیس جمهوري در بخشنامه بودجه 1401 ، ماموریت مهار تورم را به سازمان برنامه و بودجه

، بانک مرکزي و دستگاه ها ابالغ و بر کاهش مداخله در بازارها ، تاکید کرد بررسی هاي رسمی نشان می دهد که عدم تعادل بزرگی در سال 1399

رخ داده ، به طوري که بسیاري از منابع ، نظیر درآمدهاي نفتی تحقق نیافته است این موضوع سبب شد تا دولت به منظور پوشش کسري بودجه به

طور مستقیم یا غیرمستقیم ، از منابع بانک مرکزي استقراض کند که خود سبب افزایش پایه پول و تشدید تورم در کشور شد به عبارت دیگر ، دولت

با بی انضباطی خود ، نه تنها تورم را کاهش نداده ، بلکه به آن نیز دامن زده است مورد دیگر اینکه در بخشی از گزارش ، به موضوع یارانه پنهان

پرداخت شده از سوي دولت در سال گذشته اشاره شده است بنا بر آمارهاي رسمی در سال 99 به میزان یک هزار و 603هزار میلیارد تومان یارانه

پنهان (یارانه کاالهاي اساسی ، پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی و سایر منابع (گاز طبیعی ، آب ، برق) پرداخت یا به حساب بدهکاري دولت

منظور شده است این میزان حدود 5/ 2برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و نیز حدود 46درصد حجم نقدینگی سال 1399 است مورد دیگر اینکه

عمده یارانه پنهان اختصاص داده شده ، سبب آلودگی زیست محیطی و اتالف منابع شده است کارشناسان اقتصادي بر این باورند که استفاده از

گزینه مالیات و انتشار اوراق دولتی به عنوان راه حل کوتاه مدت به منظور تعادل بخشی به کسري بودجه موثر است ، اما در بلندمدت این موضوع

مطرح است که بتوانیم از طریق تعدیل قیمتی یارانه ها و همراه سازي مردم ، بخش قابل توجهی از کسري بودجه را کاهش دهیم 

مزیت این راه حل این است که اوال دولت با تعدیل قیمتی منابع انرژي می تواند از محل صرفه جویی آن با توجه به مزیت قیمتی کشور ، نسبت به

قیمت هاي جهانی کامودیتی ها به صادرات این منابع دست بزند و از این محل درآمدش بیشتر شود و دوم اینکه با مصرف بهینه این منابع در جهت

کاهش آلودگی زیست محیطی و اثرات مخرب به دنبال آن قدم بردارد . در نهایت اینکه به نظر می رسد شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد در سال

گذشته سبب بی نظمی در عملکرد مالی دولت شده است حجم باالي یارانه پنهان دیوان محاسبات در گزارشی به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال

99 پرداخت 

بررسی هاي رسمی نشان می دهد که با اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1389 و فلسفه اجراي این قانون مبنی بر کاهش یارانه هاي

حامل هاي انرژي و پرداخت نقدي آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند ، طی سال هاي 1389 تا 1399 مبلغ 525هزار میلیارد تومان بابت پنهان 

یارانه نقدي و غیرنقدي ، اجراي نظام جامع تامین اجتماعی ، ارتقاي سالمت جامعه ، کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازي مسکن و اشتغال ،

توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمایتی پرداخت شده است .  

مورد دیگر اینکه طی همین دوره زمانی ، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده هاي نفتی ناشی از مشکالت تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور ، مبلغ

یک هزار و 514هزار میلیارد تومان نیز صرفا بابت ما به التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت

هوایی به حساب بدهکاري دولت منظور شده است .
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دنیاي اقتصاد

1400/07/21

 

در نهایت اینکه طی سال 1399 مبلغ یک میلیون و 603هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کاالهاي اساسی ، پنج فرآورده نفتی و

سوخت هوایی ، گاز طبیعی ، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاري دولت منظور شده که این میزان حدود 5/ 2برابر عملکرد بودجه عمومی

دولت و 46درصد حجم نقدینگی در سال گذشته است . بیشترین یارانه پنهان ، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می توان مصرف زیاد گاز

مصرف گاز طبیعی ، ناشی از سیاست هاي اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست این حجم 

منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهاي کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که عالوه بر خسارات مالی شدید ، آلودگی هواي شهرها را هم

به دنبال خواهد داشت همچنین بعد از گاز طبیعی ، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد تحقق 127درصدي منابع

بودجه در بخش نخست این گزارش به میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال گذشته و میزان تحقق آن پرداخته شده است بررسی هاي رسمی

نشان می دهد که میزان پیش بینی منابع بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر 2هزار و 391هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر

3هزار و 47هزار میلیارد تومان (معادل 4/ 127درصد) بوده است مورد دیگر اینکه به میزان 114هزار میلیارد تومان (معادل 19درصد) از منابع عمومی

دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق مالی منتشر شده بود از این رو در صورتی که عملکرد تحقق منابع بودجه به دلیل عدم پیش بینی رقم

مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود ، درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال

1399 به میزان 5/ 82درصد خواهد رسید عالوه بر این تحلیل هاي رسمی نشان می دهد که عمده علت برتري منابع نسبت به مصارف بودجه ناشی

از موجودي پایان سال خزانه داري کل کشور به میزان 727میلیارد تومان بوده است تحقق 126 درصدي مصارف بودجه مصارف بودجه کشور شامل

«مصارف عمومی دولت» ، «مصارف اختصاصی» و «مصارف بودجه شرکت هاي دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است بنا بر

آمارهاي رسمی ، میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر 2هزار و 420هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ 3هزار و

46هزار هزار میلیارد تومان (معادل 126درصد) در عمل محقق شده است مورد دیگر اینکه تحلیل هاي رسمی نشان می دهد ، عمده علت برتري

مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهاي اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ 216میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت است عالوه بر

این فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت ، ناشی از وصول مبلغ 12هزار و 539میلیارد تومان درآمدهایی است که در

قانون بودجه سال گذشته با مبلغ 100هزار تومان پیش بینی شده است در بخش دیگري از این گزارش به بحث تراز عملیاتی منابع و مصارف

عمومی دولت پرداخته شده است بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات ، کسري تراز عملیاتی ، بالغ بر 176هزار میلیارد

تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهاي تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه اي ، کسري تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183هزار میلیارد تومان

رسیده است به عبارت دیگر ، برتري هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 66درصد بوده که این مبلغ به طور کلی از محل واگذاري دارایی

هاي مالی تامین شده است تحقق 101 درصدي درآمدهاي مالیاتی مورد مهم دیگري که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده ، مقایسه

منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 است منابع عمومی دولت شامل درآمدهاي مالیاتی ، واگذاري دارایی هاي

سرمایه اي و واگذاري دارایی هاي مالی است بنا بر آمارهاي رسمی درآمدهاي مالیاتی در عمل به میزان 207هزار میلیارد تومان شده که نشان از

تحقق 4/ 101درصدي درآمدهاي مالیاتی دارد با وجود تحقق 4/ 101درصدي در سال 1399 این بخش حدود 20درصد کمتر از میزان پیش بینی

شده در برنامه (به میزان 258هزار میلیارد تومان) است همچنین در بحث سایر درآمدها نیز به میزان 71هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه

با قانون بودجه از تحقق 85درصدي حکایت دارد سه دلیل انحراف منابع نفتی واگذاري دارایی هاي سرمایه اي شامل «صادرات نفت خام ، میعانات

گازي و خالص صادرات گاز طبیعی» ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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دنیاي اقتصاد

1400/07/21

«فروش اموال منقول و غیر منقول» و «فروش طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي» است بنا بر آمارهاي رسمی میزان صادرات نفتی ایران در

سال 1399 به میزان 39هزار میلیارد تومان بوده که از تحقق 68درصدي نسبت به مقدار پیش بینی شده در قانون بودجه حکایت دارد در تحلیل هاي

رسمی علت اصلی این موضوع به اعمال تحریم هاي ظالمانه و اجراي سیاست فشار حداکثري بر کشور ، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین

کاهش تقاضاي جهانی نفت به دلیل شیوع بیماري همه گیر کرونا در جهان مرتبط دانسته شده است مورد دوم ، فروش اموال منقول و غیرمنقول

است که در این مورد حدود 2هزار میلیارد تومان تامین شده که از تحقق 1/ 3 درصدي حکایت دارد همچنین به میزان 35میلیارد تومان از محل

فروش طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي حاصل شده که این میزان معادل 5/ 3 درصد از هدف تعیین شده است تحقق بیش از 2 برابري

فروش اوراق واگذاري دارایی هاي مالی شامل فروش اوراق مالی اسالمی ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ، فروش سهام شرکت هاي دولتی و

سایر منابع حاصل از واگذاري دارایی هاي مالی است بررسی هاي رسمی نشان می دهد که در بحث درآمدهاي حاصل از واگذاري دارایی هاي مالی

در قانون بودجه به میزان 175هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در عمل به میزان 265هزار میلیارد تومان محقق شد که از تحقق 152درصدي

این منابع درآمدي حکایت دارد عمده این توفیق به فروش اوراق مالی اسالمی مرتبط است بنا بر آمارهاي رسمی 136هزار میلیارد تومان اوراق مالی

اسالمی به فروش رفت که این میزان بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم است 

عالوه بر این بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه ، پیش بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاري (فروش)

شرکت هاي دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند ، در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه ، دولت در

مجموع به میزان 62هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 11درصد از منابع عمومی محقق شده در

سال 1399 را تشکیل می دهد . وام 55 میلیون یورویی بانک جهانی در بخش دیگري از این گزارش به تعهدات هزینه اي بر عهده دولت در موارد

خاص پرداخته شده است یکی از این موارد ، تخصیص منابع غیر بودجه اي براي مقابله با پاندمی کروناست بررسی هاي رسمی نشان می دهد که به

دنبال درخواست رئیس جمهور دولت دوازدهم ، مقام معظم رهبري با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی براي «مقابله و

مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و مدیریت تبعات اقتصادي آن» موافقت کردند بانک مرکزي تا پایان اسفندماه سال گذشته

مبلغ 830میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و معادل ریالی آن به میزان 19هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داري کل

کشور واریز کرده است 

عالوه بر این با تخصیص هاي سازمان برنامه و بودجه کشور ، مبلغ 19هزار میلیارد تومان در وجه دستگاه هاي اجرایی ذي ربط توسط خزانه داري

کل کشور پرداخت شده که از این مقدار مبلغ 16هزار میلیارد تومان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

پزشکی پرداخت شده و مابقی وجوه به سایر دستگاه هاي اجرایی و پرداخت هایی نظیر بیمه بیکاري ناشی از کرونا و تامین پابند الکترونیکی

اختصاص یافته است .  

مورد مهم دیگر اینکه طبق ابالغیه سازمان برنامه و بودجه کشور ، استفاده از تسهیالت بانک جهانی به مبلغ حداکثر 55 میلیون یورو (شامل 46

میلیون یورو به عنوان اصل تسهیالت و 5/ 9میلیون یورو هزینه هاي تبعی) تحت عنوان وام اضطراري براي تامین مالی اقالم و تجهیزات پزشکی و

بهداشتی موردنیاز کشور به منظور مبارزه با بیماري کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان

شهریورماه سال 1400 مبلغ 43میلیون دالر از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن ، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت

تشخیص PCR شده است . پیش تر «دنیاي اقتصاد» در گزارشی با نام «اعطاي وام بانک جهانی به ایران» به جزئیات این موضوع پرداخته و اشاره

کرده بود نسخه رئیسی براي مهار تورم این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : بانک مرکزي بودجه دولت

کسري بودجه یارانه
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بهار

1400/07/20

سهم تولید انرژي پاك در ایران چقدر است؟

بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر ، میزان برق تولید شده از منابع پاك تا پایان شهریور سال جاري به 6910 میلیون کیلووات ساعت

رسیده است

بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر ، میزان برق تولید شده از منابع پاك تا پایان شهریور سال جاري به 6910 میلیون کیلووات

انرژي هاي تجدیدپذیر است ، پیش بینی می شود که در کشور حدود ساعت رسیده است ایران یکی از پر پتانسیل ترین کشورهاي جهان در حوزه 

100 هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر وجود داشته باشد البته در حال حاضر تنها 903 مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور داریم

که عمدتًا سرمایه گذاران آن ها خصوصی هستند و دولت برق تولیدي آن ها را خریداري می کند عمده این 903 مگاوات را نیروگاه هاي خورشیدي

انرژي هاي تشکیل می دهند و نزدیک به همین میزان نیز نیروگاه هاي بادي در کشور وجود دارد ، الباقی نیز اشکال دیگر از نیروگاه ها مبتنی بر 

انرژي هاي تجدیدپذیر پنج برابر افزایش یافته است ، یعنی از تجدیدپذیر هستند شایان ذکر است که از سال 1392 تا امروز ، ظرفیت نصب شده 

172 مگاوات به 903 مگاوات رسیده ایم علت روند نه چندان سریع اجراي این طرح ها ، اتکاي کامل وزارت نیرو به سرمایه گذاران بخش خصوصی

بوده و شرایط کشور با توجه به تحریم هاي اقتصادي ، سرمایه گذاري بخش خصوصی را با اخالل مواجه کرده است 

هرچند که توسعه تجدیدپذیر ها کند بوده اما پتانسیل هاي باالي ایران در این حوزه اجازه توقف فعالیت انرژي هاي پاك را نداده است ، بر اساس

انرژي هاي تجدیدپذیر ، آخرین وضعیت توسعه این انرژي در کشور حاکی از آن است که در شهریور سال آخرین آمار اعالم شده از سوي سازمان 

جاري با تولید حدود 172 میلیون کیلووات ساعت انرژي تجدیدپذیر در کشور از انتشار 111 هزار تن گاز گلخانه اي و همچنین 0 . 7 هزار تن آالینده

هاي محلی تا پایان این ماه جلوگیري شده است عالوه بر این تولید این میزان انرژي تجدیدپذیر باعث صرفه جویی 38 میلیون لیتري آب در تیرماه

سوخت هاي فسیلی به میزان 49 میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است در حال شده و عالوه بر این ، صرفه جویی در مصرف 

حاضر تعداد مولدهاي تجدیدپذیر مختص مشترکین (محدود به ظرفیت انشعاب) تا پایان شهریورماه به 5505 واحد با مجموع ظرفیت 70 هزار و

انرژي هاي تجدیدپذیر تا شهریور امسال صرفه جویی 1520 میلیون لیتري آب را به همراه داشت 806 کیلووات رسیده است همچنین استفاده از 

سوخت هاي فسیلی به میزان 1963 معادل میلیون مترمکعب گاز انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري برق صرفه جویی در مصرف  عالوه بر این 

انرژي خورشیدي کشور تا پایان شهریورماه با تولید 455 48 مگاوات به 50 38 درصد رسیده و طبیعی را تا شهریورماه محقق کرد مجموع ظرفیت 

مجموع ظرفیت انرژي بادي کشور با تولید 310 2 مگاوات بالغ بر 34 31 درصد است همچنین در این بین زیست توده با تولید 10 56 مگاوات تنها

1 17 درصد ، برق آبی کوچک با تولید 104 7 مگاوات 11 59 درصد و بازیافت تلفات حرارتی با تولید 4 مگاوات 0 44 درصد سهم دارد
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ایرنا

1400/07/20

14:43

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادي دولت صورت گرفت؛/دستور رییس جمهوري : طرح جامع

مدیریت تولید و مصرف انرژي تهیه شود

 

تهران ایرنا جلسه ستاد هماهنگی اقتصادي دولت صبح امروز سه شنبه به ریاست آیت اهللا سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و رییس جمهوري بر ضرورت

تهیه یک طرح جامع درباره نیازهاي کشور به انرژي هاي مختلف تاکید کرد .

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوري ، رییس جمهوري همچنین ضرورت مدیریت تولید ، تامین و مصرف برق

کشور ، استفاده حداکثري از توان داخلی براي احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها براي تامین سوخت زمستانی نیروگاه هاي تولید برق را یادآور شد در

جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادي دولت ، وزارت نیرو برنامه خود را براي مدیریت عرضه و تقاضاي برق مطرح کرد این برنامه شامل فصل هاي

مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق ، بهبود فضاي کسب و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شبکه و ترانزیت برق

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوسازي صنعت برق است ، توسعه 
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انرژي هاي بررسی موانع پیش روي توسعه انرژي هاي تجدید پذیر در میزگرد ایسنا /1/

تجدیدپذیر یک انتخاب یا اجبار

 

سوخت هاي فسیلی و مخاطرات محیط زیستی حاصل از این سوخت ها توجه و سرمایه گذاري بیشتر ایسنا/خراسان رضوي امروزه محدود بودن منابع 

انرژي هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي باد و خورشیدي در تمام انرژي هاي تجدیدپذیر را براي همگان روشن کرده است . در حال حاضر  در زمینه 

دنیا به خوبی شناخته شده اند 

از آنجایی که کشورمان به طور میانگین ساالنه 300 روز آفتابی داشته و همچنین در زمینه نیروي باد نیز در بخش هایی از کشور به خصوص منطقه

شرق ، تونل هاي بادي بسیار مناسبی وجود دارد بنابراین ظرفیت بسیار خوبی در زمینه تولید انرژي هاي تجدید پذیر در کشور وجود دارد .

انرژي هاي تجدیدپذیر کمتر از 1000 مگاوات است  در حال حاضر در ایران کل ظرفیت 

با توجه به اینکه در سال جاري به دلیل خشکسالی تولید برق توسط نیروگاه هاي برق آبی کاهش پیدا کرد و در زمینه برق به بحران مواجه شدیم و

انرژي هاي تجدیدپذیر خورشیدي توسعه در زمستان پیش رو نیز این مشکل دور از ذهن نیست ، به نظر می رسد اگر در سنوات گذشته استفاده از 

انرژي هاي تجدیدپذیر امروز یکی از نیازهاي یافته بود ما در سال جاري با مشکل قطع برق مواجه نمی شدیم . بنابراین توسعه و افزایش تولید 

مهم در کشور محسوب شده و توسعه این انرژي ها باید با سرعت بیشتري در کشور ادامه پیدا کند به همین دلیل و به منظور بررسی چالش هاي

انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور با صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به گفت وگو نشسته ایم مهدي مدنی در گفت وگو با پیش روي توسعه 

انرژي هاي تجدیدپذیر در دنیا سابقه طوالنی دارد ایسنا در خصوص انرژي هاي تجدید پذیر و توسعه آن در استان اظهار کرد : استفاده و کاربرد 

انرژي هاي تجدیدپذیر در سوخت هاي فسیلی زیادي داشته است بنابراین  بسیاري از کشورها در این حوزه از ما جلوتر هستند زیرا ایران منابع 

کشور ما کمی مغفول مانده بود وي درباره لزوم استفاده از این نوع انرژي افزود : در حال حاضر الزم است که به سوي این انرژي ها حرکت کنیم

انرژي هاي زیرا کشور ما موقعیت بسیار خوبی در این زمینه دارد در کشور آلمان که درصد تابش خورشید 40 درصد کمتر از کشور ما است بر روي 

تجدیدپذیر به خوبی سرمایه گذاري شده و به این نوع انرژي بسیار توجه شده است همچنین کشورهایی مانند امارات و عربستان به خوبی از این

انرژي ها استفاده کرده اند در حالی که منابع نفتی بسیار وسیعی دارند رئیس هیات مدیره انجمن شرکت هاي دانش بنیان خراسان رضوي عنوان

انرژي کرد : در گذشته استفاده از انرژي باد شناخته و استفاده از آسیاب هاي بادي یکی از این موارد این شناخت بود ، اما امروزه استفاده از 

خورشیدي به عنوان انرژي تجدیدپذیر جدیدتر محسوب می شود 

انرژي هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي باد و خورشیدي در تمام دنیا به خوبی شناخته شده اند شهریار صابر ، عضو هیات مدیره سندیکاي برق

انرژي هاي سوخت هاي فسیلی و تبعات محیط زیستی اظهار کرد :  و استفاده از  انرژي هاي تجدیدپذیر خراسان نیز درباره استفاده از 

تجدیدپذیر از جمله انرژي باد و خورشیدي در تمام دنیا به خوبی شناخته شده اند . عمدتًا از انرژي خورشید به دو طریق می توان استفاده کرد یک

بخش از آن استفاده از تابش خورشید و بخش دیگر آن گرماي خورشید است 

در دنیا افزود : انرژي هاي تجدیدپذیر انرژي هاي تجدیدپذیر فراگیر شده و توسعه پیدا کرد وي درباره تاریخچه استفاده از  در قرن 21 استفاده از 

انرژي خورشیدي از نیمه اول قرن بیستم به وجود آمده و از اواخر قرن بشر از هزاران سال پیش از آسبادها استفاده می کرد اما دانش استفاده از 

انرژي خورشیدي در تولید برق شروع شد . بیستم استفاده از 
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انرژي هاي تجدیدپذیر فراگیر شده و توسعه پیدا کرد عضو هیات مدیره انجمن شرکت هاي دانش بنیان استان خراسان در قرن 21 استفاده از 

انرژي هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي باد و خورشیدي شروع شده و قوانین تا رضوي تصریح کرد : در یک دهه اخیر در کشور ما رویکرد توسعه 

حدي گسترش یافته است همچنین بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاري انجام داده است 

سوخت هاي فسیلی و آلودگی هاي محیط زیستی آن ها دالیل حرکت به سوي انرژي هاي تجدید پذیر صابر درباره لزوم توجه به پایان پذیري 

سوخت هاي فسیلی و از طرفی منابع انرژي هاي تجدیدپذیر به دو دلیل اشاره کرد و گفت : بحث آلودگی هاي محیط زیستی ناشی از  توسعه 

سوخت هاي فسیلی لزوم توجه و توسعه انرژي  هاي تجدیدپذیر را افزایش می دهد . این موارد از دالیل استفاده از منابع تجدیدپذیر است محدود 

انرژي هاي اگرچه در حال حاضر منابع فسیلی در کشور وجود دارد اما پاسخگوي نیاز براي آینده نیست براي مثال اگر در سنوات قبل استفاده از 

تجدیدپذیر خورشیدي توسعه یافته بود ما در سال جاري با مشکل قطع برق مواجه نمی شدیم بیشترین تولید انرژي در نیروگاه هاي خورشیدي در

تامین خواهد شد وي ادامه داد : دنیا زودتر از انرژي هاي تجدیدپذیر زمان پیک مصرف تابستان است تا سال 2050 حدود 60 درصد انرژي دنیا از 

انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده کند و 50 سال از کشور ما در این خصوص جلوتر است پیش بینی سازمان هاي ما به این نتیجه رسیده تا از 

انرژي هاي تجدیدپذیر تامین مختلف که در زمینه انرژهاي تجدیدپذیر فعال هستند این است که تا سال 2050 حدود 60 درصد انرژي دنیا از 

انرژي هاي تجدیدپذیر خواهد شد بنابراین با چنین پیش بینی هایی کشور ما نیز باید توسعه این انرژي ها را با سرعت بیشتري ادامه دهد ظرفیت 

در ایران تا امروز کمتر از 1000 مگاوات است عضو هیات مدیره انجمن شرکت هاي دانش بنیان خراسان رضوي خاطرنشان کرد : کل ظرفیت

انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران تا امروز کمتر از 1000 مگاوات است از 86 هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژي در کشور ما سهم انرژي منصوب به 

هاي تجدید پذیر زیر 1000 مگاوات است 

انرژي هاي تجدیدپذیر است صابر درباره سایر مزایاي انرژي هاي تجدید پذیر بیان کرد : این انرژي عدم نیاز به مواد اولیه و پاك بودن از مزایاي 

ها همانطور که از نامش پیداست از انرژي هاي تجدیدشونده تولید می شوند و به عبارت دیگر نیازي به مواد اولیه براي تولید این انرژي ها نیست و

تقریبا در همه جا وجود دارند . پاك بودن و عدم آالیندگی محیط زیست از دیگر مزایاي مهم این انرژي هاست به جهت اینکه می شود این نیروگاه

ها را به صورت پراکنده نصب کرد این مساله در زمینه پدافند غیر عامل بسیار موثر است وي ادامه داد : از سال 95 کمیته امداد به جاي دادن

مستمري به مددجوها با پرداخت تسهیالت این نیروگاه ها را براي مددجویان نصب کرده و با قرداد تضمینی 20 ساله درآمدزایی براي مددجویان

ایجاد کرد عضو هیات مدیره سندیکاي برق خراسان در ادامه معرفی مزایاي نیروگاه هاي تجدیدپذیر نقبی هم به بحث تلفات شبکه زد و گفت :

مورد دیگر بحث تلفات شبکه است وقتی نیروگاه هاي بزرگی در خارج شهر داریم تا انرژي برق به شهر برسد در مسیر تلفات خواهیم داشت اما وقتی

نیروگاه هاي کوچک یا خانگی در محل وجود دارد این تلفات وجود نخواهد داشت 

انرژي هاي تجدیدپذیر بها بدهد در ادامه این میزگرد میثم روح بخش ، دبیر انجمن شرکت هاي حاکمیت باید به بخش خصوصی براي توسعه 

انرژي هاي انرژي هاي تجدیدپذیر اظهار کرد : جامعه و بطن آن به این نتیجه رسیده است که  دانش بنیان خراسان رضوي درباره نیاز استفاده از 

تجدیدپذیر امروز براي جامعه نیاز است . این نیاز همیشه راه گشا است انرژي اصلی که در حال حاضر استفاده می شود ، انرژي برق است در گذشته

ما بیشتر از انرژي هاي فسیلی مثل نفت و 

انرژي هاي تجدیدپذیر به صورت انرژي هاي کمکی براي انرژي هاي فسیلی محسوب می شدند اّما امروز که با کمبود برق استفاده می کردیم و 

در کشور مواجه شده ایم ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر به خوبی می دانیم که درکشوري مانند ایران که محل هاي خوبی براي جانمایی ابزار تولید این انرژي ها وجود دارد؛ توسعه 

انرژي هاي ضروري به نظر می رسد و باید باتوّجه به نگاه روز دنیا به این سمت وسو برویم . حاکمیت باید به بخش خصوصی براي توسعه 

انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور را پررنگ تر می کند وي در پاسخ به این تجدیدپذیر بها بدهد کمبود برق و کمبود گاز ، بسیار استفاده از این 

انرژي سؤال که آیا امروز مختار یا مجبور به استفاده از این انرژي ها هستیم ، بیان کرد : به نظر بنده درحال حاضر ما باید به اجبار به استفاده از 

انرژي هاي تجدیدپذیر حرکت کنیم مدنی عضو هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران نیز در پاسخ به این سوال که آیا توسعه  هاي تجدیدپذیر

در قوانین و اسناد باالدستی در اولویت قرار دارد یا خیر ، گفت : اولویت موضوع زیاد است اما حرف اصلی این است که چقدر به این موضوع اهمیت

انرژي هاي تجدیدپذیر خوب است اما عملکرد ما مبین داده و چقدر موفق بوده ایم ما از نظر تئوریک به آن اهمیت داده و بیان کرده ایم که کاربرد 

این باور نیست ما هنوز باور داریم که نفت و گاز وجود دارد هنوز باور درستی در ذهن ما شکل نگرفته است امروز به بن بست رسیده ایم و مشاهده

می کنیم که در تابستان 10 هزار مگاوات کمبود برق داریم وي از خشکسالی به عنوان دلیل اصلی کمبود برق امروز در کشور یاد کرده و تصریح

کرد : هزینه هاي زیادي بر روي نیروگاه ها برق آبی شده است امروز چون به بحران بی برقی رسیده ایم باید به دنبال راه حل باشیم امروزه در دنیا

شبکه برق زیربنایی ترین ساختار است رئیس هیات مدیره انجمن شرکت هاي دانش بنیان خراسان رضوي اظهار کرد : امروزه در دنیا شبکه برق

زیربنایی ترین ساختار است نفت و گاز به آن اندازه اهمیت ندارد براي مثال در اروپا همه انرژي ها تبدیل به برق می شود باید درك کنیم شبکه برق

در کشور حیاتی است در حال حاضر وزارت نیرو در کشور 70 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است زیرا اقتصاد برق در کشور دچار دور

باطلی شده است یعنی هزینه تولید برق با فروش آن همخوانی ندارد مدنی با اشاره به روش درست عرضه و تقاضاي برق بیان کرد : روش درست ،

تعادل عرضه و تقاضاي برق در بورس انرژي است که در آنجا تعرفه برق به صورت شناور بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود بر همین اساس و با

همین رویکرد در اروپا هر کیلووات برق گاها تا اعداد بسیار باال به فروش رسیده و گاهی حتی شهروندان برق مجانی دریافت کرده اند باید تولید

پراکنده در کشور را حمایت کنیم وي ادامه داد : در کشو به ترکیبی از همه نیروگاه هی برق آبی و خورشیدي و بادي و نیاز داریم باید تولید پراکنده

در کشور را حمایت کنیم یکی از این روش ها نیروگاه هاي خورشیدي در مقیاس هاي کوچک است انتهاي پیام
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گوترش : تخریب اکوسیستم ساالنه 3 تریلیون دالر هزینه خواهد داشت

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت تخریب اکوسیستم می تواند ساالنه تقریبا سه تریلیون دالر هزینه داشته باشد

به گزارش مشرق ، گوترش روز دوشنبه به وقت محلی در پیامی به مناسبت اجالس سازمان ملل در مورد تنوع زیستی افزود : تجربه دو قرن ما با

سوخت هاي فسیلی ، نابودي جنگل ها ، بیابان ها و اقیانوس ها و تنزل زمین ، باعث فاجعه زیستی بر روي کره زمین شده است وي سوزاندن 

تاکید کرد درست همانطور که دانشمندان امروزي آثار انقراض هاي قبلی را مطالعه می کنند ، دخالت بی پرواي بشریت در طبیعت یک اثر دائمی به

جا می گذارد دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد میزان نابودي گونه ها ده ها تا صدها برابر بیشتر از میانگین 10 میلیون سال گذشته است و این امر

شتاب می گیرد بیش از یک میلیون گونه از گیاهان ، پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان ، ماهی ها و بی مهرگان در معرض خطر انقراض

هستند و این امر براي بسیاري از آنها طی چند دهه آینده اتفاق خواهد افتاد گوترش خاطر نشان کرد آسیب به شبکه پیچیده حیات که ما را حفظ می

کند ، زندگی و معیشت میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش گرسنگی ، بیماري و بیکاري شده است افراد بومی و دیگر گروه

هاي آسیب پذیر از جمله افرادي هستند که بیشترین آسیب را دیده اند دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد تخریب اکوسیستم می تواند ساالنه

تقریبا سه تریلیون دالر آمریکا تا سال 2030 هزینه داشته باشد و بیشترین تأثیر آن بر برخی از فقیرترین و بدهکارترین کشورها خواهد بود دبیرکل

سازمان ملل با تاکید بر اینکه جهان باید تا سال 2030 رویه تخریب تنوع زیستی را متوقف کند ، گفت ما به یک چارچوب بلند پروازانه جهانی و

موثر در دوره پسا 2020 با معیارها و اهداف مشخص نیاز داریم تا بتوانیم مردم و طبیعت را در مسیر خود قرار دهیم وي با معرفی پنج حوزه اقدام

گفت چارچوب پسا 2020 باید حقوق همه مردم جهان در ارتباط با داشتن محیط زیست سالم را رعایت کند گوترش افزود این چارچوب باید از

سیاست ها و برنامه هاي ملی که با محرك هاي نابودي تنوع زیستی مقابله می کند ، حمایت کند و سیستم هاي حسابرسی ملی و جهانی را متحول

کند تا هزینه واقعی فعالیت هاي اقتصادي ، از جمله تأثیر آنها بر طبیعت و آب و هوا را منعکس کند وي ادامه داد اجرایی کردن چارچوب 2020

شامل یک بسته کمک براي کشورهاي درحال توسعه خواهد بود و این چارچوب باید به یارانه هاي معیوب ، از جمله به بخش کشاورزي که حمله به

طبیعت و آلودگی محیط زیست ما را سودآور می کند ، پایان دهد
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یارانه اي جدید در راه است؟ / لباس نو بودجه 1400 بر تن یارانه ها

 

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه 1401 و همچنین یارانه ها ، به نوعی خبر از نگرشی جدي در پرداخت یارانه و همچنین

هدفمندسازي آن می دهد .

به گزارش قدس آنالین ، مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه هاي نقدي آمده ، حکایت از احتیاط سیاست گذار به دلیل خطاهاي آزمون وسع

حامل هاي وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه هاي پیشین در نظام پرداخت یارانه ها دارد یارانه نقدي واژه اي پرحاشیه که به افزایش قیمت 

انرژي به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است سیاست حمایتی که برخی آن را نمادین و کم اثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون

هدفمند کردن یارانه ها می دانند 

گروهی رونمایی از یارانه هاي جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژي را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی می کنند و

در این میان عده اي به واسطه خط خوردن از فهرست مشموالن ، همواره به دنبال فرصتی براي گنجاندن نامشان در لیست مشموالن هستند و البته

معتقدند ، اختصاص نیافتن یارانه نقدي به آن ها و اطرافیانشان حاکی از حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدي است ! امید حاجتی ، رئیس سازمان

هدفمندي یارانه در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان ، از آماده بودن زیرساخت هاي این نهاد براي ثبت نام جاماندگان

از یارانه خبر داد و گفت : طبق مواردي که توسط وزارت رفاه تعیین شده آماده پیگیري و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما این روند

باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود . هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا تیرماه آغاز

خواهد شد اما هنوز روندي جدي مشهود نیست 

حساسیت باالي موضوع یارانه هاي نقدي در اذهان مردم سبب شد ، چندي پیش و در خالل برگزاري انتخابات ریاست جمهوري ، یکی از

موضوعات جنجال برانگیز و چالشی ، مواضع نامزدهاي تصدي پاستور درباره سرانجام یارانه هاي نقدي و سیاست هاي حمایتی در دولت آتی باشد؛

حامل هاي انرژي . بهبود معیشت خانوارها از طریق از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه هاي نقدي و تغییر در قیمت انواع 

یارانه یا مدیریت اقتصاد؟ با این وجود و با گذشت نزدیک به 2 ماه از روي کار آمدن دولت جدید ، هنوز تصمیمی در خصوص آینده سیاست هاي

حمایتی به ویژه یارانه هاي نقدي گرفته نشده است طمأنینه اي که برخی آن را به نگرش کالن دولت جدید نسبت به روش هاي بهبود معیشت

خانوارهاي ایرانی ارتباط می دهند شاید بتوان رسمی ترین موضع در این خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست 

جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحوالت یارانه اي در دولت جدید و ثبت نام از جاماندگان یارانه هاي نقدي ، اظهار کرد :

در مورد اجراي تصمیمات مربوط به یارانه هاي نقدي ، هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت طرح هایی در دست بررسی دارد که اخبار

و نتایج آن در ماه هاي آینده اعالم می شود .  

میرکاظمی : پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود همچنین ، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و

تدوین الیحه بودجه سال 1401 ، با اشاره به مبحث یارانه هاي نقدي می گوید : با توجه به توزیع یارانه ها در بخش هاي مختلف ، آثار مثبت و

اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم ، شاخص هاي کالن اقتصادي و بخش تولید دیده نمی شود و بهبود اثرگذاري هدفمندسازي

یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد .
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اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه هاي نقدي در سند بودجه 1401 را با شک و تردید مواجه کرده و گمانه زنی ها درباره ظهور کاالبرگ

هاي الکترونیکی و سایر حمایت هاي معیشتی غیرنقدي را پررنگ می کند شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدي این است که مردم به مصرف کاال

و خدمات هدف گذاري شده ترغیب شوند ، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدي پرداخت شود ، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد

می کند 

با وجود اجماع در دولت سیزدهم براي موثرکردن حمایت هاي معیشتی در سال هاي پیش رو ، اما بررسی سرگذشت یارانه هاي نقدي در سال هاي

گذشته ، پیش نیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد می کند تا در راستاي تحقق عدالت اقتصادي گام بردارد و ترك فعل چندین و چند ساله را در

زمینه به روزرسانی فهرست یارانه بگیران کنار بگذارد .  

پولدارها همچنان یارانه می گیرند ! پیش نیازي از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پاي ثابت اسناد بودجه در سال هاي اخیر بوده و هیچ گاه به طور

کامل و بر اساس داده هاي متقن عملیاتی نشد و یا افزوده شدن متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدي براساس بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه

1400 که آن هم با وجود وعده و و عیدهاي مکرر مسئوالن در ماه هاي گذشته ، تاکنون راه به جایی نبرده است .  

وعده هایی که با وجود مصوبه هیأت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهاي دولت دوازدهم ، صرفًا در محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند

و در پی انتشار اخبار ثبت نام جاماندگان یارانه نقدي ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیه اي این موضوع را تکذیب و اعالم کرد :

«در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه اي براي ثبت نام یارانه نقدي توسط این وزارت خانه اعالم نشده است . هرگونه اقدام در خصوص ثبت نام

جاماندگان یارانه صرفًا از سوي مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطالع رسانی خواهد شد با توجه به امکان

سوءاستفاده و کالهبرداري از متقاضیان ثبت نام ، تاکید می شود به پیامک هاي غیرمرتبط توجه نشود البته وزارت رفاه در اطالعیه دیگري در تاریخ

8 تیرماه از ثبت نام کسانی که در سال 1393 از ثبت نام یارانه ها جا مانده یا افرادي که خانواده آنان یارانه بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا

شده اند ، پس از هماهنگی هاي الزم با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطالعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید احتیاط سیاست گذار ناشی از آزمونی

غیرقابل اتکاء مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه هاي نقدي آمده و قوانینی که اغلب روي کاغذ باقی مانده اند ، حکایت از احتیاط سیاست

گذار و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه هاي نقدي است 

موضوعی که مسئوالن سابق آن را ناشی از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطاي باالي آزمون وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی

دولت قبل می دانند ! با این تفاسیر ، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست جدیدي در حوزه رفاه

اجتماعی ، به یادآوري یک پیش نیاز اشاره داشته باشد . چرا که موفقیت هر نوع سیاست گذاري در گرو بستر اجراي آن سیاست و تالش براي

شناسایی محل اصابت آن است از این رو ، برگزاري آزمون هاي وسع پرخطا ، هراس از خط خوردگی و افزودن به فهرست یارانه بگیران و ناتوانی در

پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه ، اوضاع کنونی یارانه هاي نقدي را به بار آورده است 

براي بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه هاي نقدي ، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده اي از هم وطنان با اعتراض به حق

نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدي ، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم انتظار سنجش وسع

اقتصادي خود هستند و از طرفی ، دهک که هیچ برخی از صدك هاي ثروتمند جامعه نیز به چشم می خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار

همچنان یارانه نقدي و معیشتی روانه حسابشان می شود ! بر اساس آنچه مطرح شد ، به روزرسانی سامانه هاي سنجش وسع افراد و اشراف متولیان

حوزه رفاهی بر اطالعات اقتصادي خانوارها ، عالوه بر کاهش هزینه هاي دولت ، عدالت اقتصادي و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهاي

اقتصادي به همراه خواهد داشت . منبع : باشگاه خبرنگاران انتهاي پیام/
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آینده انرژي ایران 4| چرا انرژي تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا نمی کند؟

 

مصرف گاز طبیعی در کشور زنگ خطر به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، نزدیک شدن به فصل سرد و انتظار براي افزایش قابل توجه 

ایجاد مشکالت گسترده انرژي را به صدا در آورده است .

مصرف گاز طبیعی در کشور زنگ به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، نزدیک شدن به فصل سرد و انتظار براي افزایش قابل توجه 

مصرف گاز طبیعی در خطر ایجاد مشکالت گسترده انرژي را به صدا در آورده است این زنگ خطر هشداري است که بدانیم مسئله ناترازي تولید و 

کشور به چه میزان گسترده شده و می تواند در آینده نه چندان دور چه خساراتی براي کشور به همراه داشته باشد بر همین اساس و با توجه به

اهمیت مسئله تنوع بخشی به سبد تولید انرژي کشور به خصوص در حوزه برق در قالب پرونده اي با عنوان "آینده انرژي ایران" راهکارهاي جامع به

انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور منظور تامین پایدار امنیت انرژي کشور را بررسی می کنیم در چهارمین گزارش از این پرونده ، سرعت فعلی رشد 

و دالیل توسعه کند این بخش مهم از حوزه انرژي را بررسی خواهیم کرد 

*رشد تجدیدپذیرها در ایران 3 درصد میانگین رشد کشورهاي توسعه یافته به گزارش فارس ، از سال 1394 تا سال 1399 توسعه انرژي تجدیدپذیر

به منظور تولید برق در کشور به طور میانگین با ظرفیت ساالنه 140 مگاوات پیگیري شده است؛ رشد 140 مگاواتی در شرایطی رقم می خورد که

نرخ رشد صنایع تجدیدپذیر در کشورهاي توسعه یافته از ابتداي حرکت به سمت این انرژي ها به طور میانگین ساالنه 5 هزار مگاوات تخمین زده

می شود ، به عبارت دیگر ، نرخ توسعه صنایع تجدیدپذیر در کشور کمتر از 3 درصد نرخ توسعه این صنایع در کشورهاي توسعه یافته است .  

هرچند بخشی از بدنه کارشناسی و به خصوص مسئوالن انرژي تجدید پذیر کشور مقایسه ایران با سایر کشورهاي توسعه یافته را قیاس مع الفارق

سوخت هاي فسیلی در کشور به خصوص در حوزه گاز طبیعی بیانگر آن است که با این نرخ توسعه تلقی می کنند اما توجه به شرایط نامطلوب 

انرژي تجدیدپذیر در کشور ، زمانی که ناترازي گاز به حدي برسد که پاسخگوي نیاز نیروگاه هاي برق کشور نباشد ، تنها 3600 مگاوات ظرفیت

تجدیدپذیر در کشور نصب شده و این رقم به هیچ عنوان به نیاز برق تطبیقی ندارد .  

*چرا انرژي تجدیدپذیر در ایران پا نمی گیرد؟ روند نامطلوب توسعه انرژي تجدیدپذیر در کشور معلول دالیلی است که واکاوي هر یک از آن ها می

تواند زمینه ارائه راه حل تسریع در روند استفاده از ظرفیت انرژي هاي نو در ایران را به دنبال داشته باشد؛ در این راستا یکی از مهمترین دالیل

سرعت کند توسعه انرژي تجدیدپذیر ، مسئله سرمایه گذاري بخش دولتی و خصوصی در این حوزه است .  

در حال حاضر ، سازمان ساتبا به عنوان متولی توسعه تجدیدپذیرها در ایران از منبعی تحت عنوان عوارض برق تامین مالی شده و همین بودجه را در

انرژي هاي تجدیدپذیر سرمایه گذاري می کند ، بر همین اساس با توجه به اینکه ساتبا تشکیالت سازمانی است و نمی تواند مشابه شرکت حوزه 

هاي دولتی نسبت به سرمایه گذاري مستقیم در این حوزه عمل کند بنابراین با استفاده از تسهیالتی زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه را

مهیا می کند .  

شیوه فعالیت سازمان ساتبا به نحوي است که بر اساس ماده 61 قانون اصالح الگوي مصرف با تعیین کردن نرخ جذاب براي خرید تضمینی برق

تجدیدپذیر ، شرکت هاي بخش خصوصی را به سرمایه گذاري در این حوزه ترغیب کنند اما در حال حاضر میانگین نرخ خرید تضمینی برق

تجدیدپذیر معادل 800 تومان براي هر کیلووات است و این مسئله عالوه بر جذابیت کن به منظور سرمایه گذاري بخش خصوصی با مشکالت

بزرگتري دست و پنجه نرم می کند . بر همین اساس ، سازمان ساتبا برق تجدیدپذیر را به قیمت متوسط 800 تومان خریداري کرده است اما به

دلیل نظام تعرفه گذاري یارانه اي این برق را با قیمت کمتر از 100 تومان به مشترك می فروشد ،
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مابه تفاوت قیمت خرید تضمینی و فروش نیز از محل عوارض برق توسط دولت به بخش خصوصی پرداخت می شود این نظام ناکارآمد تعرفه

گذاري سبب شده تا مطالبات بخش خصوصی ناشی از محل یارانه دولتی با پرداخت هاي نامنظم همراه شده و این عامل در کنار نرخ غیر جذاب

براي ورود سرمایه گذاران منتهی به نرخ رشد الکپشتی در این حوزه شود نظام غلط سرمایه گذاري تجدیدپذیرها در شرایطی رقم می خورد که مجلس

شوراي اسالمی و سایر نهادهاي تصمیم گیر کشور در قالب قوانینی محل هاي دیگري را براي تامین منابع توسعه انرژي تجدیدپذیر مشخص کرده

اند بر همین اساس ، بنا بر تبصره 2 ماده 61 قانون اصالح الگوي مصرف ، اولین منبع مالی سازمان ساتبا براي تامین منابع بازفروش برق است به

عبارت دیگر بر مبناي این قانون ، شرکت هاي توزیع و شرکت هاي برق منطقه اي موظف هستند با نرخ دولتی مثال 60 تومان از ساتبا برق بخرند 

*سرمایه گذاري از سوي وزارت نفت ، حلقه مفقوده توسعه تجدیدپذیرها در ایران عالوه بر بازفروش برق ، منابع مالی به منظور پرداخت تفاوت

قیمت فروش و قیمت خرید تضمینی باید از 2 محل سوخت صرفه جویی شده و عدم آالیندگی محیط زیست پرداخت شود؛ بر مبناي قانون ارزش

میزان سوخت فسیلی صرفه جویی شده معادل تولید برق تجدید پذیر باید توسط وزارت نفت به وزارت نیرو پرداخت شود ، عالوه بر این ما به ازاي

ریالی جلوگیري از آلودگی هوا نیز باید از سوي سازمان محیط زیست به وزارت نیرو پرداخت شود . به گزارش فارس ، اصلی ترین دلیل رکود توسعه

انرژي تجدیدپذیر در ایران محقق نشدن همین 2 منبع مالی یعنی هزینه صرفه جویی سوخت و آالیندگی هواست که به وزارت نیرو پرداخت نشده و

همین مسئله سازمان ساتبا زیر مجموعه این وزارت خانه را با مشکالت گسترده اي مواجه کرده است در همین رابطه ، محمد ساتکین ، معاون وزیر

نیرو در امور انرژي تجدیدپذیر ضمن اشاره به تامین مالی از وزارت نفت به واسطه سوخت صرفه جویی شده ، گفت : « وزارت نفت این موضوع را

مشترکًا با وزارت نیرو تصویب کردند و قانون شد اما وزارت نفت تا االن هیچ پولی از این بابت نداده است 

» *ناترازي 600 میلیاردي سازمان ساتبا ، نتیجه اهمال وزارت نفت اگر به دخل خرج سال گذشته سازمان ساتبا نگاهی بیندازیم ، خال تامین مالی از

سوي وزارت نفت مطابق قانونی به وضوح حس می شود ، بر این مبنا در سال 1399 ، نیاز این سازمان براي پرداخت هزینه خرید تضمینی برق

تجدیدپذیر معادل 1500 میلیارد تومان محاسبه شد در حالی که از محل عوارض برق پرداختی توسط مردم تنها 900 میلیارد تومان از بودجه تامین

شده و این اختالف زمینه تاخیر در پرداخت به نیروگاه داران و نارضایتی گسترده را به وجود آورد .  

با وجود اینکه مهمترین سرعت گیر توسعه تجدیدپذیرها همین مسئله پرداخت نکردن مطالبات صنایع تجدیدپذیر توسط وزارت نفت به شمار می رود

، بنابراین مجلس شوراي اسالمی در قالب بند 3 تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مقرر کرد ، بودجه توسعه تجدیدپذیرها از محل صرفه جویی

سوخت تا سقف 2500 میلیارد تومان توسط دولت از طریق وزارت نفت پرداخت شود . این مسئله می تواند خالء تامین مالی انرژي تجدیدپذیر در

کشور را تا حدودي میسر کند و باید دید وزارت نفت تا چه اندازه به مسئولیت قانونی خود در این حوزه عمل می کند نکته مشخص در این حوزه آن

است که بخش انرژي در ایران بر روي لبه پرتگاه قرار گرفته و فرصت آزمون خطا وجود ندارد ، در شرایطی که زمینه توسعه صنایع تجدیدپذیر به

سرعت مهیا نشود ، در سال هاي آتی خسارات جبران ناپذیري به مردم و فضاي اقتصادي کشور تحمیل خواهد شد انتهاي پیام/
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صنایع گازدار مشمول مصوبه شوراي اقتصاد در یزد از مرز 1000 واحد گذشت

 

ایسنا/یزد مدیر عامل شرکت گاز استان یزد از گازرسانی به بیش از یک هزار واحد صنعتی مشمول بند «ق» مصوبه شوراي اقتصاد در این استان خبر داد

و گفت : مجموع واحدهاي صنعتی گازدار شده استان به هشت هزار و 376 واحد رسیده است .

 

«علی اکبرمیدانشاهی» در توضیح این خبر گفت : به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبري در راستاي رونق تولید و حمایت از صنایع داخلی و به دنبال

آن ابالغ بند «ق» تبصره دو قانون بودجه از سوي وزارت نفت در راستاي تحقق بخشیدن به این امر مهم ، گازرسانی به صنایع مشمول در دستور

کار شرکت گاز استان یزد قرار گرفته و جهشی بزرگ در ایجاد زیرساخت هاي گازرسانی استان ایجاد کرد به طوري که تاکنون یک هزار و 35 واحد

صنعتی با استفاده از این قانون به شبکه گاز طبعیی متصل شده و گازرسانی به سایر صنایع مشمول نیز ادامه دارد . وي در ادامه افزود : از بین 201

واحد صنعتی گازدار شده در سال جاري ، 92 واحد مشمول قانون بند «ق» بوده و بر این اساس مجموع واحدهاي صنعتی گازدار شده استان به

هشت هزار و 376 واحد رسیده که شامل یک هزار و 608 واحد صنعتی عمده و شش هزار و 768 واحد صنعتی جزء است مدیر عامل شرکت گاز

سوخت هاي فسیلی عنوان و تصریح کرد : با بهره استان مهمترین موضوعیت اجراي بند «ق» را بهینه سازي و جایگزینی گاز طبیعی به جاي 

گیري از این قانون و صرفه جویی صورت پذیرفته ، بودجه الزم جهت گازرسانی به سایر صنایع و همچنین سایر بخش ها تأمین خواهد شد میدان

شاهی در پایان خاطرنشان کرد : این شرکت با یک برنامه ریزي مدون و بهره بردن از قانون مذکور همواره جزء شرکت هاي موفق در زمینه

گازرسانی به صنایع مطرح بوده و عالوه بر کسب رضایت صاحبان صنایع ، تاثیر به سزایی در رونق تولید ، آبادنی استان و صیانت از محیط زیست

داشته باشد به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان ، این مجموعه در سال گذشته با عمل به 10 درصد تعهدات گازرسانی خود

نسبت به واحدهاي صنعتی مشمول مصوبه شوراي اقتصاد ، رتبه برتر از لحاظ میزان صرفه جویی مصرف سوخت مایع در بین شرکت هاي گاز

استانی را کسب کرده بود انتهاي پیام
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در سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزي تأمین سوخت زمستانی چه گذشت؟

خبرگزاري آریا سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزي تأمین سوخت زمستانی روز گذشته (17 مهرماه) با حضور مسئوالن وزارت نفت و نیرو برگزار شد

خبرگزاري آریا سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزي تأمین سوخت زمستانی روز گذشته (17 مهرماه) با حضور مسئوالن وزارت نفت و نیرو برگزار

شد 

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران ، این نشست با هدف بررسی اصالح الگوي مصرف در کشور و ایجاد هماهنگی و همکاري مشترك

میان دستگاه هاي تأمین کننده و مصرف کننده انرژي در کشور با حضور مجید چگنی ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ، جلیل ساالري ،

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران ، مسئوالن معاونت راهبردي برق حرارتی و نماینده شرکت راه آهن برگزار شد .

ارسال حداکثري سوخت مایع به نیروگاه ها با اولویت منطقه شمال شرق ، استفاده حداکثري از نفت کوره در نیروگاه ها و مدیریت تأمین گاز براي

مهم ترین مراکز تولید برق در کشور ، از اصلی ترین موضوع هاي مورد بحث در این نشست بود براساس این گزارش ، افزایش توان ناوگان ریلی به

منظور انتقال سوخت مایع به نیروگاه ها ، بررسی شرایط دمایی کشور و برآورد مصارف گاز در 14 روز آینده از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این

نشست بود که هرکدام از اعضا به تناوب ، به بیان دیدگاه هاي خود و ارائه راهکار در این زمینه پرداختند
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بحران کمبود گاز در زمستان و چند راهکار

تهران ایرنا روزنامه همشهري در یادداشتی نوشت : محتمل است در زمستان امسال نیز با مشکل کمبود گاز مواجه شویم از این رو این مسئله در محافل

دولتی و کارشناسی بایستی به عنوان یک دغدغه جدي ، مورد بحث و بررسی قرار گیرد کمبود منابع انرژي و قطعی هاي احتمالی می تواند منجر به

بحران هاي اجتماعی شود

روزنامه همشهري 18 مهر یادداشتی به قلم مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد انرژي مجلس منتشر کرد و نوشت : با توجه به مشکالتی که در

حوزه انرژي وجود دارد و دیگر بر کسی پوشیده نیست ، توجه به علل و ریشه ها و همچنین چاره اندیشی براي حل و رفع آن ، یک ضرورت به شمار

می آید اگر قطعی برق در تابستان امسال برخی مدیران و تصمیم گیران را متوجه عمق و عواقب این مسئله کرد ، بایستی متذکر شد چنانچه به

شکلی زیربنایی و فوري به حل کاستی ها مبادرت نشود ، این وضعیت امتداد خواهد یافت چه اینکه محتمل است در زمستان امسال نیز با مشکل

کمبود گاز مواجه شویم از این رو این مسئله در محافل دولتی و کارشناسی بایستی به عنوان یک دغدغه جدي ، مورد بحث و بررسی قرار گیرد

کمبود منابع انرژي و قطعی هاي احتمالی که می تواند منجر به بحران هاي اجتماعی شود و تبعاتی جدي را درپی داشته باشد ، اهمیت توجه مدیران

مصرف گاز به و پژوهشگران دلسوز را به این بحث دوچندان می کند براساس آخرین آماري که در سال99 منتشر شده است ، بیشترین سهم 

بخش هاي خانگی ، تجاري و صنایع غیرعمده تعلق دارد به طور میانگین روزانه 260میلیون مترمکعب مصرف داریم ، اما این میزان در فصل

زمستان تا 650میلیون مترمکعب افزایش پیدا می کند نکته اي که باید بر آن تأکید کرد این است که در میان بخش هاي مختلف ، مصرف خانگی

مصرف گاز به نیروگاه ها اختصاص دارد مصرف روزانه نیروگاه ها به طور میانگین 165میلیون مترمکعب بیشترین سهم را دارا نیست بلکه عمده 

مصرف گاز به 260تا270میلیون مترمکعب در روز می رسد پس از نیروگاه ها ، صنایع عمده است که در تابستان با توجه به افزایش مصرف برق ، 

یعنی پتروشیمی ، فوالد و پاالیشگاه ها در رتبه بعدي قرار می گیرند همانطور که وزیر محترم نفت نیز اشاره کرده اند ، با توجه به آمار ارائه شده ،

بررسی هاي صورت گرفته و تراز فعلی تولید گاز و مصرف آن در کشور ، به نظر می رسد روزانه با کمبود حدود 200میلیون مترمکعب گاز مواجه

شویم در واقع سیاستگذاري هاي کالن بر این رویکرد استوار است که اولویت با تأمین گاز مصرفی در حوزه خانگی و تجاري باشد ، تا در حد امکان

در این حوزه ها با مشکل قطعی و کمبود گاز روبه رو نشویم از این رو می بایست بار اصلی کاهش مصرف ، بر دوش دیگر حوزه ها یعنی نیروگاه ها

و صنایع عمده قرار گیرد برقراري مجدد واردات گاز از ترکمنستان و ذخیره سازي سوخت مایع براي نیروگاه ها ، ازجمله اقدامات خوب وزارت نفت

در چندماه اخیر است امید می رود تا با اتخاذ تصمیمات صحیح ، تدابیر و مدیریت هاي کارآمد ، به سویی قدم برداریم که حداقل در حوزه خانگی و

تجاري دچار کمبود انرژي نشویم با این حال چالش کمبود و قطعی گاز در حوزه صنایع عمده مثل پتروشیمی و فوالد به قوت خود باقی است و می

بایست در این خصوص نیز سیاست هایی آینده نگر ، اندیشیده و اجرایی شود همانطور که در ابتدا اشاره شد ، قطعی گاز تنها چالش پیش رو نیست ،

زیرا محتمل است در زمستان با قطعی برق نیز مواجه شویم با این حال می بایست اذعان داشت که علت قطعی برق در تابستان که پیک مصرفی

است ، کمبود ظرفیت تولید بود اما مسئله اي که در زمستان موجب قطعی برق می شود ، اخالل در تأمین سوخت نیروگاه ها و همچنین چالش هایی

مصرف گاز افزایش پیدا می کند و است که خود نیروگاه ها در تعمیرات با آن مواجه می شوند در فصل زمستان مصرف برق باال نیست ، اما چون 

در حوزه هاي دیگر هم گازرسانی به نیروگاه ها محدود می شود ، این مسئله می تواند به کاهش تولید برق و در نتیجه امکان قطعی آن در مصارف

خانگی و تجاري منجر شود یکی از راهکارهاي مواجهه با این مشکل ،
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استفاده از سوخت مایع است نیروگاه ها با تکیه بر سوخت مایع می توانند به تولید ادامه دهند در اینجا الزم است به موضوع ناترازي گاز اشاره کنم

ناترازي گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش تولید در میان نیست در واقع علت ناترازي به خاطر کمبود تولید در مقایسه با مصرف باالست براي رفع

ناترازي بایستی افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم از سوي دیگر باید به ظرفیت تولید هم توجه کنیم البته از نظر ذخایر کمبودي نداریم ،

ولی مشکل پیش رو ، کاهش تولید است هرچند این موضوع هم می تواند ریشه ها و علل گوناگونی داشته باشد ، اما علت اصلی آن کمبود منابع

مالی است براي تدقیق بحث ، نخست باید نگاهی به شیوه مصرف داشت تا بتوان تصویر دقیق تر و جامع تري به دست آورد طبق اعالم منابع

مصرف گاز در 10سال اخیر به شدت صعودي شود آمارها نشان رسمی ، تا انتهاي سال گذشته ، به 95درصد کشور گازرسانی شده و باعث شده 

مصرف گاز ساالنه 10درصد رشد داشته است همچنین بایستی درنظر داشت که مصرف ما مصرفی استاندارد و بهره ور می دهد به طور میانگین 

مصرف گاز شده است از شیوه مصرف خانگی گرفته تا صنعتی و همچنین تجهیزات و زیرساخت هایی نبوده که همین مسئله باعث رشد تصاعدي 

که استاندارد نیستند ، زمینه ساز رشد بی رویه مصرف شده است این ناترازي مصرف باال و تولید پایین که فاصله بسیاري با هم دارد ، عمق مشکل

را نشان می دهد مشکلی که اگر به صورتی فوري و کارآمد براي آن چاره اي اندیشیده نشود ، می تواند به بحرانی با عواقب بسیار بدل شود همه

این جوانب ما را به سوي ضرورت افزایش تولید و بهره وري سوق می دهد که الزمه و شرط نخست آن سرمایه گذاري در حوزه صنعت گاز و ذخایر

گازي است تنها از این طریق ظرفیت تولید افزایش پیدا می کند و نیاز کشور در بعد داخلی و صادرات تأمین خواهد شد در این مجال باید اشاره اي

هم به میادین گازي و ضرورت توسعه آنها داشته باشیم میادین گازي یا نفتی در طول عمرشان با یک نرخ ثابت ، تولید نمی کنند در آغاز نرخی

صعودي دارند ، سپس در دوره اي طوالنی ، 8تا 10سال تولید ثابت می ماند و با گذشت زمان و افزایش عمر استفاده از میادین ، به تدریج در تولید

افت می کنند و در نهایت به جایی می رسند که دیگر تولیدي نخواهند داشت در میان میادین مهم گازي ایران ، هم به لحاظ گستردگی و هم میزان

ذخایر ، میدان پارس جنوبی ازجمله مهم ترین هاست که ایران و قطر از آن به طور مشترك برداشت می کنند پارس جنوبی هم اکنون در پیک

افزایش تولید قرار دارد ، اما بی تردید در آینده به خاطر کاهش فشارهاي میدان ، تولید افت پیدا خواهد کرد تولید ما از این میدان 70درصد است که

در چند سال آینده این میزان تولید را از دست خواهیم داد با توجه به سرمایه گذاري هاي قطر و منابع مالی گسترده اي که در اختیار دارد ، اگر براي

این میدان مشترك گازي چاره اي اندشیده نشود ، شاهد از دست رفتن بخش اعظم تولیدمان خواهیم بود بر این اساس می بایست از طرفی افزایش

تولید داشته باشیم و از طرف دیگر کاهش تولید را جبران کنیم که الزمه هر دوي اینها بحث سرمایه گذاري و تأمین منابع مالی است براي دستیابی

به تولید ثابت در میدان گازي پارس جنوبی به هزینه اي 30میلیارد دالري نیاز داریم کمبود منابع مالی تنها منحصر به پارس جنوبی نیست ، در

توسعه دیگر میادین نیز همین مشکل وجود دارد از 92مخزن گازي که تاکنون کشف شده است فقط 22میدان را توسعه داده ایم ظرفیت خوبی براي

توسعه مهیاست اما باید دقت کنیم که هر چقدر که تولید می شود نمی بایست لزومًا مصرف شود باید به فکر منافع بلندمدت باشیم همانطور که

اشاره شد براي حل و رفع چالش ها از افزایش سطح تولید گرفته تا توسعه میادین و افزایش بهره وري ، تنها راهکار و راه حل ، تأمین منابع مالی و

ضرورت سرمایه گذاري است 

در واقع سؤال محوري این است که چرا با کمبود سرمایه مواجه هستیم؟ در پاسخ به این پرسش می توان به چند مسئله اشاره کرد ، اما سواي

تحریم هایی که باعث کاهش حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت انرژي ایران شده است ، یکی دیگر از علل کمبود منابع مالی در عرصه انرژي

، سیاستگذاري هاي کالنی است که از ابتدا تا به امروز در دستور کار قرار گرفته اند و اساس آن بر پایه یارانه انرژي استوار بوده است . تا امروز منابع

انرژي به صورت یارانه اي در اختیار مردم ،
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حامل هاي انرژي در ایران و سایر کشورها شده است هم اکنون ما یک صنایع و نیروگاه ها قرار گرفته است و همین باعث ناهمخوانی قیمت 

پانزدهم مردم دنیا هزینه گاز می پردازیم شاید در ابتدا قیمت هایی که به ریال براي گاز تعیین شد ، قیمت هایی معقول بوده ، اما به مرور زمان با

توجه به تورم باالیی که اقتصاد ایران با آن روبه رو شد و رشد افسارگسیخته قیمت ارز ، دیگر این قیمت گذاري ها مناسب نبوده و نیست با توجه به

اینکه هزینه توسعه میادین و افزایش تولید ، هزینه هایی ارزي هستند ، فاصله چشمگیري بین قیمت داخلی انرژي با قیمت هاي تعیین شده در

بازارهاي منطقه و جهان ، وجود دارد این تفاوت قیمت ها سبب شده عایدي صنعت نفت از منابع گازي و نفتی کاهش پیدا کند و این عایدي آن قدر

حامل هاي انرژي پرداخت می کنند ، شاید تنها هزینه نیست که پاسخگوي افزایش تولید و بهره وري باشد قیمت هایی که هم اکنون مردم بابت 

حفظ و بهره وري فعلی این صنعت را تأمین کند این سیاستگذاري قیمتی را در صنعت برق نیز شاهد بودیم و متولیان و مدیران ، از ابتدا روش

نادرستی براي قیمت گذاري اتخاذ کرده اند در واقع در قیمت گذاري در اغلب حوزه هاي اقتصادي ازجمله انرژي ، همواره دولت به شکل دستوري به

تصویب و تعیین قیمت ها مبادرت کرده است رویکرد دولت براي پایین نگه داشتن دستوري قیمت ها ، آسیب هاي دیگري را وارد آورده و رغبت

نداشتن بخش خصوصی براي سرمایه گذاري را سبب شده است
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شیوع بحران انرژي در جهان؛ این بار نوبت چین و هند است

 

در حالی که جهان خود را آماده می کند تا با گذر از بحران کرونا ، اقتصاد را احیا کند ، کمبود انرژي در جهان به بحران دیگري براي جلوگیري از رشد

اقتصادي بدل شده است .

به گزارش ایسنا ، در بحبوحه افزایش تقاضاي انرژي در سراسر جهان که منجر به کمبود گاز اروپا شده است ، چین هم با بدترین بحران برق خود در

یک دهه اخیر روبرو شده است این موضوع باعث خاموشی برخی شهرها و تعطیلی کارخانه ها شده است به نوشته گاردین ، پس از کاهش ابتال به

کرونا و افزایش قیمت زغال سنگ ، بحران کمبود منابع انرژي در چین آغاز شد دلیل این افزایش هم بازگشایی کارخانه ها و نیاز بیشتر به زغال

سنگ بود اما میزان عرضه نسبت به تقاضاي بازار کمتر از حد نیاز بوده است این موضوع باعث شده تا برآوردهاي پیشین درباره رشد اقتصادي در

چین با تردید روبه رو شوند از سوي دیگر ، تحلیلگران هشدار می دهند که تعطیلی کارخانه ها در چین ، بر زنجیره تأمین جهانی کاال که پس از همه

گیري کووید دچار مشکل شده است ، تأثیر منفی می گذارد زیرا جهان براي تأمین بسیاري از کاالهاي مصرفی خود به تولیدات در چین وابسته است

اگرچه قطع برق در استان گوانگدونگ جنوبی گزارش شده است ، اما بیشترین مشکل در قطب هاي اقتصادي هیلونگ جیانگ ، جیلین و لیائونینگ

در شمال شرقی چین است گفته می شود مغازه داران مجبور شده اند در میان خاموشی سه روزه اخیر که باعث اختالل در شبکه هاي تلفن همراه

هم شده است ، محل کار خود را با شمع روشن کنند تصور می شود که 16 استان دیگر هم به دلیل کمبود عرضه ، انرژي را سهمیه بندي کنند این

تنها راه براي جلوگیري از خاموشی کامل است در واکنش به این بحران ، مقامات «ژانشی» به عنوان بزرگترین منطقه تولیدکننده زغال سنگ چین ،

به 98 معدن زغال سنگ خود دستور دادند تا ظرفیت تولید ساالنه خود را 55 3 میلیون تن افزایش دهند ژانشی همچنین از 51 معدن زغال سنگ

که با حداکثر ظرفیت تولید می کردند ، خواستند تا سقف تولید را حفظ کنند در مغولستان داخلی که دومین منطقه مهم تولید زغال سنگ چین است

، به 72 معدن دستور داده شد که با ظرفیت باالتر کار کنند ، البته به شرطی که از تولید ایمن اطمینان حاصل کنند روزنامه مونگولیا دیلی گزارش داد

: «دولت باید از معدنچیان بخواهد که بدون هیچ گونه محدودیتی تولید خود را افزایش دهند و همچنین شرکت هاي تولیدکننده نیز باید تضمین

کنند که تقاضاي برق و گرمایش زمستانی را برآورده می کنند » اما به نظر می رسد با شرایط فعلی دولت ناچار است همچنان براي اطمینان از توازن

بازارهاي زغال سنگ و تولید برق در طول زمستان ، سهمیه بندي اعمال کند این در حالی است که هند هم به مانند اروپا و چین با کمبود منابع

انرژي روبرو شده است و گفته می شود این کشور نیز با خاموشی مواجه خواهد شد به نوشته ایندیپندنت ، وضعیت انرژي در بریتانیا هم خوب نیست

به مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار داده شده که ممکن است قبوض گاز خانگی از سال 2022 به 2000 پوند در سال افزایش یابد در حالی که

قیمت تمام شده محصوالت مصرفی روزمره نیز با افزایش هزینه هاي تولید ، افزایش می یابد حتی گفته می شود با کمبود عرضه انرژي ، ممکن

است خاموشی نیز در این کشور رخ دهد اگرچه دولت می گوید بریتانیا براي تأمین تقاضا از منابع انرژي کافی برخوردار است و خاموشی هاي

زمستانی رخ نخواهد داد اما میزان ذخیره این کشور به پایین ترین حد خود طی شش سال گذشته رسیده است در حالی که جهان خود را آماده می

کند تا با گذر از بحران کرونا اقتصاد را احیا کند ، کمبود انرژي در جهان به بحران دیگري براي جلوگیري از رشد اقتصادي بدل شده است بر اساس

برآوردهاي سازمان ملل ، میزان انتشار گازهاي گلخانه اي جهانی در سال 2030 نسبت به سال 2010 نزدیک به 16 درصد بیشتر خواهد بود از سوي

دیگر ، افزایش قیمت انرژي باعث ایجاد تنش در اروپا در رابطه با گذار سبز می شود ،
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زیرا احتمال دارد کشورهاي اتحادیه اروپا در دیدگاه هاي خود نسبت به سیاست هاي تغییر آب و هوا دچار شک و تردید شوند کشورهاي ثروتمند می

سوخت هاي فسیلی را ادامه دهند اما کشورهاي فقیر که نگران هزینه مصرف کننده هستند ، خواهند فشار خود را براي کاهش استفاده از 

محتاطانه برخورد می کنند انتهاي پیام
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راه مدیریت بحران سوخت در زمستان

 

رضا پدیداررئیس کمیسیون انرژي و محیط زیست اتاق تهرانبحران سوخت در جهان از سال 2020 با کمبود سوخت در ونزوئال و لبنان اوج گرفت و پس

از آن در سال جاري در پمپ بنزین هاي انگلیس نیز مالحظه شد.

رضا پدیداررئیس کمیسیون انرژي و محیط زیست اتاق تهرانبحران سوخت در جهان از سال 2020 با کمبود سوخت در ونزوئال و لبنان اوج گرفت و

پس از آن در سال جاري در پمپ بنزین هاي انگلیس نیز مالحظه شد اکنون گفته می شود که اروپا در زمستان با معضل کمبود گاز مواجه است و

بحران جدي است اما در کشور ما نیز صداي پاي بحران کمبود گاز در زمستان چندماهی است که شنیده شده است بحرانی که بر خالف تمام

کشورهاي درگیر کمبود سوخت ، به سبب مصرف نادرست و تقاضاي بی رویه است؛ نه کاهش تولید و عرضه سوخت بنابراین ، بحران سوخت در

ایران به عنوان یکی از 3 تولیدکننده بزرگ انرژي در جهان ، از جنس بحران مدیریتی است و علی رغم تحریم ها ، توانایی حل بحران سوخت در

کشور ما از طریق کاهش شدت مصرف وجود دارد حتی براي کوتاه مدت نیز بر مبناي تحلیلی که در اتاق بازرگانی تهران انجام شده ، می توان با

کمک ظرفیت مازادي که در تولید انرژي داریم بویژه در خصوص فرآورده هاي هیدروکربوري از بحران عبور کرد کشورهایی مانند روسیه و چین در

زمستان نیاز گاز مصرفی مراکز صنعتی انرژي بر خود را با مشتقات نفتی پوشش می دهند در پی کمبود کنونی گاز در جهان نیز بخشی از تقاضا

بخصوص در صنعت ، با استفاده از سوخت هاي جایگزین پاسخ داده می شود در ایران هم این ظرفیت وجود دارد و می توان در ماه هاي آذر ، دي و

بهمن ، مازاد گازوئیل تولیدي را جایگزین گاز مصرفی بخش صنعت کرد البته این موضوع درآمد صادراتی ایران را در شرایط سخت تحریم کاهش

خواهد داد و نباید در ایران تنها راهکار باشد راهکار اصلی براي تأمین سوخت زمستان امسال ایران ، آگاه سازي جامعه و فرهنگ سازي براي

مدیریت مصرف است؛ اینکه چطور مصرف کنند و روند مصرف را با تولید و عرضه انرژي هماهنگ سازند اکنون این روند آگاه سازي و تنظیم روند

مصرف با واردات در اروپا در حال اجراست و ایران نیز به عنوان کشوري که ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد ، می تواند از این راه حل استفاده

کند بر اساس آمارهاي داخلی و نهادهاي بین المللی ، ایرانی ها جزو ُمسرفان انرژي در جهان هستند به طوري که گزارش نهادهاي داخلی و خارجی

از جمله سازمان بین المللی انرژي نشان می دهد ، در ایران شدت مصرف انرژي 5 2 تا 5 7 برابر میانگین جهانی است به این معنا که در ایران در

حال تخریب انرژي هستیم؛ نه تولید و مصرف ژاپن به عنوان کم مصرف ترین کشور در این لیست ، با مصرف یک هشتم نسبت به سرانه مصرف

انرژي در خاورمیانه و تولیدات صنعتی ، نشان می دهد که ظرفیت این کاهش شدت مصرف انرژي بویژه در خصوص گاز وجود دارد فراتر از این نگاه

تطبیقی ، تأمین انرژي و مصرف آن دو مقوله است که ایران در تأمین مشکلی وجود ندارد و در ارقام باالیی انرژي تولید می شود براي مثال در فصل

سرد سال بیش از 800 میلیون متر مکعب در روز گاز در ایران تولید می شود اما در مصرف بسیار گشاده دستی و اسراف می شود و به همین دلیل

یک خسارت به اقتصاد کشور در اثر شدت مصرف انرژي و عدم توجه به بهینه سازي مصرف وارد می شود و ایران را وارد فاز بحرانی تأمین سوخت

می کند که البته بیشتر از مدیریت نادرست دولت نشأت می گیرد براي امسال با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی که آغاز فصل سرد از ماه

هاي آبان تا دي را در برمی گیرد ، باید روي مدیریت تأمین انرژي تمرکز بیشتري شود و تا پیش از آن نیز روي نحوه مصرف اقدامات بنیادي و

فرهنگی صورت گیرد در تمام دنیا این مسأله تفهیم شده است که درجه دماي مطلوب در شب و روز و نحوه مصرف باید چگونه باشد و در ایران نیز

می توان فرهنگسازي کرد و نهادهاي مربوطه نیز براي انجام اصالحات دست به کار شوند می توانیم امسال را در کوتاه مدت مدیریت کنیم اما گام

بعدي ،
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کاهش شدت مصرف انرژي به شکل اصولی و مطابق با تجربه جهانی باید در دستور کار قرار گیرد باید از فاز تخریب انرژي رها شد و در بلند مدت

شدت انرژي را با استفاده از تکنولوژي هاي روز ، اصالح مدیریت ، توجه به ساخت و ساز هاي اصولی ، فرهنگسازي نحوه صحیح باید شاخص 

مصرف بهبود داد شدت مصرف انرژي در ایران با یک شیب فزاینده در دهه اخیر از 24 هزار و 680 بی تی یو به 34 هزار و 710 بی تی یو رسیده

است درحالی که متوسط جهانی آن 9 هزار و 531 بی تی یو براي یک دالر تولید ناخالص داخلی است این فاصله معنا دار نشان دهنده ظرفیت نهفته

در این بخش است که عالوه بر رفع بحران انرژي ، کاهش آثار تخریبی محیط زیستی و ایجاد ظرفیت صادراتی را به دنبال خواهد داشت در همین

حال باید نظام پرداخت یارانه هاي پیدا و پنهان انرژي را نیز اصالح و از این منبع براي بهبود شاخص هاي مصرفی استفاده کرد در بحث تولید نیز

عالوه بر توسعه میادین ، حفظ و نگهداشت وضع موجود و جمع آوري گازهاي همراه امري ضروري است مرکز پژوهش هاي مجلس اخیراً در

گزارشی عنوان کرده که بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژي در ایران است که از این رقم حدود 541 هزار میلیارد تومان آن براي گاز

طبیعی و 436 هزار میلیارد تومان براي فرآورده هاي نفتی است و ایران از نظر پرداخت یارانه رتبه نخست جهان را دارد اگرچه این عدم النفع است و

دولت پولی براي آن پرداخت نمی کند اما برنامه ریزي درست براي این یارانه ها می تواند به کاهش شدت مصرف انرژي در سال هاي آتی بینجامد
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