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نفتوانرژی

اخبار شرکتها
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گزارش
ایران و روسیه در کدام بخش انرژی
میتوانند همکاری کنند؟

موضوع تمدید قرارداد  ۲۰ساله ایران و روسیه
این روزها همزمان با اعالم خبر سفر سیدابراهیم
رئیســی ،رئیسجمهوری به روســیه داغ شده
اســت .بعضی از مزیت آن میگویند و برخی دیگر با توجه
به سوابق تاریخی دو کشور از معایب آن سخن میرانند ،اما
آنچه مبرهن است که ایران و روسیه با توجه به ذخایر عظیم
هیدروکربوری ظرفیت باالیی برای همکاری در بخشهای
مختلف انرژی دارند .مؤسســه مطالعات بینالمللی انرژی
همزمان با جدیتر شدن ســفر رئیسجمهوری به روسیه
ابعاد همکاری دو کشــور در بخشهای مختلف انرژی را
مورد بررسی قرار داده اســت که در ادامه میآید.به گزارش
اقتصاد ســرآمد ،با توجه به نقش و جایگاه کشــور روسیه
بهعنوان یکی از مهمترین عرضهکنندگان نفت و گاز جهان،
توسعه و تقویت همکاریهای مشترک در حوزه انرژی بین
ایران و روســیه ،ضرورتی جدی است .انرژی بهعنوان یک
ابزار سیاسی میتواند سبب توسعه اقتصادی و ارتقای منافع
ملی شــود ،بهطوری که از رهگذر دیپلماسی انرژی فعال و
بینالمللی ،میتوان به دستاوردهای ارزنده و قابلتوجهی در
ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی نائل آمده و موفقیتهای
قابلتوجهی نیز بهدست آورد.در سال  ۲۰۰۱قرارداد همکاری
میان دو کشور ایران و روسیه در مسکو امضا شد و تاکنون در
چند نوبت تمدید شده است .توافق مذکور بهدلیل کلی بودن،
همچنین توسعهنیافتگی مناســب روابط میان دو کشور در
دیگر حوزهها ،نتوانست کارایی الزم را داشته باشد .با توجه
به گذشــت زمان و تغییر دولتها ،همچنین افزایش سطح
روابط دو کشور ،الزم است متن و شرایط این توافقنامه نیز
تغییر کند ،به همین منظور دو کشور عزم و اهتمام جدی برای
امضای مجدد این قرارداد همکاری با شرایط جدید دارند.
هرچند تقویت مناسبات راهبردی با چین نیز در دستور کار
است ،اما تقویت مناسبات بلندمدت با روسیه نیز میتواند
برای ایران دارای مزیتهای باالیی باشــد .با توجه به اینکه
در ســال  ۲۰۲۴بیشــتر اقتصاد جهان در منطقه شرق آسیا
متمرکز خواهد شد ،تقویت مناسبات با این دسته از کشورها
برای منافع ملی کشورمان بســیار مفید خواهد بود .تقویت
مناسبات با روسیه نیز میتواند همســو با آن ارزیابی شود،
البته توسعه و تقویت مناســبات راهبردی با روسیه منوط
به تقویت مناســبات در دیگر حوزهها از جمله حوزههای
اقتصادی ،علمی و انرژی اســت.تقویت و توسعه مناسبات
و همکاریهای دوجانبه با روســیه ظرفیت قابلتوجهی را
برای کشور برای تأمین منافع ملی و همچنین کاستن از شدت
تحریمها و کارزار فشار حداکثری آمریکا فراهم میکند .ایران
بهواســطه موقعیت ژئوپلیتیک و مقابله با یکجانبهگرایی
ایاالت متحده همواره در هندســه سیاست خارجی روسیه
جایگاه ویژهای دارد ،بهطوریکه این موضوع ،زمینه دیالوگ
راهبردی میان دو کشور را فراهم آورده است .در سالهای
اخیر ،بروز تحوالت در محیط بینالملل مانند بحران سوریه،
اوکراین و تحریم ایران و روســیه ،سطح همکاریهای دو
کشور را از دیالوگ راهبردی به مشــارکت راهبردی ارتقا
داده و سیاستگذاران در عرصههای کالن را ملزم به ترسیم
نقشــه راه بهصورت جدی و عینیتر کرده است .نکته حائز
اهمیت در سالهای اخیر ،در روابط کالن میان ایران و روسیه،
موضوع توازن نداشــتن همکاری در عرصههای سیاسی،
امنیتی و اقتصادی اســت.از منظر کارگزاران و کارشناسان،
همکاریهای دو کشــور در حوزههای سیاســی ،امنیتی و
نظامی در سطحی رضایتبخش قرار دارد ،در حالیکه در
حوزه همکاریهای اقتصادی که بهنوعی پشتوانه تعامالت
سیاســی اســت ،چندان مؤثر و رضایتبخش نبوده است.
این موضوع نشان میدهد در عصر درهمتنیدگی اقتصادی
و سیاســی ،مالحظات را نمیتوان از یکدیگر تفکیک کرد.
اقتصاد روســیه نه صنعتمحور ،بلکه انرژیمحور است،
بهطوری که کشــورهای واردکننده انرژی از این کشور در
فهرست بزرگترین شرکای تجاری روسیه (ترکیه و اروپا)
قرار دارند ،از این رو چنین الگویی از اقتصاد ،امکان تجارت
گسترده با ایران را فراهم نمیسازد .اقتصاد ایران نیز بهدلیل
پیچیدگیهای ســاختاری مانع از ورود بخش خصوصی
بهصورت جدی میشود و اقدامهای دولتها نیز محدود به
بیانیه و تعیین سطح همکاریهای آتی بهصورت دستورعمل
اســت که این موضوع ،توجه به ایجاد زیرساختها و سایر
تشکیالت الزم در مسیر افزایش و اعتالی سطح تجارت را
سلب میکند.بهطور کلی باید گفت که مراودات اقتصادی
گسترده میتواند سیاستهای کالن ایران و روسیه در سطح
منطقه و بینالمللی را تضمین کند .به نظر میرسد سیاست
نگاه به شــرق به ویژه پس از بحران کریمه توانســته است
جایگاه کشورهای شــرق را در هندسه اقتصاد مسکو بهبود
بخشــد که این موضوع درباره هند براساس افزایش سطح
تجارت تا سه برابر تا ســال  ۲۰۳۰انجام شده است ،از این
رو جمهوری اسالمی ایران با هدفمندی و ارادهای باال باید
درصدد باشــد جایگاه خود را به شیوههای مختلف در این
مناسبات بهبود بخشد.مسکو بهطور دائم قصد خود را برای
توسعه همکاریهای اقتصادی با تهران با وجود تحریمهای
واشنگتن اعالم کرده است .با این حال ،در واقعیت گردش
تجارت دوجانبه در سطح متوســط باقی مانده است .سهم
ایران در تجارت خارجی روسیه در سال  ۲۰۱۸تنها  ۲درصد
بوده و این موضوع سبب شده اســت که ایران در فهرست
شرکای تجاری خارجی روسیه در رتبه  ۵۰قرار گیرد .این در
حالی است که ایران در سال  ،۲۰۱۷چهلوهشتمین شریک
تجاری روسیه بوده اســت.با وجود افزایش همکاریهای
ایران و روسیه در اکثر زمینهها بعد از دوره فروپاشی شوروی،
الگوی روابط این دو کشــور در زمینه تأمین انرژی جهانی
متأثر از وضعیت طبیعی و راهبردی در قالب رقابت توصیف
میشود .با وجود سیاست اوراســیاگرایی و حفظ استیالی
سنتی روســیه در مناطق و مطرح بودن ایران بهعنوان رقیب
برای این کشــور ،امکان همکاری میان روســیه و ایران در
حوزههای مختلف از جمله همکاری در رابطه با مسیرهای
انتقال انرژی وجود دارد .سیاســت روسیه برای دستیابی به
بازارهای بیشتر در آسیا از قبیل هند و پاکستان و بهرهوری از
نزدیکی و مجاورت ایران با این کشورها ،امکان این همکاری
را میسر میسازد .شانا
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چالش خرید و فروش سهمیه بنزین یارانهای « ،اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

طرح بازتوزیع یارانهبنزین؛اشتباهیا ابهام

گروه نفت و انرژی  -گفته میشــود،
طرح بازتوزیــع یارانــه بنزین برای
اصالح شرایط فعلی ســهمیهبندیها
که صرفا به نفع قشــر مرفه جامعه است طراحی
شده است .توزیع یارانهها به شکل کنونی بیشتر به
نفع ثروتمندان است و طرح بازتوزیع یارانه بنزین
برای اصالح این شرایط طراحی شده تا این یارانه
بین تمام ایرانیها به یک نسبت توزیع شود اما از
جزئیات این یارانه چه میدانید؟ .در طرح جدید،
پیشــنهاد وزارت اقتصاد هر نفر  ۲۰لیتر در هر ماه
است؛ اما برخی از مســئوالن از جمله وزیر نفت
 ۱۵لیتر در هر ماه را عنــوان کردهاند که منطق آن،
جلوگیری از کسری بودجه است .چراکه اگر ۱۵
لیتر به هر فرد تخصیص داده شــود ،عم ً
ال کسری
بودجهای از این محل به کشور تحمیل نمیشود؛
اما با سهمیه  ۲۰لیتری عم ً
ال دولت حدود  ۷هزار
تا  ۸هزار میلیارد تومان در ســال باید یارانه جدید
توزیع کند و این یارانه ،مجموع هزینههای دولت
را باال میبرد.
قتصادســرآمد؛ به گزارش ابا این حــال احتمال
اجرای آزمایشی این طرح براساس مختصات هر
نفر  ۲۰لیتر وجود دارد .از نظر طراحان ،منفعت هر
نفر  ۲۰لیتر این اســت که تعداد کسانی که متضرر
میشــوند کمتر خواهد بود .بــرای طرح جدید،
طراحان میگویند که بازهم کارت سوخت حذف
نمیشود و هر خودرو باید با کارت سوخت اقدام
به سوختگیری کند .در همین حال ،برای مدیریت
و جلوگیری از قاچاق سوخت ،محدودیتها در
جایگاههای مرزی تداوم خواهد داشت.
در طرح جدیــد بازتوزیع یارانــه بنزین ،اگرچه
امکان مبادله ســهمیه وجود دارد اما سقف قیمت
برای تبادل هر لیتر بنزین همان  ۳هزار تومان است.
در مرحله آزمایشی دو نرخ مالک معامالت است؛
نرخ اول که همان نرخ یارانهای اســت و مصرف
کننده اعتبــار بنزینی در این نــرخ بنزین مصرف
میکند و نرخ دوم که  ۳هزار تومان است و کسانی
که سهمیه بنزین را مصرف نمیکنند میتوانند در
این نرخ سهمیه خود را بفروشــند .به این ترتیب

برای خانواری که بنزین مصرف نکنند درآمدزایی
خواهد شد.
اشتباه یا ابهام ،طرح جدید بنزین
به کدام سو میرود
روبرت بگلریان ،عضو کمیسیون انرژی مجلس به
اقتصادسرآمد می گوید :اشتباه در محاسبه و تعیین
سهمیه  ۲۰لیتر و ضرورت کاهش به  ۱۵لیتردر هاله
ابهام است ،این موضوع نه طرح است و نه الیحه
بلکه یک ایده اســت که به صورت پایلوت در دو
شهر جنوبی ایران اجرا میشود و نمایندگان مجلس
فقط نظرات خود را بیان کردهاند.
چرا مجلس به راحتی نمیتواند تصمیم بگیرد
وی افزود :با این طرح به تمامی مردم یارانه بنزین
تعلق میگیــرد بنابراین توزیع یارانه نســبت به
گذشــته افزایش مییابد و به همین دلیل دولت و
مجلس بهراحتی نمیتوانند تصمیم بگیرند ،زیرا
هزینهبر است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو خبرداد

دو دغدغه و ابهام یا اشکال
در طرح جدید بنزین
او اظهار داشــت :با اعالم طرح جدید بنزین مبنی
بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد بجای وسیله نقلیه
و اجــرای پایلوت آن در کیش و قشــم که نه تنها
منطقی ،عادالنه و مورد حمایت است بلکه مطالبه
بیش از  ۱۰ساله نیز بود ،به دلیل عدم انتشار ابعاد و
جزئیات کامل طرح ،در بررسیهای اولیه  ۴ابهام یا
پیششرط به عنوان الزامات موفقیت طرح مطرح
و پیشنهاد شد .خوشــبختانه در اطالعرسانیهای
بعدی طرح توسط مســئوالن ،دو پیششرط اول
تایید و ابهامات و شایعات برطرف شد ،اما هنوز
دو دغدغه و ابهام یا اشکال دیگر باقی است که باید
برطرف شود.
هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم
بگلریان ،با بیان اینکه قیمتهــای فعلی بنزین با
هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم و افزایش
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قیمتها حفظ میشود ،افزود :با وجود ایجاد موج
شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی آزادسازی ،این
انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار
نیست و بنزین با همان نرخهای  ۱۵۰۰سهمیهای و
 ۳۰۰۰تومان آزاد مورد نظر است.
چالش خرید و فروش سهمیه بنزین یارانهای
عضو کمیســیون انــرژی مجلس بــر ضرورت
تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن
تاکید کرد و افزود :راهکار پیشــنهاد شده اشتباه
و خطاســت .هم به ضرر کم مصرفهــا و بنفع
پرمصرفها و حتی بنفــع باندهای قاچاق و ضد
اهداف عدالت و کاهش مصرف است ،زیرا طبق
آمار رسمی ،حدود ۴۵درصد خانوار کشور ،هیچ
وســیله نقلیهای ندارند درنتیجه فروشنده سهمیه
اعضای خانوار خود خواهند بود.
در نامــه محرمانهای کــه شــب اول دی ماه در
فضای مجازی منتشر شد ،اجرای طرح بازتوزیع
یارانه بنزین از طریق ارائه ســهمیه بنزین به افراد
بهجای خودروها بهصورت آزمایشــی در جزایر
قشــم و کیش پیش بینی شــده بود؛ طرحی که به
دنبال عادالنه کردن یارانههای توزیعی اســت تا
خانوارهای فاقد خودرو نیــز بتوانند از این یارانه
استفاده کنند؛ چراکه براساس گزارشهای رسمی
در ایران ساالنه حدود  ۸۵میلیارد دالر یارانه پنهان
پرداخت میشود که حجم باالیی از آن به سوخت
و بویژه بنزین ،با مصرف روزانه حدود  ۱۰۰میلیون
لیتر اختصاص دارد.
طبق اعالم مســئوالن منطقه آزاد کیش ،در طرح
جدید بنزین که قرار اســت به صورت آزمایشی
در این جزیره اجرا شــود ،قیمت بنزین تغییر نمی
کند ،بلکه به ازای هر کارت ملــی  ۲۰لیتر بنزین
تعلق می گیرد؛ به طــوری که ارائه بنزین یارانهای
بــا  ۱۵۰۰و آزاد  ۳۰۰۰تومان ادامــه دارد ولی به
جای شــارژ کارت سوخت بر اســاس پالک ،به
هر کارت ملی که مالک آن ساکن ایران و حداکثر
یکسال اســت که از ایران خارج نشده و در کیش
ســاکن اســت ماهانه  ۲۰لیتر معادل بنزین تعلق
میگیرد.

اصالح الگوی مصرف به کمک برنامه برق ایران

مشوقهای جذاب در انتظار مشترکان
کممصرفبرق

واحد اول گازی نیروگاه المرد
 18ماه آینده وارد مدار می شود

به دنبال افزایش دانش مشترکان
برایمصرفبهینه هستیم

معاون بــرق و انرژی وزارت نیرو گفــت :با توجه به
اینکه بیش از  ۷۵درصد از مشترکان خانگی زیر الگو
برق مصرف میکنند ،طبق مصوبه دولت ،مشــترکان
میتوانند با دقت در مصرف برق از مشــوقهای جذاب استفاده
کنند ،در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنها کاســته نمیشود.به
گزارش اقتصاد ســرآمد  ،همایون حایری در برنامه در برنامهای
تلویزیونی اظهار کرد :به طور مثال ،آن دسته از مشترکان خانگی
که در ماههای گرم سال نســبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر
برق مصرف کنند و میزان استفاده برق آنها زیر الگوی تعریف شده
باشد ،مشمول تشویقهای مصوبه هیئت دولت خواهند شد.وی
ادامــه داد :مهمترین هــدف مصوبه هیئت دولت ،بهینهســازی
مصرف برق اســت ،بنابراین در مناطق عادی که بیشتر مشترکان
در این بخشها سکونت دارند ،الگوی تعیین شده  ۲۰۰کیلووات
ســاعت در ماههای غیرگرم و  ۳۰۰کیلووات ساعت در ماههای
گرم است که نیازهای مصرف برق یک خانوار را به صورت کامل
پوشش میدهد.حایری با اشاره به اینکه بخش کمی از مشترکان
مصرف باالتر از الگــو دارند ،تصریح کرد :ایــن گروه تاکنون از
یارانه بیشتری بهرهمند میشــدند که بر اساس مصوبه جدید ،از
این پس یارانه یکسانی که برای کل مشــترکان لحاظ شده است
نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف بابت مصرف
بیشتر از الگو ،هزینه بیشتری باید پرداخت کنند.وی اضافه کرد:
این اقدام به منظور برقراری عدالــت در توزیع یارانههای انرژی
صورت گرفته و از آنجا که بیشترین برق مورد نیاز کشور توسط
بخش خصوصی تولید میشود ،دولت میبایست برق را با قیمت
واقعی خریداری و با نرخ یارانهای به مشترکان تحویل دهد که در
این شرایط ،مشترکانی که از برق بیشــتری استفاده میکردند ،از
یارانه بیشتری نیز بهرهمند میشدند.معاون برق و انرژی وزارت
نیرو با بیان اینکه سرمایهگذاری در صنعت برق هزینهبر و زمانبر
است ،تاکید کرد :همه سرمایهگذاریها برای پوشش نیاز مصرف
در مدت زمان محدودی از ســال یعنی در حدود  ۳۰۰ساعت در
سال است ،در حالی که اگر مشــترکان پرمصرف بتوانند مصارف
خود را کاهش دهند ،نیاز به سرمایهگذاریها کاهش مییابد.وی
همچنین درخصوص افزایش ظرفیت نیروگاهها نیز گفت :با تاکید
و برنامهریزی وزیر نیرو ،تا چهار سال آینده  ۳۵هزار مگاوات به
ظرفیت نیروگاهی کشورافزوده میشود که در این راستا تا تابستان
سال آینده  ۵۰۰۰مگاوات نیروگاههای جدید وارد مدار شده که از
این تعداد  ۵۰۰مگاوات مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر خواهد
بود که یک رکورد در کشور محسوب میشود.

قرارداد احداث نیروگاه  913مگاواتی غدیر انرژی
المرد بین شــرکت غدیر انرژی المرد و شــرکت
فراب امضاء شد .به گزارش اقتصاد سرآمد  ،علی
مسعودی مدیرعامل شرکت غدیر انرژی المرد در جلسه مبادله
قرارداد این نیروگاه که با حضور مدیران شرکت سرمایه گزاری
برق و انرژی غدیر ،شرکت غدیر انرژی المرد و شرکت فراب
برگزار شد از وارد مدار شــدن واحد اول گازی این نیروگاه
به ظرفیت  315مــگاوات درکمتراز  18ماه آینــده خبر داد.
وی افزود :این نیــروگاه در زمینی به مســاحت 80هکتار در
منطقه ویژه اقتصادی المرد با هزینه  500میلیون یورو در ســه
مرحله احداث خواهد شد که هزینه سرمایه گزاری آن توسط
شرکت سرمایه گزاری برق و انرژِی غدیر و شرکت سبا نوین
صورت خواهــد پذیرفت.مدیرعامل شــرکت غدیر انرژی
المرد در خصوص مشخصات فنی پروژه گفت :این نیروگاه
از نوع کالس  Fمیباشــد که از نظر تولید و راندمان از جمله
نیروگاه های با بازده خوب در کشــور محسوب میشود.وی
صرفه جویی سوخت در واحد اول این نیروگاه را 345تا 490
هزار مترمکعب روزانه عنوان نمودند.مدیرعامل شرکت غدیر
انرژِی المرد خاطر نشــان کرد عالوه بر تامین برق بزرگترین
کارخانه آلومینیوم کشور این نیروگاه قادر خواهد بود به سایر
صنایع مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز برق رسانی
نماید و مهم تر از آن پایداری شــبکه برق در جنوب کشــور
را نیز به همراه خواهد داشت.مســعودی همچنین افزود از 4
ســال پیش تا کنون به دلیل ضرورت برق رسانی به کارخانه
آلومینیوم اقدامات اولیه توسط این شرکت در المرد انجام که
در حال حاضر با احداث خطوط انتقال فشار قوی از طریق دو
خط  400کیلوولت دو مداره مجموعــ ًا به طول  46کیلومتر و
احداث دو پست  230و  400کیلوولت غدیر انرژی از طریق
دو ترانسفورماتور برق کارخانه آلومینیوم تأمین شده است که
با این اقدام ظرفیت اشــتغال جهت بیش از  2000نفر نیروی
جوان و متخصص در شــهر جنوبی المرد فراهم شده است.
در این جلسه علی وکیلی مددیرعامل شرکت فراب به عنوان
پیمانکار اجرای این پروژه نیز گفت :کل قرارداد  913مگاوات
است که در مرحله اول واحد گاز آن با ظرفیت  315مگاوات
طی  16ماه احداث خواهد شد.وی هزینه احداث واحد اول را
 100میلیون یورو عنوان کرد و افزود  :دو سوم نیروگاه با تمام
ظرفیت داخلی احداث میشود.الزم به ذکر است مشاور این
پروژه شرکت مشاورنیرو میباشد.

مقام مســوول توانیر گفت :با توجه به مصوبات جدید
برقی دولت ،اســتفاده از برنامه «برق ایــران» میتواند
نقش قابل توجهی در بهرهمندی مشــترکان از تشویقات
این مصوبه و اصالح الگوی مصرف ایفا کند.به گزارش
اقتصاد سرآمد  ،ابوذر صالحی بیان کرد :سامانه برق ایران (برق من)،
سامانه برخط و ارتباط دوســویه بین مشترکان خانگی و صنعت برق
اســت که یک شــرکت توزیع کوچک با همه خدمات قابل ارائه به
مردم را در خود جای داده است.وی اظهار داشت :پیش از راهاندازی
سامانه برق ایران ،بخشی از خدمات شرکت های توزیع امکان ارائه به
صورت غیرحضوری را داشتند که در سایتهای شرکتهای توزیع
ارائه می شد اما با ایجاد این سامانه ،همه خدمات شرکت های توزیع
به متقاضیان برق یا مشترکان شبکه ،به صورت کام ً
ال غیرحضوری و
بدون نیاز به مراجعه به امور برق ،ارائه می شود .مدیرکل دفتر روابط
عمومی و امور بین الملل توانیر گفت :مردم می توانند در بخشهای
خدمات مشترکان ،صورتحساب و خاموشــی ،خدمات بخش بهره
برداری و سایر بخشهای این برنامه همه درخواست های خود را به
ثبت برســانند و بعد از پردازش توسط شرکت های توزیع در جریان
پیشرفت کار خود قرار بگیرند.صالحی ادامه داد :حال حاضر بیشترین
خدمت در حال ارائه از سامانه برق ایران مربوط به بخش صورتحساب
است و در این ســامانه بخش مخصوص پرداخت الکترونیک جهت
اســتعالم و پرداخت قبوض وجود دارد .وی اضافه کرد :در ســامانه
برق ایران دیگر نیازی به قبض کاغذی نیســت و مشترکان می توانند
همه قبض های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض،
استعالم و پرداخت کنند.این مقام مسئول در بیان سایر خدمات تعبیه
شده در سامانه برق من گفت :از دیگر خدمات قابل ارائه در سامانه برق
ایران می توان به درخواست بررسی صورتحساب ،ثبت شماره همراه،
سابقه مصرف و ســابقه پرداخت و سایر موارد اشاره کرد.صالحی در
بیان اهداف صدور قبض الکترونیکی گفت :قبوض برق الکترونیکی
با هدف اطالع رسانی دقیق به مشترکان به منظور بهبود مصرف برق
در بخش خانگی طراحی شده است و شامل بخش های متعددی بوده
که هر بخش آن مشــمول اطالعات ،نمودارهای و جداولی است که
میتواند نسبت به افزایش دانش مشــترکان برای بهتر مصرف کردن
کمک کند.مدیرکل دفتر روابطعمومی و امور بین الملل توانیر با اشاره
به جزئیات قبضهای الکترونیک گفت :قبوض برق کاغذی شــامل
اطالعات ثبتی و مصرف انرژی مشترکان و بهای مصرفی برق است،
اما در بخش های دیگر قبض الکترونیکی مشترکان می توانند نمودار
میلهای که مقدار متوسط مصرف ماهانه مشترک را با مشترکان همسایه
و مشترکان همشهری نشان میدهد.

ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتگاز
کارت هوشمند سوخت

طبق اطالعیه شــرکت ملــی پخش فرآوردههــای نفتی ایران ،خریــد و فروش
فرآوردههای نفتی یارانهای نرخ اول و دوم از طریق ســهمیه شخص دیگر مانند
خرید و فروش از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه ،ممنوع است.
به گزارش اقتصاد سرآمد از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی،
این شرکت به اطالع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفتگاز
میرساند ،بر اساس مواد ( )9و ( )16ضوابط اختصاصی فرآوردههای نفتی منبعث
از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،خرید و فروش فرآوردههای نفتی یارانهای (نرخ
اول و دوم) از طریق سهمیه شــخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه
کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه ،ممنوع اســت.در صورت احراز تخلف از
سوی مراجع صالح رسیدگی ،عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت ،متخلف
مشــمول جریمهای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بینالمللی ماه
مربوطه) خواهد شد.بر این اساس و با توجه به اطالعرسانی به عمل آمده ،اشخاص
حقیقی و حقوقی دارنده وسائط نقلیه میبایســت به منظور پیشگیری از هرگونه
سوءاستفاده احتمالی تمهیدات الزم را در حفظ ،نگهداری و عدم واگذاری به غیر
کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه خرید یا
فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود.

پرمصرفها پول برق را به نرخ واقعی بپردازند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،گفت :مشترکانی که خارج از
سقف الگوی مصرف از آب ،برق و گاز اســتفاده میکنند باید به صورت پلکانی
هزینههای بیشتری پرداخت کنند .به گزارش اقتصاد سرآمد  ،فریدون عباسی  ،با
اشاره به ضرورت اصالح نظام تعرفهگذاری آب ،برق و گاز اظهار داشت :ما باید
چندین گام در اصالح الگوی مصرف برداریم .باید ســقف معینی را برای الگوی
مصرف تعیین کرده و متوســط جامعه را در نظر بگیریم .مثال  50درصد مردم در
چهارچوب الگو و  50درصد دیگر بیش از الگوی تعیین شده ،مصرف میکنند .اما
متاسفانه زمانی که در اصالح الگوی مصرف از اعمال سیاستهای قیمتی صحبت
میشود مردم بالفاصله تصور میکنند که شرایط زندگی برای آنان سخت خواهد
شد.وی افزود 50 :درصدی که خارج از ســقف الگوی مصرف از آب ،برق ،گاز
اســتفاده میکنند باید به صورت پلکانی هزینههای بیشــتری پرداخت کنند .این
سیاست قیمتی کمک میکند تا مردم به سمت بهینهسازی مصرف حرکت کرده و از
سوی دیگر منابع بیشتری برای کشور جمعآوری شود تا آن را برای اصالح الگوی
مصرف در ســطح جامعه صرف کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد:
افرادی که خانههای بزرگتری دارند و از وسایل سرمایشی و گرمایشی بیشتری
استفاده میکنند و به طور کلی مصرف باالتری نسبت به قشر عادی جامعه دارند،
باید پول انرژی خود را واقعیتر پرداخت کنند .این سیاست در طول چند سال باید
اقشار پرمصرف را به سمت بهینهسازی مصرف سوق دهد .باید به نحوی اجرایی
شود که اینطور نباشد که پول بیشــتری از قشر مرفه و پرمصرف گرفته شود و آنها
نیز با افزایش هزینههای خدمات و کاالها هزینههای زندگی خود را از جیب مردم
تامین کنند.وی تاکید کرد :هر فردی که بیشتر از حد معمول از منابع ملی بهرهمند
میشــود باید هزینه واقعی آن را نیز بپردازد .از طرف دیگر ما هم باید به ســمت
بهینهسازی مصرف انرژی حرکت کنیم تا مردم طی  5تا  10سال آینده مصرف خود
را به حد استانداردهای جهانی برسانند و برای این منظور باید وسایل زندگی مردم
نیز استاندارد شود.عباســی در ادامه با اشاره به ضرورت حرکت به سمت استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد :انرژیهای تجدیدپذیر اگر با انرژی هستهای
ترکیب شود بسیار بهصرفه خواهد بود ،یعنی زمانی که آفتاب یا باد نیست از انرژی
هستهای در نیروگاهها استفاده شود ،در این ارتباط تنظیم فرکانس در شبکه بسیار
مهم است که نیروگاه هستهای باید این کار را انجام دهد .اکنون برنامهریزیهای الزم
انجام شده شده و در حال کار کردن بر روی آن هستند .از سوی دیگر نرخ برق هم
باید واقعی شود تا تولید انرژی خورشیدی بهصرفه باشد ،یا اجازه داده شود بخش
خصوصی از انرژی تجدیدپذیر تولیدی خود به هر نحوی که مایل است برای تولید
محصوالت مورد نظر خود سرمایهگذاری کند.

نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران پیش از پیک تابستان
 ۱۴۰۱افتتاح میشود

معاون توســعه طرحهای شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی ،گفت :نخستین
نیروگاه زمینگرمایی ایران به ظرفیت پنج مگاوات پیش از فرا رسیدن پیک مصرف
برق تابستان سال آینده در شهرستان مشگینشهر اردبیل به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،حمیدرضا عظیمی در جریان بازدید از روند ساخت
نیروگاه زمینگرمایی مشگینشهر با اعالم این خبر افزود :این طرح به منظور ارزیابی
و بهرهبرداری از مخزن زمینگرمایی شــمالغرب سبالن ،بومیسازی دانش فنی
طراحی ،ساخت و راهاندازی نیروگاههای زمینگرمایی و همچنین ظرفیتسازی و
توانمندسازی نیروی انسانی خبره و متخصص در دستور کار قرار گرفته است.وی
با اشاره به اینکه این پروژه پیش از فرا رسیدن پیک مصرف برق سال آینده وارد مدار
خواهد شد ،عنوان کرد :در حال حاضر موضوع اصلی باقیمانده از پروژه مربوط به
انجام شستوشوی چاههای بخار نیروگاه است که قرارداد مربوطه منعقد و پیمانکار
منتخب نیز در حال آغاز فرایند تجهیز کارگاه اســت.عظیمی تاکید کرد :بر اساس
برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده است طی یک ماه آینده تجهیزات مربوط به
شستوشوی چاههای نیروگاه وارد کارگاه شده و ظرف مدت  ۴۵روز فعالیتهای
مربوط به این بخش انجام شــود تا بتوانیم فرایند مربوط به ســنکرون نیروگاه را
آغاز کنیم.نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در  ۲۵کیلومتری جنوب شهرستان
مشگینشهر توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در حال ساخت است.

ن اجرایی میشود
طرح اصالح تعرفههای برق از ابتدای بهم 

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ســخنگوی صنعت برق ،با اشاره
به آئیننامه اخیر دولت ،از اجرایی شــدن طرح اصالح تعرفههای برق از ابتدای
ن خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد  ،مصطفی رجبی مشهدی در تشریح دسته
بهم 
بندیهای اقلیمی کشور ،اظهار کرد :کشور به پنج منطقه (مناطق عادی و  4منطقه
گرمسیری) تقسیم شده که برای هر اقلیم الگوی مناسب مصرف آن اقلیم تعریف
شده که بیش از  83درصد مشترکان در کشور جزو مناطق عادی هستند.سخنگوی
صنعت برق اضافه کرد :در ماههای گرم ســال ،الگوی مصــرف در مناطق عادی
 300کیلووات ساعت ،در مناطق گرمسیری  3هزار کیلووات ساعت و در ماههای
غیرگرم این الگو برای تمام مناطق کشور  200کیلووات ساعت است.مدیرعامل
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران در خصوص مشترکان پرمصرف ،خاطرنشان
کرد :خوشبختانه حدود  75درصد از مشترکان کمتر از الگویهای تعریف شده،
برق مصرف میکنند ،اما مشــترکانی که بیشــتر از الگوهای تعیین شده مصرف
داشته باشند مشترک پرمصرف نامیده شده و میزان مصرف مازاد بر الگو ،متناسب
با افزایش مصرف آنها به صورت پلکانی و بر اســاس هزینههــای تامین انرژی
محاسبه میشود.

وزارت نیرو مکلف به انتقال آب از دریای عمان
به سیستان و بلوچستان شد

نمایندگان مجلس شــورای اســامی وزارت نیــرو را مکلف کردنــد تا زمینه
ســرمایهگذاری برای برداشــت آب ،نمک زدایی و انتقال آب از دریای عمان با
اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچسستان را فراهم کند.به گزارش اقتصاد
سرآمد ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون
عمران در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به اســتان سیستان و بلوچستان را
بررسی کرده و ماده واحده این طرح را به تصویب رساندندبر اساس ماده واحده
این طرح :متن ذیل به عنوان بند خ به ماده  ۲قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب
شهری و روستایی در کشــور مصوب  ۲۴/۱۲/۱۳۹۴الحاق میگردد:خ -وزارت
نیرو با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان معاونت
علمی ریاست جمهوری مکلف است زمینه سرمایهگذاری داخلی یا خارجی برای
برداشت آب ،نمکزدایی ،انتقال آب و استفاده از نمکها و فلزات بازمانده از دریای
عمان (با اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچسستان) را فراهم نماید .خرید
آب نمکزدایی شده و انتقال یافته برای جبران کمبود مصارف آب شرب شهری
و روستایی که از منابع محلی قابل تأمین نمیباشد ،در چارچوب ماده ( )۲۰قانون
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ۲مصوب ،۴/۱۲/۱۳۹۳
از سرمایهگذار تضمین میگردد.

