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زنگنه در پاسخ به نمایندگان:

اخبار

چگونه میتوان مشمول تخفیف
 ۱۰۰درصدی قبض برق شد؟

«برق امید» طرحی برای اصالح روشهای مصرف
برق است که از سوی «رضا اردکانیان» وزیر نیرو مطرح
شد تا به این ترتیب مشترکان تشویق به بهینه مصرف
کردن شوند ،اما چگونه میتوان مشمول این طرح شد؟
«رضا اردکانیان» وزیر نیروی دولت تدبیر و امید
دوشنبه سوم شهریورماه و در نشست خبری هفته دولت
از طرحی به نام «برق امید» رونمایی کرد و گفت :امسال
و با هدف تقدیر از مشترکان کممصرف طرح تخفیف
 ۱۰۰درصدی در قبض این مشترکان اعمال خواهد شد
و اجرای این طرح در قالب طرح «برق امید» عملیاتی
خواهد شد تا هم قدردانی از مشترکان کم مصرف باشد
و هم دیگران را به کم مصرف کردن ،تشویق کند.
وی افزود :بر اساس مصوبه هیات وزیران قرار است
همه کسانی که تابستان امسال همکاری خوبی با صنعت
برق داشتند و مصرف خود را مدیریت کردند مورد
تشویق و حمایت قرار گیرند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد :بر این اساس مشترکان
خانگی به سه دسته تقسیم شدند که شامل مشترکان
کم مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف هستند.
وی گفت :مشترکان کم مصرف از تخفیف ۱۰۰
درصدی در قبض خود برخوردار خواهند شد.
در همین پیوند «همایون حائری» معاون وزیر نیرو
در امور برق و انرژی گفت :طرح «برق امید» حداکثر تا
دوماه آینده اجرایی خواهدشد.
وی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی
ایرنا افزود :برآوردهای انجام شده برای اجرای طرح
«برق امید» نشان میدهد هشت میلیون و  500هزار
مشترک خانگی شامل این طرح میشوند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد :بر اساس مصوبهای که
دوم شهریور ماه امسال از هیات وزیران دریافت شد مقرر
است طرح برق امید اجرایی شود و براین اساس اکنون
تهیه دستورالعملهای اجرایی این مصوبه دردست اقدام
است.
حائری گفت :کمیتههایی در وزارت نیرو برای
بررسی چگونگی اجرای طرح تشکیل شده و بررسیهای
الزم درحال انجام است و حداکثر تا دوماه آینده این
طرح اجرایی خواهد شد .
معاون وزیر نیرو در باره محل تامین پاداشهای
در نظر گرفته شده در اجرای طرح خاطرنشان ساخت:
تخفیف و پاداشی که به این هشت و نیم میلیون
مشترکی که الگوی مصرف را در مقادیر مشخص شده
رعایت میکنند از محل صرفه جویی هایی که در صنعت
برق ایجاد میشود جبران خواهد شد.
پیشتر«محمدحسن متولی زاده» مدیرعامل
شرکت مادرتخصصی تولی ،انتقال و توزیع نیروی برق
ایران(توانیر) هم به تشریح جزئیات طرح برق امید
پرداخت و گفت :طرح برق امید با هدف اصالح الگوی
مصرف همه خانوارهای ایرانی تدوین شده است ،وزارت
نیرو در سه سال گذشته طرحهای تشویقی مختلفی
برای عبور از پیک بار اجرا کرده چرا که در تابستان
مصرف برق افزایش بسیاری مییابد.
وی ادامه داد :برق در ایران پوشش صد در صدی
دارد و همه خانوارهای ایرانی مشترک برق هستند و از
این رو همه مشترکان خانگی میتوانند در این طرح
مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند
شوند.
متولی زاده با بیان این که سال گذشته ۸
میلیون خانوار مشمول مشو قهای برقی شدند
و  ۱۰۶میلیارد تومان به آنها پاداشت اختصاص
یافت ،در خصوص برق امید گفت :اجرایی شدن
طرح برق امید از دو ماه دیگر به صورت رسمی
کلید خواهد خورد و همه مشترکان خانگی
میتوانند در آن مشارکت کنند.
مدیرعامل توانیر در عین حال به وجود  ۳۰میلیون
مشترک خانگی در کشور اشاره کرد و خاطرنشان
ساخت :تاکنون مشترکان خانگی کشور در دو دسته
«زیرالگو» و «بیش ازالگو» تقسیم بندی می شدند که
هرکدام تعرفه خاص خودشان را دارند.
وی گفت ۸۵ :درصد از مشترکان زیرالگو برق
مصرف میکنند و تنها  ۱۵درصد باالتر از الگوهای
تعیین شده مصرف دارند ،در طرح برق امید مشترکان
زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و کم مصرف
تقسیم بندی میشوند.
متولی زاده درباره تعداد مشترکان این طرح گفت:
حدود  ۸و نیم میلیون مشترک در این محدوده هستند
و البته تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند ،از تخفیف
صد درصدی بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل توانیرخاطرنشان کرد :مشترکان خوش
مصرف هم میتوانند با رعایت نکاتی ساده ،خود را به
جرگه کم مصرفها برسانند و از تخفیف صد درصدی
بهای برق مصرفی بهره مند شوند.

پنجره واحد نفتی برای تهاتر پیگیری میشود

وزیر نفت از رئیس و هیات رئیسه مجلس
شورای اسالمی خواست ترتیبی دهند تا با
محوریت کمیسیون انرژی در یک بازه زمانی
مشخص  ۴سندی که ارائه شد مورد بررسی
قرار گیرند.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به پیشنهادات
نمایندگان با تایید پیشنهاد علیرضا زاکانی
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت:
بنده پیشنهاد آخر آقای زاکانی را قبول دارم،
چرا که در این جلسه با انبوهی از انتقادات و
پیشنهادات مواجه شدم که در نمی توان در
مدت زمان کوتاه پاسخگو باشم ،بنابراین از
رئیس مجلس و هیات رئیسه می خواهم تا
ترتیبی دهند با محوریت کمیسیون انرژی در
یک بازه زمانی مشخص در این راستا  4سندی
را که ارائه شد را مورد بررسی قرار دهم.
وی ادامه داد :در بحث متانول عمده
مجوزهای آن قبال داده شده بود و ما نمی
توانستیم آنها را باطل کنیم ،چرا که افراد
صاحب حق شده بودند و فقط گفتیم از آنها
حمایت نمی کنیم ،به این معنا که نمی توانند
در اولویت دریافت وام از صندوق توسعه ملی
قرار گیرند و اگر می خواهند تولید را ادامه
دهند ،چرا که در غیر این صورت قیمت متانول
افت می کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور
شد :طرح هایی که درحوزه پتروشیمی داریم،
به این نکته اشاره دارد که متانول می تواند به
پروپیلن تبدیل شود ،چرا که در این صورت
به مخزن طال دست یافته ایم که در پی آن
طیف وسیعی از اشتغال و مصنوعات ایجاد می
شود .ضمن اینکه گفتیم در عسلویه حدود 4
تا  4.5میلیون متانول تولید شود که هر سه
تن متانول به یک تن پروپلین تبدیل می شود
و انتخاب این منطقه هم به این دلیل بود که
در کنار آب قرار داشت و بعد از آن این میزان
تولیدات را با خط لوله تا مرکز ببریم ،سپس
بخشی از آن در حوالی شیراز به محصوالت
دیگر تبدیل شود که بزرگترین منطقه برای
اتصال به شبکه اتوبان های شاه راه اصلی
کشور و خط آهن است و بعد از آن تولیدات به
جاهای دیگر برود.
وی افزود :طرح دیگر وزارت نفت این بود
که در بندر امیرآباد تولیدات انجام شود و 400
هزار تن پروپیلن به دامغان و خط آهن منتقل
شود که از این طریق خراسان و شهر تهران را
پوشش دهد.
زنگنه یادآور شد :در مورد مباحث
مطرح شده پیرامون فاز  11پارس جنوبی
اسناد را ارائه دهید ،چرا که وزارت نفت تنها
امضا کننده نبوده و تمام ارکان نظام در این
خصوص رضایت داشتند و امضا کردند و من
همه این امضاها را دارم ،ضمن اینکه همین
االن پتروپارس فاز  11را جلو می برد ،اما به
 0.2میلیارد دالر پول نیاز دارد و اجرای فاز اول
فرزاد نیز به  2.2میلیارد دالر پور نیاز دارد .از
سوی دیگر در قانون برنامه ششم توسعه آمده
که  200میلیارد دالر باید در صنعت نفت خرج
شود که  110میلیارد از منابع مختلف و 80
میلیارد دالر از منابع خارجی تامین می شود.
وزیر نفت تصریح کرد :در مورد قرارداد با
توتال ما به تکنولوژی آنها نیاز داشتیم ،ضمن
اینکه موضوع فشارافزایی که یکی از نمایندگان
به آن اشاره کرد ،با افت تولید در پارس جنوبی
مواجه می شود و در سال های آینده مشکل
ایجاد می کند ،ضمن اینکه ما در سند تراز

مصرف و تولید گاز آوردیم هر فاز پارس
جنوبی به  1میلیارد دالر برای جلوگیری از
افت تولید نیاز دارد .از سوی دیگر نکته ای که
باید درخصوص انعقاد قرارداد با توتال فرانسه
به آن اشاره کنم این است که چینی ها هم
از تکنولوژی مورد نیاز در این بخش برخوردار
نبودند ،عالوه بر آن نه تنها توتال بلکه چینی
ها هم به دلیل تحریم حاضر نشدند برای
فعالیت در این بخش همکاری کنند.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که
وزارت نفت فاز او این پروژه را انجام داده و
برای فاز  2فشارافزایی نیز به دنبال راهکار
است.
زنگنه با اشاره به وضعیت حقوق و
دستمزد که یکی از نمایندگان به آن اشاره
کرده بود ،خاطرنشان کرد :ما هم قبول داریم
که در این زمینه مشکل داریم ،ضمن اینکه
در تمام مصوبات به تمام شرکت های مشمول
اشاره می شود .از سوی دیگر در مورد تقویت
پژوهشگاه ها و اذهان نخبگان ،من اختیار
فرماندهی وزارتخانه های کشور و نیرو را ندارم،
از سوی دیگر موضوع مسئولیت اجتماعی نفت
اصطالحی بود که این وزارتخانه اولین بار بدان
اشاره کرد و کارهای مثبتی در این زمینه انجام
داد ،اما همچنان با مشکل منابع مواجهیم.
زنگنه در خصوص صادرات گاز به
همسایگان گفت :در این زمینه نظراتی داریم
و مشکالتی نیز وجود دارد که با کمک یکدیگر
باید آن ها را رفع کنیم ،اکنون زمان همدلی
است تا کارها پیش برود.
مقابل زیاده خواهی ترکمنستان
ایستادیم
وزیر نفت در خصوص مسئله ترکمنستان
بیان کرد :از آنجائیکه ترکمنستان گاز ایران را
قطع کرده در مقابل آن ها ایستاده ایم ،این
کشور  4بار در گذشته این اقدام را انجام داده
بود و هربار امتیازاتی از ما گرفته بود اما این بار
گفتیم امتیازی نمی دهیم و آن ها به داوری
رفتند که البته دستاوردی برای آن ها نداشت
به دلیل این مقاومت ،ما نباید تنبیه شویم بلکه
باید تحسین شویم.
وی افزود :در بخش گاز فلر کار مهمی
کردیم و بقیه آن را نیز گفته ام که در چه
زمانی به نتیجه می رسد.
نابودی بهینه سازی مصرف سوخت چه
علتی داشت؟
زنگنه در خصوص بهینه سازی مصرف
سوخت ادامه داد :چیزی که بهینه سازی
مصرف سوخت و ماده  12قانون را نابود کرد
تبصره  14بود که تمام منابع را خرج یارانه کرد
و مقدار کمی برای بهینه سازی باقی گذاشت

که آن هم تخصیص داده نمی شود.
وزیر نفت با بیان اینکه اشاره حسین
زاده عضو کمیسیون انرژی به مسئله فشار
افزایی پارس جنوبی درست است ،گفت :اما
در مسئله صادرات گاز به عمان تمام اختیارات
برای احداث خط لوله در آب های عمیق را به
قرارگاه دادیم اما عمق آب در آن منطقه باالی
هزار متر است و فعال این توانایی را نداریم
حتی روس ها نیز چنین توانایی را ندارند و تنها
دو شرکت می توانند این کار را انجام دهند.
پنجره واحد نفتی برای تهاتر را پیگیری
می کنم
وی با بیان اینکه پنجره واحد نفتی برای
تهاتر را پیگیری می کنم ،افزود :اصل در این
است که  CNGسوخت اصلی باشد .در
مورد  LPGکه کپسول گاز مردم است در
بعضی جاها به مردم ظلم می شود و تدابیری
اندیشیده شده تا هر ماه  4کپسول به مردم
داده شود.
زنگنه گفت :برخی دوستان برای گازوئیل
کشاورزی ابراز نگرانی می کنند و من نیز با آن
ها هم داستان هستم ،قرار است ابالغیه ای
را تهیه کنیم تا در صورت بروز اختالف میان
وزارت جهاد کشاورزی و نفت هرچه استاندار
و فرماندار گفتند اقدام شود زیرا باید رضایت
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سوخت جلب شود.
جاسک باید هاب انرژی شود
وی افزود :جاسک باید هاب انرژی شود
و ستاد اجرایی یک پاالیشگاه را در جاسک
احداث می کند .زنگنه گفت :تامین خوراک
پاالیشگاه برای ما اولویت است و هرکسی که
از ما نفت خام و یا میعانات می خواهد حاضریم
با وی قرارداد مستقیم ببندیم و هم در بورس
عرضه کنیم.
ظرفیت تولید پتروشیمی کشور تا سال
 1404به  37میلیارد دالر خواهد رسید
وزیر نفت ادامه داد :سوال شد که ما در
وزارت نفت به بورس انرژی اعتقاد داریم یا
خیر؟ که باید در پاسخ بگویم براساس گزارش
رئیس بورس انرژی ،امسال  7میلیون تن در
مدت  5ماه فرآورده در بورس انرژی فروخته
شده است .این آمار به این معنی است که ما
به بورس انرژی و حتی نفت خام اعتقاد داریم.
نمایندگان می توانند برای اطمینان خاطر
از اینکه وزارت نفت در جهت منویات آنها
حرکت می کند ،در تمامی مذاکرات حضور
داشته باشند و از نزدیک عملکرد ما را مشاهده
کنند .ما برای شما اتاق تاریک نداریم ،اما برای
دشمنان داریم .پرسنل ما شبانه روز زحمت
می کشند ،شما می توانید عملکردمان را از
تمام دستگاه های مرتبط پرس و جو کنید.

زنگنه با اشاره به اینکه گازرسانی به
مناطق مختلف کشور با قدرت انجام می شود،
افزود :طبق مصوبات شورای اقتصاد هزینه های
یک انشعاب گاز نباید به  20میلیون تومان
برسد ،در حالی که هزینه انشعاب در برخی از
مناطق به  100میلیون می رسد که توجیهی
ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ
به سوال یکی از نمایندگان در این خصوص
که صادرات محصوالت پتروشیمی ،مشکل
تحریمی ندارد ،گفت :همه بخش ها تحریم
هستند ،اما برای صادرات هیچ جا از اسم
ایران استفاده نمی شود .چندین بار سندها با
مشخصات عوض می شود .در گزارش امروز
برنامه های خود را برای دور زدن تحریم ها
توضیح ندادم ،چرا که نقشه عملیات ما لو می
رفت.
هیچ نماینده ای از ما تشکر نکرد!
وی با اشاره به سوال یکی از نمایندگان
درخصوص رابطه نفت با علم و فناوری در
حوزه نفتی گفت :این سوال نیازمند زمان
زیادی برای توضیح است ،ما برای اقتصاد
پتروشیمی چه کاری باید انجام می دادیم که
ندادیم؟ سال دیگر ظرفیت تولید پتروشیمی
کشور به  5میلیارد دالر و تا سال  1404به
 37میلیارد دالر خواهد رسید .این موضوعی
است که رهبر معظم انقالب هم نسبت به آن
ابزار خشنودی کردند .می دانیم که باید باالتر
از این ارقام کار کنیم ،اما نباید همه تالش های
ما نادیده گرفته شود .از ما تشکر کنید و بعد
بگویید که باید بیشتر کار کنید ،نه اینکه مدام
بر سر ما بزنید! بیایید مجموع صادرات نفتی و
فرآورده ها را با تحریم های قبلی مقایسه کنید
و ببینید در چه وضعیتی قرار داریم .من نمی
توانم برخی از موضوعات را علنی اعالم کنم ،اما
شما می توانید خصوصی بیایید و اقدامات ما را
مشاهده کنید .زنگنه تصریح کرد :من می دانم
شما افراد منصفی هستید و صحبت های شما
از روی فشار است ،اما واقعا حتی یک نفر هم
نباید از ما تشکر کند؟ و خستگی به تن بچه
هایمان بماند .اینها مجاهدین و سربازان گمنام
این راه هستند.
وزیر نفت با اشاره به صحبت های یکی
از نمایندگان درخصوص اینکه وزارت نفت
اطالعات میادین نفتی را به قطری ها داده
است ،گفت :ما براساس مصوبه شورای عالی
امنیت ملی در سال  ،96درخصوص نحوه ارائه
اطالعات عمل کردیم .از طرفی گفته شده ما
برنامه توسعه انرژی را ارائه نکردیم ،در حالی
که این برنامه را دولت تصویب کرده است.
همچنین ماده  12قانون رفع موانع تولید را
هم در گزارش خود توضیح دادم.
زنگنه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین
را بنده لغو نکردم ،بلکه تصمیم دولت بوده و
مجلس هم در آن زمان هیچ مخالفتی نکرد،
اظهار کرد :لغو سهمیه بندی بنزین در 6
خرداد  1394تصویب و بنزین با تصمیم دولت
تک نرخی شد و هیچکس هم به آن اعتراضی
نکرد ،حال بعد از گذشت  5سال می گویند
چرا این موضوع تصوب شده است .افزایش
بنزین هم ناشی از لغو سهمیه بندی نبوده که
در ادامه گزارش خود توضیح خواهم داد .باید
کارگروهی تشکیل شود و پس از بحث و گفت
وگو و شنیدن شدن صحبت های طرفین،
جمع بندی جلسه به رئیس مجلس و دیگر
نمایندگان داده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛

ابهامات قراردادهای نفتی ظرف یک سال برطرف شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :ابهامات موجود در خصوص قراردادهای نفتی با حضور
وزرای گذشته نفت طی یکسال آینده در مجلس بررسی و رفع شود .فریدون عباسی در نشست
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ،در جریان ارائه گزارش وزیر نفت ،تصریح کرد :توصیه میکنم
با توجه به شرایط عمومی کشور و اهمیت موضوع نفت وقت بیشتری صرف این حوزه شود .وی با
اشاره به اینکه ابهامات زیادی در خصوص قراردادهای گذشته نفتی مانند کرسنت و توتال وجود
دارد ،ادامه داد :راه حل موجود برای رفع ابهام قراردادهای نفتی این است که با وزرای نفت قبلی
در مدت یکسال آینده نشستهایی در مجلس برگزار و ابهامات رفع شود .اقای عباسی ادامه داد:
باید وقت بیشتری برای ساماندهی وضعیت کارکنان و کارگران وزارت نفت صرف کنیم این حوزه
نیازمند سامانه جامع حقوق و دستمزد است .رئیس کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه برای صنعت
نفت نیازمند نیروی ماهر هستیم که الزم است در این خصوص همکاری بیشتری با سازمان فنی و
حرفهای داشته باشیم ،عنوان کرد :تقویت دانشگاه نفت به حفظ آن و افزایش جذب دانشجو کمک

میکند .وی با بیان اینکه مجوزهای ساخت باید توسط پژوهشگاه نفت صادر شود ،گفت :روشن
کردن اذهان با تصمیم گیری براساس نظر کارشناسان و دوری از مدیریت فردی و توجه به برنامه
ریزی بدون دخالت نظریههای سیاسی در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی مورد توجه است .توصیه
میکنم از اندیشکدههای فعال برای ارائه نظر به منظور ترسیم آینده انرژی کشور استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه به انسجام مدیریت بیشتر در حوزه انرژی نیاز داریم ،عنوان کرد :انجام
مسئولیت اجتماعی توسط وزارت نفت از سوی مردم مطالبه میشود و در این خصوص نیاز به
برنامه ریزی وجود دارد .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :مشکلی که در
استانهای نفتی و گازی وجود دارد ،عدم انسجام مدیریت بین مدیران نفتی و استانی است ،به
مدیران وزارت نفت اختیار بیشتری در حل مشکالت اجتماعی مناطق نفت خیز داده شود .رئیس
کمیسیون انرژی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس آمادگی همکاری با وزارت نفت را دارد ،تاکید
کرد :برنامه هفتم توسعه کشور باید با همکاری وزارت نفت و مجلس تنظیم شود.

مدیرعامل توانیراعالم کرد:

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید ،انتقال
و توزیع نیروی برق ایران گفت:موافقت کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح «برق
امید» مایه افتخار و نقطه قوت صنعت برق است.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،
«محمدحسن متولیزاده» در نشست تخصصی
با حضور «پرویز محمدنژاد»« ،قاسم ساعدی»
و «مالک شریعتی» رییس و اعضای کمیته برق
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و از طریق
ارتباط تصویری با مدیران عامل شرکتهای توزیع
برق مناطق پنجگانه کشور در مرکز پایش شرکت
توانیر با محوریت معرفی و بررسی جزییات طرح
برق امید و قابلیتهای فنی و اجرایی این طرح
ملی ،افزود :ترکیب کمیته برق مجلس یک ترکیب
به طورکامل توانمند و آشنا به مسایل صنعت برق
است.
وی موافقت کمیسیون انرژی مجلس با کلیات
طرح «برق امید» را مایه افتخار و نقطه قوت صنعت
برق برشمرد و ضمن اشاره به طرح پیشنهادی
استفاده از داراییهای صنعت برق در بازار سرمایه،
این طرح را برای پیشبرد طرحهای صنعت برق
دانست که نیازمند حمایت کمیسیون انرژی است.
مدیرعامل توانیر ،گفت :صنعت برق در این

موافقت کمسیون انرژی با کلیات طرح «برق امید»

سالها بهطور متوسط با  ۷.۱درصد رشد مصرف
روبه رو بود که باالترین میزان در مقایسه با متوسط
جهانی است و پاسخگویی به چنین رشدی نیازمند
 ۲برابر شدن تاسیسات نیروگاهی ،خطوط و پستها
و اختصاص ساالنه نزدیک به  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان سرمایه گذاری است که از نظر منابع امکان
پذیر نبود ،هر چند به لحاظ فنی توانمندی الزم
وجود داشت.
متولی زاده ،به محدودیت منابع انرژی اشاره
کرد بهطوریکه سال گذشته محدودیت سوخت
گاز که سوخت اصلی نیروگاهها محسوب میشود،
صنعت برق را به استفاده از  ۱۰میلیارد لیتر
گازوییل به ارزش چهارتا پنج میلیارد دالر وادارکرد
که این میزان برابر با  ۱۵درصد از کل انرژی مصرفی
نیروگاههاست.
مدیرعامل توانیر هر سه کیلووات ساعت
کاهش مصرف برق را با صرفهجویی در مصرف یک
لیتر گازوییل برابر دانست و با تاکید بر اهمیت کار
در هر دو بخش بهینه سازی مصرف انرژی و پیک
سایی ،به مدیریت توامان عرضه و تقاضای برق از
سوی وزارت نیرو طی سه سال اخیر اشاره کرد.
وی به استفاده از روش تعرفهای که در دنیا
اجرا میشود برای اصالح مصرف اشاره کرد و گفت:

پیشنهاد ما استفاده از این روش در کشور برای
پایین آوردن مصرف برق یک سری از مشترکان
خاص در ساعت پیک شبکه است.
«پرویز محمد نژاد» رییس کمیته برق
کمیسیون انرژی مجلس در این نشست
گفت:کمیسیون انرژی پروژهای مهم و با حساسیت
ویژه و منحصر به فرد را در حوزه برق ایجاد کرده
که اخذ تصمیم متقن و درست به طور حتم نیازمند
مشاوره و تعامل با صاحبنظران و کارشناسان در این
صنعت زیربنایی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای
اسالمی افزود :کنترل و بهینهسازی مصرف با توجه
به هزینهبر بودن احداث نیروگاه ،مد نظر ما قرار دارد
و اعتقاد داریم بهرهبرداری درست از شبکه توزیع و
کنترل مصرف برق بهترین راهکار است .وی ادامه
داد :ما از کلیات طرح برق امید پشتیبانی میکنیم
و به نظر میرسد با اجرای این طرح ملی ،عدالت
اجتماعی بین مشترکانی که الگو را رعایت میکنند
و کسانی که به مصرف برق بیتوجه هستند ،برقرار
میشود.
«قاسم ساعدی» عضو کمیته برق کمیسسون
انرژی نیز بر عزم کمیسیون انرژی برای حل مسایل
صنعت برق با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با

پیشبرد فرایند توسعه در کشور تاکید کرد.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به کار مطالعاتی مجلس
برای ایجاد بسترهای برنامه هفتم توسعه همه جانبه
کشور ،از ستاد صنعت برق خواست الزام های این
صنعت را با توجه به پیشبینی سالهای آینده به
کمیته برق ارایه دهند تا این کمیته با مشورت،
هماندیشی و اولویتبندی بتواند گامهای موثری
را برای حل چالشهای صنعت برق در برنامه هفتم
توسعه بردارد.
وی اظهار داشت :همه دست اندرکاران کشور
بر این باورند که طبقات محروم جامعه باید مورد
توجه قرار بگیرند و اعتقاد دارم طرح برق امید
نیز دیدگاه عدالت محور دارد و اینکه تالش دارید
فرهنگ مصرف را با تاکید بر عدالت اجتماعی بهینه
کنید ،قابل تقدیر است.
«مالک شریعتی» عضو کمیته برق کمیسیون
انرژی مجلس نیز در این نشست خواستار طرح
دستورالعملهای اجرایی طرح برق امید در کمیته
برق کمیسیون انرژی با همکاری شرکت توانیر
و برگزاری جلسههای مشترک برای رفع نکات
جزیی از جمله فراوانیهای مربوط به شناسایی
سکونتگاههای غیردائم و خانههای خالی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق در طرح
برق امید ،بهرهمندی ستاد صنعت برق از دادهها و
اطالعات بسیار دقیق را ویژگی مثبت صنعت برق
کشور عنوان و افزایش هزینه مشترکان پر مصرف
و تشویق کم مصرفها در این طرح را مثمر ثمر
دانست.
«مصطفی رجبی مشهدی» معاون برنامه
ریزی و امور اقتصادی توانیرنیز با تبیین مطالعه
پژوهشگاه نیرو در خصوص چگونگی وضعیت
تامین انرژی برق تا سال  ،۱۴۰۷همکاری مردم با
برنامههای مدیریت مصرف طی سال  ۹۸را با حدود
 ۲میلیارد کیلووات ساعت صرفهجویی در مصرف
برق همراه دانست که بابت آن  ۱.۷میلیارد تومان
پاداش به مردم تعلق گرفت.

3

اخبار

گازرسانی به روستاهای لرستان
 ۴۹۰درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت :گازرسانی
روستایی در این استان از سال  ۹۲تا کنون  ۴۹۰درصد
افزایش یافته است که اقدامی بزرگ در تحول و توسه
روستاها محسوب می شود.
کرم گودرزی افزود :تعداد روستاهای گازرسانی شده
استان تا سال  ۹۲معادل  ۲۹۳روستا بوده که در طول
 ۲دوره دولت تدبیر و امید یکهزار و  ۴۳۴روستای واجد
شرایط ،به این تعداد اضافه شد.
وی اظهار داشت :این خدمت با رشد  ۴۹۰درصدی
نسبت به سال  ۹۲یک اقدام بزرگ و اساسی برای تحول و
توسعه روستاها محسوب می شود و اکنون تعداد روستاهای
گازرسانی شده لرستان به یکهزار و  ۷۲۷مورد رسیده است.
وی ادامه داد :تعداد اشتراک روستایی گاز استان تا
سال  ۹۲معادل  ۵۹هزار و  ۳۱۷مورد بوده که با اضافه
شدن  ۹۷هزار و  ۵۰۶اشتراک جدید طی سال  ۹۲تا کنون
به  ۱۵۶هزار و  ۸۲۳مورد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان رشد تعداد مشترکان
گاز روستایی ازسال  ۹۲تاکنون را  ۵۴درصد عنوان کرد و
ادامه داد :ضریب گازرسانی روستایی استان تا قبل از دولت
تدبیر و امید  ۴۱درصد بوده و در حال حاضر  ۸۹درصد
می باشد .گودرزی در خصوص گازرسانی شهرهای استان
نیز گفت :سال  ۹۲تعداد شهرهای بهره مند از خدمت گاز
در لرستان  ۲۰مورد بوده که تا سال گذشته  ۶شهر به این
تعداد افزوده شده و هم اکنون کار گازرسانی به شول آباد
الیگودرز به عنوان آخرین شهر بدون گاز ،در دست اقدام
است .وی ادامه داد :در این مدت تعداد اشتراک های شهری
از  ۲۹۴هزار و  ۱۱۳مورد به  ۳۸۷هزار و  ۷۹۷مورد رسیده
به این معنا که طی حدود هفت سال گذشته  ۹۳هزار و
 ۶۴۸اشتراک جدید گاز در شهرهای استان ایجاد شد.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان تصریح کرد :ضریب
نفوذ گازرسانی شهرهای استان در سال  ۹۲معادل ۹۷
درصد بوده که اکنون  ۹۹.۸درصد می باشد.
گودرزی اضافه کرد :همچنین از ابتدای امسال تاکنون
هفت هزار انشعاب جدید در استان واگذار و از این تعداد
 ۵۵۰انشعاب به صورت رایگان و در راستای انجام مسوولیت
های اجتماعی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
امام (ره) و بهزیستی اهدا شده است .شد.
تازهترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک ؛

اوپک برآورد کاهش تقاضا را
 ۴۰۰هزار بشکه دیگر تعدیل کرد

تداوم چالشهای ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب
شد اوپک پیشبینی خود درباره تقاضا برای نفت خام را
نسبت به برآورد پیشین کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،برآورد سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه (۲۴
شهریورماه) نشان داد که بحران ویروس کرونا سبب شده
است افت تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۲۰به مراتب
شدیدتر از پیشبینی پیشین این سازمان باشد .براساس
این برآورد ،سرعت بهبود تقاضا در سال آینده نیز کندتر از
برآورد پیشین این سازمان خواهد بود .این مسئله حمایت
از بازار را برای این سازمان و متحدانش دشوارتر میکند.
اوپک در گزارش ماهانه خود پیشبینی کرد :تقاضای
جهانی نفت امسال  ۹میلیون و  ۴۶۰هزار بشکه در روز
کاهش مییابد ،در حالی که در برآورد ماه گذشته این رقم
 ۹میلیون و  ۶۰هزار بشکه در روز اعالم شده بود.
محدودیتهای مسافرتی و کاهش فعالیتهای
اقتصادی در پی بحران ویروس کرونا سبب شد قیمت نفت
سقوط کند .با کاهش محدودیتهای اعمالشده برای مهار
ویروس کرونا در برخی کشورها ،تقاضا کمی بهبود یافت،
اما با افزایش دوباره شمار مبتالیان به کرونا در کنار افزایش
عرضه نفت ،قیمت نفت دوباره در حال کاهش است.
اوپک در چشمانداز  ۲۰۲۱خود تصریح کرد :با وجود
اینکه ریسک موجود کاهشی است ،اما همچنان باالست،
بهویژه ریسکهای مرتبط با تعداد مبتالیان به ویروس کرونا
و درمانهای احتمالی آن همچنان زیاد است.
این سازمان بینالمللی که دیروز  60سالگی خود را
جشن گرفت برآورد کرده که افزایش دورکاری و برگزاری
نشستها از طریق ویدیو کنفرانس سبب کند شدن روند
بهبود مصرف سوخت در بخش حملونقل و رسیدن آن
به سطوح سال  ۲۰۱۹شده است .این به آن معناست که
تقاضا در سال آینده کندتر از آنچه انتظار میرفت بهبود
خواهد یافت .اوپک مقدار افزایش مصرف در سال  ۲۰۲۱را
 ۶میلیون و  ۶۲۰هزار بشکه در روز برآورد کرده که ۳۷۰
هزار بشکه در روز کمتر از پیشبینی ماه گذشته است.
نفت به پیشواز فصل سرد تقاضا میرود

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قیمت
در بازارهای جهانی

عواملی همچون نشست آتی اوپک پالس ،کاهش
قیمت نفت عراق در بازارهای آسیایی و آمریکایی و نظریه
های جدید در خصوص عدم ترمیم تقاضا بعد از کرونا موانع
جدی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به شمار می
آیند.
پس از انکه روز گذشته عراق نیز همچون عربستان
قیمت انواع گریدهای نفتی خود را برای تحویل در ماه
اکتبر در بازارهای آسیایی و آمریکایی کاهش داد ،شاخص
های نفتی نیز به این اتفاق واکنش نشان داده و در محدوده
های منفی نوسان داشتند.
در این بین شاخص برنت که در انتهای هفته معامالتی
گذشته با افت  8درصدی در طول  5روز معامالتی کار خود
را به پایان برده بود ،روز گذشته همزمان با انتشار خبر
کاهش نرخ نفت عراق ،با افت  50سنتی در عدد  39دالر و
 40سنت آغاز به کار کرد که البته اکنون در محدوده 39
دالر و  56سنت قرار دارد.
همچنین شاخص وست تگزاس اینترمدییت نیز با افت
نسبی قیمت ،کار خود را آغاز کرد و اکنون در محدوده 37
دالر و  28سنت برای تحویل در ماه نوامبر معامله می شود.
در میان عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت نفت در
روزهای اخیر ،نشست اجالس وزارتی اوپک پالس در روز
سه شنبه و نتایج آن که در خصوص تصمیم گیری برای
تداوم کاهش تولید در این هفته قیمت نفت را تحت تاثیر
قرار خواهد داد .از سویی دیگر با نزدیک شدن طوفان
گرمسیری سالی به منطقه خلیج مکزیکوی آمریکا،
تولیدکنندگان نفت در آستانه ورود طوفان در روز سهشنبه
به تخلیه سکوهای فراساحلی این منطقه پرداختند .این
دومین طوفان در کمتر از یک ماه گذشته است که تولید
نفت این منطقه را مختل میکند.

