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کاهش 15 درصدي درآمد نفتي اوپک در 2016
اداره اطالعات انرژي آمريکا اعالم کرد که درآمد کش��ورهاي 
اوپ��ک در س��ال ۲۰۱۶ مي��الدي ب��ا ۱۵ درصد کاهش به ۴۳۳ 
ميليارد دالر رس��يد که کمترين رقم از س��ال ۲۰۱۴ ميالدي 

به بعد است.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبري اويل پرايس، بر اساس 
آمار منتش��ر ش��ده از سوي اداره اطالعات انرژي آمريکا، درآمد 
حاصل از صادرات نفت کشورهاي اوپک در سال ۲۰۱۶ ميالدي 
در مقايس��ه ب��ا س��ال قب��ل از آن با ۱۵ درص��د کاهش به ۴۳۳ 

ميليارد دالر رسيد. 
اين رقم کمترين رقم از س��ال ۲۰۱۴ ميالدي به بعد اس��ت و 
عل��ت اصل��ي آن ب��ه کاهش جهاني بهاي نف��ت و روند نزولي 

صادرات بر مي گردد. 
همچني��ن اداره اطالع��ات انرژي آمري��کا پيش بيني کرده که 
ميزان درآمد اوپک در سال جاري ميالدي به ۵۳۹ ميليارد دالر 
افزايش پيدا کند که مي توان اين رشد درآمد را به روند صعودي 

بهاي نفت و افزايش توليد نسبت داد. 
در همين حال چشم انداز توليد نفت اوپک در سه ماه نخست سال 
۲۱۰۷ ميالدي ۳۲.۱۱ ميليون بشکه در روز برآورد شده که اين 

رقم براي سه ماه دوم ۳۱.۹۲ ميليون بشکه در روز است. 
البته برآورد از توليد نفت اوپک در س��ه ماه س��وم و س��ه ماه آخر 
س��ال ۲۰۱۷ ميالدي به ترتيب روزانه ۳۲.۸۶ ميليون بش��که و 

۳۲.۹۵ ميليون بشکه اعالم شده است.
ب��ر پايه اين گ��زارش، اداره اطالعات انرژي آمريکا پيش بيني 
خود از توليد نفت اوپک در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ ميالدي 

را ۳۲.۹۹ ميليون بشکه در روز اعالم کرده است.

آقاي ميرکاظمي 
عملکردتان در اوپک را شفاف کنيد

حسيني گفت: اگر مخالف خام فروشي هستيد چرا اصرار داشتيد 
هر چه بيشتر نفت خام را از کانال غير رسمي بفروشيد؟

س��يد حميد حس��يني عضو اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ايلنا 
درب��اره ادعاي رئيس��ي براي مبارزه با فس��اد ب��ا وجود افرادي 
مثل ميرکاظمي در س��تاد او گفت: مردم و کارشناس��ان و بخش 
خصوصي اين ادعا را از سوي کسي که سال ها در قوه قضائيه 
و س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور بوده سخت مي پذيرند چرا که 
کال بح��ث نظ��ارت و پيش��گيري و برخوردها در حوزه وظايف 
قوه قضائيه اس��ت نه قوه مجريه. اين ادعا زير س��وال بردن کل 
نظام است که بعد از ۳۰ سال کسي در قوه قضائيه ادعا کند که 
دولتي تش��کيل مي دهد که با فس��اد مبارزه مي کند و يا کس��ي 

ديگر ادعا کند با ۴ درصدي ها مبارزه مي کنم.
وي افزود: عملکرد ميرکاظمي و رستم قاسمي در زمان وزارت 
نفت دولت نهم و دهم مشخص است و اکنون کسي نمي تواند 
از خصوصي س��ازي که در دولت نهم و دهم رخ داد دفاع کند. 
کس��ي نمي تواند از واگذاري بازرگاني پتروشيمي دفاع کند زيرا 

منشاء بسياري از فسادها همين حاشيه رفتن ها بوده است.
حسيني تصريح کرد: دولتي که با اقدامات خود باعث تحريم ها 
شد اکنون مي گويد که دولت يازدهم خام فروشي کرده است در 
حالي که خود به هر وس��يله اي متوس��ل ش��دند تا افراد و نهادها 
را وارد تجارت نفت کنند که نه تنها دستاوردي نداشتند، منابع 

کشور را نيز هدر دادند.
وي خاطرنشان کرد: اگر مخالف خام فروشي هستيد چرا اصرار 
داشتيد هر چه بيشتر نفت خام را از کانال غير رسمي بفروشيد؟ و 
به زعم خود تحريم ها را براي افزايش صادرات دور بزنيد؟ بنا بر 
اين چنين حرف هايي قابل قبول نيست و اين افراد نمي توانند 

مديران برجسته اي باشند. 
عض��و ات��اق بازرگان��ي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه برخوردهاي 
ميرکاظمي اظه��ار داش��ت: ميرکاظم��ي در نشس��تي گفت��ه با 
خانمهاي��ي ک��ه بنف��ش مي اندازن��د برخورد مي کني��م، آقاي 
ميرکاظمي ش��ما بايد از دس��تاوردها و عملکرد خود دفاع کنيد 
شايس��ته نيس��ت در س��بک زندگي و رفتار مردم دخالت کنيد. 
بهتر است پاسخگوي عملکرد خود در اوپک، بنزين، واگذاري 
و س��واپ باش��يد. اگر اينها را ش��فاف کنيد به راي رئيسي کمک 

مي کنيد نه فرافکني.
 وي اف��زود: مي گوين��د دولت درآمدش افزايش يافته و افزايش 
حق��وق نداش��ته اما واقعيت اين اس��ت که حق��وق فرهنگيان، 
بازنشس��تگان و کارمن��دان دولت افزاي��ش يافته و علت اينکه 
هزينه ه��اي ج��اري دولت از ۱۰۰ ه��زار ميليارد تومان به ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته اينگونه هزينه هاي جاري بوده 
است. براي هزينه سالمت بودجه زيادي گذاشته شده، بودجه 
ارگانهاي نظامي مثل س��پاه به ميزان زيادي افزايش يافته که 

باعث شده مجموع هزينه دولت افزايش يافته است. 

روسيه بر تمديد 
توافق کاهش توليد نفت تاکيد کرد

وزير انرژي روسيه اعالم کرد: مسکو همچنان با هدف تمديد 
توافق با س��ازمان کش��ورهاي توليده نفت )اوپک( براي کاهش 

توليد تالش مي کند.
ب��ه نق��ل از ايرنا، آلکس��اندر نوواک وزير انرژي روس��يه گفت: 
روسيه تمديد توافق کاهش توليد نفت را مهم و بسيار سودمند 

مي داند.
روزنامه نزاويسيمايا گازتا روز جمعه به نقل از سخنان وي نوشت: 
روسيه به تعهد خود براي کاهش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت 

عمل و از اواخر ماه آوريل آن را اجرا کرد.
به نوش��ته روزنامه روس��ي، نورالدين بوترفه وزير انرژي الجزاير 
نيز روز گذش��ته در ديدار با نوواک در مس��کو اطمينان داد که 
اکثر کشورهاي عضو اوپک از تمديد توافق کاهش توليد نفت 

براي ۹ ماه ديگر حمايت مي کنند.
نزاويس��يمايا گازتا نوش��ت: والديمير پوتين رئيس جمهوري 

روسيه هم از تمديد اين توافق حمايت کرده است.
پوتي��ن ب��ا بي��ان اينکه در اين باره دورنم��اي خوبي وجود دارد، 
افزود: خوش بين هستم، زيرا عربستان سعودي شريک اصلي 
روس��يه در اين مس��اله، به توافق هاي خود براي کاهش توليد 

نفت کامل پايبند است. 
اعضاي اوپک پذيرفته اند به مدت شش ماه از اول سال ۲۰۱۷ 
روزانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه از سطح توليد را بکاهند و 
به ۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه برسانند که منوط به همکاري 
کش��ورهاي غيراوپکي و کاس��تن روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت 

از توليد است.
روس��يه متعهد ش��ده اس��ت توليد نفت خود را روزانه ۳۰۰ هزار 
بشکه کاهش داد که نصف ميزان تعهد شده از طرف کشورهاي 

غيرعضو اوپک است.
قيمت هاي نفت از ميانه ماه نوامبر سال گذشته با توافق کاهش 
توليد نفت حدود ۲۵ درصد رش��د کرد و اکنون بهاي نفت خام 

برنت به بشکه اي حدود ۵۰ دالر رسيده است.
ديميتري پسکوف سخنگوي کاخ کرملين به تازگي اعالم کرد: 
مذاکرات براي تمديد توافق کاهش توليد نفت کشورهاي عضو 

وغيرعضو اوپک جريان دارد.
شرکت هاي نفت روسيه در زمان حاضر حدود ۱۱ ميليون بشکه 

نفت در روز توليد مي کنند.

پيشخوان

انـرژی مع��اون وزي��ر ني��رو در امور ب��رق و انرژي با بيان 
اينکه در ۲ ماه گذشته ميزان صادرات برق ايران 
۳ برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: 
عراق قس��ط دوم خود را بابت خريد برق از ايران 
پرداخت کرد و ميزان بدهي اين کش��ور به ۸۰۰ 

ميليون دالر کاهش يافت.
هوش��نگ فالحتي��ان در گفت وگو ب��ا فارس، در 
پاس��خ به اين س��وال که آيا امسال صادرات برق 
به کش��ورهاي همس��ايه افزايش خواهد يافت، 
گفت: وزارت نيرو بنا دارد تا ميزان صادرات برق 
به کشورهاي همسايه را افزايش دهد به طوري 
که در ۲ ماه گذشته ميزان صادرات برق نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۳ برابر شده است.
وي با اشاره به اينکه بيشترين ميزان صادرات برق 
به کش��ور عراق بوده اس��ت، افزود: در حال حاضر 
ميزان صادرات برق به عراق نسبت به سال قبل 
رشد داشته و حتي در روزهاي اخير به مرز ۱۳۵۰ 

مگاوات هم مي رسد.
رش�د ���50 درص�دي ص�ادرات برق ت�ا پايان 

امسال
فالحتيان با اشاره به اينکه رشد ۳ برابري صادرات 
برق به اين معنا نيست که اين ميزان رشد را همواره 

تجربه خواهيم کرد، اظهار داش��ت: رشد صادرات 
برق و ميزان آن به درخواس��ت کش��ورهاي طرف 
قرارداد بس��تگي دارد اما آنچه مشخص است اين 
است که روند صادرات برق نشان مي دهد تا پايان 
سال ۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات 
داشته باشيم.به گفته معاون وزير نيرو در امور برق 
و انرژي ميزان صادرات برق به کشورهاي طرف 
قرارداد بايد به ۱۰ ميليارد کيلووات ساعت برسد.

قيمت صادراتي برق افزايش نمي يابد ���
فالحتيان در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت برق 
صادراتي در سال جاري رشد خواهد داشت، گفت: 
به دليل اينکه قيمت نفت در بازارهاي جهاني رشد 
محسوس��ي نداشته است به نظر نمي رسد قيمت 

برق صادراتي افزايش يابد.
وي در پاسخ به اين سوال که قرار بود عراق قسط 
دوم بدهي خود بابت خريد برق از ايران را پرداخت 
کند تا مشکلي از بابت صادرات برق به اين کشور 
پي��ش نياي��د، گفت: عراق پ��س از پرداخت ۳۵۰ 
ميليون دالر در قس��ط اول به تازگي ۵۰ ميليون 
دالر ديگر نيز پرداخت کرده اس��ت و جمع بدهي  
را که يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر بود به ۸۰۰ 

ميليون دالر رساند.

معاون وزير نيرو از پرداخت قسط دوم بدهي  بغداد  خبرداد؛

رشد ۳ برابري صادرات برق به عراق

مديرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس از اتمام طراحي 
 مقابل��ه ب��ا افت فش��ار در پارس جنوب��ي تا آخر ماه مي

) حدود دو هفته ديگر( خبر داد.
محمد مشکين فام در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به افت 
فشار در پارس جنوبي، گفت: افت فشار يک مساله ي 
طبيعي اس��ت و در حال حاضر يک مش��اور بين المللي 
از کش��ور فرانس��ه که قبال هم در پارس جنوبي فعاليت 

داشته در اين زمينه با ما فعاليت مي کند.
وي با تاکيد بر اينکه ش��رکت فرانس��وي مذکور، توتال 
نيس��ت، افزود: طراحي مقابله با افت فش��ار تا آخر ماه 
مي تمام مي ش��ود. بع��د از اينکه طراحي مفهومي تمام 
ش��د، طراحي پايه انجام  مي ش��ود و بعد از اينکه تصوير 
روش��ني از ش��رايط اين ميدان به دس��ت آمد مشخص 
مي شود چه تاسيساتي براي اين هدف مورد نياز است 

و به چه ميزان سرمايه نياز دارد.
بر اس��اس اين گزارش، مديرعامل ش��رکت نفت و گاز 
پارس پيش از اين اعالم کرده بود: توتال يک پيمانکار 

عمومي ب��وده ک��ه پ��روژه را مي گيرد و اداره مي کند در 
حالي که افت فشار يک مساله تخصصي است و نياز به 
مشاوره تخصصي دارد. ما اين موضوع را با دقت دنبال 
مي کني��م و س��عي مي کني��م از آن طراحي مفهومي به 
دس��ت بياوريم و پس از آنکه طراحي آن انجام ش��د، 
طراحي پايه و پس از طراحي پايه، طراحي پايه پيشرفته 
انجام مي ش��ود س��پس پيمانکار تعيين کرده و سکوي 

تقويت فشار را مي سازيم.

اتمام طراحي مقابله با افت فشار در پارس جنوبي تا دو هفته ديگر
وزير نفت گفت: انتخابات نش��انه اقتدار ملت ايران و پيام 

سربلندي و آزادي و قدرتمندي ما به جهانيان است.
به نقل از ايرنا، بيژن نامدار زنگنه روز جمعه پس از انداختن 
راي خود در صندوق اخذ راي در حسينيه جماران در جمع 
خبرنگاران افزود: ان ش��اءاهلل با حضور حداکثري مردم، 
اين سربلندي را براي کشور به ارمغان بياوريم.وي با بيان 
اينکه جمهوري اسالمي ايران عميق ترين مردمساالري 
را در منطقه تجربه مي کند، اظهار داش��ت: اين دس��تاورد 
بزرگ امام، رهبري و ملت بزرگ ايران است.زنگنه افزود: 
امروز براي ملت ايران روز بزرگي است، زيرا نه تنها رييس 
جمه��وري خ��ود را انتخاب مي کند بلکه مرحله ديگري از 
توسعه سياسي خود را رقم مي زند.وي افزود: ما در انتخابات 
نش��ان داديم که يک مرحله باالتري از توس��عه سياسي را 
بدست مي آوريم.وزير نفت با بيان اين که توسعه سياسي و 
دمکراسي چيزي نيست که يک شبه آن را به دست آورد، 
گفت: ملت ايران بيش از صد سال است که براي آن تالش 
مي کند.زنگنه يادآور شد: جمهوري اسالمي ايران بر مبناي 

مردم ساالري شکل گرفته است که بايد قدر آن را بدانيم.
وي همچنين تاکيد کرد: هر کس که رييس جمهور شود، 
بايد همه به وي کمک کنند زيرا رييس جمهور همه ملت 
ايران است. زنگنه تاکيد کرد: نبايد مثل چهار سال گذشته 
که يک نفر رييس جمهور شد و ديگران تالش کردند وي 
را زمين بزنند، تکرار شود؛ اين روش ناجوانمردانه اي است. 
وي افزود: صندوق راي محل پايان مخاصمات است و حاال 

براي توسعه کشور بايد رفاقت ها آغاز شود.

انتخابات نشانه اقتدار ملت ايران است

تاثيرات پنهان تغيير اقليم در ایران

از ابتداي سال 96 تا کنون رقم خورد؛

معامله بيش از 655 هزار مگاوات ساعت برق در بازار مشتقه بورس انرژي

سير خودکفایي صنعت برق چگونه آغاز شد؟

در نيمه دوم قرن بيس��تم موضوع افزايش گازهاي گلخانه اي 
و نظريه تغيير اقليم توس��ط برخي از دانش��مندان مطرح ش��د. 
پيش بيني شد که جهان با چالش جديدي از رويدادهاي جدي 
مواجه خواهد ش��د. خشکس��الي هاي ممتد و طوالني به همراه 
وقوع سيالب هاي بزرگ مخرب، افزايش گرماي زمين و نهايتًا 
تغييرات وضعيت جهاني در تمرکز جمعيت، رخداد مهاجرت هاي 
بزرگ و حوادث غيرمترقبه در مناطق مختلف کشور پي آمدهاي 

تغيير اقليم خواهد بود.
به  نقل از ايس��نا، از س��ال هاي پاياني قرن بيس��تم زنگ اخطار 
مراکز علمي جهاني به ساکنان زمين به صدا درآمد و نهادهاي 
بين المللي به شکل هاي جدي تري به چاره انديشي پرداختند. 
تغيير اقليم از نظريه به واقعيت انکارناپذير تبديل ش��د و انس��ان 

از اثرات آن به شدت آسيب ديد.
 بسياري از مناطق جهان با خشکسالي و اثرات آن مانند خالي 
از سکنه شدن روستاها مواجه شدند و همزمان نيز سيالب هاي 
مخ��رب در نواح��ي ديگري رويداد. نشس��ت ها و همايش هاي 
جهان��ي نظي��ر کنفران��س ري��و از دو دهه پي��ش و در ادامه آن 
کنفرانس جهاني تغيير اقليم در پاريس و مراکش در س��الهاي 
۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ميالدي با حضور صدها نفر از روس��اي جمهور 
و يا معاونان آنها برنامه هاي جامعي را براي س��ازگاري با تغيير 
اقليم ارايه دادند و کشورها متعهد شدند که با اجراي برنامه هايي 

از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بکاهند.
در همين دوره زماني در ايران شاهد ۴ رويداد در مباحث تغيير 
اقليم هستيم اولين مساله اينکه ميزان بارندگي متوسط کشور 
حدود ۲۰ درصد کاهش يافته به گونه اي که متوسط بلندمدت 

از ۲۵۰ به ۲۱۰ ميليمتر درسال تقليل يافته است.
همچنين دردو دهه اخير براساس سنجش هاي صورت گرفته 
پهنه سرزميني کشورمان بصورت متوسط ۱.۱ درجه سانتيگراد 
گرم ش��ده اس��ت و بر اس��اس پيش بيني هاي انجام شده تا دهه 
آينده اين ميزان به ۲ درجه افزايش خواهد يافت. باتوجه به اثرات 

مستقيم درجه حرارت بر تبخير، حدوداً ۳۰ ميليارد مترمکعب در 
سال به حجم تبخير افزوده خواهد شد.

عاله بر اين بررسي هاي سازمان علمي جهان حاکي از آن است 
ک��ه اي��ران در محدوده مناطقي اس��ت که در س��ال هاي پيش 
رو ب��ه دلي��ل تغيي��رات اقليمي بيش از ۱۵% از عملکرد توليدات 

محصوالت کشاورزي آن کاسته خواهد شد.
از س��وي ديگر براس��اس برنامه ها و چش��م انداز مصوب کشور 
جمعيت کش��ور تا افق ۱۴۲۰ به ۱۰۶ ميليون نفر خواهد رس��يد. 
لذا حدود ۳۲ درصد س��اکنان پهنه س��رزميني افزايش خواهند 

يافت.
در ص��ورت ادام��ه رون��د موج��ود تغيي��رات آب و هوايي ميزان 
منابع آب تجديدپذير کش��ور از ۱۳۰ ميليارد مترمکعب به ۷۰ 
ميليارد کاهش خواهد يافت و همچنين از عملکرد محصوالت 
کشاورزي نيز ۱۵درصد کاسته خواهد شد و اين در حالي است 
که رش��د جمعيت کش��ور ۳۲ درصد پيش بيني ش��ده است. لذا 
مديري��ت تأمي��ن و مص��رف آب، غذا و ان��رژي در آينده اي نه 
چندان دور در منطقه و بويژه در کشور از مباحث مهمي خواهد 
بود که توجه به آن و تعيين مسير راه براي رفع مشکالت ناشي 

از کمبودها ضروري خواهد بود.
 ادامه روند فعلي تأمين و مصرف آب، غذا و انرژي درکشور به 
ويژه اختصاص يارانه به مصرف بيشتر اين مولفه ها بطور بديهي 
نمي تواند راه حل قابل قبولي براي پايداري اقتصاد کشور و تاب 
آوري منابع و مصارف در س��طح ملي باش��د. لذا تغيير الگوهاي 
توليد، توزيع و مصرف منابع س��ه گانه آب، غذا و انرژي چالش 
مه��م دهه ه��اي پي��ش رو خواهد ب��ود و مديريت آن از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.
در مصرف انرژي، براس��اس آمارانتش��ار يافته توسط مراجع بين 
المللي ، کشور ايران باالترين ضريب شدت انرژي در جهان را 
دارد در مقايسه با ساير کشورهاي جهان نسبت مصرف انرژي 
به توليد ناخالص ملي کش��ورمان چند برابر اس��ت. در انتش��ار 

گازه��اي گلخان��ه اي نيز ايران به دليل اس��تفاده بيش از حد از 
سوخت هاي فسيلي جزء ۱۰ کشور رتبه اول در جهان محسوب 

مي شود و اين روند بصورت فزاينده ادامه دارد.
در مصارف آب کش��اورزي نيز بيش��ترين ميزان آب بدون توجه 
ب��ه کمبوده��ا و رعاي��ت الگوي مصرف بهينه و الگوي کش��ت 
مناسب در ايران استفاده مي شود. براساس آمار سازمان جهاني 
غذا و کش��اورزي س��ازمان ملل متحد بهره وري محصوالت 
کشاورزي به ازاي يک مترمکعب آب نسبت به متوسط جهاني 

نصف است.
حدود ۹/۲۷ ميليارد مترمکعب آب ناشي از ضايعات کشاورزي 
در مرحله برداش��ت تا قبل از مصرف محصوالت کش��اورزي 
بدليل بسته بندي و نحوه ارايه به بازار هدر مي رود. کليه امار و 
اطالعات و شواهد انتشار يافته توسط مراجع ملي و بين المللي 
حاک��ي از مص��رف گرائ��ي و عدم توجه به پايداري و تاب آوري 

اقتصاد آب و انرژي است.
 سهم يارانه غيرنقدي اختصاص يافته به آب و انرژي بر اساس 
گزارش س��ازمان برنامه و بودجه در س��ال بيش از ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت و اين در ش��رايطي اس��ت که کشور براي 
طي مراحل توس��عه، ارتقاء س��طح زندگي مردم، ايجاد س��االنه 
حدود يک ميليون شغل جديد، نياز به اين سرمايه دارد لذا حل 
مش��کالت آب، انرژي و تامين غذا، از محورهاي مهم برنامه 

دولت براي آينده پيش رو است.
 دولت بايد برنامه کاهش ش��دت انرژي و مصرف بي رويه آب 
را با اس��تفاده از تمامي مولفه هاي ممکن به اجرا گذاش��ته و از 
آن صيانت کند که اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي در تمام 
اليه هاي اجتماعي، ش��امل سياس��ت گزاران، تصميم سازان، 
نهادهاي اجتماعي و يکايک مردم ش��ريف س��اکن در سرزمين 
براي آشنايي و نهادينه شدن رعايت اخالق اجتماعي قابل قبول 
در مصرف و مبارزه با مصرف گرايي. نقش راسانه و شبکه هاي 

اجتماعي در اين خصوص بسيار حائز اهميت است.

همچنين کاهش تلفات در تامين، توزيع و انتقال آب و انرژي، 
دولت اعتباراتي را که صرف توس��عه تاسيس��ات تامين مي کند 
بايد با قاطعيت براي کاهش تلفات هزينه کند. تاسيساتي که با 
زحمات زياد و صرف هزينه گزاف تهيه شده است با بهره وري 
پايين بکار گرفته مي ش��ود. لذا اثرگذاري آن در حل مش��کالت 

جامعه کم بوده و نتيجه الزم حاصل نمي شود.
اب��زار اقتص��ادي و تعرفه آب و ان��رژي و عدم تعادل بين هزينه 
تمام شده و تعرفه تکليفي از مباحث مهم ديگري است که بايد 
م��ورد توج��ه قرار گيرد. يارانه آب و انرژي در مصارف ش��هري 
و کش��اورزي به ش��کل نامتوازني توزيع مي شود. بدون استفاده 
از ظرفيت ه��اي تعرف��ه اي و اص��الح قيمت ه��ا نبايد در انتظار 
تحول��ي ج��دي در کاه��ش مص��رف و افزايش بهره وري آب و 

انرژي باشيم.
همچنين در صورتيکه بهاي آب و انرژي اصالح شود، استفاده 
از ابزار کاهنده در محل مصرف نيز مي تواند در اصالح الگوي 
مص��رف موث��ر باش��د. طبع��ا مادامي که آب و ان��رژي به لحاظ 
اقتصادي کااليي کم ارزش در جامعه قلمداد شوند، نبايد انتظار 
اصالح رويه مصرف با هزينه س��ازي و اس��تفاده از تجهيزات 

کاهنده را داشته باشيم.
عالوه بر اين امروز در جهان استفاده از آب خاکستري و مصرف 
مجدد پساب براي اموري نظير آبياري فضاي سبز و شستشوي 
فضاي عمومي بسيار رايج است. حتي در کشورهايي با بارش و 
منابع  آبي بسيار نيز دولت ها ضوابطي براي مصارف مجدد آب 
از طريق تصفيه فاضالب ارائه کرده اند. پساب مي تواند بخش 
بسياري از مصارف را پوشش دهند و تهديد منابع آبي به لحاظ 

کمي و کيفي را کاهش دهد.
بکارگي��ري مولفه ه��اي ياد ش��ده مي تواند برنامه برون رفت از 
چالش هاي مديريت منابع آب و انرژي باش��د. اميد اس��ت دولت 
مردان و تمامي اقشار جامعه توجه ويژه هاي به حفظ منابع آب 

و انرژي و زمين براي نسل آينده داشته باشند.

از ابتداي سال جاري تا کنون بالغ بر ۶۵۵ هزار مگاوات ساعت 
برق در بازار مشتقه بورس انرژي ايران مورد معامله قرار گرفته 

است.
به نقل از ايلنا، در جريان معامالت روز دوش��نبه بورس انرژي 
ايران )۲۵ ارديبهش��ت ماه ۹۶(، بازار برق بورس انرژي ايران 
شاهد معامله ۷۵ قرارداد معادل ۱,۸۰۰ مگاوات ساعت به ارزش 

۵۶۷ ميليون ريال بود.
در اين روز، نمادهاي بارپايه با متوس��ط قيمت ۳۱۵ هزار ريال 

بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.
همچني��ن از ابت��داي س��ال ج��اري تا کنون بالغ ب��ر ۶۵۵ هزار 
مگاوات س��اعت برق در بازار مش��تقه بورس انرژي ايران مورد 

معامله قرار گرفته است.

الزم به ذکر اس��ت در آغاز جلس��ه معامالتي اين روز، نمادهاي 
ب��ار پي��ک روزانه، ب��ار پايه روزانه، ميان باري روزانه و کم باري 
روزانه ۲۴ خرداد ۹۶ گش��ايش يافتند و همچنين نمادهاي بار 
پيک روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و کم باري روزانه 
۲۹ ارديبهشت ۹۶ در پايان جلسه معامالتي امروز متوقف شده 

و فرآيند تحويل آنها آغاز شد.

همچنين روز دوش��نبه در تابلوي س��لف موازي استاندارد براي 
قراردادهاي با سررس��يد يکس��ال و بيشتر در بازار مشتقه بورس 
انرژي ايران، در نماد سنندج ۹۶۱، ۱۰ قرارداد با ارزشي بالغ بر 

۴۲ ميليون ريال معامله شد.
در مجموع ارزش معامالت بازار مش��تقه بورس انرژي ايران، 

به ۶۰۹ ميليون ريال بالغ شد.

علي رغم وجود تحريم ها صنعت برق ايران با ۷۶۰۰۰ مگاوات 
ق��درت نامي نيروگاه ه��ا رتب��ه اول منطق��ه و چهاردهم جهان و 
توانس��ته به يک صنعت خودکفا در ايران تبديل ش��ود و اين در 
حالي است در ابتداي شروع انقالب کشورهاي پيشرفته تمايلي 

به انتقال تجربيات خود در اين زمينه به ايران را نداشتند.
به  نقل از ايس��نا، قدرت نامي ش��بکه برق ايران در س��ال ۱۳۵۷ 
هفت هزار مگاوات بود. ساخت نيروگاه و تأمين قطعات توسط 
شرکت هاي خارجي انجام و حتي بهره برداري از نيروگاه ها نيز با 
کمک آنها انجام مي شد. اولين گام پس از خروج مشاوران خارجي 
اداره نيروگاه ها و شبکه برق کشور وحفظ وضع موجود بوده که 
درمدت کوتاهي وتوس��ط نيروهاي متخصص تحقق پيدا کرد.

دومين گام مهم و اساس��ي ديگر اتمام و راه اندازي نيروگاه هاي 
در حال ساخت بوده که سازندگان آنها کشور را ترک کرده بودند. 
انجام اين مهم همزمان با شرايط جنگ تحميلي و در روزهاي 
سخت کشور از افتخارات متخصصان برق کشور است. هرچند 
درتمام اين س��ال ها مهندس��ان به تناسب نياز نيروگاه ها نسبت 
به س��اخت قطعات يدکي در کش��ور اقدام مي کردنداما با اتمام 

دوران دفاع مقدس و آغاز دوران س��ازندگي تحول ش��گرف در 
حوزه ساخت داخل در صنعت برق به وقوع پيوست به طوري که 
 EPC براي اولين بار تمام مراحل ساخت يک نيروگاه به صورت
به پيمانکاران ايراني واگذار ش��د، اتمام و راه اندازي اين نيروگاه 
بخ��ش تولي��د صنعت برق را براي فتح قله هاي بعدي يکي پس 
از ديگري مصمم کرد.با سرمايه گذاري و هدايت وزارت نيرو در 
صنعت برق کارخانه ها ساخت پره هاي توربين و قطعات اصلي 
که از تکنولوژي بسيار بااليي برخوردار بودند را آغاز کردند سپس 
کارخانه س��اخت توربين گازي در کش��ور راه اندازي شد. عليرغم 
تمام کارش��نکي ها يکي از توربين هاي باتوان باال متناس��ب با 
اقليم و شبکه برق کشور به طور کامل توسط متخصصان داخلي 
س��اخته ش��ده تا ايران در زمره محدود س��ازندگان توربين گازي 
و اجراي کامل نيروگاه، در س��طحي بس��يار باالتر از کشورهاي 
منطقه و در سطح کشورهاي تراز اول جهان قرار گيرد تا آنجا که 
بر اساس گزارش موسسه McCoy آمريکا در پايان سال ۲۰۱۵ 
سهم توليد کنندگان ايراني در بازار توربين گاز از نيم درصد در 
دهه گذش��ته به ۴.۶ درصد افزايش يافته و بعد از ش��رکت هاي 

جن��رال الکتريک، ميتسوبيش��ي و زيمن��س در مقام چهارم دنيا 
قرار گرفته است.با انگيزه مضاعفي که در مجموعه صنعت برق 
پديدار ش��د در مدت کوتاهي س��اخت توربين هاي بخار س��يکل 
ترکيبي، بويلر و س��اير اجزاء اصلي آن نيز در دس��تور کار قرار 
گرفت و با موفقيت يک نيروگاه سيکل ترکيبي را با راندمان باال 
و تکنولوژي صددرصد داخلي روانه بازار شد.تحريم هاي جديد 
عرصه را بر بهره برداران نيروگاه ها روز به روز تنگ تر مي کرد، 
گام بلن��د بعدي س��اخت پره هاي توربي��ن و قطعات اصلي تمام 
نيروگاه هاي کشور از هرنوع و هر کالس بود از توربين هايي با 
تکنولوژي ۵۰ سال گذشته گرفته تا توربين هاي پيشرفته و روز 
دنيا که س��اخت قطعات آنها در ايران براي س��ازندگان اصلي آن 
غيرممک��ن جل��وه مي کرد، با تالش هاي صورت گرفته امروز نه 
تنها نيروگاه بخاري، گازي و س��يکل ترکيبي در حال نصب در 
سراسر کشور به دست توانمند متخصصان داخلي ساخته مي شود 
بلکه شرکت هاي ايراني در ساير کشورها نيز مبادرت به ساخت 
نيروگاه ها مي کنند و قطعات نيروگاهي س��اخت ايران به س��اير 
کشورهاي دنيا صادر مي شود همين مساله نيز باعث شده که ۷۰ 

درصد صادرات خدمات فني و مهندسي کشور مربوط به بخش 
برق باش��د.عالوه بر اين س��اخت کنترل و ابزار دقيق نيروگاه ها 
ب��ه عن��ون يکي از پيچيده ترين بخش هاي نيروگاه که به جهت 
مصرف دوگانه در صدر ليست هاي تحريمي قرار داشت در دستور 
کار مهندس��ان ايراني قرار گرفته و در انواع نيروگاه هاي داخلي 
نصب شده است يکي از پيشرفته ترين سيستم هاي کنترل ايراني 
براي اولين بار چندي قبل در نيروگاه حيدريه نجف در جوار مرقد 
اميرالمومنين علي عليه الس��الم مورد بهره برداري قرار گرفت.
همچنين درس��ال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل، س��اخت داخل 
صنع��ت ب��رق قدم در راهي جديد نهاد و با تکيه بر پژوهش هاي 
صورت گرفته در مرزهاي دانش در س��ال هاي گذش��ته ساخت 
توربين هاي پيش��رفته کالس F با راندمان باال در کش��ور آغاز 
ش��ده اس��ت.کارنامه صنعت برق طي س��ال هاي اخير نشان از 
موفقيت هاي اين صنعت دارد اما باتوجه به پتانسيل هاي صنعت 
برق ايران الزم است که به مواردي همچون تقويت ارتباط صنعت 
و دانشگاه، استفاده حداکثري از ظرفيت هاي خالي صنايع، ايجاد 

و تقويت آزمايشگاه هاي مرجع بيش از اين توجه شود.


