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 هلند بزرگ ترین میدان گازی
 اروپا را تعطیل می کند

 دولت هلند قصد دارد میدان گازی گرونینگن را در سال جاری 
می��الدی به خاط��ر افزایش فعالیت های لرزه ای در نزدیکی آن و 
علی رغ��م مش��کل گاز اروپا تعطیل کن��د. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از اویل پرایس، دولت هلند قصد دارد میدان گازی 
گرونینگن را در س��ال جاری میالدی علی رغم مش��کل گاز اروپا 
تعطیل کند. گرونینگن بزرگ ترین میدان گازی اروپاست. طبق 
گفته یکی از مقامات دولتی هلند، این میدان گازی خطرناک است 
و دولت هیچ طرحی برای توسعه تولید از آن ندارد. وی گفت:»ما 
ای��ن می��دان گازی را به خاطر مس��ائل ایمن��ی باز نخواهیم کرد. 
استفاده از این میدان گازی احتمال بروز زلزله را افزایش می دهد 
و ما نمی خواهیم مسئول این اتفاق باشیم«. تولید از میدان گازی 
گرونینگن محدود شده و طرح هایی برای تعطیلی کلی تولید در 
این میدان به خاطر افزایش فعالیت های لرزه ای در نزدیکی آن، 
حتی قبل از بحران انرژی اروپا ارائه ش��ده بود. به دنبال افزایش 
قیمت گاز در پاییز 2021 و بعد بهار 2022، برخی درمورد ادامه 
فعالیت در این میدان گازی گمانه زنی هایی کردند تا کمبود عرضه 
گاز به خاطر محدود شدن واردات گاز از طریق خط لوله از روسیه 
جبران شود. دولت هلند از ابتدا در این مورد تردید داشت و پیشنهاد 
افزایش تولید حتی با حداقل حجم 2.۸ میلیارد مترمکعب را داد. 
اما در مورد این تصمیم هم حاال تجدیدنظر شده اس��ت. از دهه 
1۹۸0، ساالنه 100 زلزله در اطراف گرونینگن اتفاق می افتد. به 
اپراتور این میدان گازی که شعبه ای از شرکت های شل و اکسون 
اس��ت برای کاهش تولید در 202۳ دس��تور داده شده بود و هدف 

تعطیلی تدریجی این میدان گازی بود.

 موج جدید سرما و پیش بینی
 افزایش مصرف گاز 

 کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز کشور گفت: با استقرار هوای 
س��رد در  ش��مال کش��ور میانگین دمای کل کشور کاهشی بوده 
اس��ت و تا روز جمعه  با افزایش مصرف گاز روبه رو می ش��ویم. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، ایزدی بخش افزود : با اس��تقرار 
هوای س��رد در  ش��مال کشور میانگین دمای کل کشور کاهشی 
بوده اس��ت و در حال حاضر در حدود 2 تا 2 و نیم درجه س��انتی 
گراد اس��ت که باعث افزایش مصرف گاز در بخش خانگی ش��ده 
اس��ت . وی تصریح کرد: در 2۴ س��اعت گذش��ته مصرف  گاز در 
بخش خانگی به ۶50 میلیون متر مکعب رس��یده که نس��بت به 
دیروز افزایش مصرف داش��ته و  تولید گاز هم به  ۸50 میلیون 

متر مکعب رسیده است . 

اخبار كوتاه

انرژی

مسیر شاخص های نفت جدا شدسقوط صادرات نفت هفتگی روسیه
 صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود، هفته گذشته ۸20 هزار بشکه 
در روز معادل 22 درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، حجم صادرات نفت روسیه در 
هفته منتهی به 20 ژانویه، به میزان ۸20 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 2.۹۸ 
میلیون بش��که رس��ید و عمده رش��دی که هفته پیش از آن داش��ت را از دست داد. این 
بزرگترین کاهش صادرات از بنادر روسیه در اقیانوس آرام بود و صادرات از آرکتیک و 
دریای سیاه، کاهش کمتری داشته است. با وجود این کاهش، میانگین چهار هفته ای 
صادرات نفت روسیه باالتر رفت و برای دومین هفته متوالی، باالی سه میلیون بشکه 

در روز ماند. بر اساس این شاخص، صادرات نفت دریابرد روسیه تقریبا مطابق با سطحی بود که در طول نیمه دوم سال 
2022 مشاهده شده بود. درآمد تعرفه صادرات نفت روسیه، افت چشمگیری پیدا کرد که این کاهش، مطابق با افت 
صادرات هفتگی بود. فرمول بازنگری شده که در ابتدای سال 202۳ معرفی شد، نرخ تعرفه صادرات هر بشکه نفت را 
نصف کرده و با کاهش صادرات، درآمد آن به پایین ترین میزان پیش از آغاز جنگ، بر مبنای هفتگی و چهار هفته ای 
رسیده است. مسکو در نظر دارد در نحوه محاسبه مالیات نفت، تغییراتی دهد تا درآمدهایش را تقویت کند.اگرچه جریان 
صادرات نفت در مواجهه با تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت از این کش��ور، ادامه پیدا کرده اما مس��کو با 

تحریم ها علیه صادرات فرآورده های نفتی روبروست که از پنجم فوریه، به اجرا گذاشته می شود. 

  قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شنبه بازار آسیا در پی امیدواری به بهبود 
تقاضای چین برای سوخت، باال رفت اما نگرانیها نسبت به کندی اقتصاد آمریکا، 
روند افزایشی را محدود کرد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با پنج 
س��نت کاهش، به ۸۸ دالر و 1۴ س��نت در هر بش��که رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو س��نت افزایش، به ۸1 دالر و ۶۴ س��نت در هر 
بشکه رسید. تحلیلگران بانک گلدمن ساکس اعالم کردند کاالهایی مانند نفت 
خام و فرآورده های نفتی پاالیش ش��ده، ال ان جی و س��ویا از بهبود تقاضای چین، 

سود خواهند برد. قیمت نفت خام در بازارهای فیزیکی، سال 202۳ را با صعود آغاز کرده است زیرا چین از اعمال 
کنترل های دوران پاندمی کووید دس��ت برداش��ته و س��یگنال هایی از خرید بیش��تر نشان داده است. از سوی دیگر، 
معامله گران نگران هس��تند که تحریم ها علیه روس��یه ممکن اس��ت باعث محدود شدن عرضه نفت شود. سوگاندا 
س��اچدیوا، کارش��ناس مس��تقل بازار نفت در این باره گفت: نوس��ان قیمت دالر آمریکا در پایین ترین رکورد چند ماه 
اخیر، قیمت های نفت را تقویت کرده است.معامله گران در حال ارزیابی ریسک های رکود آمریکا و مسیر سیاست 
پولی فدرال رزرو هس��تند. دالر نزدیک به پایین ترین رکورد ۹ ماهه در برابر یورو قرار دارد و رش��د اخیری که در 

برابر ین ژاپن داشت را واگذار کرده است. 

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

بررسی ها نشان می دهد"

آثار منفی بلندمرتبه سازی در هوای پایتخت
گروه راه و مس�کن: طبق بررس�ی های علمی، ساختمان های 
بلندمرتبه باعث تضعيف جریان باد می شوند و این مسئله در 

كان شهر تهران نمود عينی پيدا كرده است.
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از مه��ر، از وقتی که آلودگی هوا و 
ذرات آالینده پا در کالن شهرها گذاشتند، همیشه پدیده باد به 
عن��وان ی��ک پدیده مه��م و در برخی موارد معجزه ایجاد هوای 
پاک در فصل زمستان مطرح بوده است. امروزه تراکم جمعیت 
در شهرهای بزرگ و به تبع آن فعالیت بیشتر صنایع و وسایل 
حمل ونق��ل ب��ه عامل بروز و ظهور ان��واع آالینده ها در هوا این 
شهرها تبدیل شده اند. در صورتی که جو هوا ساکن و بدون هیچ 
گونه وزش باد باشد خسارت های ناشی از انباشت آالینده ها به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته و گریبان کش��ورها را خواهد 
گرفت. آلودگی هوا ساالنه چند میلیون نفر را در جهان و ده ها 
هزار نفر را در ایران به کام مرگ می کشاند. طبق پژوهشی که در 
سال 201۹ انجام شده است در این سال ۹ میلیون نفر در سراسر 
جهان بر اثر آلودگی هوا جان داده اند که این میزان از هر ۶ نفر 
یک نفر را ش��امل می ش��ود. همچنین سال گذشته در ایران 20 

هزار و ۸00 نفر بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند.
در کنار این خس��ارت بزرگ، خس��ارت های اقتصادی زیادی نیز 
در نتیجه آلودگی هوا به کشورها وارد می شود که در ایران این 

میزان سال گذشته ۸.2 میلیارد تومان بوده است.

تهران در اولین ماه زمس���تان امس���ال، بدون هوای  � 
پاک بود

امسال نیز با شروع فصل سرما و تشدید آلودگی در کالن شهرهای 
کشور، وضعیت شاخص آالیندگی هوا در روزهای متمادی در 
وضعی��ت ناس��الم قرار گرفت؛ به طوری ک��ه تعطیلی مدارس و 

ادارات شهرهای آلوده را اجتناب ناپذیر کرد.
در کالن شهر تهران طی یک ماه اول فصل زمستان، شاخص 
آالیندگی هوا در بیشتر روزها حجم زیاد آالینده ها در هوا را نشان 
می داد به طوری که در این مدت شاخص آالیندگی برای 12 روز 
در وضعیت قرمز و ناسالم، 7 روز وضعیت نارنجی و ناسالم برای 
گروه های حس��اس و 11 روز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار 
داشته است. همان طور که مشخص است در مدت این یک ماه، 
پایتخت حتی یک روز پاک و سالم را تجربه نکرد و مردم اولین 

ماه زمستان را با آلودگی و دود و دم سر کردند که البته این اولین 
بار نیست و به نظر می رسد آخرین بار هم نباشد.

عوام��ل متع��ددی در تولی��د این حجم از آلودگی نقش دارند که 
بارها و بارها مطرح شده اند اما آنچه در ادامه این گزارش بررسی 
خواهد شد نه عوامل تولیدکننده که عوامل انباشت این آالینده ها 

و پایداری آن ها در جو خواهد بود.

بررسی های علمی در جهان درباره تأثیر بلندمرتبه  � 
سازی بر جریان باد

طبق بررس��ی های علمی انجام ش��ده در جهان و ایران، یکی 
از عواملی که باعث س��اکن ش��دن هوا و درنتیجه انباشت ذرات 
آالینده در جو کالن ش��هرها می ش��ود، پدیده بلندمرتبه سازی 
است. بر اساس تحقیقی که مؤسسه بین المللی اکولوژی و علوم 
زیس��ت محیطی در خصوص آثار و عوارض بلندمرتبه سازی در 
ش��هرهای متراکم دنیا انجام داده اس��ت، ساختمان های بلند به 
دلی��ل تغیی��ر در ب��اد و جه��ت وزش آن موجب افزایش آلودگی 
هوا در مناطق ش��هری بزرگ می ش��وند. این مؤسس��ه در نتایج 
بررس��ی های خود به تبعات منفی بلندمرتبه س��ازی اشاره کرده 

و می نویس��د: »برج های س��اختمانی بر تش��دید آلودگی زیست 
محیط��ی، کاهش دسترس��ی ش��هروندان به ه��وای تازه و نور 
خورش��ید و همچنین تراکم جمعیت، تأثیر می گذارد بنابراین، 
برج سازها برای کنترل این عوارض، الزم است عواملی همچون 
موقعیت جغرافیایی منطقه ساخت وساز، میزان فضای سبز مورد 
نی��از، جه��ت وزش ب��اد و از همه مهم ت��ر، فاصله بین برج ها در 

پروژه های انبوه را مدنظر قرار دهند و رعایت کنند.«

تأثی���ر برج س���ازی در منطق���ه ۲۲ � ب���ر کریدور ورودی 
هوا 

در ایران نیز پژوهش هایی در این خصوص انجام ش��ده اس��ت 
که نمونه ای از آن ها، پژوهش��ی در دانش��گاه تهران با عنوان 
»ارزیابی اثر بلندمرتبه س��ازی بر عملکرد جریان باد ش��هری، 
پژوهش موردی: منطقه 22 کالن شهر تهران« است. در نتایج 
این پژوهش عنوان شده است که به دلیل مکان یابی نادرست 
و غیراصولی س��اختمان های بلند در این منطقه الگوی طبیعی 
وزش ب��اد تغیی��ر یافت��ه و در نتیج��ه موجب ب��روز اثرات ثانویه 
ناش��ی از رکود یا تش��دید جریان باد ش��ده و کریدور ورودی هوا 

به شهر تهران را با مشکل جدی مواجه ساخته است. همچنین 
پژوهش��ی دیگر در دانش��گاه تربیت مدرس انجام ش��ده که به 
رابطه بین س��اختمان های بلندمرتبه و جریان باد پرداخته و در 
آن این مس��ئله مطرح ش��ده اس��ت که سرعت باد در سطح شهر 
و خیابان، تحت تأثیر عناصر طراحی ش��هری از جمله ارتفاع و 
تراکم ساختمان ها و همچنین پراکندگی ساختمان های مرتفع، 
دچ��ار تغییر قابل توجهی می ش��ود به طوری که س��رعت باد در 
برخورد با س��طح ناهموار که در اثر ساخت وس��از در ش��هر ایجاد 
شده است دچار افت و کاهش می شود. ضمن آنکه بین »میزان 
وزش و جری��ان ب��اد« ب��ا »تمرکز یا دف��ع آلودگی هوا«، رابطه 

مستقیم وجود دارد.

از بررسی های علمی اصرار از مسئوالن شهرداری  � 
انکار!

جه��ت وزش ب��اد در ش��هر ته��ران در طول کلیه فصول س��ال 
شمال غربی، غرب و جنوب غربی و وزش باد غالب در آن غربی 
است. منطقه 22 شهرداری تهران واقع در غرب در مسیر جریان 
باد غالب شهر است به همین دلیل انتقاداتی در سال های گذشته 
به برج س��ازی در این منطقه وارد ش��ده بود که البته مس��ئوالن 

شهرداری در آن زمان نمی پذیرفتند.
به عنوان مثال وحید حسینی، مدیر وقت شرکت کنترل کیفیت 
ه��وای تهران در س��ال ۹۴ ط��ی اظهاراتی عنوان کرد: »هوای 
ش��هری یک مس��ئله کوچک نیس��ت که با چهار س��اختمان یا 
بلندمرتبه سازی بشود جلوش را گرفت. میدان باد در شهر بسیار 
قوی تر است. نسیم بسیار مالیم 2 متر بر ثانیه در ارتفاع 1000 
متری در وسعت 7۶0 کیلومتری تهران انرژی بسیار بزرگی است 
و چیزی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. عوارض زمینی می توانند 
جلوی باد را بگیرند ولی عوارضی در وس��عت کوه های البرز نه 
ساختمان های 50 یا 100 متری.« اما مسئوالن دولتی با اشاره به 
پژوهش های انجام شده در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ادعاهای مسئوالن شهرداری را رد می کردند؛ چنانکه آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم بر طبق همین پژوهش ها 
گفته بود که آمارهای مربوط به 50 سال اخیر نشان می دهد که 
جریان هوا در بخش شمال تهران در ده سال اخیر به دلیل کثرت 

ساختمان های بلند تحت تأثیر قرار گرفته است.

مقصود اسعد سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران گفت: افزایش ۳0 درصدی قیمت بلیت هواپیمایی تایید شده بود اما اعمال نشد؛ 
در س��تاد تنظیم بازارها هم ش��نیده ش��ده که تصویب ش��ده اس��ت. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی ایران افزود: در حال حاضر هم ما درخواست 

افزایش ۴7 درصد را داده ایم اما هنوز جوابی داده نشده است. 
قول دولت را شرکت ها پذیرفتن اما ابالغی نشد و سر و صداها از سوی مردم نیست توسط کسانی است که از هواپیمایی استفاده می کنند. اسعد 
سامانی اظهار داشت: 1۸ میلیون مسافر هوایی داریم محاسبه کنید کل هوایی یک درصد کل حمل و نقل را صورت می گیرد. متأسفانه فشاری 

که روی متعادل نشدن قیمت ها صورت می گیرد مردم ضرر می دهند.

معاون شهرسازی ومعماری وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:1200 شهر براساس طرح جامع مشمول ساخت خانه های یک طبقه هستندکه بایدواگذاری 
اراضی این شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی براساس همان طرح انجام شود. فرزانه صادق مالواجرد گفت: میزان پیشرفت پروژه های نهضت 
ملی مسکن در برخی استان های کم برخوردار بسیار چشمگیر است. وی درباره اهمیت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: این شورا به 
ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود و به لحاظ قوانین، مصوبات این شورا الزام اجرایی دارد و برای همه مدیران کل الزم االجراست. به گفته 
مالواجرد، بر اساس آمارها پیشرفت همه مراحل طرح نهضت ملی مسکن در یک سال اخیر سرعت چشمگیری یافته و نقطه قوت طرح نهضت ملی 

مسکن، فنی و کارشناسی بودن همه مراحل این طرح در شناسایی و تأمین اراضی و احداث شهرک ها و واحدهای مسکونی است.

ساخت خانه های یک طبقه مشمول۱۲۰۰ شهر می شودافزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما

 بازآفرینی شهری ایران
 پیشرو در تولید مسکن شود

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بازآفرینی ش��هری ایران و تولید 
مسکن در این بافت ها باید تبدیل به یک جریان اجتماعی شود. 
زیرا وقتی تولید مس��کن در بافت های ناکارآمد ش��هری تبدیل 
به جریان عمومی ش��ود با س��رمایه اجتماعی مردمی می تواند 

تحوالت قابل توجهی را در بخش مسکن ایجاد کند.
بذرپاش با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب بر بازآفرینی شهری 
و افزایش مش��ارکت مردم در این بافت ها برای تولید مس��کن 
تاکید دارند، گفت: دولت در احداث س��االنه یک میلیون واحد 
مس��کونی باید تس��هیلگری کند و بر این اساس تالش کنیم تا 
از روش های مش��ارکتی و بس��یج همه امکانات تولید مسکن و 

تحقق اهداف دولت جامه عمل بپوشانیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم تولید ساالنه میلیون واحد مسکونی 
را فرصتی مناس��ب برای اقتصاد و اش��تغال کشور عنوان کرد و 
افزود: مس��کن وابس��تگی حداقلی به تحریم ها دارد و به همین 
دلیل  می توان با تقویت این بخش به اقتصاد و اش��تغال کمک 
کرد. بذرپاش تصریح کرد: راهبری تولید مس��کن را بازآفرینی 
ش��هری بر عهده بگیرد و باید تدابیری اتخاذ ش��ود تا بازآفرینی 

در تولید مسکن پیشرو باشد.

ساخت پایانه جدید فرودگاه تبریز مصوب شد
تبریز - ایرنا - عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران گفت: پروژه س��اخت پایانه جدید فرودگاه تبریز با 
بیش از یک هزار و 200 میلیارد تومان مصوب شد و به زودی 
اجرا می شود. علی قاسم زاده، در بازدید از محل پروژه ترمینال 
جدی��د ف��رودگاه تبریز افزود: این پروژه در زمینی به مس��احت 

حدود 20 هزار مترمربع اجرا می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اجرای این پروژه از اولویت های اصلی این 
شرکت است، اظهار داشت: اجرای این پروژه به تصویب هیات 
مدیره ش��رکت فرودگاه ها رس��یده اس��ت و پس از تهیه اس��ناد 
مناقصه و انتخاب مش��اور در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی 
می شود. در این مراسم جمعی از اعضای هیات مدیره و معاون 
عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از 
بخش های مختلف فرودگاه تبریز و آش��یانه تعمیرات ش��رکت 

هواپیمایی آتا بازدید کردند.

  گروه انرژی: از ماه های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصرف گاز در دولت آغاز و در نهایت قبوض جدید با رقم های 
ش��وکه کننده برای مش��ترکان بدمصرف صادر شد و همانطور 
که وزیر نفت نیز اخطار داده بود، پرمصرف ها نقره داغ ش��دند. 
البت��ه قب��وض جدید برای خ��وش مصرف ها نیز لبخند رضایت 
را ب��ه همراه داش��ت. به گزارش »تج��ارت«، ایران با در اختیار 
داش��تن حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، در کنار کش��ور 
روس��یه بزرگ ترین دارنده گاز طبیعی در جهان اس��ت. به لحاظ 
تولید نیز ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بوده، با 
این حال طی س��ال های اخیر کش��ورمان از نظر مصرف گاز در 
فصل س��رد در وضعیت هش��دار قرار گرفته اس��ت. این وضعیت 
موجب ش��ده دولت باالخره به س��مت افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصرف و تشویق خوش مصرف ها برود و با سیاست تنبیه و 
تشویق مشترکان، برای واقعی تر شدن مصرف گاز در کشور و 

نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تالش کند.
 مصوبه ای در همین راستا در دولت تصویب شد که از آذرماه نیز 
در مرحله اجرا قرار گرفت، از همان زمان مسووالن اخطارهایی 
را نس��بت به ارقام باالی قبوض به مش��ترکان پرمصرف دادند، 
موضوعی که چندان جدی گرفته نشد و اکنون موجب شگفتی 
برخی از آن ها ش��ده اس��ت، مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اخیرا اعالم کرد که وضع برای 
مش��ترکان پرمصرف و بس��یار پرمصرف به هیچ وجه خوشایند 
نخواهد بود و با توجه به اعمال تعرفه های جدید برای پلکان های 
۴ تا 12،  این مش��ترکان پرمصرف هس��تند که باید به صورت 
ج��دی نگ��ران گازبهای صادره در قبض های جدید باش��ند، از 
ای��ن رو ض��رورت دارد ک��ه درباره اصالح الگ��وی مصرف گاز 
طبیعی و حرکت در مس��یر مصرف بهینه گاز، دقت بیش��تری 

داشته باشند.  

 � پرمصرف ها از دولت گله مند نشوند
 پیش از این نیز جواد اوجی وزیر نفت، صراحتا اعالم کرد: امسال 
هوا سردتر از سال قبل خواهد بود و کاهش شدید دما را داریم، 
بنابراین تدابیر خوبی از س��وی صنعت نفت و گاز انجام ش��ده و 

در حال مدیریت مصرف هستیم. 
تعرفه گاز مشترکینی که خارج از الگو، مصرف می کنند افزایش 
یافته اس��ت. 12 پله برای مصرف گاز تعیین ش��ده که پله اول 
تا س��وم افزایش قیمت نداش��ته اس��ت که این سه پله حدود ۶0 
تا70 درصد مصرف کنندگان را شامل می شوند، اما از پله چهار 

افزایش قیمت را داریم.
 تعرف��ه کس��انی ک��ه خیلی بیش��تر از الگو مص��رف می کنند، 

افزای��ش م��ی یابد و این مش��ترکین نقره داغ می ش��وند و آنها 
 از دولت گله مند نش��وند چون عدالت نیس��ت کس��انی الگوی
 مص��رف را رعای��ت می کنن��د، به��ای کس��انی را بدهند  که در 

منزل سونا دارند.
 وزی��ر نف��ت ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه روی صحبت ما با کس��انی 
 اس��ت ک��ه مص��رف آنه��ا بیش��تر از الگ��وی مص��رف اس��ت 
و در پل��کان ه��ای آخ��ری هس��تند ک��ه تعرف��ه آنه��ا همان 
قیمت��ی اس��ت ک��ه گاز  تهی��ه می ش��ود، اظهار ک��رد: تمامی 
 خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی
 اگ��ر الگ��وی مص��رف را رعایت کنند، تعرف��ه گاز آنها رایگان 

می شود.

 �  پاداش و جریمه چگونه اعمال می شود؟
 برمبن��ای آیین نام��ه اجرایی بند »ک« تبصره 15 بودجه 1۴01 
درب��اره افزای��ش تعرفه گازبها، مش��ترکان خانگی پرمصرف و 
بسیار پرمصرف در قبض های جدید شاهد افزایش تعرفه بودند. 
طبق این آیین نامه تعرفه مش��ترکان با مصرف متعارف که در 
س��ه پله نخس��ت قرار دارند، نس��بت به پارسال افزایشی نداشته 
و صورتحس��اب آنها مش��ابه س��ال های گذشته است. آن دسته 
از مش��ترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه های س��رد سال 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال پیش کمتر شود، به ازای هر یک 
درص��د کاهش، مش��مول تخفیف پ��اداش صرفه جویی معادل 
س��ه درصد در گازبهای صورتحس��اب همان دوره نیز شدند که 
این تخفیف تا س��قف ۴5 درصد گازبها در صورتحس��اب آنها 

قابل اعمال است.

قبض رایگان به چه کسانی رسید؟ � 
 همچنین گازبهای مشترکانی که در ماه های بسیار سرد سال، 
مصرفش��ان حداکث��ر 70 درص��د الگوی متعارف )س��قف پله ۳ 
جدول پلکانی(  باش��د، مش��مول 100 درصد تخفیف و مصرف 
آن دوره ب��رای مش��ترک ب��دون هزینه )رایگان( خواهد بود. در 
مقابل، تعرفه مشترکان پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان 

۴ به بعد افزایش یافته است.
 بر اس��اس بند )ک( تبصره 15 بودجه س��ال 1۴01، گازبهای 
مشترکانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیس��تی قرار دارند و مصرف آن ها در حد متعارف اس��ت نیز، 
رایگان خواهد بود. براین اس��اس، ۴ میلیون نفر از جمعیت زیر 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در قالب یک میلیون 
و 25۹ هزار اشتراک )خانوار( می توانند با رعایت الگوی مصرف، 

از امتیاز  رایگان شدن گازبهای خود برخوردار  شوند.

»تجارت«گزارش می دهد

تنبیه و تشویق مشتریان خوش مصرف و بد مصرف


