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 کشف و ضبط ۲۹۳ دستگاه
 استخراج رمزارز غیرمجاز

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف و ضبط 
۲93دس��تگاه اس��تخراج رمز ارز غیرمجاز در استان خبر داد. علی 
خدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد ۲93 دستگاه استخراج 
رمز ارز غیرمجاز در ۲0 مزرعه و 8 شهر خوزستان کشف و جمع 
آوری شد. وی افزود: این تعداد دستگاه طی بازرسی های انجام شده 
توسط پلیس امنیت اقتصادی و حراست ادارات برق شهرستان ها 
و با مجوز مراجع قضایی در خردادماه 1401 کشف و جمع آوری 
شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با بیان اینکه 
توان مصرفی این دس��تگاه های اس��تخراج رمز ارز 586کیلووات 
ساعت است، گفت: با توجه به گرمای هوا، افزایش مصرف برق و 
لزوم مدیریت مصرف جهت جلوگیری از خاموشی های ناخواسته، 
از شهروندان درخواست داریم در شناسایی و کشف دستگاه های 
ماینر غیرمجاز با ش��رکت توزیع برق همراهی و همکاری داش��ته 
باش��ند. خدری ادامه داد: در صورت همکاری ش��هروندان برای 
کش��ف و ضبط دس��تگاه های استخراج رمز ارز، مبلغ ۲00میلیون 

ریال پاداش نقدی دریافت خواهند کرد. 

 انتقاد ملک فاضلی از 
قطع برق چاه های کشاورزی

  نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: قطع 
برق چاه های کشاورزی در فصل کشت خرما خسارات گسترده 
ای به کشاورزان وارد می سازد. به گزارش ایسنا؛ ملک فاضلی در 
تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: 
70 درصد جمعیت حوزه انتخابیه  بنده به ویژه روستاییان از قطعی 
برق رنج می برند. فصل کشت خرما است و قطع برق چاه های 

آب باعث می شود محصول خرما دچار ریزش شود. 

»فعالً« قطع برنامه ریزی شده برق نداریم
معاون فروش و خدمات مش��ترکین ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان البرز با بیان اینکه اوج مصرف برق از س��اعت 11 تا 18 
است، گفت: از مردم درخواست می شود در ساعت اوج مصرف 
از روش��ن کردن وس��ایل برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی 
و... خودداری و در مصرف خود صرفه جویی کنند. محمد مهدی 
بهرام��ی در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ ب��ه اینکه آیا تصمیمی 
ب��رای قط��ع با برنامه ریزی برق در الب��رز وجود دارد، اظهار کرد: 
خوش��بختانه با همکاری بخش صنعت و بخش کش��اورزی و 
همچنین تغییر س��اعت کاری ادارات تا به امروز هیچ قطعی در 

استان گزارش نشده است.

اخبار كوتاه

انرژی

برنامه های مدیریت مصرف برق در کشاورزی قابل اجراستخریداران گاز مشتری زغال سنگ شدند
 بزرگترین خریداران گاز روسیه در اروپا، دنبال سوخت های دیگری هستند و ممکن 
است برای جبران عرضه کمتر از سوی مسکو، زغال سنگ بیشتری بسوزانند. به گزارش 
ایسنا، آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند همگی اعالم کرده اند برای کمک به عبور از بحران 
کمبود انرژی که باعث ش��ده اس��ت قیمتهای گاز افزایش سرس��ام آوری پیدا کند و به 
چالش سیاستگذاران در مبارزه با تورم، افزوده است، از نیروگاه های زغال سوز استفاده 
خواهند کرد. دولت هلند روز دوشنبه اعالم کرد سقف تولید نیروگاه های زغال سوز را 
حذف و نخستین فاز پالن بحران انرژی را فعال خواهد کرد. دانمارک هم نخستین 

مرحله از پالن گاز اضطراری را به دلیل ابهام درباره روند واردات گاز از روسیه، آغاز کرد. ایتالیا پس از این که شرکت نفتی 
اِنی اعالم کرد گازپروم تنها بخشی از گاز درخواستی این شرکت را تحویل خواهد داد، در یک قدمی اعالم وضعیت فوق 
العاده انرژی قرار گرفت. آلمان که گاز کمتری از روسیه دریافت می کند، جدیدترین پالن برای تقویت ذخیره سازی گاز 
را اعالم کرد و همچنین اعالم کرد ممکن است نیروگاه های زغال سوز که قرار بود بازنشسته شوند را مجددا راه اندازی 
کند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان و یکی از اعضای حزب سبز که خواستار حذف سریع تر استفاده از زغال سنگ بود، 

گفت: این اقدام ناراحت کننده است اما برای کاهش مصرف گاز در این وضعیت، یک ضرورت محض است. 

  یک استاد دانشگاه با اشاره به راندمان پائین آب و انرژی و همچنین مشوق های 
مدیریت مصرف برق در بخش کش��اورزی گفت: کش��اورزان در صورت اس��تفاده 
صحیح از منابع، با 19 س��اعت آبیاری نیز می توانند به راندمان ۲4 س��اعته چاه 
دس��ت پیدا کنند. حس��ین بابازاده در گفت وگو با ایس��نا و در پاسخ به این سوال که 
کش��اورزان و متولیان بخش کش��اورزی چقدر در حوزه بهره وری کش��ت سرمایه 
گذاری و برنامه ریزی کرده اند، اظهار کرد: این موضوع در س��طح کش��ور یکس��ان 
نیست و با توجه به نوع کشت و روش آبیاری متفاوت است، اما واقعیت این است 
که برای ارتقای بهره وری آب و انرژی نیاز جدی به سرمایه گذاری وجود دارد.

 وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر می��ان میزان تولید محصوالت کش��اورزی و نی��ز هزینه هایی که برای تولید آن به 
ویژه در حوزه انرژی انجام می ش��ود، تناس��ب علمی وجود ندارد و می توان با صرف انرژی و آب کمتر، محصوالت 
با کیفیت و کمیت بیش��تری تولید کرد. این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به مش��وق های وزارت نیرو برای مدیریت بار 
مصرف برق چاه های کشاورزی  گفت: در برنامه وزارت نیرو برای خاموشی چاه های کشاورزی اینگونه آمده است 

که کشاورزان باید به مدت پنج ساعت و در ساعات گرم روز چاه آب خود را خاموش کنند. 

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

»تجارت« اظهارات جدید وزیر راه و شهرسازی را بررسی کرد

هم اندیشی وزارت راه و اصناف برای سامان دهی بازار مسکن
  گروه راه و مسکن:  وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان 
اصناف و مش��اوران امالک با اش��اره به مصوبات س��ران قوا 
درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعالم کرد که وظیفه ارایه 
کد رهگیری معامالت مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و 
شهرس��ازی منتقل می ش��ود؛ هم چنین اگر معامالت در سامانه 
امالک و اس��کان ثبت نش��ود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد 
ش��د. ب��ه گزارش »تجارت«،ای��ن روزها از هر طریقی وضعیت 
ب��ازار اج��اره را رصد می کنیم به اع��داد و رقمهای نگران کننده 
می رسیم. به دفاتر امالک که سر می زنیم مستاجران از نرخهای 
جدید ش��وکه ش��ده اند آگهی ها هم عمدتا قیمت های دلخواه 

صاحبخانه ها را به تصویر می کشد. 
مش��اوران امالک ش��هر تهران از قیمتهای نجومی اعالم شده 
توس��ط مالکان س��خن می گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت 
ق��رار ب��ود نرخها را کنترل کن��د و نرخ مجاز افزایش اجاره بها را 
۲5 درصد عنوان کرد ولی آمار رس��می از رش��د 49 درصدی در 
پایتخ��ت حکای��ت دارد. ه��ر روز یک خبر از تدوین بس��ته های 
حمایتی دولت از اقش��ار اجاره نش��ین ش��نیده می شود. اخیرا هم 
رس��تم قاس��می � وزیر راه و شهرس��ازی از تدوین یک بس��ته 
جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بس��ته و سیاس��ت و دستورالعمل 

و بخشنامه گذشته است. 
طبق آخرین آمار متوس��ط اجاره هر متر مس��کن در تهران 1۲6 
هزار و 900 تومان ش��ده اس��ت؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد 50 

متری  6 میلیون و 300 هزار تومان می شود. 
کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می برد و ظاهرا دولت و 
مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی آید. اگرچه مسئوالن 
وزارت راه و شهرس��ازی می گویند مالکش��ان آمار رسمی مرکز 
آمار اس��ت که نش��ان می دهد در س��ال 1399 نرخ رشد سالیانه 
اج��اره 3۲ درص��د بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش 46 
درصد در س��ال 1400 حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت 
اوضاع خیلی متفاوت اس��ت و با رش��دهای 50، 70 و حتی 100 

درصد مواجهیم.
 آنچ��ه در ای��ن ش��رایط رخ می دهد عمدتا کوچ مس��تاجران به 
واحدهای کوچکتر، قدیمی تر و مناطق کم برخوردارتر اس��ت. 
اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می کند که 
صاحب خانه اسباب و اثاثیه اش را به داخل کوچه ریخته است. 

دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی 
حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش 
اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر ۲5 
درصد، کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲0 درصد 
و س��ایر ش��هرها 15 درصد به تصویب رس��ید. همزمان مجلس 
ش��ورای اس��المی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد.   
س��الهای 1399 و 1400 هم دقیقا این سیاس��ت دنبال ش��د اما 
طبق اعالم بانک مرکزی از وضعیت رش��د س��الیانه اجاره بها در 
اردیبهش��ت 1401 نرخها در تهران 49 درصد و در کل کش��ور 

50 درصد رشد کرده است.
به دنبال برگزاری جلس��ه س��ران قوا که یکی از مصوبات آن 
س��اماندهی ب��ازار اجاره و تعیین ن��رخ مجاز برای افزایش اجاره 
بها بود، رس��تم قاس��می � وزیر راه و شهرس��ازی با اصناف حوزه 

مسکن بعد از مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد. 
از جمل��ه محوره��ای این نشس��ت، انتقال س��امانه دریافت کد 
رهگیری مربوط به مشاوران امالک از وزارت صمت به وزارت 

راه و شهرسازی بود.
البته این موضوع در سال های گذشته نیز مطرح شد اما به دلیل 
عدم موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید. به هر ترتیب قاسمی 

در نشس��ت اخیر گفته اس��ت: موضوع اجاره و ارایه کدرهگیری 
ب��ا صن��ف اتحادی��ه امالک و زیر نظ��ر وزارت صمت بوده اما به 
دلیل اتفاقاتی که در کش��ور به دلیل گرانی های اخیر رخ داد از 
س��وی وزارت راه و شهرس��ازی پیش��نهادات و بسته هایی را به 
مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکالت و معضالت موجود 
را تا جایی که ممکن اس��ت در خصوص مش��کالت مربوط به 

مسکن خانوارها حل کنیم.

حداکثر رشد مجاز اجاره در تهران ۲۵ � درصد
 وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص 
س��اماندهی بازار مس��کن و اجاره بها مصوب ش��ده و طبق این 
مصوبه مس��تاجران می توانند در واحدهایی که س��کونت دارند 
س��اکن باش��ند و موجران نیز نهایت همکاری را داش��ته باشند. 
حداکثر در تهران و سایرکالنش��هرها تا ۲5 درصد و در س��ایر 
شهرها تا ۲0 درصد افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هستند. قاسمی 
با یادآوری اینکه برای تسهیالت ودیعه مسکن از سوی دولت 40 
هزار میلیاردتومان منابع مالی بانکی پیش بینی شده که پرداخت 
می ش��ود رقم این تس��هیالت را برای خانوارهای مستاجر واجد 
ش��رایط در تهران 100 میلیون تومان در س��ایر کالنش��هرها و 

مراکز استان ها 70 میلیون تومان و در سایر شهرها 40 میلیون 
تومان برشمرد. وی توضیح داد: نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره 
مس��کن 18 درصد اس��ت که 5 درصد این 18 درصد با سوبسید 

و 13 درصد توسط مردم پرداخت می شود.
 از طری��ق ای��ن روش پیش بینی می ش��ود تا بی��ن 800 هزار تا 
یک میلیون خانوار مس��تاجر از تس��هیالت ودیعه مسکن بتوانند 
بهره ببرند. وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: چهارش��نبه در 
جلس��ه هیات دولت در خصوص دیگر پیش��نهادهای وزارت راه 
و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار 

دولت است تصمیم گیری می شود. 
قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران امالک و اصناف 
این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن 
و مشاوران امالک در نشست مشترک قول دادند تا کمک های 
الزم را برای اجرای مصوبه س��ران قوا در خصوص س��اماندهی 
بازار اجاره بها در خصوص دو تصمیم افزایش س��قف اجاره بها 
و همچنین تداوم اس��کان مس��تاجران در واحدهای مس��کونی 
عملیاتی کنند. وی از موجران و مالکان درخواس��ت کرد تا در 
شرایط حاکم کشور به مردم و مستاجرانی که برخی مستاصل 
هس��تند کمک کنند و در اجرای مصوبه س��ران قوا همکاری 

الزم را داشته باشند.
 قاس��می ضمانت اجرایی مصوبات س��ران قوا را در خصوص 
س��اماندهی بازار مس��کن دس��تگاه قضایی عنوان کرد و تاکید 
کرد: در مصوبه اعالم ش��ده اس��ت که شوراهای حل اختالف و 
در نهایت دس��تگاه قضایی در خصوص بروز اختالف همکاری 
داش��ته باش��ند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکالت 

احتمالی را حل کنند. 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری 
ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی منتق��ل ش��ود و همه معامالت در 
س��امانه امالک و اس��کان ثبت و قابل پیگیری باش��د. وزیر راه 
و شهرس��ازی ادامه داد: چنانچه معامالت در س��امانه امالک و 
اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون 
بیش از 600 هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی 
معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده 60 هزار 
نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال 

بررسی اعتراض های موجود هستیم. 

 نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ضعف در اطالع رسانی پیرامون مصوبه دولت و سران قوا پیرامون سقف افزایش 
اجاره بهای امالک مس��کونی مش��هود بوده و اکنون این س��وال مطرح اس��ت که چرا دولت در یک س��ال گذش��ته نسبت به ساماندهی این موضوع 
اقدام نکرد؟ به گزارش ایسنا، سید ناصر حسینی پور در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: ضمن تشکر از سران قوا 
به دلیل بررسی موضوع اجاره بهاء مسکن، باید به وزیر راه و شهرسازی بگویم متاسفانه همچون گذشته ضعف در اطالع رسانی مشهود است. 
آیا این شایسته است زمانی که زندگی میلیون ها نفر به این مصوبه ارتباط مستقیم دارد به این شیوه اطالع رسانی شود؟ وی در ادامه اظهار کرد: 

دولت یک سال زمان داشت مصوبه را ساماندهی کند. 

  رییس س��ازمان حج درحالی تاخیر پروازهای حج امس��ال را مورد پذیرش ندانس��ت که به نظر مس��ؤول عملیات پروازی حج، این تاخیرها کمتر و 
حتی ایده آل شده است! به گزارش ایسنا، تاخیر در پروازهای حج پیش از اعزام زائران ایرانی به عربستان، با توجه به شرایط دیپلماتیک دو کشور، 
صدور مجوز پرواز حج تنها برای یک شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی عربستان و منع زائران ایرانی برای استفاده از ظرفیت سایر شرکت های 
هواپیمایی داخلی و محدویت زمانی حضور زائران در حج، از دغدغه های اصلی بود که مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 
که مس��ؤول عملیات پروازی حج امس��ال اس��ت، با اش��اره به این که عربس��تان پرواز پشتیبان را نپذیرفته است، گفته بود: همه تالشمان را می کنیم 

تا پروازهای حج با تاخیر حداقلی انجام شود. 

تاخیر پروازهای حج اعتراض برانگیز شدانتقاد از سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن 

 جزئیات توافق ریلی 
برای ترانزیت پنج میلیون تنی

  مع��اون بازرگان��ی و به��ره برداری ش��رکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران جزئیات توافق س��ه جانبه ایران - قزاقس��تان 
- ترکی��ه ب��رای ترانزی��ت پنج میلیون تنی ریلی را اعالم کرد و 
گفت: تعرفه های این ترانزیت مش��خص ش��ده و درآمد ارزی 
مناسبی برای ایران خواهد داشت. مرتضی جعفری در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره جزئیات توافق س��ه جانبه صورت گرفته ریلی 
می��ان قزاقس��تان - ای��ران - ترکی��ه برای ترانزی��ت کاالها و 
محصوالت مختلف، اظهار کرد: موضوع حمل کاالی ترانزیت 
طی سال های گذشته در دستور کار شرکت راه آهن بوده است 
و هر س��ال هم بخش��ی جابه جا کردیم. در س��ال گذشته رکورد 
ترانزی��ت را ب��ا جابجای��ی یک میلیون و 913 هزار تن زدیم که 
عدد بزرگی بود و در هیچ س��الی چنین رکوردی نداش��تیم اما 
با وجود همه مش��کالت این اتفاق افتاد. وی با اش��اره به اینکه 
حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی بر اساس توافق چندین کشور 
اتفاق می افتد و یک کشور به تنهایی نمی تواند ترانزیت انجام 
دهد و حتما باید با دیگر کش��ورها به توافقاتی دس��ت پیدا کند 
گفت: در س��ال قبل با توجه به توافقات خوش��بختانه عملکرد 
خوبی داش��تیم. در پروژه اخیر که همان حرکت نخس��تین قطار 
کانتینری از قزاقستان به ایران و سپس ترکیه بود، جلساتی در ماه 
گذشته با راه آهن قزاقستان داشتیم تا بتوانیم کریدور قزاقستان 

به سمت ایران و ترانزیت از ایران را راه اندازی کنیم. 

۴۸۸ هزار واحد ملکی در تهران خالیست
 عضو شورای شهر تهران از عدم توانایی سازمان امور مالیاتی 
در اخ��ذ مالی��ات از خانه های خالی گالیه کرد و خواس��تار ورود 
ش��هرداری ها به این موضوع ش��د. به گزارش ایسنا، علی اصغر 
قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر 
تهران با بیان این که قیمت مس��کن به صورت افسارگس��یخته 
افزایش یافته اس��ت، گفت: این در حالی اس��ت که س��ازمان 
امور مالیاتی و وزارت شهرس��ازی توانایی اجرای قانون مالیات 
بر واحدهای مس��کونی خالی را نداش��تند و حتی اش��رافی بر 
پارس��ل های ملکی ش��هرها ندارند و به کمک ش��هرداری ها و 

سازمان ثبت در شناسایی خانه های خالی نیازمندند. 

 گروه اقتصاد کالن: س��االنه ۲ میلیارد مترمکعب گاز گمش��ده در 
شبکه گاز کشور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری کنتور توسط 
مص��رف کنن��ده و یا خطای انس��انی در خوان��ش کنتورها اتفاق 
می افتد. از مزیت های هوشمندس��ازی کنتورهای گاز، کاهش 
مصرف گازهای بدون درآمد است که با ارسال هشدار از چنین 
دس��تکاری هایی جلوگیری می کند و با حذف عامل انس��انی در 
خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش خواهد داد. 
به گزارش »تجارت«، مش��کالت و چالش های موجود بر س��ر 
راه افزای��ش ظرفی��ت تولید انرژی، خصوصا انرژی الکتریکی و 
افزای��ش روزاف��زون تقاضا برای انرژی الکتریکی موجب ش��ده 
اس��ت که کش��ورهای مختلف دنیا در پی راهکارهایی مناس��ب 
ب��رای بهینه س��ازی مص��رف ان��رژی و مدیریت س��مت تقاضا 
باش��ند. ارزیابی ها نش��ان می دهد حدود ۲0 درصد از کل مصرف 
انرژی در دنیا مربوط به دس��تگاه های سرمایش��ی است. مطابق 
با ارزیابی ها این میزان در ایران باالتر اس��ت و در زمان اوج بار 
بیش از ۲۲هزار مگاوات از مصرف برق مربوط به دستگاه های 
سرمایش��ی اس��ت که 4 تا 5 هزار مگاوات آن در دس��تگاه های 
دولتی و س��ازمان های عمومی مصرف می ش��ود. رش��د فزاینده 
مصرف گاز طبیعی در کشور، فرسودگی شبکه زیرساختی، عدم 
سرمایه گذاری و تحریم ها، در کنار بی توجهی به مدیریت منابع 
انرژی، بحران امروزی کش��ور در حوزه انرژی را پدید آورده اند، 
از همین رو در الیحه بودجه سال 1401، شرکت ملی گاز ایران 
موظف ش��ده اس��ت که برای اصالح الگوی مصرف، در راستای 
هوشمندسازی توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت 
مش��ترکان پرمص��رف اق��دام کند، در همین راس��تا به تازگی از 
»پلتفرم کنترل و مدیریت هوش��مند کنتورهای گاز« رونمایی 
ش��ده و قرار اس��ت دوشنبه ششم تیرماه نخستین رویداد توسعه 
همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع 

گاز طبیعی برگزار شود. در همین راستا مهدی عرب زاده یکتا از 
نقش آفرینان پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز در 
گفتگو با ایسنا، توضیحاتی در این باره ارایه کرد. او اظهار کرد: در 
شرایط کنونی که کمبود منابع انرژی به حالت بحرانی رسیده و 
از مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری سازی هم گذشته تنها 
یک گزینه روی میز است و آن هم »کنترل مصرف« است، ما 
اکنون نیازمند خط مشی مناسبی هستیم که در اوج بحران کنونی 
به فروکش کردن مصرف بی رویه و خارج از کنترل منابع انرژی 
در کشور بیانجامد. وی افزود: امروز آنچه که بیش از هر چیزی، 

اهمیت دارد، محاس��بات پویای قیمت گاز بهای مصرفی اس��ت. 
تجربه ما در هوشمندسازی نشان می دهد نه تنها می توانیم کنترل 
مصرف گاز را هوشمند کنیم بلکه همزمان می توانیم، مدل پیش 
پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه ای که پس از این، بتوان قبوض 
صادره و یا تعرفه گذاری گاز بها را برپایه قیمت گذاری های پویا 
به جامعه مصرف کننده، ارائه کنیم. امروز این ظرفیت در کشور 
هست و حتی به فراخور نیازها و رویکردهای آتی به کنتورهای 
گاز می توانیم قابلیت های بیشتری از هوشمندسازی را توسعه و 
پیاده سازی کنیم. این کنشگر صنعت هوشمند تاکید کرد: یکی از 

رویکردهای مهمی که تا به امروز از آن غفلت شده رویکرد حل 
مسئله از منظر و نگاه اکوسیستمی است که ارزش را برای همه 
ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی حقان این حوزه ایجاد  کند. این امر در 
دنیای امروز قابل دستیابی است. امروزه دنیا با معرفی مدل های 
متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این خاس��تگاه مهم پاس��خ داده و 
جا دارد شرکت ملی گاز ایران، در نقشه راه توسعه ای خود به این 
بخش، نگاه ویژه ای داشته باشد. عرب زاده یکتا تصریح کرد: از 
منظر کنترلی و مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بازدهی، 
الزم است که فراگرد اندازه گیری دقیق داده ها و پردازش برخط 
آنها را در حوزه انرژی پیاده س��ازی کنیم و در این راس��تا کنتور 
هوشمند گاز محصول کاملی که در آن، داده ها از کنتور بواسطه 
ش��بکه دسترس��ی رادیویی اینترنت اشیا بسوی سامانه اینترنت 
اشیاء فناپ زیرساخت )پادیوت( ارسال می شود و در ادامه، مطابق 
نیازمندهای مطرح شده از طرح پیشنهادی )RFP( شرکت ملی 
گاز ایران بسوی سامان های باالدستی گسیل می شوند. وی ادامه 
داد: ای��ن اتف��اق امکانی فراهم می کند که رصد همزمان میزان 
مصرف از یک س��و و اختالالت و اتفاقات در ش��بکه گازرس��انی 
از س��وی دیگر، همزمان برای بهره برداران و مش��ترکان خانگی 
و صنعتی نمایان بش��ود، زیرس��اختی که افزون بر قابلیت های 
اعالم ش��ده؛ می تواند در تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درس��ت و 
مناس��ب منابع، بویژه در زمان اوج مصرف به مش��ترکان شرکت 
ملی گاز ایران کمک کند. به گفته او این سازوکار عالوه بر حذف 
قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می دهد و 
بهره وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می دهد، چون در 
کنتورهای هوشمند می توانیم در لحظه و بصورت برخط، سیستم 
اندازه گیری محلی یا همان کنتورهای هوشمند را تست و محل 
خطا را تش��خیص و میزان آن را محاس��به کنیم و برای رفع آن 

اشکال، از راه دور اقدام کنیم. 

»تجارت« تببین کرد

چارچوب سیاستی برای بهینه سازی مصرف انرژی


