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سونامی انرژی در انتظار ایران

ورود و ترخیص  ۳.۱میلیون دوز واکسن
کرونا از  ۴کشور

خـــبر

گــزارش معــاون فنی گمــرک ایــران از جزئیات واکســنهای
ورودی نشــان میدهــد که  ۷۲۰هزار دوز واکســن از روســیه ،یک
میلیون و  ۶۵۰هزار دوز از چین ۱۲۵ ،هزار دوز از هند و  ۷۰۰هزار
و  ۸۰۰دوز کواکــس از کــره جنوبی وارد ایران شــده که در مجموع
بالغ بر  ۳.۱میلیون دوز است.
واردات  ۳.۱میلیون دوزی واکســن کرونا در حالی انجام شده
کــه اعالم اخیر رئیــس کل بانک مرکــزی از این حکایت داشــت
کــه تأمیــن ارز فوری یک میلیون دوز واکســن از ســوی این بانک
صــورت گرفتــه اســت و وی گفتــه که بانــک مرکــزی حداقل ۱۰۰
میلیون دالر ارز برای واکسن کرونا تخصیص داده است.
در جریــان واردات واکســن دو محموله تجهیــزات خط تولید
واکسن نیز در هفته گذشته وارد کشور شده است.
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«ایران» از آخرین وضعیت تراز انرژیهای مصرفی کشور گزارش میدهد

معاون گمرک اعالم کرد

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران در جریان واردات واکســن
کرونا ،تاکنون بیش از  ۳.۱میلیون دوز واکسن وارد ایران و توسط
گمــرک ترخیــص و تحویــل نماینــدگان معرفــی شــده از ســوی
وزارت بهداشت شده است.
بــه گزارش ایســنا ،ورود واکســن کرونا به ایــران از نیمه بهمن
ماه ســال گذشــته کلید خورد و تا امروز  ۱۲اردیبهشــت ماه ادامه
داشته است.
این در حالی اســت که تازهترین مکاتبه ارونقی  -معاون فنی
گمرک ایران  -با شانهســاز  -رئیس ســازمان غذا و دارو  -و ارائه
گزارشــی در رابطــه با واردات واکســن نشــان میدهد کــه در این
دوره ســه میلیون و  ۱۹۵هزار و  ۸۰۰دوز واکســن وارد ایران شــده
است.
براســاس ایــن گــزارش ،محمولههــای واکســن وارده طی ۱۲
مرحله و از کشور روسیه ،چین ،هند و کره جنوبی وارد و از طریق
فــرودگاه امــام خمینــی(ره) پــس از انجــام تشــریفات گمرکی با
حداقل اســناد به صورت حمل یکسره و شــبانهروزی در حداقل
زمان ممکن و کمتر از  ۱۵دقیقه تحویل نمایندگان معرفی شده
از سوی وزارت بهداشت شده است.
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عطیه لباف
خبرنگار

ترازنامه انرژی کشور که آخرین آن متعلق به سال
 1397اســت؛ از یــک رونــد صعــودی در مصرف
انــرژی خبــر میدهــد .ایــن ســند نشــان میدهد
کــه چگونه ســرانه مصرف نهایی انــرژی ایران در
لهای  90تــا  97بــه ترتیــب ،14.4 ،13.9 ،14
ســا 
 14.7 ،14.8 ،14.2 ،14.5و  15.5بشــکه معــادل
نفت خام بوده و شــاخص در ســال  1397نسبت
به ســال گذشــته آن  5.1درصد رشد داشته است.
اما این تمام ماجرا نیســت .از سال  1397تاکنون
نیز این روند صعودی ادامه داشــته و اگرچه هنوز
ترازنامه انرژی آن مستند نشده است اما در تمام
بخشها با رشــد مداوم مصــرف مواجه بودهایم
که نشــان دهنده افزایش شــدت انرژی اســت .به
عبارتی ،کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی مدام
در حال کاهش اســت و برای تولید مقدار معینی
از کاال و خدمــات مقــدار انرژی بیشــتری را صرف
میکنیــم .اتفاقــی کــه در جهــت خالف توســعه
یافتگــی و کارآمدی تعریف میشــود و ادامه این
مســیر ایران را از کشــورهای توســعه یافته جهان
در بحــث کارایی انرژی دورتــر میکند .نکته دیگر
آنکه ،تولید در رقابت با مصرف اســت و با صرف
میلیونها دالر در توســعه ،مدام در حال پوشش
دادن افزایــش تقاضاســت و برخــاف اغلــب
کشــورهای دارنده انرژی ،ایــن مصرف داخلی به
کشــور فرصتی برای حضور قدرتمند در بازارهای
جهانــی نمیدهــد .کارشناســان بــر ایــن باورنــد
کــه ادامــه ایــن مســیر ایــران را در یــک موقعیت
ســخت از نظر تراز انــرژی ،حفاظت از خودکفایی
و مهمتر از آن کاهش انتشــار آالیندهها همســو با
برنامههای محیط زیستی قرار میدهد .از همین
امسال هم زنگ خطر آن در برخی از بخشها به
صــدا درآمده و تــراز تولید و مصرف منفی شــده
اســت .درحالی که با مدیریت ساختاری میتوان
شــدت انرژی را کاهش داد؛ که البته این مدیریت
ساختاری تنها به مصرف کنندگان نهایی مربوط
نمی شود.
ëëمقایسه ایران و جهان
آمارهــای جدیــد از وضعیــت شــدت انــرژی
در دســترس نیســت امــا براســاس تازهترین آمار

که همان متعلق به ســال  1397اســت ،در ســال
 ،2017شاخص شــدت عرضه انرژی اولیه جهان
براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز
و برابــری قدرت خرید به ترتیــب  0.17و  0.12تن
معــادل نفت خام بــه ازای هزار دالر بوده اســت.
ایــن در حالی اســت که این رقــم در ایران بیش از
 2.7و  1.4برابر متوســط جهانی اســت .همچنین
شــاخص شــدت مصــرف نهایــی انــرژی جهــان
براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز
و برابــری قدرت خرید به ترتیــب  0.11و  0.08تن
معادل نفت خام به ازای هزار دالر بوده است .در
حالی که این رقم در ایران بیش از  2.6و  1.4برابر
مقدار جهانی است.
در همین حال ،شــدت انرژی ایــران بر مبنای
عرضــه انــرژی اولیــه و مصــرف نهایی انــرژی بر
اســاس اطالعات داخلــی منــدرج در ترازنامه در
سال  0.29 ،1397و  0.19بشکه معادل نفت خام
بوده که نسبت به سال پیش از آن ،به ترتیب 9.6
و  12.5درصد افزایش یافته است.
ëëتراز  3بخش منفی است
اما به دنبال این افزایش شدت مصرف انرژی،
در ســبد انــرژی مصرفــی ایــران یــک شــکنندگی
در تأمیــن رخ داده کــه در صــورت بــی توجهی به
آن ،ممکن اســت کشــور بزودی نیازمنــد واردات
انرژی شــود و ســوت پایــان خودکفایــی در تأمین
انــرژی برای یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان ذخایر
هیدروکربوری جهان به صدا درآید.
در ایــن بــاره ،رضا پدیــدار ،رئیس کمیســیون
انــرژی اتاق تهــران به «ایــران» توضیح میدهد:
«ناتــرازی در برخــی از بخشهــا حتــی از همیــن
حــاال در حــال خودنمایــی اســت .بحــران در یک
قدمی ایران قرار دارد .اگر برای مدیریت مصرف
بخشهای مختلف بویژه صنعت فکری نکنیم،
بــزودی یــک کشــور بحــرانزده در زمینــه انــرژی
خواهیم شــد ».او ادامه میدهد« :تراز سه بخش
یعنــی بــرق ،ال ان جی (گاز طبیعی مایــع) و ال
پی جــی (گاز مایع در ســیلندرها) همین حاال نیز
برهم خورده و احتماالً امســال در پیک تابســتان
ســونامی خاموشــی را مشــاهده خواهیم کرد .در
تأمیــن ال ان جی برای صنعــت و صادرات و ال
پــی جی بــرای مصــارف خانگی هم اکنــون دچار
مشکل هستیم که البته مسائلی مانند قاچاق نیز

در شــکلگیری این بحران نقش داشته است .اما
باید برای برق و گاز به صورت جدی برنامه ریزی
کــرد .تراز بــرق همین حاال منفی اســت و تراز گاز
هم با ادامه این روند از  1404منفی خواهد شــد».
پدیــدار با بیــان اینکــه بیــش از مردم ،مســئوالن
باید برای اصالح شــرایط عزم خود را جزم کنند،
توضیح میدهد« :اگرچه همکاری مردم و توجه
به مصــرف صحیح انــرژی اهمیت زیــادی دارد؛
اما وزارتخانههایــی مانند نفت ،نیرو ،صمت ،راه
و شهرســازی باید به دنبــال برنامههایی بروند که
مصرف را مدیریت میکند».
او از پیشبینیهــای مصــرف و نیازهــای
مدیریتی کشــور تــا ســال  2030خبــر داد و گفت:
«طــی یک پژوهش در مؤسســه مطالعات انرژی
باید با یک برنامه  9ســاله دقیق ،ایران به ســمت
حراست از انرژی در کنار افزایش تولید برود .برای
مثال مصــرف خودروهای داخلی را به حداکثر 7
لیتر در  100کیلومتر برســاند؛ مصرف گاز کشــور را
در رقم میانگیــن  750میلیون مترمکعب حفظ
کنــد و در تمــام بخشهــا این کاهش مصــرف را
با ارتقــای بهــرهوری و راندمان ،توســعه کاالهای
جایگزیــن و همیــن طــور آمــوزش بــه مصــرف
کننــدگان رقم بزند ».به گزارش «ایران» ،در حال
حاضر ظرفیت تولید گاز کشور حدود یک میلیارد
مترمکعــب؛ ظرفیت تولید برق کمتــر از  60هزار
مــگاوات؛ ظرفیــت تولید نفــت  4میلیون بشــکه
در روز و ظرفیت پاالیشــی کشــور نیز  3.2میلیون
بشــکه در روز و ظرفیــت نیروگاههای تجدیدپذیر
کمتر از  900مگاوات اســت .این ارقام در  10ســال
آینده تغییر میکند اما ادامه روند کنونی ،مصرف
را برنده مسابقه خواهد کرد.
ëëکسری  3200مگاواتی برق در تابستان امسال
نخســتین بخشــی که این ناترازی در آن نمود
میکند ،صنعت برق اســت .امسال با پیشبینی
کســری  3200مگاواتــی در ظرفیــت تولیــد ،بــه
اســتقبال اوج مصــرف بــرق (پیــک) تابســتان
میرویــم و ممکن اســت که این کمبــود منجر به
خاموشیهای گسترده شود.
در ایــن بــاره مصطفــی رجبــی مشــهدی،
ســخنگوی صنعــت بــرق بــه «ایــران» توضیــح
میدهد« :ســال گذشــته پیک تابســتان  58هزار
و  254مــگاوات بــود .پیشبینــی میکردیم که با

حفظ رشــد یک درصدی مصرف -مشابه تجربه
رشــد  2ســال گذشــته -اوج تقاضای امسال کمتر
از  59هــزار مگاوات باشــد .اما مســأله اینجاســت
که امســال ممکن اســت رشــد مصرف باالتر رود
و از ســوی دیگر در نتیجه کاهــش بارشها با یک
کســری  3هــزار و  200مگاواتــی در ظرفیت تولید
بــرق مواجه هســتیم .به ایــن ترتیب تــوان تولید
 60هزار مگاوات برق را نیز نداریم».
رجبی مشــهدی با بیــان اینکه کاهش مصرف
به صــورت اصولی همــکاری وزارت نفت ،وزارت
صمــت و وزارت راه و ســاختمان را میطلبــد؛
توضیح میدهد« :باید بهرهوری انرژی در صنایع
و خانهها باال برود و از ســوی دیگر وزارت نیرو نیز
برنامــه افزایش راندمان نیروگاههــا را دنبال کند.
در طی  10ســال اخیر با این هدف ،سعی شده که
تمــام نیروگاههــای جدیدالورود بــه صنعت برق
راندمــان بــاال داشــته باشــند .اکنــون هدفگذاری
میانگین  40درصــد راندمان نیروگاهی را تا پایان
سال دنبال میکنیم اما در کنار آن  3هزار مگاوات
نیروگاه اسقاطی را نیز در دستور جایگزینی داریم.
برای جایگزینی کولرهای فرسوده نیز طی یک ماه
آینده مصوبه شــورای اقتصاد را احتماالً دریافت
خواهیم کرد و طی این برنامه ،کولر فرســوده را با
کولرهــای راندمان باال که کمتــر از نصف مصرف
دارند ،جایگزین میکنیم».
ëëسوخت صرفهجویی شــده هزینه کاهش شدت
انرژی را میدهد
امــا هزینه بهینهســازی مصرف انــرژی چقدر
است و مردم باید آن را بپردازند یا حاکمیت؟
مرتضــی بهروزی فر کارشــناس انرژی و عضو
مؤسســه مطالعات انــرژی به «ایــران» میگوید:

«در دنیــا شــرکتهایی بــرای کاهــش مصــرف و
ارتقــای راندمان و بهــرهوری فعالیت میکنند که
هزینــه این طرح را از محل ســوخت صرفهجویی
شــده دریافــت میکننــد .در ایران نیز امــکان این
کار وجود دارد و اگر مســئوالن اراده الزم را داشــته
باشــند ،شرکتهایی هســتند که حاضر به اجرای
چنیــن طرحهایــی باشــند .ایــن اتفــاق عــاوه بر
کاهش شدت انرژی ،بهبود محیط زیست و ایجاد
ظرفیت صادرات انرژی یک دستاورد مهم دیگر
نیز خواهد داشــت و آن هم اشتغالزایی است .به
نظر میرســد که حدود  2میلیون شــغل را بتوان
تنها از طریق کسب و کارهای بهینهسازی مصرف
ایجاد کرد».
او ادامــه میدهــد« :متأســفانه برنامههــای
زیــادی روی کاغــذ داریــم؛ اما مهم اجراســت .ما
بایــد واحد انــرژی مصرفی بــرای تولیــد یک کاال
یــا خدمــت را کاهش دهیــم تا بتوانیم در ســطح
جهانی حرفی برای گفتن داشــته باشــیم .همین
حاال این نسبت  3برابر کشور همسایه یعنی ترکیه
است .برای فرسودگی و راندمان پایین تجهیزات
و دســتگاههای انرژی بر صنعتــی ،راندمان پایین
نیروگاهها و موتورخانهها ،خودروهای پرمصرف،
نبــود سیســتم حمــل و نقــل عمومــی گســترده
در ســطح کشــور و اجــرای ناقــص مبحــث 19
مقررات ملی ســاختمان و مواردی از این دســت
راهکارهایی وجود دارد که حتی در شرایط تحریم
نیز میتوانســتیم آنها را اجرا کنیم .تنها باید عزم
آن شــکل گیرد .در غیر این صورت ترازوی انرژی
کشــور میــان مصــرف و تولیــد بــه ســمت تقاضا
ســنگینی خواهــد کــرد و رونــد صعــودی مصرف
همچنان ادامه خواهد داشت».

