
  

انرژی 4
نقش گاز در بازی تحریم های نفتی

در حال حاضر ایران در بازار جهانی گاز ۱.۵ درصد نقش ایفا کرده که با 
توجه به ذخایر عظیم گازی و موقعیت راهبردی، پیش بینی می شود که بتواند 
در این بازار بزرگ سهم خود را به ۱۰ درصد برساند موضوعی که بسیاری از 
کارشناسان نسبت به آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که در شریط تحریم های 

نفتی می توان نسبت به آینده گاز امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم 
توسعه هدف گذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای 
همسایه است. صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، 
آذربایجان و نخجوان انجام شده که قرارداد با این کشورها گاهی در قالب 
قراردادهای درازمدت، گاهی در قالب قراردادهای کوتاه مدت سوآپ و بعضاً 
در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است. پس از قطع صادرات گاز ایران به 
روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. 
قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ 
صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد. قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان 
نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر 
مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می دهد. عراق نیز گاز 
را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می کند. آذربایجان و نخجوان نیز از 
دیگر مشتریان گاز ایران هستند. پنج کشور دنیا در حالی میزبان گاز ایران 
هستند که هدف ایران این است که سهم خود را از بازار جهانی گاز به ۱۰ درصد 
برساند، بنابراین انتظار می رود حجم صادرات و هم چنین تعداد مشتریان خود 
را افزایش دهد. ترکیه و عراق جزو مشتریان گازی ایران هستند که صادرات 
گاز از ایران به این دو کشور ادامه دارد. در این راستا طبق دو قرارداد صادرات 
گاز به عراق با ظرفیت روزانه آن ۶۰ میلیون مترمکعب انجام می شود. اعداد و 
ارقام حاکی از آن است که حجم قرارداد گاز با ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
محدود است اما قرارداد گازی پاکستان هم چنان مسکوت مانده است. در واقع 
پاکستان قرارداد گاز با ایران را اجرا نکرده و تخلف کرده است، این موضوع به 
نخست وزیر این کشور هم بازتاب داده شده و طرف پاکستانی اعالم کرده است 
تحت فشار سیاسی آمریکا، عربستان و امارات هستیم. قرارداد صادرات گاز به 
عمان از دیگر پرونده های گازی مسکوت است که توافق نامه آن جدی است 
و باید لوله گذاری در عمق ۱۰۰۰ متری دریا از سوی دو شرکت در دنیا انجام 
شود که شرکت ها به دلیل تحریم درباره آن اقدامی انجام نمی دهند. آمارها 
حاکی است که میانگین تولید گاز در ایران در سال ۱۳۹۱، معادل ۶۲۰ میلیون 
مترمکعب بوده که در سال گذشته با ۳۰ درصد رشد به روزانه ۸۵۰ میلیون 
مترمکعب رسیده، بر این اساس بیشترین برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی در سال ۱۳۹۱، معادل ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم در 

سال ۱۳۹۷ به ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
آینده صنعت گاز چه می شود؟

در این باره بهروزی فر - کارشناس حوزه انرژی - در خصوص وضعیت آینده 
صنعت گاز در گفت وگویی با ایسنا، گفت: جایگزینی گاز در شرایط تحریم 
نفتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست چراکه قبل از تحریم روزی ۲.۵ میلیون 
بشکه نفت صادرات داشتیم که این حجم صادرات گاز و ایجاد درآمد در کوتاه 

مدت و حتی میان مدت امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه این حجم عظیم گاز باید به بازارهای بزرگ دنیا همچون 
هند، اروپا و چین برود که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اظهار کرد: 
برنامه هایی برای افزایش حجم صادرات گاز به عراق و ترکیه وجود دارد که این 
مساله نیز می تواند بخشی از خسارت ناشی از تحریم ها را جبران کند البته 
این در شرایطی است که این کشورها تمایل به افزایش واردات داشته باشند.
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اصالح تعرفه برق دردی دوا نکرد

یارانهپرمصرفها۶۰برابرکممصرفها
کارشناسان معتقدند علیرغم اعمال تعرفه های جدید 
برق، همچنان یارانه پنهان برق یک درصد از مشترکین 
پرمصرف نسبت به مشترکین با مصارف حداقل، بیش از 

۶۰ برابر است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمبود برق در تابستان سال 
گذشته همه بخش های کشور و به خصوص بخش های 
تولیدی را با چالش مواجه کرد و حتی صادرات به عراق 
نیز با کاهش شدید مواجه شد. چنانچه ایران بخواهد به 
عنوان یک صادرکننده دائمی برق به کشورهای همسایه 
باقی بماند باید در فصل تابستان نیز برق این کشورها را 
تأمین کند تا روند صادرات برق ادامه یابد. با توجه به ابعاد 
وسیع قطعی برق، مسئولین وزارت نیرو برای جلوگیری از 
بحران سال آتی برنامه ای را تحت عنوان برنامه »گذر از 

پیک ۹۸« تدوین کردند.
اقدام  که مهم ترین  نشان می دهد  برنامه  این  بررسی 
بر  تمرکز  با  مصرف  مدیریت  امسال،  برای  نیرو  وزارت 
مگاوات   ۱۵۰۰ آن  حجم  که  است  پرمصرف  مشترکین 
وزارتخانه  این  دلیل  همین  به  است.  شده  پیش بینی 
طرحی را برای کنترل برق مشترکین پرمصرف به هیأت 
دولت تقدیم کرد. با پیگیری وزارت نیرو هرچند که هیأت 
وزیران در اواخر اسفندماه سال گذشته با اصالح تعرفه 
برق پرمصرف ها موافقت کرد اما آنچه که تصویب شد با 
طرح اولیه این وزارتخانه فاصله زیادی داشت. به موجب 
تا  داده شد  اجازه  نیرو  وزارت  به  گذشته،  مصوبه سال 
تعرفه برق همه مشترکین را به میزان ۷ درصد در کل سال 
افزایش دهد و در چهار ماه فصل گرم نیز به کل بهای برق 
مشترکین خارج از الگو، ۱۶ درصد اضافه کند. این مصوبه 
هرچند اقدامی مثبت و گامی رو به جلو در جهت عدالت 
انرژی و مدیریت مصرف است اما نقاط ضعفی هم دارد 

که باید برطرف شود.
ضعف نخست؛ فقدان الگوی صحیح برق

با  گفتگو  در  برق  کارشناس صنعت  عسگری،  حامد 
خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف تعرفه های 
جدید برق، عدم تعیین یک الگوی صحیح برق در هر 
اقلیم آب و هوایی است، گفت: برخی نمایندگان مجلس 
نیز با وجود توافق با افزایش تعرفه پرمصرف ها، نسبت 
به غیرمنطقی بودن الگوهای برق در استان های جنوبی 
کشور اعتراض کرده اند. هرچند که در مصوبه اصالحی 
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت این مورد بهبود یافته است اما 
ضروری است تا الگوی مصرف برق با یک شیوه صحیح 
طراحی شود تا مردم اطمینان کنند که مقدار قابل توجهی 
از مشترکین داخل الگو قرار دارند. وی افزود: هرچند که 
به لطف بارش های فراوان، امسال شاهد خاموشی برق 
مانند گذشته نیستیم، اما باید توجه کرد که به علت رشد 
مصرف برق و تعهدات صادراتی، حداقل ۲۰۰۰ مگاوات 

کمبود برق در سال جاری وجود خواهد داشت. به همین 
دلیل ضروری است تا از راهکارهای متنوعی برای کاهش 
بحران برق استفاده کرد که قطعاً یکی از مهم ترین آن ها، 

استفاده از ابزار تعرفه است.
برق، کاهش مصرف  این کارشناس صنعت  به گفته 
برق با استفاده از ابزار تعرفه ای مختص ایران نیست و در 
بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا، مکزیک، برزیل، 
هند، کوبا، تاجیکستان، آفریقای جنوبی و به خصوص 

برای مشترکین پرمصرف این اقدام تجربه شده است.
برنامه ریزی ۱۰ ساله تاجیکستان برای مقابله با بحران برق

از  که  کشورهایی  از  یکی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مصرف  مدیریت  برای  ابزاری  عنوان  به  تعرفه  اصالح 
سال  در  که  است  تاجیکستان  می کند،  استفاده  برق 
۲۰۱۰ میالدی چالش برق را که دالیل مختلفی داشت، 
تجربه کرد. تاجیکستان در سال ۲۰۱۰ با کاهش حجم 
و  سیاسی  تنش های  همچنین  و  برقآبی  نیروگاه های 
و  همسایه  کشورهای  با  برق  تبادل  کاهش  نتیجه  در 
بخصوص ازبکستان مواجه شد. به همین دلیل مسئوالن 
این کشور، برنامه های بلندمدتی را بخصوص برای سال 

۲۰۲۰ میالدی تهیه و تدوین کردند.
مهم ترین برنامه تاجیکستان برای کاهش مصرف برق 
در سال ۲۰۲۰ میالدی، اصالح تعرفه و به مقدار ۱۳۳۹ 
گیگاوات ساعت است که بیش از ۴۰ درصد کل برنامه 
کاهش مصرف در سال هدف را شامل می شود. کاهش 

در  برق  مصرف  بهینه سازی  همچنین  و  شبکه  اتالفات 
صنعت آلومینیوم این کشور، مهم ترین اقدامات بعدی 

تاجیکستان برای مقابله با بحران برق هستند.
جزئیات بیشتری از چگونگی افزایش تعرفه در کشور 
دیگر  تجربه  به  توجه  با  اما  ندارد،  وجود  تاجیکستان 
کشورها مانند امریکا، به نظر می رسد که برنامه های این 
کشور نیز با تمرکز روی مشترکین پرمصرف انجام شده 

است.
مقابله با بحران برق در آمریکا در یک دوره شش ساله

در ایالت کالیفرنیا و همزمان با بحران برق و انرژی، 
انرژی آمریکا تصمیم به  با مجوز رگوالتور   SCE شرکت
افزایش بهای برق مشترکین خود گرفت. طی سه مرتبه 
میالدی،   ۲۰۰۶ تا   ۲۰۰۰ سال های  بین  قیمت  افزایش 
مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت های بسیار بیشتری 
نسبت به مشترکین کم مصرف مواجه شدند. به طوری 
که در سال ۲۰۰۱ میالدی بهای برق مشترکین کم مصرف 
ثابت، در سال ۲۰۰۲ میالدی تنها ۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ 
میالدی حدود ۳ درصد به تعرفه های برق این مشترکین 
افزوده شد. اما افزایش برق مشترکین پرمصرف در همین 
سال ها به ترتیب برابر با ۴۷، ۷۹ و ۸۳ درصد بود. واضح 
است که سیاست افزایش قیمت برق در کالیفرنیا کامالً 
مبنی بر حمایت از مشترکین کم مصرف و فشار بیشتر بر 
مشترکین پرمصرف بوده است. این سیاست هوشمندانه 
عالوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش ۱۲ درصدی توان 

مصرفی هم شده است.
راه حل مقابله با چالش برق در ایران چیست؟

با توجه به برنامه مقابله با خاموشی برق به نظر می رسد 
که برنامه های وزارت نیرو برای مقابله با بحران برق سال 
جاری متنوع است که البته به جز طرح افزایش قیمت 
و  بودجه  به  نیاز  آنها  همگی  پرمصرف،  مشترکین  برق 
مصوبه شورای اقتصاد دارد. از طرفی بنا به گفته مسئوالن 
برنامه ها که مدیریت بخش  این  نیرو، مهم ترین  وزارت 
پرمصرف خانگی بود مورد تصویب قرار نگرفت و مصوبه 
هیأت وزیران با آنچه که مورد نظر بود، همچنان فاصله 
دارد. از سویی دیگر حتی با وجود تعرفه های جدید برق، 
یارانه پنهان برق یک درصد از مشترکین پرمصرف نسبت 
به مشترکین با مصارف بسیار حداقلی بیش از ۶۰ برابر و 
متوسط یارانه برق ۲۰ درصد از مشترکین پرمصرف نسبت 
به ۸۰ درصد مشترکین بیش از ۲.۵ برابر است. مشخص 
است که این شیوه قیمت گذاری کامالً ناعادالنه بوده و 
منجر به مصارف بی رویه و به خصوص بحران برق در 

فصل تابستان هم می شود.
عسگری، کارشناس صنعت برق در ادامه اظهار داشت: 
پیشنهاد می شود تا الگوی مصرف برق برای هر اقلیم آب 
و هوایی طوری تعیین شود که ۸۰ درصد مشترکین داخل 
الگو بوده و تعرفه برق آنها بدون تغییر باقی بماند. اما در 
مقابل، مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای ۲۰ درصد از 
مشترکین به نرخ خورشیدی خانگی محاسبه شود. الگوی 
مصرف برق به صورت دینامیک بوده و هرساله شامل ۸۰ 
درصد مشترکین می شود. اما در عوض سطح آن به دلیل 

کاهش مصرف برق مشترکین، کاهش می یابد.
رفتار  تغییر  اقدام  این  نتیجه  نخستین  گفته وی،  به 
پرمصرف ها و در نتیجه، کاهش مصرف برق در تابستان 
اینکه  دوم  می شود.  جدی  مشکل  بروز  مانع  که  است 
خواهند  ادامه  خود  مصرف  به  همچنان  مشترکین  این 
داد اما حداقل برق مازاد بر الگوی مصرف آنها از طریق 
نیروگاه های خورشیدی تأمین خواهد شد. در نتیجه چالش 

برق نیز به حداقل می رسد.
قیمت  به  برق  تعرفه  اصالح  کرد:  تصریح  عسگری 
پنل  نصب  برای  را  مشترکین  این  انگیزه  خورشیدی، 
خورشیدی چند برابر خواهد کرد زیرا در فصل تابستان 
برق مازاد خود را از پنل خورشیدی خود تأمین و در نتیجه 
از افزایش قیمت قبض مصون خواهند ماند و در دیگر ایام 
سال نیز با فروش برق خود به شبکه به نرخ خورشیدی، 

قیمت قبض آنها کاهش هم می یابد.
به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار چالش تأمین 
برق در سال جاری و سال های آتی، عالوه بر استفاده از 
راهکاهای متنوع، تعرفه برق مشترکین پرمصرف واقعی 

شده و به تعرفه برق خورشیدی تغییر یابد.

روزنامه صبح ایران
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 www.setadiran.ir ش�نبه مورخ 98/2/31 لغايت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 98/3/7 جهت خريد اسناد به سامانه ستاد به نشاني

مراجعه نمايند.
توضيحات :

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000054
2- محل تامين اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسالمي سررسيد 1400/5/25

3- مبلغ تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع کار 450,000,000 ريال مي باش�د كه بايس�تي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت 
ارائه گردد.

4- محل تحويل کاال انبار امور آبفا بوشهر مي باشد .
5- مدت قرارداد 3 ماه مي باشد.

6- قيمت خريد اسناد مناقصه 300,000 ريال مي باشد .كه مي بايست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه 
مركزي بوشهر ) حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( واريز و گردد .

7- آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونيکي در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/3/18 مي باشد . تنها پاکت 
» الف « ) تضمين ش�رکت در فرآيند ارجاع کار ( مي بايس�ت به صورت فيزيکي تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/3/18 به دفتر حراست 

و امور محرمانه شرکت تحويل گردد.
8- پاكتها در ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 98/3/19 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي 

نامه در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
9- هزينه درج آگهي در دو نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در س�امانه س�تاد، بارگيري، حمل، تخليه، كنترل و بازرسي کاال به عهده 

برنده مناقصه مي باشد.
10- پيشنهاد دهنده مي بايست ماليات ، عوارض و ارزش افزوده را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.

11- كليه اسناد و مدارك خواسته شده و ارائه شده از سوي مناقصه گر و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.
12- به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
13- رعايت قرار دادن ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع کار در پاكت » الف «، اسناد دريافتي از كارفرما، مستندات ثبتی تامين کننده 
، مدارک مربوط به مش�خص بودن و وجود نمونه امضای مجاز تعهدآور و كاتالوگها در پاكت » ب « و پيش�نهاد قيمت ) با در نظر گرفتن 

ماليات بر ارزش افزوده ( و آناليز آن در پاكت » ج « الزامي مي باشد.
14- كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

15- مدت اعتبار پيشنهادها بايستي حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و بدون هيچ مكاتبه ديگري براي سه ماه ديگر 
نيز قابل تمديد باشد

16-  به پيش�نهادهاي فاقد امضاء ، مش�روط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب 
اثر داده نخواهد شد .

17- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

شرکت ملی نفت اریان

شرکت بهره ربداری نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ) دومرحله ای(
شماره درخواست )9700010( شماره مناقصه  )1438/ج م /98(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران )سهامی خاص(
شماره مجوز: 1117،1398

نوبت اول

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد 184 عدد باطری قلیایی   

مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا مناقصه گران می توانند 

با رعایت نکات درج شده در سایت های HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی 

مناقصات ( و پرتال شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات 

)gsogpc.nisoc.ir( نس�بت به دریافت و تکمیل اس�ناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه 

زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران : شرکت بهره برداری 

نفت و گاز گچساران  دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی :1398/04/05

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: 1398/04/09

الزم به ذکر اس�ت برنامه زمانبندی و تحویل اس�ناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای 

شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی دعوت نامه اطالع رسانی 

خواهد شد.در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج 

ش�ده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 25 درصد پیش پرداخت مقدور نمی 

باشد.

طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی،درصورت وجود سازندگان تولید کنندگان 

داخلی،مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با انها می باشد.


