ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق در اﯾﺮان از  100ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ
][ad_1
… .ﻓﻘﻂ ﻃﯽ ﻣﺪت  10ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺰرﯾﻖ 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ  CO2ﺣﺎﺻﻞ از  GTLﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 400اﻟﯽ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ارزش آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺣﺪود  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :روزاﻧﻪ ﺣﺪود
 90ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  33ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎرت
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﯽ  20ﺗﺎ  30ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ درﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎ رﺷﺪ …
زد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺨﺮد .ﭼﻮن از درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد و آن
ﻫﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد (2).در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮوﺟﺮد و ﺣﻮﻣﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار و ﭼﻨﺪ
ﮐﻮدک ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد… .
ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ CO2
ﺣﺎﺻﻞ از  GTLﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 400اﻟﯽ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ارزش آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺣﺪود  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :روزاﻧﻪ ﺣﺪود  90ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  33ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﯽ  20ﺗﺎ
 30ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ درﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ …
…:در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر راﻧﺪﻣﺎن  50درﺻﺪ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه
اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن  58درﺻﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ** .اﻓﺰاﯾﺶ  10درﺻﺪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﮔﻔﺖ:در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل
 10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن اﻓﺰود:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﮏ
ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر  53ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر …
… :دورﻧﻤﺎی ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2035ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎل  2035ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2 /2درﺻﺪ در ﺑﺎزه

زﻣﺎﻧﯽ ) 1995ﺗﺎ  (2015ﺑﻪ  1 /3درﺻﺪ ﻃﯽ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ) 2015ﺗﺎ (2035
ﻣﯽ رﺳﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ 20ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ  ،اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ
ای و ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق …
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪ ای را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﺑﺮق در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ“ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻣﺎ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻮای ﮔﺮم در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻃﯽ روز ﺟﺎری )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  14ﺗﯿﺮﻣﺎه  (96رﮐﻮرد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ 55
ﻫﺰار و  400ﻣﮕﺎوات ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  7درﺻﺪ رﺷﺪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ …
ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎی ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﺗﺎﮐﻨﻮن  240ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ارزان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق در آﯾﻨﺪه
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮای وزارت ﻧﯿﺮو اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رده دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در
ﺟﻬﺎن  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ… :
… ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﺣﻨﺎﮐﯿﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر دارم و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اوج ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﭘﯿﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
داﺧﻠﯽ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  1300ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ… .
… اﻫﻮاز – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ،
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮق
ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻬﺮ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در آﺋﯿﻦ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ( اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﺐ
ﻫﺎ ،ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﺳﺖ… ،
ﮔﺬاری ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺎزار و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد و ﺑﺎزار داده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ 10-9

درﺻﺪ آن در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داده در ﺟﻬﺎن در  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  26ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ… ،
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﮔﻔﺖ :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﮏ ﺑﺎر
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ  53ﻫﺰار و 200ﻣﮕﺎوات رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اوج ﺑﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،1395ﺣﺪود  52ﻫﺰار و 670ﻣﮕﺎوات ﺑﻮد و
اﻣﺴﺎل از ﻣﺮز  53ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن اﻣﺮوز 14 ،ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮق آﺑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ …
… ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ
و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﯾﻖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،از اﯾﻦ رو ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ …
… در اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺶ ﻫﻔﺖ ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻟﯽ دو ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﻮان ﻫﺎ
دارﯾﻢ  * .اﻧﻮﺷﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮ اول اﺳﺖ؟ در رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻧﻪ.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﺪاف اول اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﻮﺷﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در
رﻧﮑﯿﻨﮓ اول ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن زﯾﺎد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﺶ دﻫﺪ  * .اﺷﮑﺎن )ﺷﮑﻮﻓﯽ( ﭼﻄﻮر؟ …
ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ  18و ازﻧﻈﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ رﺗﺒﻪ  27را دارﯾﻢ  ،ﮔﻔﺖ  :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان
رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دﻧﯿﺎ را ﻓﻘﻂ در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز دارد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻋﻢ از آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ،اﻓﺰود  :ﻣﺼﺮف
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن  11.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮر را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ… .
ﻣﻌﺎون راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎری ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﻧﯿﺮو

اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﺑﺮق ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
)ﭘﺎون( ،دﮐﺘﺮ “ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی”

ﻣﻌﺎون راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق اﯾﺮان ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ …
… اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  700واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری دارد ،ﺣﺪود  70درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن ﺻﺮف ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  50درﺻﺪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و 20
درﺻﺪ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺪود  300ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.
 7344/6103ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻨﺶ ** اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه :ﻣﺼﻄﻔﯽ
دﻫﻘﺎن ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  @IRNASEMNANﮐﺎﻧﺎل اﺧﺒﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ… .
ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﮏ ﺑﺎر اﺛﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 70درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ
 20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  800ﻣﮕﺎوات در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻗﺪرت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن را  2ﻫﺰار
ﻣﮕﺎوات اﻋﻼم ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮع و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﯾﮑﻬﺰار و
 480ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ و ﻣﺎزاد …
… ،ﺑﺎ  88درﺻﺪ رای ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ
در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ راﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ،اﻓﺰود :رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ
 6ﺗﺎ … 8
ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺮه وری  Aﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  Gاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .اﻗﺪام
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﻟﺮ و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺒﺎن روی ﮐﻮﻟﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺣﺪودا
ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی …
…< ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺳﺎم آور ﺷﺪه در ﺳﺎل

 2016ﺗﻨﻬﺎ  480ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه
@ safir_channelﺷﺒﮑــﻪ ﺧــﺒﺮی ﺳــﻔﯿﺮ] [10:50 02.07.17] ,
وزارت دﻓﺎع ژاﭘﻦ :ﻣﻮﺷﮏ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ :اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻗﺎره
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻻﺳﮑﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺳﺪ ✅ @… safir_channel

اﺳﺖ! ✅
[ Photo
از 2500
ﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽ

ﻣﮕﺎوات را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر اﻧﺮژی ﻋﻮدت ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض از ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﺮق ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﻖ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اروﭘﺎ 2.5
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻓﻖ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ …
ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﭼﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎل  2040ﺣﺪود  14درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
در دﻫﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺳﺎل  2040ﺣﺪود  75درﺻﺪ ﮐﻞ
اﻧﺮژی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده  2040ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری …
… .دوﻟﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ،ﮐﺸﻮر را از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  60درﺻﺪ از
ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر… ،
… .ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،از روزی ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺪود
 55ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻢ در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی در
دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺰرگ …
… ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﯾﮏ روز ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ در
 8ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  96در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  8ﺗﯿﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 8.5 ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف

داﺷﺘﯿﻢ و رﻗﻢ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  735ﻣﮕﺎوات را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .وی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم از وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﺿﺮوری و
ﭘﺮﻣﺼﺮف در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺗﻮ ،ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﺸﻮار و… را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﮏ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ و در …
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺪون دردﺳﺮ و ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺗﻮرم 10درﺻﺪی ،ﺣﺪود 5
ﺗﺎ 10درﺻﺪ اﺳﺖ و از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی 3درﺻﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﻧﺪک ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺑﺪون دردﺳﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺪود 3درﺻﺪ اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺳﺎل  95ﻧﯿﺰ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و …
… ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻬﺪام و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی درﺟﻬﺎن در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺎﮐﯽ ازاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آن در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻓﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﻪ
در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺘﻮﺳﻂ  7000دﻻر
ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  75درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎل …
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