
نرشیٔه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان بهمن ماه



نرشیٔه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویاننرشیٔه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان بهمن ماهبهمن ماه

صاحب امتیاز:
انجمن اسالمی دانشجویان عضو دفتر 

تحکیم وحدت )تاسیس ۱۳۴۲(

مدیر مسئول و سردبیر: روح اهلل عقیقی

سخن آغازین:

دی مــاه شــاید از نظر گوناگونی مناســب هایش 
ــا  ــر ب ــژه اگ ــد؛ به وی ــک باش ــا ت ــن ماه ه بی
ــن شــود. امســال  ــی قری جمــادی االول و الثان
دی مــاه پرحادثــه، بــا حوادثــی جدیــد ظاهــر 
شــد؛ مثــل کمبــود گاز در زمســتانی ســخت 
بــه علــت عــدم توجــه و اطــالع مســئولین از 
اهمیــت ذخیره ســازی و بهینه ســازی گاز، 
اعــدام جاســوس انگلیســی بــا ســابقه جبهــه و 
مســئولیت در نظــام کــه بــار دیگــر ثابــت کرد 
جمهــوری اســالمی ایــران بــر ســر امنیتــش 
بــا کســی شــوخی نــدارد، حتــی اگــر جانبــاز 
ــن  ــد، و همچنی ــعام باش ــر ش ــه و دبی جبه
اســتفاده مجــدد از نامــی جعلــی بــرای 
خلیج فارس توســط ســران کشــورهای همسایه 
کــه حیاتی بــودن موضــوع خلیــج فــارس بــرای 
کشــورهای عربــی و در نتیجــه بــی فایده بــودن 
رفتارهــای ســلبی ایــران را کامال مشــخص کرد.

زهرا علمی
کارشناسی مهندسی موادومتالورژی

ایــن روز هــا کــه نــام خلیــج فــارس 
ــرا  ــل پرماج ــک جع ــتخوش ی ــاره دس دوب
ــام آن مطــرح  ــای ن شده اســت، و جنجال ه
بــه مســائلی  کــه  اســت  میشــود الزم 
از جملــه تاریــخ مالکیــت ایــن آبراهــه 

اســتراتژیک پرداختــه شــود. 
ــه اســناد موجــود اعــم  ــا نگاهــی گــذرا ب ب
ــه از  ــی ک ــتندات تاریخ ــه ها و مس از نقش
یونانیــان و اقــوام ملیت هــای دیگــر بــه 
دســت مــا رســیده، درمی یابیــم ایــن پهنــه 
ماننــد  بــا عبارت هــای مختلفــی  آبــی 
دریــای پــارس، خلیــج فــارس و»ســینوس 
پرســیکوس« در تاریــخ یــاد شــده کــه 
ریشــه کلمــه پرســیکوس بــه پارســی بودن 
ــن قدمــت  ــراه اشــاره دارد. همچنی ــن آب ای
نــام خلیــج فــارس آن چنــان دیرینــه اســت 
ــدی  ــک و تردی ــه ش ــچ گون ــای هی ــه ج ک
ــی  ــد تالش های ــذارد. هرچن ــی نمی گ را باق
ــارس از ســوی  ــج ف ــام خلی ــل ن ــرای جع ب
ــر  ــرادی تنــدرو و متعصــب ب اســتعمار و اف
ــا مســتندات  ــی، انجــام شــد ام خــون عرب
ــام ایــن  ــر ن تاریخــی و حقوقــی بســیاری ب
دریــای نیمــه بســته تحــت عنــوان خلیــج 

ــد. ــواه می ده ــارس گ ف
ابــداع ایــن نــام جعلــی کــه  بــه زمان هــای 
و  پهلــوی  میــان  اختالفــات  و  گذشــته 
ــزاع لفظــی  اعــراب برمی گــردد، ناشــی از ن
و عملیاتــی مصــر و رژیــم صهیونیســتی بــا 
یکدیگــر بــود.  پــس از اتمــام درگیری هــای 

جمــال عبدالناصــر و رژیــم 

صهیونیســتی، در ســال ۱۹۷۰ میــالدی، 
ــود  ــی نب ــن واژه جعل ــری از ای ــر خب دیگ
تــا آنکــه در اواســط دهــه هشــتاد و اوایــل 
ــارت  ــتفاده از عب ــالدی اس ــود می ــه ن ده
ــت.  ــتمرار یاف ــدت و اس ــی ش ــج عرب خلی
حــال امــارات متحــده عربــی ســردمدار بــه 
ــن  ــده و چندی ــارت ش ــن عب ــری ای کارگی
ــم  ــان ه ــن جری ــا ای ــز ب ــی نی ــور عرب کش
مســیر شــده اند و در ایــن راســتا اقداماتــی 
نظیــر تحریــف نــام زیبــا و حقیقــی خلیــج 
ــی در  ــج عرب ــا خلی ــج ی ــه خلی ــارس ب ف
ــانه ها و...  ــریات، رس ــی، نش ــب تحصیل کت
انجــام داده انــد. ایــن فعالیت هــا بی اثــر 
نبــوده و از حداقــل تاثیــر آن می تــوان 
ــردم  ــن مســئله اشــاره کــرد کــه  م ــه ای ب
ــام  ــا ن ــارس را ب ــج ف ــورها خلی ــن کش ای
ــند و  ــج می شناس ــا خلی ــی ی ــج عرب خلی
گمــان می کننــد کــه خلیــج فــارس نامــی 
غیرواقعــی اســت کــه ایــران بــر ایــن آبــراه 
تحمیــل کرده اســت و ایــن ناشــی از آن 
اســت کــه عامــه مــردم اطالعــات تاریخــی 
ــع  ــه مناب ــی ب ــد و دسترس ــتی ندارن درس
حقیقــی در اینبــاره بــرای آنهــا تــا حدودی 
امــکان نــدارد. سیاســتمداران این کشــورها 
بــا آنکــه از موضع گیــری و احضارشــان 
توســط حکومــت ایــران مطلــع انــد امــا بــه 
علــت حیاتی بــودن ایــن مســئله برایشــان، 
همچنــان بــر ایــن دروغ اصرار دارنــد و برای 

ــد؛  ــاده می کنن ــود را آم ــش خ عواقب

هرچنــد هنــوز بــه صــورت رســمی در 
بین المللــی  اجالس هــای  و  مکاتبــات 
نمی تواننــد واژه خلیــج عربــی اســتفاده 
ــرا  ــد؛ زی ــج می گوین ــا خلی ــد و صرف کنن
ــن  ــد، ای ــالش کنن ــرای آن ت ــدازه ب هران
نــام جعلــی بــوده و در ســطح جهانــی ایــن 
ــناخته  ــارس ش ــج ف ــام خلی ــه ن ــه ب آبراه

می شــود.
واضــح اســت کــه دیگــر اقداماتــی احضــار 
وزارت  بــه  عربــی  کشــورهای  ســفرای 
خارجــه و یــا هشــدارهای ســخنگوها و 
ایــن  بین بــردن  از  بــرای  و...  توییت هــا 
جعــل تاریخــی کافــی نیســتند و بایــد 
ــه  ــور ک ــد. همانط ــر کن ــا تغیی ــرد م راهب
ــاور  ــن ب ــاخت ای ــرای س ــورها ب ــن کش ای
اشــتباه از رســانه اســتفاده کردنــد، مــا نیــز 
ــرب  ــای ع ــازی ملت ه ــرای آگاه س ــد ب بای
ــن  ــاید ای ــه ش ــان ک ــردم جه ــایر م و س
موضــوع بــرای آنهــا تبدیــل بــه یــک ابهــام 
ــون  ــانه ای همچ ــی رس ــد، اقدامات شده باش
ســاخت فیلــم و نشــر کتــب تاریخــی 
دهیــم.  انجــام  بین المللــی  ســطح  در 
ــرای  ــی ب ــورهای غرب ــه کش ــور ک همانط
صــدور فرهنگشــان از رســانه اســتفاده 
ایــن روش  از  و تعــداد زیــادی غربگــرا 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــز بای ــا نی ــد، م ــت کردن تربی
تصحیــح ایــن بــاور غلــط و اثبــات حقانیــت 
ــام خلیــج فــارس، دوســت داران فرهنــگ  ن
ایرانــی را جــذب نماییــم و فرهنگ 

خــود و روحیــه انقالبــی، شــجاعت، ایثــار و 
ــی  ــان معرف ــه جهانی ــتگی را ب از خودگذش
ســلبی تر  بخواهیــم  چــه  هــر  کنیــم. 
عمــل کنیــم و حتــی اگــر شــدت برخــورد 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود، ب ــتر ش ــا بیش م
ــام  ــن ن ــه ای ــراب، ریش ــرای اع ــئله ب مس
زده نخواهدشــد کــه هیــچ، ایــران بــه عنوان 
ــوع  ــن موض ــر ای ــار س ــه هرب ــوری ک کش
دردســر درســت می کنــد بیــن مــردم 
ــن  ــود. ای ــی شناخته می ش ــورهای عرب کش
مــردم کــه بــه درســتی تاریــخ نمی داننــد، 
مســئله را بــه نوعــی لجبــازی و کشــمکش 
ــه  ــد ب ــن بای ــرد. بنابرای برداشــت خواهندک
ــردازم.  ــی بپ ــه کار ایجاب ــدی ب ــورت ج ص
اگــر بتوانیــم تولیــدات رســانه ای خــود 
ــوارد  ــیاری از م ــیم، در بس ــوت ببخش را ق
موفــق عمــل خواهیــم کــرد. اگــر بعضــی از 
ــم  ــن االن ه ــا همی ــریال های م ــم و س فیل
ــا  ــوند، م ــی دیده می ش ــورهای عرب در کش

ــش  ــم و بین ــد کنی ــا را هدفمن ــد آنه بای
و خواســته ها و آرمان هــای خــود را 

بــه آنهــا تزریــق کنیــم. اگــر برخــی 
شــرکت های مــواد خوراکــی نظیــر 

میهــن و زرمــاکارون و مینــو و... 
بــه کشــورهای عربی صــادرات 

دارنــد و محبــوب انــد، 
در  بایــد 

یــن  ا

بــه  مربــوط  فرآورده هایــی  شــرکت ها 
می خواهــد  ایــران  کــه  فرهنگــی  آن 
بــه جهــان عربــی صــادر کنــد، تولیــد 
و  قدرتمنــد  شــرکت هایی  بایــد  شــود؛ 
محبــوب بــه نــام و نشــان خلیج فــارس 
بایــد  ایــران  نهایــت  در  داشته باشــیم. 
تمــام تــوان خــود را بگــذارد و روی بخــش 
ــه  ــد؛ چراک ــود کار کن ــد خ ــی و تولی ایجاب
نکرده باشــیم،  ایجابــی  کار  وقتــی  تــا 
را نمی پذیــرد و  کســی کار ســلبی مــا 
ــا  ــر م ــر وزی ــد. اگ ــت نمی ده ــال اهمی اص
از بمب هــای آمریکایــی می ترســد، اگــر 
رعــب آور  آمریــکا  توســط  تحریم شــدن 
ــدرت  ــا ق ــد ب ــیه می توان ــر روس ــت، اگ اس
ــد و حــرف خــودش را  ــد کن ــا را تهدی اروپ
قــدرت  علی رغــم 
غــرب، 

پیــش 
و  ببــرد 
را  گازش 
روبــل  بــه 
 ، شــد و بفر
کار  بخاطــر 
و  ایجابــی 
ی  زی ا فرهنگ ســا
ــل  ــه در داخ ــت ک اس
ــد  ــام داده ان ــارج انج و خ
و قدرتــی اســت کــه از ایــن 
ــال  ــد.  ح ــت آوردن ــه دس ــق ب طری
مــا نیــز بایــد بــا تمــام تــوان، هرآنچــه 
کــه امــکان دارد، مثــل فیلم وســریال، 
کامپیوتــری،  بازی هــای  کتــاب، 
و  مدرســه  تاســیس  شــرکت ها، 
بیمارســتان و... را تحــت اختیــار بگیریــم 
تــا بتوانیــم فرهنــگ و خواســته خــود 
را صــادر کنیــم. در ایــن مســیر البتــه 
زیــادی  مجاهدت هــای  و  تــالش  بــه 
ــن  ــارف در ای ــون بدون تع ــت؛ چ ــاز اس نی
ــر  ــون کمت ــم و تاکن ــیار عقبی ــئله بس مس
توانســته ایم یــک کار تمیــز فرهنگــی و 

برســانیم. ســرانجام  بــه  را  ایجابــی 

و باز جعلی دیگر...و باز جعلی دیگر...
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             دکتر حبیب اهلل ظفریان

معرفی:
+ کارشناس انرژی

+ دکترای مهندسی نفت از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

+ مسئول سابق اندیشکده 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر

متن مصاحبه:
- سالم دکتر وقت شما بخیر- سالم دکتر وقت شما بخیر

خیلــی ممنــون کــه وقتتــان را در اختیــار خیلــی ممنــون کــه وقتتــان را در اختیــار 
ــاده  ــوال آم ــاده  س ــوال آم ــدود ۷۷ س ــا ح ــد. م ــرار دادی ــا ق ــدود م ــا ح ــد. م ــرار دادی ــا ق م
کردیــم کــه امیدواریــم پاسخ هایشــان را از کردیــم کــه امیدواریــم پاسخ هایشــان را از 
ــان  ــرای خوانندگانم ــم و ب ــت کنی ــما دریاف ــان ش ــرای خوانندگانم ــم و ب ــت کنی ــما دریاف ش

ــوند. ــع ش ــد واق ــوند.مفی ــع ش ــد واق مفی

ــه  ــاءاهلل ب ــه ان ش ــید. بل ــته نباش ــالم خس + س
ــم داد. ــخ خواه ــواالت پاس س

ــی  ــدر توانای ــال چق ــور در س ــی - کش ــدر توانای ــال چق ــور در س - کش
ذخیــره ســازی گاز دارد؟ بــا ایــن کار ذخیــره ســازی گاز دارد؟ بــا ایــن کار 
چقــدر از صــادرات گاز بایــد محــدود چقــدر از صــادرات گاز بایــد محــدود 
ــران  ــرل بح ــدر در کنت ــود؟ و چق ــران ش ــرل بح ــدر در کنت ــود؟ و چق ش

کمــک خواهــد کــرد؟کمــک خواهــد کــرد؟

در حــال  مــا  + ظرفیــت ذخیره ســازی 
ــر  ــارد مت ــدود ۳.۴ میلی ــاالنه ح ــر س حاض
ذخیره ســازی  ایــن  و  اســت  مکعــب 
در دو مخــزن ســراجه قــم و شــوریجه 
کــه  می شــود  انجــام  خراســان رضوی 
تهــران  بــرای  بیشــتر  ذخایــر ســراجه 
کاربــرد دارد و ذخایــر شــوریجه بــرای 
ــدود  ــدد ح ــن ع ــرق. ای ــهد و شمال ش مش
۱.۵٪ از کل مصــرف ماســت؛ یعنــی ســهم 
 ٪۲ زیــر  گاز  کل  از  مــا  ذخیره ســازی 
ــه ٪۷۰  ــی ک ــرای ایران ــدد ب ــن ع اســت. ای
ســبد انــرژی اش از گاز اســت، ســومین 
تولیدکننــده بــزرگ گاز جهان-بعــد آمریــکا 
مصرف کننــده  چهارمیــن  و  روســیه-  و 
ــیه  ــکا و روس ــد آمری ــزرگ گاز جهان-بع ب
و چیــن- اســت، بســیار عــدد کوچکیســت. 
کشــورهایی کــه گاز در ســبد انــرژی آنهــا 
ــی  ــازی خیل ــدی دارد، ذخیره س ــهم ج س
بیشــتری دارنــد؛ بــه طــور متوســط در 
جهــان ذخیره ســازی۱۰٪ ظرفیــت ســاالنه 
ــن  ــا میانگی ــرای اروپ ــدد ب ــن ع ــت. ای اس
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــت؛ برخ ۲۳٪ اس
و  بیشــتر  ذخیره ســازی  آلمــان  مثــل 
ــیه  ــکا و روس ــد. آمری ــدود ۳۰٪ دارن در ح
ذخیره ســازی نزدیــک بــه ۱۸ درصــدی 
دارنــد. بــا توجــه بــه اعــداد، روشــن 
می شــود کــه ظرفیــت ذخیره ســازی در 
ــفانه  ــزان مصــرف متاس ــن می ــا ای ــران ب ای
خیلــی پاییــن اســت. ذخیره ســازی گاز 
ــرازی  ــرای کنتــرل نات مهم تریــن راهبــرد ب

ــت. ــی گاز اس فصل
دو مفهــوم بایــد از یکدیگــر تفکیــک شــوند. 

۱- ناتــرازی فصلــی و ۲- ناتــرازی ســالیانه.
ناتــرازی ســالیانه یعنــی کل تولیــد ســاالنه 
مــا از کل مصــرف ســاالنه مــا کمتــر باشــد. 
مــا هنــوز بــا ایــن نــوع از ناتــرازی مواجــه 
ــا  ــده ب ــال های آین ــه در س ــدیم؛ اگرچ نش
ایــن ناتــرازی عمیــق، روبــه رو خواهیم شــد 
و خیلــی بایــد مراقــب آن باشــیم. ناتــرازی 

ــه  ــرد ک ــل س ــی در فص ــم یعن ــی ه فصل
مصــرف گاز بــاال مــی رود، تولیــد جوابگــوی 
مصــرف نیســت. چــون ایــن ناتــرازی، 
مقطعــی اســت، راهــکار اصلــی بــرای رفــع 
ــا  ــه در دنی ــت ک ــازی گاز اس آن، ذخیره س
اســتفاده می شــود و بســیار باصرفــه اســت. 
بدیــن ترتیــب در فصــل ســرد بــرای حــل 
ناتــرازی، بخشــی از مصــرف بــا گاز تولیدی 
ــتفاده از  ــا اس ــن می شــود و بخشــی ب تامی
گازی کــه در فصــل گــرم و زیــر زمیــن در 
تخلیه شــده،  گازی  و  نفتــی  میدان هــای 
ذخیــره شده اســت. اصلی تریــن راهبــرد 
ناتــرازی فصلــی در همــه  بــرای حــل 
کشــورها نیــز ذخیره ســازی اســت. همیــن 
االن اروپــا بــا اســتفاده از ذخیره ســازی 
می تواننــد امنیــت گازی داشته باشــد. در 
ــا روســیه کــه در  ــا ب ــر اروپ مناقشــات اخی
پــی آن صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا کــم 
ــی  ــیار مهم ــل بس ــازی عام ــد، ذخیره س ش

ــت. ــا بوده اس ــن گاز در اروپ ــرای تامی ب

- وزیــر نفــت در ســال گذشــته در مجلــس - وزیــر نفــت در ســال گذشــته در مجلــس 
گفتنــد در حــوزه گاز بــه گفتنــد در حــوزه گاز بــه ۸۰۸۰ میلیــارد دالر  میلیــارد دالر 
بــرای ســرمایه گذاری نیــاز داریــم آیــا ایــن بــرای ســرمایه گذاری نیــاز داریــم آیــا ایــن 

مقــدار قابــل دسترســی اســت؟مقــدار قابــل دسترســی اســت؟

+ خیــر، واقعیــت ایــن اســت کــه همچیــن 
منابعــی االن در کشــور وجــود نــدارد؛ 
حتــی اگــر هــم وجــود داشــت، ایــن 
ــن گاز و  ــرای تامی ــت ب ــرد وزارت نف رویک
ــتباهی  ــرد اش ــرازی، رویک ــاله نات حــل مس
اســت. وزارت نفــت بــه صــورت کلــی 
و  می داننــد  تولیــد  متولــی  را  خــودش 
اصــال فرهنــگ ســازمانی درون وزارت ایــن 
ــخ  ــه پاس ــه همیش ــه ک ــکل گرفت ــور ش ط
ــت.  ــد اس ــش تولی ــرف، افزای ــش مص افزای
ــا  ــه م ــردی نیســت ک ــرد، رویک ــن رویک ای
ــع  ــم. االن مناب ــه دهی ــا آن ادام ــم ب بتوانی
ــع  ــر مناب ــی اگ ــت؛ حت ــم اس ــور ک در کش
ــی  ــن مال ــه لحــاظ تامی ــود و ب ــاد ب ــا زی م
ــاز هــم ایــن راهبــرد  مشــکلی نداشــتیم، ب
اشــتباه بــود. مــا بایــد تمرکزمــان را از 
ــت  ــه ســمت حــوزه مدیری ــد ب حــوزه تولی
مصــرف ببریــم؛ چراکــه االن هــم شــاخص 
ــدت  ــم ش ــا و ه ــرژی م ــرف ان ــرانه مص س

انــرژی مــا ۲ تــا ۲.۵ برابــر متوســط جهــان 
ــه  ــد ایــن عــدد را حداقــل ب اســت. مــا بای
ــط  ــن فق ــانیم و ای ــی برس ــن جهان میانگی
اتفــاق  مصــرف  بهینه ســازی  طریــق  از 
ــاز  ــک ف ــال در ی ــرای مث ــر ب ــد. اگ می افت
پــارس جنوبــی مقــداری ســرمایه نیــاز 
ســرمایه  مقــدار  آن  نصــف  بــا  باشــد، 
می شــود بهینه ســازی کــرد؛ یعنــی مــا 
یــک کاهــش مصــرف پایــدار خواهیــم 
ــت  ــر. دول ــرمایه گذاری کمت ــا س ــت ب داش
و بــه خصــوص وزارت نفــت بایــد بــر 
روی مدیریــت مصــرف متمرکــز شــود. 
ــازی  ــه بهینه س ــئولین ب ــگاه مس ــا االن ن ت
و مدیریــت مصــرف، نگاهــی فانتــزی و 
غیرجــدی بوده اســت امــا وضعیــت اکنــون 
ــمت آن  ــه س ــه ب ــد ک ــاب می کن ــا ایج م

ــم. ــت کنی حرک

- اتــاف گاز کشــور بخاطــر قدیمــی - اتــاف گاز کشــور بخاطــر قدیمــی 
ــت و  ــی باالس ــوازم گرمایش ــودن ل ــت و ب ــی باالس ــوازم گرمایش ــودن ل ب
ــش  ــرای بخ ــازی آن ب ــه نوس ــش هزین ــرای بخ ــازی آن ب ــه نوس هزین
ــا  ــدارد. ب ــکان ن ــردم ام ــی از م ــا بزرگ ــدارد. ب ــکان ن ــردم ام ــی از م بزرگ
ــکاری  ــت راه ــن وضعی ــه ای ــه ب ــکاری توج ــت راه ــن وضعی ــه ای ــه ب توج
ــود  ــکل وج ــن مش ــع ای ــرای رف ــود ب ــکل وج ــن مش ــع ای ــرای رف ب

دارد؟دارد؟

ــه  ــور ب ــالف گاز کش ــی از ات ــه بخش + بل
ماننــد  لوازمــی  اســت.  علــت  همیــن 
بخاری هــای بــا بازدهــی پاییــن وجــود 
ــد کــه این هــا بایــد جایگزیــن شــوند؛  دارن
پنجره هــای  ســاختمان  در  مثــال  یــا 
ــی  ــای معمول ــن پنجره ه دوجــداره جایگزی
شــود. راهکارهــای دیگــری نیــز بــرای 
ــل هوشمندســازی سیســتم  ســاختمان مث
وجــود   ... و  عایق بنــدی  و  گرمایشــی 
ــرای  ــا ب ــن کاره ــادی از ای ــش زی دارد. بخ
ســاختمان های بــزرگ و پرمصــرف دولتــی 
ــوند.  ــام ش ــت انج ــود دول ــط خ ــد توس بای
ــی  ــد مبتن ــم بای ــی از آن ه ــش بزرگ بخ
ــاده ۱۲  ــه م ــود -از جمل ــن موج ــر قوانی ب
قانــون رفــع موانــع تولیــد- بــا فراهم کــردن 
امــکان انجــام پروژه هــای کوچــک توســط 
بخــش خصوصــی انجــام شــود. پروژه هــای 
بهینه ســازی در خانه هــا و ســاختمان ها 
گرچــه کوچــک انــد، امــا بــه علــت تعــداد 

در  جــدی  نقــش  می تواننــد  زیادشــان 
منطــق  داشته باشــند.  مصــرف  کاهــش 
کلــی آن هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه 
اگــر کســی صرفه جویــی کــرد، گواهــی آن 
ــد از  ــن گواهــی بتوان ــد و ای ــت کن را دریاف
طــرف دولــت نقــد شــود؛ یعنــی بــا توجــه 
ــی  ــی از گاز صرفه جوی ــه بخش ــن ک ــه ای ب
شــده و دولــت می توانــد مثــال آن را صــادر 
کنــد، مابــه ازای آن، پــول توســط دولــت به 
بخــش خصوصــی برگــردد. اگــر ایــن اتفــاق 
ــازی در  ــای بهینه س ــام پروژه ه ــد انج بیفت
بــرای  ادارات  و  ســاختمان ها  و  خانه هــا 
ــود و در  ــذاب می ش ــی ج ــش خصوص بخ
ــاق  ــرف اتف ــش مص ــترده کاه ــاد گس ابع

ــاد. ــد افت خواه

ــیله  ــه وس ــرف گاز ب ــرل مص ــیله - کنت ــه وس ــرف گاز ب ــرل مص - کنت
پرداخــت هزینــه واقعــی توســط پرداخــت هزینــه واقعــی توســط 
پرمصرفیــن چقــدر بــه حــل مشــکل پرمصرفیــن چقــدر بــه حــل مشــکل 

ــرد؟ ــد ک ــک خواه ــود گاز کم ــرد؟کمب ــد ک ــک خواه ــود گاز کم کمب

ــن  ــه اصلی تری ــت ک ــن اس ــن ای ــگاه م + ن
ــیاری  ــه بس ــرف ک ــازی مص ــت بهینه س عل
از پروژه هــا را از جملــه تعویــض لــوازم 
منطقــی  گرمایشــی،  و  سرمایشــی 
می کنــد، بحــث قیمــت اســت. قیمــت 
اگــر واقعــی شــود و مــردم هزینــه واقعــی 
را بدهنــد، خیلــی از پروژه هــا و کاهــش 
مصــرف بــرای آنهــا منطقــی می شــود؛ 
امــا بــا توجــه بــه وضعیــت اجتماعــی 
کشــور و فشــارهای اقتصــادی کــه روی 
ــد االن  ــن نبای ــر م ــه نظ ــت، ب ــردم هس م
ــیم؛  ــته باش ــت داش ــدی در قیم ــر ج تغیی
روی  جــدی  اصالحــات  بایــد  البتــه 
نظــام  دهیــم.  انجــام  تعرفه گذاری هــا 
تعرفه گــذاری پلکانــی در گاز االن وجــود 
پرمصــرف  پله هــای  تفــاوت  امــا  دارد 
اقتصــادی  لحــاظ  بــه  کم مصــرف،  و 
ــی دار شــود و  ــد معن ــی دار نیســت؛ بای معن
ــتری  ــه بیش ــرف هزین ــترکین پرمص از مش
دریافــت شــود ولــی اینکــه همــه بخواهنــد 
هزینــه تمام شــده واقعــی را بدهنــد، خیــر. 
ــادی  ــرایط اقتص ــر ش ــردم بخاط ــرض ک ع

نمی دانــم. مناســب 

کاهــش  و  بهینه ســازی 
گاز مصــرف 

مخــزن  در  گاز  ذخیره ســازی 
شــوریجه استان خراســان رضوی

در  گاز  ذخیره ســازی 
مخــزن ســراجه اســتان قــم
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بــه آنکــه مســئولین  باتوجــه  بــه آنکــه مســئولین -  باتوجــه   -
ــه  ــر موضــوع مقــدار نیــاز ب ــه واقــف ب ــر موضــوع مقــدار نیــاز ب واقــف ب
گاز شــهری در زمســتان بودنــد پــس گاز شــهری در زمســتان بودنــد پــس 
چــرا اکنــون بــا ایــن مشــکل مواجــه چــرا اکنــون بــا ایــن مشــکل مواجــه 

ــم ؟ ــده ای ــم ؟ش ــده ای ش

+ اتفاقــا بــه یــک بخشــی از  آن واقــف 
نبوده انــد و زمســتان امســال را پیش بینــی 
میــزان  لحــاظ  بــه  هــم  نکرده بودنــد. 
ــای امســال و هــم گســتردگی  کاهــش دم
ــداری ایــن دمــای  آن در کشــور و هــم پای
پاییــن. ایــن مقــدار قابــل پیش بینــی نبــود 
امــا افزایــش مصــرف بــه طــور کلــی مــورد 
انتظــار بــود. وقتــی بــا ایــن شــرایط مواجــه 
ــتیم  ــه نتوانس ــد ک ــمت تولی ــدیم، از س ش
کاری انجــام دهیــم و تولیــد را افزایــش 
دهیــم، از ســمت مصــرف هــم کــه تقریبــا 
بهینه ســازی  بحــث  و  نکردیــم  کاری 
کــه  کــردم  عــرض  نبردیــم.  پیــش  را 
ــذر  ــرای گ ــی ب ــازی مســئله مهم ذخیره س
از پیــک اســت، ایــن هــم در کشــور خیلــی 
ــون  ــن اکن ــده و بنابرای ــام ش ــف انج ضعی

ــتیم. ــی هس ــن وضعیت ــر چنی درگی

ــن  ــل ای ــرای ح ــه ای ب ــا برنام ــن - آی ــل ای ــرای ح ــه ای ب ــا برنام - آی
مســئله در ادامــه فصــل ســرما مســئله در ادامــه فصــل ســرما 
ــا راه حــل مناســبی  ــا راه حــل مناســبی وجــود دارد و آی وجــود دارد و آی

ــت؟ ــده اس ــه ش ــت؟ارائ ــده اس ــه ش ارائ

بهتریــن  طبیعــی  گاز  ذخیره ســازی   +
البتــه  اســت.  مســئله  ایــن  راه حــل 
ممکــن  کوتاه مــدت  در  ذخیره ســازی 
زمســتان  از  عبــور  بــرای  و  نیســت 
بــا راهکارهــای  فعلــی فقــط می تــوان 
فرهنــگ  ترویــج  مثــل  کوتاه مــدت 
ــای  ــادن پویش ه ــرف و راه افت ــش مص کاه
ــی  ــانه های عموم ــکاری رس ــف و هم مختل
و شــبکه های اجتماعــی و یــا در برخــی 
مــوارد بــا تعطیل کــردن ادارات و دیگــر 
بخش هــا، مســئله را مدیریــت کــرد. بــه جز 
آن حتمــا بایــد وارد راهکارهــای میان مــدت 
ــکار  ــن راه ــویم. اولی ــز بش ــدت نی و بلندم
طبیعــی،  گاز  ذخیره ســازی  بلندمــدت 
ــت  ــط دول ــم توس ــازی گاز ه دوم بهینه س

و هــم بخــش خصوصــی اســت. بــرای 
وجــود  زیــادی  ایده هــای  بهینه ســازی 
دارد امــا متاســفانه ایــن رویکــرد هنــوز بــه 
ــی  ــش حکمران ــا در بخ ــئولین م ــگاه مس ن

نشده اســت. تبدیــل 

- تاثیر اســتانداردنبودن ســاختمان ها - تاثیر اســتانداردنبودن ســاختمان ها 
و اتــاف انــرژی بــه علــت عایق نبودن و اتــاف انــرژی بــه علــت عایق نبودن 
ــی  ــور کل ــه ط ــت؟ ب ــدر اس ــا چق ــی انه ــور کل ــه ط ــت؟ ب ــدر اس ــا چق انه
ــر  ــدر تاثی ــب چق ــدی مناس ــر عایق بن ــدر تاثی ــب چق ــدی مناس عایق بن
خواهــد داشــت و آیــا نیــاز اســت بــه خواهــد داشــت و آیــا نیــاز اســت بــه 

طــور جــدی پیگیــری شــود؟طــور جــدی پیگیــری شــود؟

ــر  ــوال دیگ ــک س ــل ی ــورد را ذی ــن م + ای
بیشــتر  بخواهــم  اگــر  دادم.  توضیــح 
ــازل و  ــازی در من ــوع بهینه س ــاره موض درب
ــت  ــر اس ــم، بهت ــت کن ــاختمان ها صحب س
تاثیــر  و  بهینه ســازی  ظرفیــت  دربــاره 
بهینه ســازی در منــازل و ســاختمان ها و 
ــا  ــازی م ــت بهینه س ــم. ظرفی ادارات بگوی
بســیار زیــاد اســت و مــا می توانیــم مصــرف 
انــرژی خــود را نصــف کنیــم. )باتوجــه بــه 
ــرف  ــر مص ــا ۲.۵ براب ــرانه ای ۲ ت ــه س اینک
جهانــی داریــم( نصــف مقــدار مصرفــی 
ــا  ــت. م ــی اس ــیار بزرگ ــدد بس ــرژی ع ان
نزدیــک ۵.۵ میلیــون بشــکه معــادل نفــت 
خــام، روزانــه مصــرف می کنیــم نصــف 
ایــن را یعنــی تقریبــا معــادل ۲.۷ میلیــون 
ــش  ــم کاه ــام را می توانی ــت خ ــکه نف بش
دهیــم. ایــن خیلــی عــدد بزرگــی اســت و 
ــترس  ــا غیرقابل دس ــال آن را تقریب ــا فع م
ــرف را  ــارم مص ــر یک چه ــا اگ ــم ام می دانی
نیــز کاهــش دهیــم، بــاز مقــدار زیادیســت. 
بایــد توجــه شــود کــه مــا در حــوزه 
ــا  ــم و پروژه ه ــاز راهی ــازی، در آغ بهینه س
ــک  ــا ی ــال ب ــاز بســیار ســاده ترند؛ مث در آغ
تعویــض کولــر و عایق بنــدی و اســتفاده 
راحتــی  بــه  هوشــمند  سیســتم های  از 
ــم  ــق کنی ــازی را محق ــم بهینه س می توانی
ــن  ــگاه بهینه ســازی بی ــه ن ــه شــرط اینک ب
مســئولین شــکل بگیــرد. االن شــرایط 
و تــوان بهینه ســازی فراهــم اســت امــا 
ــن  ــی بی ــن نگاه ــود چنی ــکل عدم وج مش

ــت. ــئولین اس مس

هســت،  جمع بنــدی ای  اگــر  هســت، -  جمع بنــدی ای  اگــر   -
. یییــد ما .بفر یییــد ما بفر

+ ســه رویکــرد بــرای حــل مســئله ناتــرازی 
ــرژی  ــرازی ان ــی نات ــورت کل ــه ص گاز و ب
ــم  ــا کم ک ــون م ــود دارد؛ چ ــور وج در کش
ــم  ــن ه ــل و بنزی ــوزه گازویی ــم در ح داری
ــه  دچــار ناتــرازی می شــویم و مصرفمــان ب
ــرد  ــک رویک ــت. ی ــک شده اس ــد نزدی تولی
ایــن اســت کــه منابــع داخلــی را افزایــش 
دهیــم یــا از صنــدوق توســعه داخلــی 
پــول دریافــت کنیــم تــا بتوانیــم تولیــد را 
افزایــش دهیــم و بدیــن ترتیــب بــه افزایش 
مصــرف پاســخ دهیــم. ایــن عمومــا رویکــرد 
وزارت نفــت و وزارت نیــرو )در حــوزه بــرق( 
ــت  ــن اس ــرد ای ــن رویک ــکل ای ــت. مش اس
کــه پــول و ســرمایه مــورد نیــاز آن در 
ــم  ــرد ه ــک رویک ــدارد. ی ــود ن ــور وج کش
ایــن اســت کــه روی مصــرف متمرکــز 
شــویم و راهــکار اصلــی افزایــش قیمــت و 
آزادســازی آن اســت کــه ایــن راه بــه نظــر 
مــن بــا توجــه بــه شــرایط کشــور، شــدنی 
و عملیاتــی نیســت لــذا مــا از ایــن راه هــم 
ــه  ــم؛ اگرچ ــتفاده کنی ــم اس االن نمی توانی
اصالحــات تعرفــه ای بــه صــورت مــوردی و 
ــی نمی توانیــم  بخشــی انجــام می دهیــم ول

ــم. ــرار دهی ــکار را محــور ق ــن راه ای
ــبت  ــه نس ــردی ک ــن رویک ــاد م ــه اعتق ب
ــد  ــم، بای ــاذ می کنی ــازی اتخ ــه بهینه س ب
از  و  باشــد  همه جانبــه  و  چندوجهــی 
ــن مســئله ورود  ــه ای ــف ب حوزه هــای مختل
ــف مســئله حــل  ــای مختل شــود و بخش ه
ــی  ــرد ترکیب ــک رویک ــا ی ــی ب ــود؛ یعن ش
مســئله ناتــرازی را حــل کنیــم. در چنیــن 
ــا  ــتر ب ــد بیش ــد تولی ــم بای ــردی ه رویک
ــرد و  ــق بگی ــی رون ــش خصوص ــع بخ مناب
ــادی از  ــات زی ــد اتفاق ــرف بای ــم در مص ه
جنــس سیاســت های غیرقیمتــی اتفــاق 
بیفتــد و هــم در سیاســت های قیمتــی 
بایــد چنــد راهبــرد اتخــاذ شــود در حــوزه 
ســاختاری بایــد راهبــرد چندوجهــی ایجــاد 
شــود تــا آرام آرام نــگاه ســمت بهینه ســازی 
مصــرف کــه نیــاز بــه منابــع مالــی جــدی 

ــرود. ــدارد، ب ن

بــه طــور حتــم در چنــد هفتــه اخیــر خبرهــا و 
ــدام  ــر دســتگیری و اع ــی ب ــی مبن صحبت های

ابرجاســوس انگلیســی را شــنیده اید.
علیرضــا اکبری، در ســال ۸۱ بازنشســته شــده 
ــی روی  ــاری و پژوهش ــای تج ــه فعالیت ه و ب
ــن  ــن خائ ــی ای ــا دوران جاسوس ــود؛ ام آورده ب

ــه دو بخــش تقســیم می شــود: ــت ب مل
ــرار و  ــد از ف ــا ۸۸  ۲- بع ــال ۸۳ ت  ۱- از س

ــور. ــه کش ــدد ب ــت مج ــپس بازگش س
دربــاره نحــوه جــذب ایــن فــرد توســط 
زیــادی  توضیــح  اطالعاتــی  سیســتم های 
نوشــته های  طبــق  امــا  نمی دهیــم؛ 
ــق  ــرد از طری ــا ف ــی ب ــای داخل خبرگزاری ه
قســمت ویــزای ســفارت انگلســتان در تهــران 
مامــوران  بــه  و  می شــود  گرفتــه  ارتبــاط 
ســرویس جاسوســی انگلیــس )SIS( معرفــی 
می شــود. جــرج، مارکــو، جســیکا، کالیــن، 
اســامی مســتعاری هســتند   … و  دیویــد 
کــه افســران  MI6 جلســات مختلفشــان 
ــد.  ــرار می دادن ــتفاده ق ــورد اس ــری، م ــا اکب ب
نکتــه جالــب توجــه اعترافــات اکبــری، تعــداد 
و کیفیــت پرســش های افســران انگلیســی 
اســت؛ از وی ۲۰۰۰ ســوال پرسیده شــده و 
ــت  ــی صحب ــراد ایران ــام از اف ــاره ۱۷۸ ن درب
ــام شــهید دانشــمند فخــری زاده  ــه ن شــده ک

نیــز جــز آنهــا بوده اســت.
یکــی از راه هــای جلــب اعتماد و انگیزه بخشــی 
ــه  ــت ک ــت اس ــای تابعی ــوس ها اعط ــه جاس ب
ــاره علیرضــا اکبــری نیــز صــدق می کنــد.  درب
 ILR ایــن فــرد طبــق اعترافــات خــود کارت
دریافــت کــرده کــه بــه مثابــه اجــازه نامحــدود 
بــرای اقامــت اســت. کارفرمایــان علیرضــا 
ــد  ــون پون ــدود ۲ میلی ــوع ح ــری در مجم اکب
بــه او پرداخــت کرده انــد و حتــی بــه محکــوم 
ــن  ــتفاده از ای ــر اس ــی ب ــی مبن ــه سفارش علی
مبالــغ در خــارج از ایــران داشــته اند. ایــن 
ــامل  ــان ش ــات کارفرمای ــارغ از خدم ــغ ف مبال
هزینــه پــرواز و هتــل و تامیــن منــزل در 
ایــن  بــرای خانــواده  اروپایــی  کشــورهای 

شــخص بوده اســت.
علیرضــا اکبــری در ســال ۹۶ کــه دبیــر شــعام 
بــود، در یادداشــتی تعریــف و تمجیدهــای 
فراوانــی از علــی الریجانــی، حســن روحانــی و 
علــی شــمخانی می کنــد و در یادداشــت خــود 
ــم  ــت نه ــخصا دوره دول ــد »ش ــوان می کن عن
و دهــم )محمــود احمدی نــژاد( را نادیــده 
می گیــرم و از آن عبــور می کنــم هرچنــد 
ــت  ــای امنی ــترین هزینه ه ــه بیش ــم ک می گوی
و   ..... وارد شده اســت  دوران  ایــن  در  ملــی 
دوره  آن  در  اندیشــمند  و  فکــور  نیروهــای 

ــدند« ــل نش تحم
  نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت که جاســوس 
ــن  ــس ای ــی انگلی ــاله ســرویس اطالعات ۱۵ س
دربــاره  دســتگیری  از  قبــل  را  صحبت هــا 
دوران دبیــری ســعید جلیلــی بــر ایــن مســند 
ــن  ــب توجــه ای ــوان می کند.جلوه هــای جال عن
ــری ســابقه  ــدارد، علیرضــا اکب ــی ن ــرد تمام ف
۷۰ مــاه جبهــه داشــته و در مصاحبــه ای 
ــودم  ــن خ ــد »م ــتگیری می گوی ــل از دس قب
مالحظــات حفاظتــی و امنیتــی را بــه دوســتان 

گوشــزد می کنــم.« 
ــدام  ــم اع ــدور حک ــمی ص ــالم رس ــس از اع پ
ایــن جاســوس توســط قــوه قضائیــه، بســیاری 

دربــاره  غربــی  شناخته شــده  مقامــات  از 
ــه   ــد و از هم ــرایی کردن ــرد داستان س ــن ف ای
ریشــی  شــدیداللحن  صحبــت  جالب تــر 
ــه در  ــود ک ــا ب ــر بریتانی ــوناک نخســت وزی س
ــد.  ــر ش ــوس ظاه ــن جاس ــع ای ــت مداف قام
ــن خبــر را  ــز ای ــی نی ــی و عرب رســانه های غرب
ــالف دو  ــاس اخت ــه و اس ــایعات بی پای ــه ش ب
ــا  ــد؛ ام ــط دادن ــران رب ــی در ای ــاد اطالعات نه
ــج(  ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــم س می دانی
ــوم  ــه های ش ــدت نقش ــن م ــه در ای ــد ک بودن
عبری-عربی-غربــی بــرای ایــران را نقــش 
بــرآب کردنــد و ایــن دســت صحبت هــا از 

روی درماندگــی آنهاســت.

ابرجاسوسابرجاسوس

چرا جاسوس من رو اعدام 
کردییییی رژیم بـــد

»این اقدامی بی رحمانه و بزدالنه 
توسط یک رژیم وحشی بود.«
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