یکشنبه  ۱خرداد 1401

◾

ددستچين
ستچين

درمان بیماران
نادر رایگان
میشود

مدیرعامل بنیاد
بیماریهای نادر از
وعده زیر پوشش
قرار دادن 100درصد
هزینههای درمان
بیماران نادر خبر داد.
حمیدرضا ادارکی
به فارس گفت :با
تصویب سند ملی
بیماریهای نادر
با بیمه سالمت
رایزنی انجام شد
تا این بیماران زیر
پوشش قرار گیرند.
مدارک 2هزارو700
بیمار نادر به بیمه
سالمت ارسال شده
و بیمه سالمت قول
داده 100درصد
هزینههای دارو
و درمان بیماران را
پوشش دهد.

جامعه

◾چقدر ابلهانه است!
احــمــد محیط طباطبایی ،رئــیــس ایکوم
ایران به ایسنا گفت :اوایل دهه  ۸۰به آقای
عالقهمندان ،معاون وقت آموزش و پرورش
گفتم اگر جای شما بودم به آنچه هویت ماست ،نمره
نمیدادم .دانشآموز باید با عالقه آنها را یاد بگیرد .به
درس میراث فرهنگی دانشآموز نمره  ۱۴بدهیم ،چقدر
ابلهانه است!
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محمود مصدق «هموطن!
چراغ خانهات همیشه روشن!
بــرق را درســت مصرف کنیم؛
در قرعهکشی صرفهجویی در
مصرف آب همه برندهاند ،هر
قــطــره یــک امــتــیــاز؛ بــا مصرف
درسـ ــت ،ص ــدای پ ــای آب را همیشگی کنیم؛
يک چراغ روشن بهتر از صد چلچراغ خاموش
است و.»...
اینها تنها بخشی از دهها پیامی است که مدیران
سازمانها و متولیان تأمین انرژی برای خانوادهها
ارسال میکنند تا به وظیفه خود برای بهینهسازی
مصرف انرژی در بخش خانگی عمل کنند.
در اینکه مــیــزان مصرف ان ــرژی در کشور مــا در
مقایسه با سایر کشورها باالست تردیدی نیست؛
اما پرسش این است چقدر از این حجم در بخش
خانگی مصرف میشود و آیا میتوان با وادار کردن
خانوادهها به مصرف کمتر ،به نگرانیها در این
خصوص برای همیشه پایان داد؟

◾

◾نخبگانی که کنکور قبول نمیشوند
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،ابوالفضل بــاقــری فــرد؛
معاون آمــوزشــی وزارت بهداشت گفت:
۷۵هــزار نفر از داوطلبان کنکور به عنوان
سرریز هستند ،با وجــود اینکه از نخبگان و با معدل
19.5هستند اما قبول نمیشوند .باید بهگونهای عمل
شود تا این افــراد بتوانند در دانشگاههای بینالملل
پزشکی پذیرش شوند.

در حال حاضر ظرفیت حداقل  30درصد
صرفهجویی مصرف برق در بخش خانگی وجود
دارد و برای تحقق آن راهکارهایی موجود است
که اغلب آنها نیز حتی بیهزینه هستند .در
واقع باید گفت در کنار راهکارهای تعرفهمحور،

◾

◾خانوادهها تمایلی به فرزندآوری ندارند
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد
جــواد محمودی؛ رئیس کمیته مطالعات
جمعیت ش ــورای عالی انــقــاب فرهنگی
گفت :ازدواج صورت میگیرد ،اما خانوادهها تمایلی
به فرزندآوری ندارند و این موجب کاهش باروری شده
است .سنین  ۱۸و  ۲۳تا  ۳۵سال تا سال  ۲۰۳۰و نهایتا ًتا
سال  ۲۰۳۵فرصت ازدواج و فرزندآوری دارند.

راهکارهای مبتنی بر آموزش و آگاهسازی نیز
میتواند مؤثر باشد و البته انجام همزمان هر دو
راهکار تأثیر بسزایی خواهد داشت .مث ً
ال از آنجا
که در تابستان مهمترین دلیل افزایش مصرف
برق مربوط به وسایل سرمایشی است ،هموطنان

یکنند؟
خانوارهای ایرانی در مقایسه با بقیه دنیا چقدر برق مصرف م 

مصرف انرژی روی دور ِتند!

◾

◾مصرف ما و مصرف دنیا
دکتر سید وحید احمدی ،کارشناس مسئول
ســنــجــش و تــحــلــیــل ب ــه ــرهوری س ــازم ــان ملی
بهرهوری در پاسخ به قدس میگوید40 :درصد
برق تولیدی در کشور در بخش خانگی مصرف
مـیشــود ،در مــورد مصرف آب هــم طبق آمــار،
ســرانــه مــصــرف آب بــخــش خــانــگــی مــا تــفــاوت
آنچنانی با میانگین جهانی نــدارد ،یعنی االن
در کشور بــه ازای هــر نفر در روز متوسط۱۸۰
لیتر آب مصرف میشود در حالیکه ایــن رقم
در برخی کشورها مثل آمریکا به حــدود 300
لیتر و در کانادا به  ۳۳۰لیتر میرسد .مصرف
آب در بخش خانگی مــا تنها  7درصــد از کل
مــصــرف آب کــشــور اســت کــه حــتــی بــا تشویق

م ــردم بــه صــرفـهجــویــی و رســیــدن ای ــن رق ــم به
3درص ــد بــاز دردی از بــحــران کــم آبــی مــا را کم
نمیکند .بنابراین مشکل بحران آب را باید در
جای دیگری یعنی بخش کشاورزی و صنعت
جستوجو کرد.
اما سرانه مصرف گاز در بخش خانگی ایران  6برابر
میانگین جهانی اســت .سرانه مصرف جهانی
حدود  0.18تن معادل نفت خام به ازای هر نفر
است؛ در حالیکه در ایران حدود  1.1تن است .به
طوری که مصرف گاز ما در بخش خانگی با میزان
مصرف گاز قاره اروپا که جمعیتش حدود  ۶برابر
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ایران است برابری میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که برای بهینه شدن
فرهنگ مصرف صحیح در بخش خانگی چه
باید کــرد ،میگوید :فرهنگسازی بــرای کاهش
مصرف در جای خود الزم است؛ اما تا زمانی که
الزام قانونی در این خصوص وجود نداشته باشد
نتیجه نخواهیم گرفت؛ مثال ًتبصره  ۱۹مقررات
ملی ساختمان بــایــد احــیــا شــود و تــا زمانیکه
ساختما نها ایــن قانون را رعایت نکنند نباید
مجوز پایان کار صادر شود و معاملهای صورت
پــذیــرد ،یعنی شــهــرداریهــا در ایــن میان نقش
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◾

◾زمان کمی باقی است
بــه گ ــزارش آنــا ،مجید احــمــدی ،مدیرکل
فرهنگی وزارت بهداشت گفت :االن بیش
از هشت سال از ابالغ سیاستهای کلی
جمعیت میگذرد و کمتر از  ۶سال تا بسته شدن پنجره
فرصت داریــم ،قانون جمعیت سال  1400در مجلس
مصوب شد اما هنوز بسیاری از مواد این قانون اجرایی
نشده است.

میتوانند با قرار دادن درجه کولرهای گازی
خود روی  25درجه و تنظیم کولرهای آبی روی
دور ُکند ،بهراحتی در مصرف برق به میزان حدود
20درصد صرفهجویی و به پایداری شبکه برق
کمک شایانی کنند.

بسیار مهمی دارند .از سوی دیگر دولت نیز باید
برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای
دولتی از طریق هوشمند کردن آنها اقدام کند
تا مردم با مشاهده این عمل ،تشویق به مصرف
بهینه انرژی در بخش خانگی شوند.

◾

◾حدود  ۱۴تا  ۱۷هزار مگاوات برق کمبود داریم
حــســیــن مــهــریــان ،رئــیــس انــجــمــن ب ــه ــرهوری
صنعت بــرق ایــران نیز چنین نگاهی دارد و به
ما میگوید :مصرف برق در بخش خانگی کمی
نسبت به متوسط جهانی باالتر است؛ اما نبود
ســرمــایـهگــذاری و ساخته نــشــدن نیروگا ههای
جــدیــد طــی یکی دو دهــه اخــیــر سبب شــده در
ایــن بخش بــا مشکل مــواجــه شــویــم .یعنی اگر
نیاز مــردم بــه بــرق ،سالیانه بین  ۵تــا  7درصــد
افزایش مییابد -که این موضوع به دلیل افزایش
جمعیت و تجهیزات برقی است -بنابراین باید
حداقل همین میزان افزایش تولید برق را داشته
باشیم تا پاسخگوی نیاز مــردم باشیم؛ امــا این
اتــفــاق در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور
نیفتاده است و االن در کشور حدود  ۱۴تا  ۱۷هزار
مگاوات برق کمبود داریم که تاثیرش را مردم در
ماههای آینده احساس میکنند.
وی ضعف فرهنگی را مهمترین دلیل باالتر بودن
ســرانــه مــصــرف بــرق در بخش خانگی ای ــران از
میانگین جهانی میداند و میگوید :در زمستان
خیلی از خانوارها وقتی میبینند دمای اتاق باال
رفته به جای کم کردن درجه شوفاژ ،پنجرههای
ساختمان را باز میکنند و ...چون قیمت انرژی در
ایران پایین است و کمی هم راحتطلب هستیم
در نتیجه در مصرف انرژی اسراف میکنیم.
وی در همین زمینه م ـیافــزایــد :هرچند مــردم
بیش از میانگین جهانی ان ــرژی بــرق مصرف
میکنند امــا ایــن مــوضــوع در آن حــدی نیست

کــه مــدیــران دســتــگــا ههــای مسئول قصورشان
را در تأمین نکردن انــرژی کافی به گــردن مردم
بیندازند .بخش عمده مشکل در ایــن بخش
متوجه زیرساختهای تولید برق در کشور است
نه مصرف باالتر از نـ ُـرم جهانی از ســوی مــردم.
ضمن اینکه ما باید مردم را به بهینه مصرفکردن
ان ــرژی عــادت دهیم کــه یکی از راهــکــارهــای آن
افزایش قیمت انــرژی است چون قیمت پایین
انرژی مساوی با افزایش مصرف از سوی بسیاری
از شهروندان اســت .البته بــرای افزایش قیمت
انرژی ابتدا باید حقوق کارگران و کارمندان به حد
مناسب افزایش یابد.

◾

◾حدود  80درصد از مشترکان خانگی کمتر از
الگو مصرف میکنند

دکتر عبداالمیر یاقوتی ،مدیرکل امــور ان ــرژی و
مشتریان صنعت بــرق هــم در پــاســخ بــه قدس
میگوید :حدود 80درصد مشترکان خانگی کمتر
از الگو مصرف میکنند که این تعداد در مجموع
50درصد از مصرف بخش خانگی کشور را به خود
اختصاص میدهد در حالی که 20درصــد دیگر
مشترکان 50درصد از برق بخش خانگی را مصرف
میکنند؛ یعنی 20درص ــد مشترکان بــه ان ــدازه
80درصد از مشترکان برق مصرف میکنند.
یاقوتی در پاسخ به این پرسش که آیا بدون تغییر
نگاه در سیاستگذاریها و یکپارچگی فرایندها،
راهکار افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف
انرژی میشود ،میگوید :طبیعتا ًافزایش نرخ برق
در پلههای باالی مصرف ،در کاهش مصرف تأثیر
خواهد داشت به شرط آنکه قیمت ثابت فرض
شــود .نتیجه ایــن اقــدام پس از هدفمند نمودن
یارانهها در سال  89مشهود بود .همچنین توسعه
بخش خصوصی در عرصه انرژی نقش مؤثری در
اصالح اقتصاد و قیمت برق خواهد داشت.

