
1400/09/10 - 1400/09/13

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 1400/9/10 تا 1400/9/13



1400/09/13 - 1400/09/10فهرست اخبار

بهینه سازي 3 فرهنگ سازي و فناوري راهگشاي  09:07 دانش نفت

6 جاي خالی انرژي هاي تجدید پذیر در سبد انرژي کشور 08:28 واحد مرکزي خبر

8 پورشه با هدف کاهش انتشار کربن در استارتاپ آلمانی سرمایه گذاري می کند 01:27 دیجیاتو

9 انرژي بادي ثروتی نهفته در دل کویر داورزن خراسان

» برگزار شد انرژي هاي تجدیدپذیر 11 میزگرد «آینده انرژي با نگاه به فناوري  21:43 ایلنا

13 یک معامله برد برد و روزنه جدید براي گاز ایران تا اروپا 09:42 ایلنا

بنزین و گازوئیل در ایران 2 برابر متوسط جهانی 17 مصرف سرانه  08:26 فارس نیوز

19 انرژي پاك به منبع اصلی تأمین برق ترکیه تبدیل شد 12:16 برق نیوز

20 نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا 2045 11:32 مشرق

بنزین یارانه اي بنزین آزاد از  21 پیشی گرفتن مصرف  11:29 واحد مرکزي خبر

22 رئیس مجلس شوراي اسالمی : /مصرف روزانه انرژي در کشور معادل بیش از 5 میلیون بشکه ن... 11:13 شانا

23 نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا 2045/ پیش بینی کاهش مصرف زغال سنگ و افزایش... 11:02 فارس نیوز

25 تبادل انرژي کشور چقدر است؟ آفتاب یزد

انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران 26 آخرین وضعیت تولید  14:00 ایسنا

28 تبادل انرژي کشور چقدر است؟ 13:20 ایسنا

بنزین 29 هشدار وزیر نفت درباره مصرف  دنیاي اقتصاد

بنزین 30 هشدار نسبت به کسري پنهان 14 میلیون لیتري  خراسان

بهینه سازي مصرف سوخت
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دانش نفت

1400/09/13
09:07

بهینه سازي فرهنگ سازي و فناوري راهگشاي 

 

شاید بارها با این تعریف مواجه شده باشیم که میزان مصرف بسیاري از کاالها و نیازهاي شهروندان در کشورها ، بیش از میانگین سایر کشورها یا

میانگین جهانی است .

بهینه سازي شاید بارها با این تعریف مواجه شده باشیم که میزان مصرف بسیاري از کاالها و نیازهاي فرهنگ سازي و فناوري راهگشاي 

شهروندان در کشورها ، بیش از میانگین سایر کشورها یا میانگین جهانی است گاهی در مورد مسائل بهداشتی و سالمت ، همچون میزان مصرف

آب یا نمک و گاهی هم در مورد میزان مصرف انواع انرژي با این تعریف روبه رو می شویم و از آنجا که انرژي هاي فسیلی و تجدیدناپذیر در دنیاي

» نشان دهنده اهمیتی مصرف انرژي امروز ، به یک مؤلفه حیاتی تبدیل شده ، میزان مصرف آن هم اهمیت یافته است در تعریف جهانی ، «شدت 

است که مسئوالن و مردم آن کشور براي انرژي و درست مصرف کردن آن قائل می شوند در این تعریف ، هر واحد انرژي براي هر واحد تولید

ناخالص داخلی محاسبه می شود ، البته واحدهاي مختلفی متناسب با هر کشور و اقتصاد آن براي این اندازه گیري مورد استفاده قرار می گیرد می

شدت انرژي کمتر باشد ، نشان شدت انرژي بیانگر قیمت یا هزینه باالي تبدیل انرژي به تولید ناخالص داخلی است و هرچه  توان گفت که 

» یکی از شاخص هاي شدت انرژي دهنده قیمت یا هزینه پایین تر تبدیل انرژي به تولید ناخالص داخلی است از سوي دیگر ، همین عامل «

اقتصاد سالم و توسعه یافتگی در کشورهاست که می توانند با برنامه ریزي استراتژیک ، کنترل درستی بر منابع انرژي و منابع آب و هوایی و

جغرافیایی خود داشته باشند 

شدت انرژي ، چند عامل مهم تأثیرگذار بر کشورهاي مختلف وجود دارد؛ «وسعت جغرافیایی و عوامل آب و هوایی» ، «استفاده درست و در مورد 

همه جانبه از شبکه هاي اطالعاتی و مخابراتی و اینترنت» ، «میزان درآمد» ، «قیمت انرژي» ، «نسبت سرمایه نیروي کار» ، «گسترش

« شدت انرژي شهرنشینی» و به خصوص «وضعیت اقتصاد و تجارت» ، «کشاورزي و شبکه هاي حمل ونقل» در هر کشور تأثیري مستقیم بر «

دارند . حاال اگر همین چند عامل گفته شده را متناسب با آنچه در کشورمان وجود دارد ، محاسبه کنیم ، متوجه خواهیم شد که چرا بر اساس

مصرف انرژي در ایران 2 5 برابر مصرف جهانی است در آمارهاي جهانی که هر سال بررسی مجدد و به روزرسانی استانداردهاي جهانی ، میانگین 

مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است این موضوع سال هاست می شود ، ایران همچنان در میان 10 کشوري قرار دارد که بیشترین میزان 

که به عنوان یک موضوع مهم و نگران کننده ، مرکز بحث و نظر قرار دارد تا عوامل و ریشه هاي اصلی ، شناسایی و راهکارهایی براي آن پیدا شود

، اما اثرگذاري این بررسی ها در زندگی عموم مردم ، به شکل مطلوب دیده نمی شود آخرین اعالم این بوده که ایران ، نهمین مصرف کننده انرژي

مصرف انرژي ایران به بیش از 0  دنیاست و شاخص شدت 

63 درصد رسیده و طبق آمار ، مجموع میزان مصرف و تلفات انرژي از عرضه ، سبقت گرفته و این موضوع می تواند در آینده ، ایران را به واردکننده

انرژي تبدیل کند یا همچون کمبود منابع آب که امروزه با بحران آن مواجه شده ایم ، در مورد انرژي هم صدق کند ، به طوري که روزي با بحران

تأمین منابع انرژي هم مواجه شویم ، اما در مورد ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان و تولیدکنندگان منابع فسیلی ، داستان فرق می کند و

مصرف انرژي اهمیتی ندارد و ما به منابع بی پایانی متصل هستیم . نباید تصور کرد که شدت 
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شدت انرژي در ایران از جمله موضوعات مهم و قابل بررسی در میان کارشناسان و دانشگاهیان ، به خصوص مسئوالن بررسی دالیل باال بودن 

اجرایی بوده که در این میان ، وزارت نفت به عنوان مسئول مستقیم در حوزه انرژي توجه و ورودي مستقیم به این موضوع داشته است سهم بخش

مصرف انرژي در ایران ، دالیل مختلفی مطرح شده است  هاي خانگی ، صنعتی و نیروگاهی باید کم شود در مورد باال بودن میزان 

بدون شک چند عامل مهم استفاده درست و همه جانبه از شبکه هاي اطالعاتی و مخابراتی و اینترنت ، قیمت پایین انرژي ، مدیریت فضاهاي

عمومی و نیروي کار ، گسترش شهرنشینی و استفاده از انواع لوازم مصرفی با مصرف باالي انرژي ، مدیریت اقتصاد و تجارت ، کشاورزي و شبکه

انرژي هاي تجدیدپذیر و تجهیزات اختصاصی براي مصرف هاي حمل ونقل و نوع مدیریت آنها با فناوري هاي روز و تأخیر در حرکت به سمت 

کم ، بیشترین سهم را دارند ، البته برخی دیگر از کارشناسان روي موضوع مهم فرهنگ سازي و ضرورت توجه و پرداختن بیشتر به موضوع کاهش

مصرف یا مصرف بهینه در همه زمینه هاي انرژي تأکید دارند .  

به عبارتی ، برخی کارشناسان بر اعمال روش ها و اقدام هاي از سوي دولت ها و مسئوالن اجرایی و به شکل دستوري براي شهروندان تأکید می

مصرف انرژي ، باید از سوي شهروندان پذیرش و اجرا شود تا بتوان کنند و برخی دیگر بر این باورند که این روش ها و اقدام هاي پیشگیرانه در 

روي گستردگی و اثرگذاري همیشگی آن حساب باز کرد . از سوي دیگر ، برخی کارشناسان می گویند اگر دو عامل فناوري و تجهیزات مورد استفاده

در بخش انرژي را به شکل ساده ، در دسترس ، ارزان و فراگیر در اختیار شهروندان قرار دهیم ، دو بخش دولت و مردم با هم مشارکت کرده و

مصرف انرژي کاهش می یابد این همان بخشی است که می توان گفت در ایران ، هنوز زمینه سازي کافی و مناسبی براي آن ایجاد نشده و

مصرف انرژي با کمک فناوري و تجهیزات روز دنیا ترغیب نمی شوند ، حتی اگر روند رشد قیمت انرژي افزایشی باشد در شهروندان براي کاهش 

مصرف انرژي در هر سه بخش خانگی ، صنعت و نیروگاهی ایران باالست و موضوع فناوري جدید و تجهیزات روز ، عالوه بر بخش حال حاضر ، 

خانگی در مورد تجهیزات موجود در صنعت و نیروگاه ها به روز نیستند و عمومًا با راندمان پایین فعالیت می کنند 

مصرف انرژي داشته اند و در سال هاي اخیر ، بسیاري از صنایع و شرکت هاي اصلی در صنایع مادر مثل نفت ، تالش هایی در خصوص کاهش 

مصرف انرژي در شرکت ها و واحدهاي عملیاتی و ستادي صورت می گیرد تا منشأ هدر رفتن انرژي به عنوان نمونه ، ممیزي هاي مختلفی براي 

مصرف بهینه انرژي تبیین شود . دولت ها در چند دهه گذشته ، دستورعمل هاي مختلفی را ، تشخیص داده شده و دستور عمل هاي الزم براي 

مصرف انرژي در سه بخش خانگی ، صنعتی و نیروگاهی تعیین و اعمال کرده اند جدا از مدل طرح ها و نحوه اجراي آنها ، اثرگذاري براي کاهش 

که این طرح ها تاکنون در میان عموم جامعه یا کارکنان دولتی داشته اند ، از اهمیت باالیی برخوردار است به همین دلیل ، جدیت دولت در اجراي

ابالغیه هاي خود اهمیت زیادي دارد 

جواد اوجی ، وزیر نفت که از زمان شروع به کار خود ، روي موضوع تأمین کامل گاز زمستان و جلوگیري از قطعی احتمالی گاز تأکید داشت ، از

مصرف انرژي را ابالغ کرد؛ ابالغیه اي که در همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و همان ابتداي فصل پاییز ، شیوه نامه هاي صرفه جویی در 

مصرف انرژي کشور و اجراي اصالح الگوي استاندارد ، با کمک سازوکار قانونی تأکید کرده و خصوصی باید اجرایی شود . اوجی بر لزوم مهار 

معتقد است که با این روش ها در بخش خانگی ، شاهد کاهش مصرف خوبی در زمینه انرژي خواهیم بود 

از امروز به بحران آینده توجه کنیم کارشناسان و تصمیم گیران ، عمومًا در بسیاري از موضوعات مرتبط با بشر ، با توجه به سوابق و گذشته جمعیت

مصرف انرژي نیز میزان گسترش جمعیت ، هاي انسانی ، آینده نگري جامعی را در نظر می گیرند و در مورد 
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مصرف انرژي هاي تجدیدپذیر و جایگزین می تواند پیش بینی خوبی از آینده  شهرنشینی و استفاده از فناوري هاي جدید و حرکت به سمت 

انرژي در هر کشور ارائه کند . پیش بینی این است که تا سال 2050 دوسوم جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و با این حساب ، جمعیت

مصرف انرژي در شهرهاي بزرگ ایران در چند هاي انسانی با چالش هاي دیگري ، به خصوص در حوزه انرژي دست وپنجه نرم خواهند کرد روند 

دهه گذشته ، رشدي بیش از 5 برابر داشته و افزایش جمعیت هاي شهري ، بدون مالحظه هاي زیرساختی در مورد انرژي ، این نگرانی را بیشتر می

کند در شرایطی که از سال ها قبل ، سیاست هاي کالنی همچون سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري تبیین شده ، الزم

مصرف بهینه انرژي حرکت کنند و موضوع مدیریت مصرف در دستور کار جدي دولت است تمام ارکان سیاسی و علمی به سمت مدیریت ، اجرا و 

ها قرار گیرد موضوع مهم دیگر اثرات زیست محیطی ، مصرف بی رویه انرژي است که دیگر این موضوع را نمی توان براي یک کشور و مردم آن

گازهاي گلخانه اي یا سوختن انرژي هاي محدود کرد و بدون شک اثرات آن براي همه کشورها و ساکنان این کره خاکی خواهد بود میزان انتشار 

فسیلی از مبدأ تا خانه شهروندان و به موضوعات نگران کننده بین المللی تبدیل شده است در این شرایط ما هم به عنوان کشوري که منابع عظیمی

انرژي هاي تجدیدپذیر و نو را بیشتر از انرژي هاي فسیلی داریم ، عالوه بر کاهش مصرف و بهینه شدن آن ، باید خیلی زود سهم مان از بازار 

کنیم و مهم تر اینکه این مشارکت را تا خانه هاي مردم برسانیم منبع : هفته نامه مشعل
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جاي خالی انرژي هاي تجدید پذیر در سبد انرژي کشور

 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي خبرگزاري صداوسیما با وجود اینکه ایران یکی از کشور هاي مستعد براي نصب نیروگاه هاي تجدید پذیر به ویژه از

نوع خورشیدي و بادي است ، اما تاکنون فقط 900 مگاوات از این نوع نیروگاه در کشور نصب شده است رقمی که در مقابل ظرفیت 140 هزار مگاواتی

قابل نصب بسیار ناچیز به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي خبرگزاري صداوسیما با وجود اینکه ایران یکی از کشور هاي مستعد براي نصب نیروگاه هاي تجدید پذیر به ویژه

از نوع خورشیدي و بادي است ، اما تاکنون فقط 900 مگاوات از این نوع نیروگاه در کشور نصب شده است رقمی که در مقابل ظرفیت 140 هزار

مگاواتی قابل نصب بسیار ناچیز به نظر می رسد 

سوخت مصرف گاز در کشور بسیار افزایش یافته تولید برق به دلیل تامین نشدن  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی در این روز هاي سرد پاییزي که 

سوخت نیروگاه ها از گاز تامین می نیروگاه ها با کمبود مواجه شده است دلیل آن هم اولویت بخش خانگی براي تامین گاز است بنا براین ، چون 

سوخت نیروگاه ها را کاهش می دهد که این به معناي افزایش مصرف گاز در بخش خانگی افزایش پیدا می کند وزارت نفت سهم  شود وقتی 

احتمال بروز خاموشی ها است . غالمرضا رخشانی مهر معاون امور توزیع شرکت توانیر با اشاره به اعمال خاموشی در بزرگراه ها می گوید : خاموشی

ها با تعدیل چراغ هاي معابر بصورت یک درمیان انجام شده و روشنایی ها در بزرگ راه ها به حداقل خواهد رسید طبق برنامه ششم توسعه دولت

مکلف شده است سهم انرژي هاي تجدید پذیر و پاك را باسرمایه گذاري بخش خصوصی داخلی و خارجی تا پایان سال 1400 به 5 درصد از

ظرفیت برق کشور برساند؛ موضوعی که تاکنون فقط یک درصدش محقق شده است 

اکبر ادیب فر عضو هیئت رئیسه انجمن انرژي هاي تجدید پذیر با اشاره به محقق نشدن برنامه ششم توسعه و مغفول ماندن این نوع انرژي درسبد

انرژي هاي کشور می گوید : دولت خرید تضمینی 20 ساله را براي سرمایه گذاران پیشنهاد کرد که این طرح سبب جذب سرمایه گذاران زیادي به

این عرصه شد ، اما در دو تا سه سال اخیر به دلیل پرداخت نشدن به موقع مبالغ خرید تضمینی ، توسعه این نوع نیروگاه ها در کشور کند شد . از

مجموع 85 هزارمگاوات نیروگاه حرارتی نصب شده در کشور در تابستان امسال فقط 53 هزار مگاوات برق تولید شد این میزان در مقابل بیش از 65

هزار مگاوات تقاضایی که براي برق وجود داشت خاموشی هاي تابستان را رقم زد و این درحالی است این کمبود تولید در زمستان نیز به دلیل تامین

نشدن گاز ادامه دارد محمود کمانی رئیس سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي ایران گفت : واقعیت این است که حتی در کشوري

مانند ایران با ظرفیت باالي منابع گازي نیز ما در تولید برق با مشکل مواجه شدیم بنابر این توسعه آتی را نمی توانیم صرفا بر مبناي نیروگاه هاي

سوخت قادر به تولید برق است کمتر از یکسال طول می کشدالبته نگهداري آن بسیار فسیلی ادامه بدهیم نصب یک نیروگاه خورشیدي که بدون 

ساده است و هیچ آالیندگی نیز ندارد با این وجود این صنعت چند سالی است که براي سرمایه گذاران دیگر جذابیتی ندارد آقاي امیري یکی از

سرمایه گذاران انرژي هاي تجدید پذیر می گوید : سال 96 قیمت خرید تضمینی برق 490 تومان بود که با توجه به قیمت ارز در آن زمان هر

کیلووات ساعت برق تجدید پذیر 11 سنت خریداري می شد که قیمت مناسبی بود ، اما هم اکنون
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واحد مرکزي خبر
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این رقم به 2 سنت رسیده که پروژه را از توجیه اقتصادي خارج کرده است آقاي عباسی سرمایه گذار دیگري نیز می گوید : در سال 98 تولید

کنندگان برق از انرژي تجدید پذیر فقط توانستند 50 درصد ازدرآمد خود را از دولت دریافت کنند و این رقم در سال 99 به 27 درصد کاهش یافت 

طبق قانون سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و بهره وري ایران (ساتبا) مکلف است هرکیلووات ساعت برق خورشیدي را 765 تومان و برق بادي را

سوخت صرفه جویی شده پرداخت کند این درحالی است که از زمان تصویب این قانون 655 تومان خریداري کند و هزینه آن را نیز از محل 

تاکنون فقط بدهی انباشته ایجاد شده است .  

رئیس سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي ایران می گوید : سرمایه گذارانی که تاکنون برق تولید کردند حدود 4 هزار میلیارد تومان

از ساتبا طلب کار هستند که از نظر مصوبات دولتی باید تعیین تکلیف شوند که پس از آن ، ما این گروه را به دولت معرفی می کنیم تا بتوانند

سوخت صرفه جویی شده دریافت کنند . به هرحال همه موارد درحالی که جهان گام هاي بسیار بلند و محکمی به سمت توسعه مطالبات خود را از 

انرژي ها ي تجدید پذیر برداشته است سرمایه گذاران ایرانی با موانعی بزرگ بر سر راه توسعه این نوع انرژي هاي روبه رو هستند گزارش از آسیه

سلیمی خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما
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پورشه با هدف کاهش انتشار کربن در استارتاپ آلمانی سرمایه گذاري می کند

 

پورشه ، بخش عمده اي از سهام استارتاپ آلمانی تازه تاسیس 1Komma5 را در اختیار گرفته که هدف آن دستیابی به راهکاري براي به صفر رساندن

تولید دي اکسید کربن است.

پورشه ، بخش عمده اي از سهام استارتاپ آلمانی تازه تاسیس 1Komma5 را در اختیار گرفته که هدف آن دستیابی به راهکاري براي به صفر

انرژي خورشیدي رساندن تولید دي اکسید کربن است برنامه این شرکت ذخیره سازي انرژي ، زیرساخت هاي شارژ براي خودروهاي الکتریکی و 

می شود سرمایه گذاري پورشه که مبلغ آن مشخص نشده است ، به دنباله مجموعه اي از معامالت این شرکت در دو سال گذشته انجام شده است

که شامل استارتاپ TriEye ، نمایندگی آنالین میکروموبایل الکتریکی RidePanda و استارتاپ سنجش مجازي Tactile Mobility می

شود «پاتریک هوك» رئیس پورشه ونچرز اروپا و اسرائیل در این رابطه توضیح می دهد : با این سرمایه گذاري ، قصد داریم بر جاه طلبی خود در

حوزه شهر هوشمند و پایداري تاکید کنیم فلیپ شرودر که قبال در تسال و شرکت سیستم هاي ذخیره انرژي Sonnen فعالیت داشته است و از

انرژي بنیانگذاران 1Komma5 محسوب می شود در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده بود که تمام شرکت ها ، امروزه بر فروش قطعاتی مانند 

خورشیدي یا ذخیره انرژي تمرکز دارند از طرفی دیگر ، هیچ شرکتی در اروپا روي این حوزه متمرکز نیست و به عقیده او این امر مشکالتی را ایجاد

خواهد کرد او اضافه کرد : در حوزه انرژي غیرمتمرکز ، اگر هر خانه داراي پمپ حرارتی و نقطه شارژ و سیستم ذخیره سازي باشد و آن ها در سطح

یک شبکه (یا با یکدیگر) در ارتباط نباشند ، مشکالتی وجود خواهد داشت هدف 1Komma5 این است که همه چیز را از طریق نرم افزار و

همچنین دستاورهاي خود جمع آوري کند به طور خاص ، این استارتاپ به دنبال خرید شرکت هاي پیشرو تاسیسات الکتریکی در آلمان است که بر

انرژي هاي تجدیدپذیر مانند خورشید ، پمپ هاي حرارتی و ذخیره سازي انرژي تمرکز دارند استارتاپ مستقر در آلمان نرم افزار سازمانی را براي

مدیریت این شرکت ها فراهم می کند که به آن ها در انجام وظایف اداري و مدیریت ارتباط با مشتریان کمک خواهد کرد همچنین نرم افزار 

انرژي خورشیدي و ذخیره انرژي را به هم مرتبط می کند شرودر در ادامه اضافه انرژي دیگري نیز توسط این شرکت ارائه می شود که شارژ ، 

انرژي خورشیدي و ذخیره انرژي در سطح کرد ، چیزي که کسب و کار 1Komma5 را جالب می کند ، برنامه آن براي اتصال این قطعات مانند 

خانه و شبکه است بودجه پورشه به رشد این استارتاپ کمک خواهد کرد و طرحی را ارائه می کند که شامل افتتاح چندین خرده فروشی می شود تا

مشتریان در آن بتوانند در مورد اجزاي ساختمانی ضروري یک خانه که مصرف کربن را به صفر می رساند بیاموزند
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خراسان
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انرژي بادي ثروتی نهفته در دل کویر داورزن

 

کالته / اقلیم کویري داورزن با برخورداري از بادهاي مستمر یکی از مناطق مستعد شرق کشور براي سرمایه گذاري در حوزه احداث نیروگاه بادي و تولید

انرژي الکتریسیته است.

کالته / اقلیم کویري داورزن با برخورداري از بادهاي مستمر یکی از مناطق مستعد شرق کشور براي سرمایه گذاري در حوزه احداث نیروگاه بادي و

تولید انرژي الکتریسیته است به گزارش خراسان رضوي ، امروزه استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر مانند باد یکی از گزینه هاي اصلی تولید انرژي

مطرح شده است 

ظرفیت نیروگاه هاي بادي ایران 302 مگاوات است در شرایطی که ظرفیت اقتصادي احداث این نوع نیروگاه ها بیش از 7 هزار مگاوات است که به

طور قطع استفاده از این ظرفیت می تواند در مدیریت اوج بار برق در کشور بسیار موثر و مفید باشد انرژي بادي به عنوان جایگزین مطمئن براي

سوخت هاي فسیلی مورد توجه جهانی قرار گرفته است و برخی مناطق بادخیز ایران با توجه به شرایط خاص آب و هوایی یکی از مناطق مستعد از

نظر استفاده از انرژي بادي براي تولید برق به شمار می رود .  

با توجه به وضعیت کم آبی در کشور و آلودگی زیست محیطی و خاموشی هاي مکرر برق به دلیل کمبود تولید ناشی از خشکسالی و گرماي بیش از

حد ، استفاده از انرژي بادي در مناطقی که از وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی بادهاي غالب و همیشگی مطمئن برخوردار هستند براي تولید برق

و حفظ انرژي هاي فسیلی براي آیندگان ذخیره منابع ملی باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد . اقلیم مناسب و مناطق واجد ظرفیت باالي باد

همچون بادغوس شهرستان داورزن زمینه الزم و مناسبی را براي استفاده و گسترش انرژي باد به عنوان یک منبع انرژي پاك و تبدیل آن به

انرژي هاي تجدیدپذیر به الکتریسیته فراهم کرده است که این ظرفیت توجه بیشتر متولیان امر را می طلبد یک کارشناس برق گفت : استفاده از 

ویژه انرژي باد به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تولید انرژي الکتریکی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد 

سوخت فسیلی است ، افزود : اولین گام در احداث مزارع رضا اسماعیلی با اشاره به این که باد یکی از مظاهر انرژي نوین براي جایگزین شدن 

بادي انجام مطالعات امکان سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاسیس یک نیروگاه بادي از لحاظ فنی ، اقتصادي و زیرساخت هاي

مورد نیاز در یک سایت مشخص با استفاده از توربین هاي بادي معین است . مدیر اداره برق شهرستان داورزن نیز گفت : انرژي بادي در بیشتر

مناطق به مقدار زیاد و به صورت رایگان وجود دارد این انرژي به راحتی قابل تبدیل به انواع انرژي است و به انرژي الکتریکی نیز تبدیل می شود

سید رضا دیواندري افزود : نیروگاه هاي بادي هیچ وقت آلودگی زیست محیطی ندارند و منبع انرژي کامال رایگان و نامحدود است وي تصریح کرد :

براي تولید برق بدون نوسان و دایم الزم است که سرعت باد همواره ثابت باشد البته هزینه نصب و اجراي نیروگاه هاي بادي نسبت به دیگر نیروگاه

ها بیشتر است که یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاري در این زمینه نیز هزینه راه اندازي باالي آن است دیواندري افزود : نبود آالیندگی براي آب

سوخت کامال پایدار از جمله مزایاي توربین بادي وهوا و نبود آثار زیست محیطی مانند معدن کاري و حفاري و نپرداختن هر گونه هزینه براي 

سوخت هاي فسیلی ، باد هرگز تمام نمی شود مدیر اداره برق شهرستان داورزن گفت : توربین ها در هر جایی که به اندازه الزم است و برخالف 

باد باشد کار می کنند برخالف منابع فسیلی که فقط در مناطق خاصی یافت می شوند هزینه هاي بهره برداري انرژي باد برخالف انرژي منابع

فسیلی براي سال ها قابل پیش بینی است نماینده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمی گفت : شهرستان داورزن با برخورداري از اقلیم کویري و

بادهاي مداوم ،
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خراسان
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مستعد احداث نیروگاه هاي خورشیدي و بادي است که سرمایه گذاري در این حوزه نقش موثري در توسعه اقتصادي منطقه خواهد داشت بهروز

محبی با اشاره به ضرورت توجه به نیروگاه هاي بادي و تامین مقرون به صرفه برق در شهرستان داورزن افزود : بادهاي با سرعت و تداوم مناسب

این منطقه ، فرصتی براي احداث نیروگاه ها و پنل هاي بادي است که باید با برنامه ریزي مناسب و ایجاد زیرساخت هاي الزم از این ظرفیت

انرژي هاي تجدیدپذیر و پاك همچون باد و خورشید در منطقه استفاده مطلوب کرد وي اظهار کرد : در دیدار با وزیر نیرو موضوع استفاده از 

کویري سبزوار و داورزن مورد توجه قرار گرفته است محبی گفت : منطقه بادغوس داورزن همچون دیزباد بینالود مستعد احداث نیروگاه ها و پنل

هاي بادي است که باید از این ظرفیت هاي بالقوه در راستاي تولید انرژي الکتریسیته بهره گرفت
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ایلنا
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» برگزار شد انرژي هاي تجدیدپذیر میزگرد «آینده انرژي با نگاه به فناوري 

 

همزمان با کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق که به صورت مجازي در دانشگاه شهید چمران اهواز ، برگزار شد ، میزگرد «آینده انرژي با

انرژي هاي تجدیدپذیر ایران برگزار نیز برگزار گردید . » با همکاري انجمن فناوري  انرژي هاي تجدیدپذیر نگاه به فناوري 

 

همزمان با کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق که به صورت مجازي در دانشگاه شهید چمران اهواز ، برگزار شد ، میزگرد «آینده

انرژي هاي تجدیدپذیر ایران برگزار نیز برگزار گردید . به گزارش » با همکاري انجمن فناوري  انرژي هاي تجدیدپذیر انرژي با نگاه به فناوري 

ایلنا از خوزستان ، در این میزگرد در ابتدا مصطفی رجبی مشهدي مدیرعامل شرکت مدیریت برق ایران ، به سیاست ها ، برنامه ها و نیز محدودیت

انرژي هاي تجدیدپذیر ولی با توجه به انرژي هاي تجدیدپذیر پرداخت وي بیان کرد : با وجود برنامه گسترش  هاي وزارت نیرو در زمینه توسعه 

منابع محدود مالی ، این امر گسترش پیدا نکرده است رجبی مشهدي بر ضرورت تنوع سبد منابع انرژي اولیه براي تولید برق تاکید و بر ضرورت

انرژي هاي تجدیدپذیر با توجه به فعالیت چندین کارخانه تولید توربین هاي بادي و نیز ساخت سلول هاي خورشیدي تاکید بومی سازي فناوري 

کرد 

انرژي هاي تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی اهواز ، با توجه به در ادامه ، حبیب اهللا اعلمی ، مشاور پژوهشکده مطالعات فناوري و عضو آزمایشگاه 

توجه جهانی بر تمرکززدایی ، مقررات زدایی ، کربن زدایی ، دیجیتالی شدن و نیز دمکراتیزه (مردمی شدن) صنعت انرژي ، بیان کرد : روند انرژي در

انرژي هاي انرژي خورشیدي و باد را نشان می دهد و االن شاهد گسترش سریع  انرژي هاي تجدیدپذیر خصوصا  جهان ، گسترش سریع 

سوخت تجدیدپذیر در کشورهاي همسایه هستیم . وي در مورد رفع خاموشی ها در تابستان و زمستان ، بیان کرد : ساخت نیروگاه هاي مبتنی بر 

سوخت مواجهیم و تنها راه چاره ساخت نیروگاه هاي خورشیدي هاي فسیلی مشکل را حل نمی کند زیرا در زمستان ها کماکان با کمبود گاز و 

است 

انرژي هاي تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی اهواز افزود : براي سرعت بخشیدن به این کار مشاور پژوهشکده مطالعات فناوري و عضو آزمایشگاه 

پیشنهاد می شود وزارت نیرو براي شرکت هاي مپنا ، شرکت هاي برق منطقه اي و توزیع و ساتبا (بخش خصوصی) ، سهمیه هایی در نظر بگیرد تا

نسبت به احداث نیروگاه هاي خورشیدي با استفاده از منابع داخلی یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام نمایند .  

در ادامه ، سید حسین ایرانمنش ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزي انرژي این دانشگاه و عضو

انرژي هاي تجدیدپذیر را عدم شفافیت قوانین و نیز عدم وجود آیین نامه هاي سندیکاي تولیدکنندگان برق ، یکی از علت هاي عدم گسترش 

سوخت صرفه جویی شده دانست که عمال جلوي سرمایه گذاري در اجرایی در زمینه قراردادهاي دوجانبه ، خرید تضمینی ، صادرات و نیز تحویل 

این زمینه را می گیرد . وي افزود : به عنوان نمونه هم اکنون مزارع استخراج رمز ارز به عنوان یک تقاضاي مناسب براي تولیدکنندگان تجدیدپذیر

به رغم داشتن قرارداد با تولیدکنندگان تجدیدپذیر ، وزارت صمت از دادن اجازه فعالیت و صدور پروانه بهره برداري امتناع می کند 

سپس سید فرید قادري استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزي انرژي دانشگاه تهران ، بیان کرد : همان طور که

اقتصاد آزاد باعث افزایش بهره وري و ایجاد انگیزه در ورود بخش خصوصی در همه صنایع بوده و می باشد ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر هم باید مدیریت دولتی حذف و عرضه انرژي هاي نو را به دست مردم بسپارند ، به این ترتیب زمینه براي براي آینده 

جذب سرمایه و سرمایه گذاري هاي کالن که نیاز توسعه این صنعت در مدت زمان کمتر می باشد فراهم می گردد . در این میزگرد ، محسن صنیعی

انرژي هاي تجدیدپذیر که مدیریت پنل را بر عهده داشت ، ارتباط تنگاتنگ آب ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر انجمن فناوري هاي 

سوخت هاي فسیلی اشاره انرژي هاي تجدیدپذیر در جهان و کاهش انرژي مبتنی بر  محیط زیست را بیان کرد وي به روند گسترش  انرژي و 

نمود و بیان کرد : در دهه هاي آینده ، نفت اهمیت خود را در اقتصاد از دست می دهد لذا ما باید اقتصاد و سیاست خود را جداي از نفت ببینیم

صنیعی بیان کرد : الزم است صنایع ملزم به تأمین انرژي خود شوند و شرط تأسیس صنایع جدید باید اطمینان از وجود ظرفیت نیروگاهی باشد وي

انرژي هاي تجدیدپذیر را در جریان رأي اعتماد مطرح کرده ، این تعهد جز با تشویق سرمایه گذاران افزود : اگر وزیر نیرو ، برنامه ده هزار مگاوات 

انرژي هاي تجدیدپذیر محقق نمی شود در پایان ، معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی فناوري سلول هاي خورشیدي زیر نظر به سرمایه گذاري در زمینه 

کوثریان در گروه برق دانشگاه شهید چمران ، صورت گرفت انتهاي پیام/

12



1400/09/13 - 1400/09/10گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایلنا

1400/09/12
09:42

یک معامله برد برد و روزنه جدید براي گاز ایران تا اروپا

 

کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژي گفت : باتوجه به موقعیت کشور ما و همسایگی با 5 کشور اکو و با توجه به شرایط تحریمی که در آن

هستیم باید تالشی صورت گیرد که روابطمان را الاقل با کشورهاي همسایه گسترش دهیم که این تفاهم نامه سواپ گاز در این زمینه به ما کمک می

کند .

کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژي گفت : باتوجه به موقعیت کشور ما و همسایگی با 5 کشور اکو و با توجه به شرایط تحریمی که در آن

هستیم باید تالشی صورت گیرد که روابطمان را الاقل با کشورهاي همسایه گسترش دهیم که این تفاهم نامه سواپ گاز در این زمینه به ما کمک

می کند به گزارش ایلنا ، ترکمنستان بخشی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد و عمده ذخایر این کشور در 3 حوزه الف) آمودریا در

جنوب شرقی ، ب) حوزه مرغاب و ج) حوزه خزر جنوبی هر دو در غرب این این کشور قرار دارند کشف ابرمیدان گالکنیش با ذخیره احتمالی بین 21

13 تریلیارد مترمکعب در سال 2006 حاصل تمرکز فعالیت هاي اکتشاف میادین گازي در منطقه جنوب شرقی این کشور بود در می 2019 نیز

شرکت Turkmengeologiya اعالم کرد که موفق به کشف میدان جدید گازي بزرگی در Tajibai در شرق این کشور شده است در سال

2021 ، مطابق آمارهاي شرکت بی پی ، تولید گاز ترکمنستان 59 میلیارد مترمکعب بوده است هرچند منابع دیگر نظیر فیچ سولوشن و اداره

اطالعات انرژي ایاالت متحده آنرا 81 میلیارد مترمکعب برآورد کرده اند پیش بینی ها نشان می دهد که روند تولید گاز این کشور ، با رشد 2

درصدي ساالنه در سال 2030 به 99 2 میلیارد مترمکعب برسد و مصرف این کشور عمدتًا به خاطر طرح هاي پرهزینه تولید بنزین/گازوئیل از گاز

GTL ، تولید برق و پتروشیمی از 41 3 میلیارد مترمکعب در سال 2019 به 54 9 میلیارد مترمکعب در سال 2030 افزایش می یابد ، نتیجه اینکه

ظرفیت صادرات گاز این کشور 38 4 میلیارد مترمکعب در سال 2019 به 44 3 میلیارد مترمکعب در سال 2030 افزایش می یابد در هر حال در میان

کشورهاي حوزه دریاي کاسپین ، ترکمنستان به برجسته ترین صادرکننده گاز طبیعی بدل شده است مطابق آمارهاي BP,2021 ، میزان صادرات

گاز ترکمنستان در پایان سال 2020 ، 31 4 میلیارد مترمکعب بوده که قسمت اعظم آن به چین صادر شده و تنها از ژوئیه 2019 قرارداد صادرات

مجدد 5 5 میلیارد مترمکعب به روسیه امضاء شد حجم صادرات گازي ترکمنستان به چین در سال 2020 به میزان 27 2 میلیارد مترمکعب بوده است

الزم به ذکر است که در سال 2019 و سال 2020 این کشور صادراتی به ایران و یا سوآپ از ایران براي آذربایجان نداشته است نکته مهم اینجاست

که درحالیکه این کشور داراي قرارداد صادراتی تا 40 میلیارد مترمکعب از شاخه هاي A ، B و C خطوط لوله آسیاي مرکزي به چین است ، در

سال 2019 تنها 30 27 میلیارد مترمکعب به چین صادرکرده است که نشان دهنده کاهش تمایل چینی ها به افزایش واردات گاز از ترکمنستان به

دالیل مختلف است احتماال یکی از دالیل انعقاد قرارداد جدید براي صادرات مجدد به روسیه در ژوئیه 2019 نیز کاهش تقاضاي واردات گازي چین

از ترکمنستان و همچنین توقف صادرات این کشور به ایران بوده است 

چینی ها به دلیل تغییراتی که در برنامه رشد اقتصادي خود تحت عنوان New Normal Economy داشته اند تقاضاي واردات گازي خود را

کنترل کرده و عالوه بر این ، با شروع به واردات گاز از روسیه از خط لوله پاورسیبریا ، سعی دارند که از این منبع عرضه استفاده کنند تا اینکه گاز

ترکمنستان را از شرق کشور خود به مراکز مصرف در شمال غربی خود ترانزیت کنند .  

براي ترکمن ها هم صادرات بیشتر گاز به چین در شرایطی که بازار دیگري داشته باشند ، مقرون به صرفه نیست زیرا باید تا یک سوم درآمد

صادرات گازي خود را به 2 کشور ازبکستان و قزاقستان بابت هزینه ترانزیت پرداخت کنند ، از این گذشته ، چینی ها بخش زیادي از هزینه واردات

گازي خود از ترکمنستان را به صورت عرضه کاال و خدمات چینی به ترکمنستان ، و هزینه ساخت خط لوله منظور می کنند که براي دولت مطلوب

نیست .
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نکته مهم دیگر در مورد صادرات گاز ترکمنستان و چشم انداز آن این است که این کشور ، ظرفیت گاز کافی براي عرضه به همه طرح هاي مدنظر

صادراتی خود ندارد در حالیکه با کشور چین تا 40 میلیارد مترمکعب ، با روسیه 5 5 میلیارد مترمکعب ، با خط لوله تاپی تا 33 میلیارد مترمکعب ، با

ایران 8 میلیارد مترمکعب قرارداد صادراتی دارد ، (جمعًا بیش از 96 میلیارد مترمکعب ) این کشور توانسته است در سال 2019 تنها 30 میلیارد

مترمکعب ظرفیت صادرات داشته باشد ترکمنستان در تالش براي گشودن مسیري دیگر براي صادرات گاز خود افزون بر مسیر صادراتی اصلی اش

به روسیه با کشورهاي دیگري به منظور ایجاد زیر ساختارهاي الزم براي گاز و خطوط لوله مشارکت کرده است اخیرا دو خط لوله به ایران و چین

شروع به کار کرده و مسیرهاي دیگري نیز در دست بررسی هستند و حداکثر ظرفیت خطوط صادرات گاز از ترکمنستان در حال حاضر نزدیک به

100 میلیاردمترمکعب در سال است خط لوله مرکزي آسیاي مرکزي( CAC) مهمترین مسیري است که ترکمنستان گاز خود را به روسیه و شبکه

گازي گازپروم صادر می کند شاخه غربی این خط لوله ، گاز ترکمنستان را از منطقه دریاي خزر به شمال و شاخه شرقی ، گاز ترکمنستان را از شرق

این کشور و جنوب ازبکستان به غرب قزاقستان منتقل می کند مجموع ظرفیت این شاخه ها 3530 میلیارد فوت مکعب در سال است ولی به دلیل

ضعف هاي فنی ، ظرفیت واقعی آن نصف این میزان است دیگر خط این کشور خط لوله کروپچی کردکوي(ایران) است ، این خط لوله 200

کیلومتري در سال 1997 احداث شد که اولین خط لوله گاز طبیعی آسیاي مرکزي براي به حاشیه راندن مسیر روسیه بود ظرفیت این خط لوله حدود

13 5 میلیارد مترمکعب در سال است خط لوله دولت آباد خانگیران(ایران) دومین خط لوله با ظرفیت 6 میلیاردمترمکعب به ایران در ژانویه سال

2010 آغاز شد که حسب آن ترکمنستان می توانست گزینه هاي صادراتی خود را افزایش دهد فازدوم این پروژه 550 میلیون دالري در نوامبر سال

2010 افتتاح شد که ظرفیت خود را به 12میلیاردمترمکعب در سال افزایش می داد خط لوله خط لوله آسیاي مرکزي چین دیگر خط این کشور است

شرکت CNPC خط لوله گازي 1833کیلومتري ترکمنستان ازبکستان قراقستان چین براي صادرات گاز از میادین شرقی ترکمنستان به شرق چین

و نیز در داخل سرزمین چین از غرب به شرق آن کشور احداث کرد پیش بینی اولیه این شرکت انتقال 30 میلیارد متر مکعب گاز از طریق این خط

لوله به چین بود که در دسامبر 2009 شروع به کار کرد اما در اواسط سال 2011 شرکت CNPC اعالم کرد که ظرفیت خط لوله می تواند تا 60

میلیارد مترمکعب تا سال 2015 افزایش یابد توافق بین دو دولت مبنی بر تامین گاز از طریق 13 میلیارد مترمکعب سهم شرکت چینی در قراداد 35

ساله «مشارکت در تولید» میدان بختیارلیک و 17 میلیارد مترمکعب از تولید دیگر میادین این کشور در جنوب شرقی کشور نظیر یوالتان جنوبی/

گالکنیس انجام گرفته است خط لوله تاپی یک مسیر دیگر براي صادرات منطقه خزر براي تامین تقاضاي جنوب آسیا ، پمپاژ یا انتقال نفت و گاز

طبیعی از طریق ایران به خلیج فارس یا از جنوب غرب ترکمنستان از طریق پاکستان به جنوب آسیا است گزینه افغانستان متضمن ایجاد خط لوله از

داخل افغانستان تا بازارهاي هدف در پاکستان و هند است خط لوله ترانس افغان ، که خط لوله تاپی ( ترکمنستان افغانستان پاکستان هند) نیز نامیده

می شود بیش از 1000 مایل از در ترکمنستان تا فزیلکه در هند در مرز پاکستان و هندوستان را طی کرده و ظرفیت آن 33 میلیارد مترمکعب در

سال است از جمله عوامل اصلی توقف ساخت این خط لوله نگرانی هاي امنیت عرضه ، بی ثباتی در قیمت ها ، ناامنی در افغانستان و فقدان منابع

مالی است چهار کشور درگیر در این پروژه در دسامبر 2010 ، توافقنامه اي مبنی بر ایجاد خط لوله گاز و نیز موافقت نامه هاي بین دولتی را امضا

کرده و پاکستان و ترکمنستان نیز بر سرفصل هاي موافقت نامه اي در خصوص قیمت واردات در نوامبر 2011 به امضا رساندند قرارداد این خط لوله

در سال 2015 بین 4 کشور دخیل امضاء شد و قرار بود در سال 2019 به بهره برداري برسد که راه اندازي چنین خط لوله اي در سال هاي آتی به

دالیل امنیتی ، اقتصادي (قیمت گاز) و لجستیکی (در دسترس بودن گاز صادراتی ترکمنستان) تا آینده نزدیک بنظر نامحتمل است خط لوله برنامه

ریزي شده ترانس کاسپین( TCP) دیگر خط صادراتی این کشور براي انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریاي خزر به آذربایجان و اتصال آن به

خطوط لوله اروپا است این خط لوله با ظرفیت 30 میلیاردمترمکعب در سال می تواند به خط لوله قفقاز جنوبی که به ترکیه گاز منتقل می کند ،
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متصل شده و از طریق خط لوله TANAP ترکیه به اروپاي جنوبی و جنوب شرقی وصل شود ترکمنستان خط لوله داخلی شرق غرب براي تأمین

گاز خط لوله ترانس کاسپین را در می سال 2010 آغاز کرد تا میادین جنوب شرق ترکمنستان را به دریاي خزر وصل کرده و بعنوان خط ترانزیت

بالقوه به اروپا از طریق مسیر ترانس کاسپین عمل کند اکنون ترکمنستان در راستاي متنوع سازي مقاصد صادراتی خود قرارداد سوآپ گازي سه

جانبه اي را با ایران و آذربایجان منعقد کرد که طبق آن قرار است ساالنه 1 5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوري آذربایجان از

خاك جمهوري اسالمی ایران انتقال یابد بر اساس این توافق که در حاشیه اجالس سران کشورهاي همکاري اقتصادي (اکو) در ترکمنستان توسط

وزراي نفت ایران و جمهوري آذربایجان به امضا رسید ، ترکمنستان روزانه 5تا 6 میلیون مترمکعب گاز به جمهوري آذربایجان می فروشد این گاز از

مسیر ایران به جمهوري آذربایجان ترانزیت خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در 5 استان کشور را به عنوان حق انتقال این گاز برداشت

خواهد کرد 

مهدیه ابوالحسنی چیمه در ارزیابی قرارداد سواپ گازي ایران ترکمنستان آذربایجان و نقاط قوت و ضعف آن براي کشور ما و اینکه آیا با ذخایري که

داریم زیبنده هست که این واردات گاز داشته باشیم ، به ایلنا گفت : نباید به مسئله اینگونه نگاه کرد چون این در اصل یک واردات نیست و سوآپ

گازي است شاید حتی براي ما به صرفه تر باشد که گاز بخشی از استان هاي شمال شرقی را از این مسیر تامین کنیم تا اینکه بخواهیم خط لوله

تاسیس کرده و گاز را از جنوب به شمال برسانیم . وي افزود : ترکمنستان ازگذشته دو خط لوله براي صادرات گاز به ایران داشت یکی از استان هاي

شمالی می گذشت و دیگري قرار بوده از مسیر دولت آباد و سرخس عبور کرده تا به تهران برسد 

مصرف گاز ممکن است نیروگاه ها دچار چالش با توجه به اینکه بین برق و گاز یک رابطه تنگاتنگ وجود دارد و در فصل زمستان به دلیل افزایش 

براي تامین خوراك شوند ، به این منظور تامین گاز داراي اهمیت است و هرچند کل حجم سواپ احتماال نیروگاه مشهد یا نکا را هم تامین نخواهد

کرد چه برسد که بخواهد مشکل گاز ما را حل کند این کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژي تصریح کرد : نیاز به گاز در فصل زمستان به

مصرف گاز افزایش یافته و فشار بیشتري بر شبکه هاي گاز وارد می شود و این در شرایطی دلیل نیاز به گرمایش و همچنین نیاز نیروگاه ها به 

است که ما زمستان سال گذشته با خاموشی زمستانی هم مواجه شدیم بنابراین سواپ شاید بتواند کمکی در جهت تامین گاز پایدار در شمال شرق

کشور باشد وي سواپ گاز را از جمله مزیت هاي این تفاهم نامه برشمرد و گفت : اکنون ما براي ورادات گاز از این طریق مبلغی را به ترکمستان

نمی پردازیم بلکه کل حجم گاز وارد شده در شمال شرق کشور مصرف می شود ، ما بخشی از گاز را بعنوان سواپ فی بر می داریم و همان حجم

واردات منهاي سوآپ فی از شمال غرب خارج شده و تحویل آذربایجان می شود در واقع این سواپ یک معامله برد برد است . ابوالحسنی خاطرنشان

کرد : باتوجه به موقعیت کشور ما و همسایگی با 5 کشور اکو و با توجه به شرایط تحریمی که در آن هستیم باید تالشی صورت گیرد که روابطمان

را الاقل با کشورهاي همسایه گسترش دهیم که این تفاهم نامه سواپ گاز در این زمینه به ما کمک می کند وي با اشاره به امتیازات سیاسی بابت

قرارداد یادشده براي کشور گفت : وقتی رئیس جمهور در جریان توافق قرار می گیرد مسلما جنبه هاي سیاسی قضیه دیده شده و به لحاظ سیاسی

براي ما و دیگر کشورهاي حاضر در این قرارداد یک فاکتور مثبت تلقی خواهد شد 

این کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژي در ادامه به خط لوله تاپی اشاره و اظهار داشت : اکنون مشتري عمده گاز ترکمنستان چین است و

عالوه بر آن قرار است خط لوله تاپی گاز ترکمنستان را از افغانستان به پاکستان و سپس به هند برساند ، بنابراین تا زمان تحقق تاپی چین به دلیل

واردات حجم عمده اي از گاز ترکمنستان قدرت چانه زنی باالیی دارد و به نحوي تعیین کننده است ، به همین دلیل ترکمنستان به دنبال این است

که مسیرهاي صادراتی را متنوع کند تا به یک کشور وابسته نباشد . وي با اشاره به رقابت تاپی و آي پی افزود : شاید ایران بتواند با روش قیمت

گذاري پاکستان را جذب کند ،
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ضمن اینکه باتوجه به توافق طالبان با ترکمنستان اگر تاپی به بهره برداري برسد روي خط لوله ایران پاکستان نیز تاثیر می گذارد 

ابوالحسنی در ادامه با اشاره به رقابت احتمالی ایران و ترکمنستان براي ورود به اروپا خاطرنشان کرد : اگر تاپی راه اندازي شود با توجه به اینکه

ترکمنستان یک مسیر دیگر گازي بنام ترانس کاسپین به اروپا دارد حتی با وجود حل مسائل فنی و زیست محیطی و مسائل مرتبط با حقوق دریایی

خزر آن ، این کشور دیگر گازي براي صادرات به اروپا ندارد ، بنابراین شاید اروپا در آینده چشم اندازي براي صادرات گاز از سوي ایران باشد . انتهاي

پیام/
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بنزین و گازوئیل در ایران 2 برابر متوسط جهانی مصرف سرانه 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، عمده پاالیشگاه هاي کشور در سالیان گذشته ساخته شده است و تنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اخیرا

وارد مدار تولید شده است ، ظرفیت طراحی شده پاالیشی کشور در حدود 2 میلیون بشکه در روز است و ساالنه حدود 1 .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، عمده پاالیشگاه هاي کشور در سالیان گذشته ساخته شده است و تنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

اخیرا وارد مدار تولید شده است ، ظرفیت طراحی شده پاالیشی کشور در حدود 2 میلیون بشکه در روز است و ساالنه حدود 1 9 میلیون بشکه در روز

نفت خام و میعانات گازي جهت مصرف داخل و صادرات فرآورده در کشور پاالیش می شود طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با عنوان

«بررسی رویکردهاي مختلف به توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور» ، در تصویر 1 موقعیت مکانی پاالیشگاه هاي کشور نشان داده شده است

، همه پاالیشگاه هاي کشور در نیمه غربی ایران احداث شده اند که در جدول 1 اسامی و ظرفیت پاالیشگاهی هر یک از آنها نشان داده شده است

همچنین فرآورده هاي مختلف پاالیشگاهی هر یک از پاالیشگاه هاي کشور در سال 97 در جدول 1 و براساس ترازنامه هیدروکربوري در سال

1397 ، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي نشان داده شده است 

تصویر 1 موقعیت جغرافیایی پاالیشگاه هاي نفتی ، میعانات گازي و برنامه ریزي شده جدول 1 ظرفیت طراحی شده ، بالفعل پاالیشگاه هاي کشور و

بنزین و گازوئیل در ایران تقریبًا 2 برابر متوسط جهانی است میزان فرآورده هاي تولیدي به تفکیک پاالیشگاه ها در سال 97 *مصرف سرانه 

سوخت در کشور و بررسی روند گذشته آن یکی از مهم ترین فاکتورها براي برنامه ریزي جهت احداث پاالیشگاه ها یا پتروپاالیشگاه ها در مصرف 

ي با دیگر کشورهاي دنیا سوخت بنزین و گازوئیل کشور به عنوان مهم ترین فرآورده هاي  آینده خواهد بود . به همین جهت میزان مصرف 

بنزین و گازوئیل در کشورهاي مختلف دنیا و ایران در جدول 2 نشان داده شده است در ایران به ازاي هر نفر مقایسه شده است میزان مصرف 

بنزین و گازوئیل در ایران به ازاي هر نفر تقریبًا 2 برابر بنزین و حدود 0 88 لیتر گازوئیل مصرف می شود مصرف روزانه  روزانه حدود 0 95 لیتر 

متوسط جهانی است 

بنزین در 30 سال گذشته در ایران حدود 265 درصد بوده است در حالی که کشورهاي ترکیه ، آلمان و فرانسه در 30 سال گذشته رشد مصرف 

بنزین خود را کنترل کرده اند که در اروپا این امر سبب بسته شدن بعضی از واحدهاي بنزین را تجربه کرده اند و مصرف  رشد منفی در مصرف 

پاالیشگاهی شده و بعضی دیگر از پاالیشگاه ها نیز تغییر فرایند داده و تبدیل به پاالیشگاه هاي زیستی (Bio refinery) شده اند .  

همچنین رشد مصرف گازوئیل در 30 سال گذشته در کشور حدود 61 درصد بوده است درحالی که مصرف گازوئیل در 30 سال اخیر در ترکیه حدود

سوخت در ترکیه مربوط به مصرف گازوئیل بوده است و از طرف دیگر بنزین عمده رشد مصرف  210 درصد رشد کرده است و برخالف مصرف 

کشورهاي اروپایی نظیر آلمان ، فرانسه و روسیه در 30 سال اخیر توانسته اند مصرف گازوئیل خود را نیز کنترل کرده و تقریبًا ثابت نگاه دارند .  

بنزین در ایران در 30 سال گذشته بنزین در ایران و کشورهاي منتخب *رشد 265 درصدي مصرف  جدول 2 مقایسه میزان مصرف گازوئیل و 

بنزین در کشورهاي منتخب از سال 1990 تا 2018 نشان داده شده است . در نمودار 2 میزان مصرف گازوئیل و 
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بنزین و 61 درصد رشد در گازوئیل) و در بنزین و گازوئیل در ایران در 30 سال اخیر روند صعودي داشته است (265 درصد رشد در  نرخ مصرف 

سوخت در منطقه بدل خواهد شد .   صورت عدم کنترل این رشد مصرف در سال هاي آینده ، ایران دوباره به واردکننده 

سوخت هاي جایگزین جدید ، افزایش بهره وري خودروها ، هدفمندي یارانه در نتیجه ضروري است این رشد مصرف با ابزاري نظیر توسعه 

سوخت استفاده شود .   سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومی در سال هاي آینده به عنوان راهکار کاهش و کنترل مصرف 

بنزین و گازوئیل در ایران و کشورهاي منتخب در 30 سال اخیر *لزوم هدایت نفت کوره صادراتی به مصرف در تصویر 2 روند مصرف 

سوخت کشتی ها یا خوراك براي پتروپاالیشگاه ها نفت کوره یکی از محصوالت مهم در پاالیشگاه ها است و می توان از این خوراك به عنوان 

تولید محصوالت شیمیایی و پلیمري بهره برد . قیمت نفت کوره از قیمت نفت خام کمتر بوده و می توان به جاي صادرات آن با برنامه ریزي درست

از این ظرفیت براي تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر استفاده کرد در تصویر 3 میزان تولید و مصرف و صادرات نفت کوره صنعت پاالیشگاهی

کشور نشان داده شده است میزان تولید نفت کوره در سال 1387 در حدود 200 میلیون بشکه در سال بوده و تا سال 1397 روند کاهشی داشته و به

حدود 150 میلیون بشکه در سال رسیده است 

تصویر 3 روند تولید ، مصرف داخل ، بانکرینگ و صادرات نفت کوره در سال هاي اواخر دهه 80 عمده مصرف داخلی نفت کوره در صنعت نیروگاه

بوده است که با جایگزینی نیروگاه هاي گازي مصرف این بخش کاهش یافته است و بخش دیگري از مصرف نفت کوره مربوط به بانکرینگ (تأمین

سوخت کشتی ها) داخلی و خارجی بوده است و مابقی نفت کوره تولیدي نیز صادر شده است . در سال 1397 ظرفیت صادراتی نفت کوره کشور در

حدود 91 5 میلیون بشکه در سال ( معادل 12 5 میلیون تن در سال) بوده است این مقدار نفت کوره صادراتی پاالیشگاه ها قابلیت مصرف در

فرایندهاي پتروشیمی دارد و می تواند به عنوان یک گزینه براي بهبود ضریب پیچیدگی پاالیشگاه ها مطرح باشد ، به این معنا که می توان از

ظرفیت نفت کوره صادراتی فعلی ( 12 5 میلیون تن در سال) به عنوان خوراك صنایع پتروشیمی براي تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر بهره

برد و با ارتقاي پاالیشگاه موجود کشور آنها را به پتروپاالیشگاه تبدیل کرد انتهاي پیام/
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انرژي پاك به منبع اصلی تأمین برق ترکیه تبدیل شد

شرکت انتقال برق ترکیه اعالم کرد : سهم نیروگاه هاي تجدیدپذیر در تأمین برق این کشور به 53 15 درصد افزایش یافته است

به گزارش برق نیوز ، شرکت انتقال برق ترکیه اعالم کرد : سهم نیروگاه هاي تجدیدپذیر در تأمین برق این کشور به 53 15 درصد افزایش یافته و

از مجموع برق تولید شده در این کشور 22 درصد توسط نیروي باد تولید شده است ظرفیت نصب شده برق بادي ترکیه به 10585 مگاوات رسید ،

که آن را به دومین انرژي تجدیدپذیر پس از برق آبی تبدیل می کند 

انرژي هاي تجدیدپذیر طی 2 دهه گذشته در ترکیه اهمیت بسیاري پیدا کرده است و با توجه به اینکه این کشور منابع نفت و گاز در توجه به 

سوخت هاي فسیلی است . در حال حاضر انرژي هاي تجدیدپذیر در حال پیشروي به سمت بی نیاز شدن از واردات  اختیار ندارد با گسترش 

سوخت پاك ، ذخیره سازي کربن انرژي هاي موج و باد را دنبال می کند  ترکیه توسعه منابع انرژي هیدروژن سبز ، فناوري هاي 

انرژي هاي انرژي هاي تجدیدپذیر تأمین می کند ، تولید برق توسط  در حالی که ترکیه بیش از نیمی از نیاز خود به انرژي برق را از طریق 

تجدیدپذیر در کشور ما کمتر از نیم درصد است و این در حالی است که ایران از نظر اقلیمی نسبت به ترکیه شرایط مناسب تري براي توسعه انرژي

هاي خورشیدي ، بادي ، زمین گرمایی و زیست توده دارد . با توجه به اینکه کشورمان از 365 روز سال 300 روز آفتابی را در اختیار دارد و گستره

انرژي خورشیدي براي تولید گرما و برق و تابش خورشید در کشور ما بسیار فراگیر است باید از پتانسیل هاي موجود بهره گرفت و از ظرفیت هاي 

نیرو استفاده کرد برخی از محققان بر این باورند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه هاي دریافت انرژي تابشی می تواند انرژي

مورد نیاز بخش هاي گسترده اي از منطقه را نیز تأمین کند و در زمینه صدور انرژي برق فعال شود همچنین در ایران 30 تا 40 هزار مگاوات

ظرفیت احداث نیروگاه هاي بادي وجود دارد و از این نظر نیز امکان توسعه نیروگاه هاي بادي و استفاده از انرژي باد به منظور تولید برق کامًال

فراهم است
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نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا 2045

 

مصرف انرژي در جهان طبق گزارش سازمان اوپک ، نفت و گاز طبیعی با وجود کاهش رشد مصرف تا سال 2045 میالدي ، همچنان بزرگترین منبع 

محسوب می شود .

به گزارش مشرق ، مطابق با اطالعات منتشر شده «آژانس بین المللی انرژي» ، وضعیت مصرف انواع مختلف انرژي در دنیا بین سال هاي 1990 تا

2018 میالدي در تصویر 1 نشان داده شده است تصویر 1 میزان و درصد مصارف انرژي از منابع مختلف بین سال هاي 1990 2018 میالدي طبق

گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با عنوان «بررسی رویکردهاي مختلف به توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور» ، براي مقایسه تمام مصارف

انرژي با یکدیگر از واحد معادل مصرف یک میلیون بشکه نفت در روز استفاده شده است 

همان طور که در تصویر 1 نشان داده شده است ، مصارف انرژي دنیا از منابع مختلف ازجمله ذغال سنگ ، گازطبیعی ، هسته اي ، برق آبی ،

سوخت ها و نفت در سال 1990 میالدي تقریبًا معادل 164 میلیون بشکه نفت در روز بوده که انرژي هاي تجدیدپذیر بادي و خورشیدي ، بیو

این مقدار در سال 2018 میالدي به حدود 268 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است . تمامی منابع انرژي از سال 1990 میالدي تا سال 2018

رشد مصرف را نشان می دهند اما رشد مصرف بعضی از منابع در 30 سال اخیر از سرعت رشد مصرف نفت بیشتر بوده است مصرف نفت از سال

1990 تا 2018 میالدي حدود 23 میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافته است درحالیکه ذغال سنگ و گاز طبیعی هر یک حدود 30 میلیون بشکه

معادل نفت در روز رشد مصرف داشته اند مطابق تصویر 1 میزان مصرف نفت از سبد انرژي در جهان از سال 1990 تا 2018 از 37 درصد به 31

درصد کاهش یافته است نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا افق 2045 مطابق گزارش «سازمان اوپک» با عنوان چشم انداز جهانی نفت تا سال

2045 ، میزان و سهم منابع مختلف انرژي در تصویر 2 و جدول 1 نشان داده شده است 

تصویر 2 پیش بینی میزان و درصد مصارف انرژي از منابع مختلف تا سال 2045 میالدي مطابق تصویر 2 نفت و گاز طبیعی با وجود کاهش رشد

انرژي هاي مصرف انرژي در جهان محسوب می شوند و منابع انرژي جدید نظیر  مصرف تا سال 2045 میالدي ، همچنان بزرگترین منبع 

مصرف انرژي را از آن خود می کنند . پیش بینی مصرف نفت ، گاز ، زغال سنگ و تجدیدپذیر رفته رفته سهم بیشتري نسبت به گذشته از سبد 

مصرف انرژي از منابع مختلف در سال هاي مختلف در جدول 1 نشان داده شده است عمده انرژي تجدیدپذیر تا افق 2045 پیش بینی میزان رشد 

انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر انرژي بادي و خورشیدي خواهد بود این منبع انرژي با رشد سالیانه 6 6 درصد حدود مصرف انرژي در حوزه  رشد 

25 4 میلیون بشکه در روز معادل نفت تا سال 2045 میالدي رشد خواهد کرد در حالی که مصرف نفت تا سال 2045 میالدي تنها 8 5 میلیون

مصرف گاز طبیعی تا سال 2045 میالدي نیز حدود 24 3 میلیون بشکه در روز معادل نفت بشکه نفت در روز رشد خواهد کرد همچنین رشد 

خواهد بود و از طرفی رشد مصرف زغال سنگ در سال هاي آینده مطابق با توافق نامه پاریس متوقف خواهد شد و تا سال 2045 میالدي مصرف

انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر انرژي بادي و خورشیدي در مصرف آن 6 1 میلیون بشکه در روز معادل نفت کاهش خواهد یافت از طرفی سهم 

سوخت از 2 1 درصد در سال 2019 میالدي به 8 7 درصد در سال 2045 میالدي افزایش خواهد یافت و سهم نفت و ذغال سنگ در تأمین

سوخت به ترتیب 4 و 7 درصد کاهش خواهد یافت و به ارقام 27 5 درصد و 19 7 درصد خواهد رسید جدول 1 پیش بینی میزان و درصد مصارف

انرژي از منابع مختلف تا سال 2045 میالدي در دنیا
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بنزین یارانه اي بنزین آزاد از  پیشی گرفتن مصرف 

 

بنزین از آبان 98 تا کنون داراي نوسان بوده و شیوع کرونا هم بر آن آقاي اسداهللا قلیزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صداوسیما افزود : مصرف 

بنزین بنزین آزاد هر ماه بیشتر شده است و با روال فعلی در ماه هاي آینده شاهد پیشی گرفتن مصرف  موثر بوده است که در این میان تقاضا براي 

آزاد از یارانه اي در کشور خواهیم بود.

 

بنزین از آبان 98 تا کنون داراي نوسان بوده و شیوع کرونا هم بر آن آقاي اسداهللا قلیزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صداوسیما افزود : مصرف 

بنزین آزاد هر ماه بیشتر شده است و با روال فعلی در ماه هاي آینده شاهد پیشی گرفتن مصرف موثر بوده است که در این میان تقاضا براي 

بنزین آزاد کشور 50 درصد بنزین آزاد از یارانه اي در کشور خواهیم بود . رئیس صنف جایگاهداران کشور ادامه داد : هم اکنون میانگین مصرف 

بنزین یارانه اي نزدیک شده است  کل مصرف است که به میزان مصرف 

بنزین یارانه ایست گفت : وقتی مسئوالن از رشد مصرف حرف بنزین آزاد بیشتر از  قلی زاده بابیان اینکه در برخی روز ها شاهدیم که مصرف 

بنزین یارانه اي به میزان مشخصی به خودرو ها تخصیص داده می شود و برآورد هاي میدانی بنزین آزاد است ، زیرا  می زنند منظور مصرف 

بنزین آزاد استفاده می کنند .   بنزین سوز هر ماه حتما از  نشان می دهد بیشتر دارندگان خودروي 

سوخت هم اکنون براي عرضه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده هاي نفتی کشور گفت : جایگاه هاي 

سوخت جایگاه ها با بنزین آزاد یا سهمیه اي حق العمل یکسان دریافت می کنند که در بخش گازوئیل هم چنین است و اینکه مثال در بحران 

بنزین آزاد سود کرده اند کامال اشتباه است .   فروش 

بنزین و گازوئیل معترض هستند و در دو سال گذشته از بابت نوسانات موجود وي با تاکید براینکه جایگاه ها به تبعیض موجود در حق العمل 

سوخت از تولید تا توزیع بی وقفه سوخت و حق العمل پایین ، زیان فراوانی به جایگاه ها وارد شده است افزود : مجموعه فعاالن حوزه  عرضه 

بنزین بیش از 100 میلیون لیتر است و مشکلی از بابت تامین و توزیع سوخت به ویژه در بخش  فعالیت می کنند و هم اکنون تولید روزانه 

مصرف داخلی وجود ندارد .
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رئیس مجلس شوراي اسالمی : /مصرف روزانه انرژي در کشور معادل بیش از 5 میلیون بشکه
نفت است

 

بنزین را به بشکه نفت تبدیل کنیم ، روزانه بیش از پنج میلیون بشکه نفت مصرف مصرف گاز و  رئیس مجلس شوراي اسالمی گفت : اگر میزان 

داخلی انرژي داریم و فاصله کم مصرفی و پرمصرفی گاز در کشور 21 برابر است .

 

به گزارش خبرنگار شانا ، محمدباقر قالیباف ، شامگاه چهارشنبه (دهم آذرماه) به مناسبت روز مجلس با حضور در گفت وگوي زنده تلویزیونی که از

شبکه یک سیما پخش شد ، گفت : ما نمایندگان مردم ، هیچ دغدغه اي جز دغدغه مردم نداریم و یکی از وظایف ما در میان مردم بودن و ارتباط

مستقیم با آنهاست که انصافا همه همکاران من در حوزه انتخابیه خود مرتب و از نزدیک با قشور و توده هاي مختلف مردم در ارتباط هستند . وي

افزود : مجلس شوراي اسالمی یار و مددکار دولت بوده و در کنار آن نیز وظیفه قانونی داریم تا ناظر دلسوز هم باشیم ، بار اصلی روي دوش دولت

است که باید همه به آنها کمک کنیم تا قوانین را اجرا کند رئیس مجلس شوراي اسالمی تصریح کرد : امروز براي نجات اقتصاد کشور نیازمند اتخاذ

تصمیم هاي شجاعانه و دقیق در بررسی طرح ها و اجراي آن هستیم گاهی تصمیم هاي درستی اتخاذ می شود ، اما در عمل با مشکل روبه رو می

شویم و گاهی نیز این موضوع بالعکس است قالیباف بیان کرد : بی شک یکی از موضوع هاي بسیار مهم هدایت نقدینگی در کشور به سمت تولید از

طریق بازار سرمایه و بورس است ، اما گاهی اوقات مسئوالن در این زمینه اشتباه می کنند افراد براي ورود به بازار بورس باید از سرمایه مازاد بر نیاز

خود استفاده کنند ، ما مقصریم یعنی نباید افراد طال ، خودرو و نیاز زندگی خود را بفروشند و به بازار بورس وارد شوند وي گفت : مردم با اعتماد به

دعوت مسئوالن و دولت گذشته به بازار بورس وارد شدند و باید دولت از آنها حمایت کند و یکی از راه هاي حمایت این است که زمینه ریسک آنها

را پوشش دهد و بیمه کند 

بنزین را به بشکه نفت تبدیل کنیم ، روزانه مصرف گاز و  مصرف انرژي در کشور و یارانه آن افزود : اگر  رئیس مجلس شوراي اسالمی درباره 

بیش از پنج میلیون بشکه نفت مصرف داخلی انرژي داریم ، فاصله کم مصرفی و پرمصرفی گاز در کشور 21 برابر است . وي ادامه داد : هم اکنون

مصرف گاز را دارند 100 تومان می گیریم در حالی که هر مترمکعب گاز 4 هزار تومان براي دولت تمام می شود ، اما از مردمی که کمترین 

پرمصرف ها 21 برابر کم مصرف ها استفاده کرده و از یارانه بیشتري بهره مند می شوند رئیس مجلس شوراي اسالمی با بیان اینکه تخلف هایی در

دولت گذشته درباره دریافت تعرفه گاز انجام شد و ما در مجلس یازدهم براساس آیین نامه داخلی مجلس و طبق ماده 234 آن را بررسی کردیم ،

اعالم کرد : مجلس این تخلف ها را قطعی می داند که امیدواریم قوه قضائیه به آنها رسیدگی کند کد خبر 449747
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نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا 2045/ پیش بینی کاهش مصرف زغال سنگ و افزایش
سهم تجدیدپذیرها

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مطابق با اطالعات منتشر شده «آژانس بین المللی انرژي» ، وضعیت مصرف انواع مختلف انرژي در دنیا

بین سال هاي 1990 تا 2018 میالدي در تصویر 1 نشان داده شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مطابق با اطالعات منتشر شده «آژانس بین المللی انرژي» ، وضعیت مصرف انواع مختلف انرژي در

دنیا بین سال هاي 1990 تا 2018 میالدي در تصویر 1 نشان داده شده است تصویر 1 میزان و درصد مصارف انرژي از منابع مختلف بین سال هاي

1990 2018 میالدي طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با عنوان «بررسی رویکردهاي مختلف به توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور» ،

براي مقایسه تمام مصارف انرژي با یکدیگر از واحد معادل مصرف یک میلیون بشکه نفت در روز استفاده شده است 

همان طور که در تصویر 1 نشان داده شده است ، مصارف انرژي دنیا از منابع مختلف ازجمله ذغال سنگ ، گازطبیعی ، هسته اي ، برق آبی ، انرژي

سوخت ها و نفت در سال 1990 میالدي تقریبًا معادل 164 میلیون بشکه نفت در روز بوده که این مقدار هاي تجدید پذیر بادي و خورشیدي ، بیو

در سال 2018 میالدي به حدود 268 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است . تمامی منابع انرژي از سال 1990 میالدي تا سال 2018 رشد مصرف

را نشان می دهند اما رشد مصرف بعضی از منابع در 30 سال اخیر از سرعت رشد مصرف نفت بیشتر بوده است مصرف نفت از سال 1990 تا 2018

میالدي حدود 23 میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافته است درحالیکه ذغال سنگ و گاز طبیعی هر یک حدود 30 میلیون بشکه معادل نفت در

روز رشد مصرف داشته اند مطابق تصویر 1 میزان مصرف نفت از سبد انرژي در جهان از سال 1990 تا 2018 از 37 درصد به 31 درصد کاهش یافته

است *نفت و گاز یکه تاز بازار انرژي دنیا تا افق 2045 مطابق گزارش «سازمان اوپک» با عنوان چشم انداز جهانی نفت تا سال 2045 ، میزان و

سهم منابع مختلف انرژي در تصویر 2 و جدول 1 نشان داده شده است 

تصویر 2 پیش بینی میزان و درصد مصارف انرژي از منابع مختلف تا سال 2045 میالدي مطابق تصویر 2 نفت و گاز طبیعی با وجود کاهش رشد

انرژي هاي مصرف انرژي در جهان محسوب می شوند و منابع انرژي جدید نظیر  مصرف تا سال 2045 میالدي ، همچنان بزرگترین منبع 

مصرف انرژي را از آن خود می کنند . *پیش بینی مصرف نفت ، گاز ، زغال سنگ و تجدیدپذیر رفته رفته سهم بیشتري نسبت به گذشته از سبد 

مصرف انرژي از منابع مختلف در سال هاي مختلف در جدول 1 نشان داده شده است عمده انرژي تجدیدپذیر تا افق 2045 پیش بینی میزان رشد 

انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر انرژي بادي و خورشیدي خواهد بود این منبع انرژي با رشد سالیانه 6 6 درصد حدود مصرف انرژي در حوزه  رشد 

25 4 میلیون بشکه در روز معادل نفت تا سال 2045 میالدي رشد خواهد کرد در حالی که مصرف نفت تا سال 2045 میالدي تنها 8 5 میلیون

مصرف گاز طبیعی تا سال 2045 میالدي نیز حدود 24 3 میلیون بشکه در روز معادل نفت بشکه نفت در روز رشد خواهد کرد همچنین رشد 

خواهد بود و از طرفی رشد مصرف زغال سنگ در سال هاي آینده مطابق با توافق نامه پاریس متوقف خواهد شد و تا سال 2045 میالدي مصرف

آن 6 1 میلیون
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فارس نیوز

1400/09/11
11:02

سوخت از 2 1 انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر انرژي بادي و خورشیدي در مصرف  بشکه در روز معادل نفت کاهش خواهد یافت از طرفی سهم 

سوخت به ترتیب 4 درصد در سال 2019 میالدي به 8 7 درصد در سال 2045 میالدي افزایش خواهد یافت و سهم نفت و ذغال سنگ در تأمین 

و 7 درصد کاهش خواهد یافت و به ارقام 27 5 درصد و 19 7 درصد خواهد رسید جدول 1 پیش بینی میزان و درصد مصارف انرژي از منابع مختلف

تا سال 2045 میالدي در دنیا انتهاي پیام/
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آفتاب یزد

1400/09/11
تبادل انرژي کشور چقدر است؟

طبق اعالم مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال حاضر تبادل انرژي به گونه اي است که از سه کشور برق را وارد و به سه یا چهار کشور

برق صادر می کنیم

طبق اعالم مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال حاضر تبادل انرژي به گونه اي است که از سه کشور برق را وارد و به سه یا چهار

مصرف انرژي روزانه کشور بوده که تاثیري روي مصرف کل برق ندارد  کشور برق صادر می کنیم مجموع تبادل انرژي ما حدود یک درصد از کل 

به گزارش ایسنا ، مصطفی رجبی مشهدي با بیان اینکه اولویت اول وزارت نیرو تامین برق داخل کشور است که میزان اندك تبادل انرژي تاثیري بر

سوخت است . به گفته وي در سوخت رسانی به نیروگاه ها و تامین  آن ندارد ، اظهار کرد : آن چیزي که در این فصل محدودیت ایجاد می کند ، 

حال حاضر مصرف بخش خانگی و تجاري در این روزها حدود 600 میلیون متر مکعب در روز برآورد شده که در مواقعی بیشتر هم می شود در این

مصرف مصرف گاز صرفه جویی کرد کاهش  روزها با کاهش مصرف ، مثال با کم کردن یک درجه اي دماي خانه ، می توان حدود 6 درصد در 

انرژي با تغییر عادات غلط کار سختی نیست و می توان حتی با 10 درصد کاهش مصرف ، در تامین گاز و برق همه هموطنان سهیم شد سخنگوي

صنعت برق افزود : در حال حاضر مصرف حدود 85 درصد از مشترکان برق پایین تر از الگوي مصرف است و فقط 15 درصد پرمصرف هستند و از

این 15 درصد ، دو درصد دو برابر الگوي تعیین شده مصرف می کنند حتی اگر همین عده کم هم رعایت کنند ، می شود برق همگان را تامین کرد؛

یعنی می شود با یک همکاري در فصل سرد ، حتی از روشنایی معابر خیابانی هم کم نکرد مشترکان بدانند که خاموش کردن حتی یک المپ می

مصرف انرژي در بانک ها و ادارت نیز گفت : در خصوص مصرف بخش اداري از امروز تواند بسیار کمک کننده باشد رجبی مشهدي در خصوص 

نظارت هاي ما افزایش می یابد بخش هاي عمومی ساختمان ها و ادارات می توانند دما بیرون را داشته باشند و نیازي به دستگاه هاي گرمایشی

اتالف انرژي جلوگیري و کاهش مصرف در ساختمان را به دنبال داشته باشد ندارند همچنین عایق بندي ساختمان ها می تواند 40 تا 50 درصد از 

اتالف انرژي داشتند ، تذکر دهند و یا با همکاران ما در شرکت از زمینه از هموطنان می خواهیم که اگر با ادارات یا بانک هایی روبه رو شدند که 

هاي توزیع با شماره 121 تماس بگیرند تا در اسرع وقت بررسی هاي الزم انجام و با این موارد برخورد شود ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :

آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوي مطالب کذب ، توهین یا بی احترامی به اشخاص ، قومیت ها ، عقاید دیگران ، موارد مغایر با قوانین کشور و

آموزه هاي دین مبین اسالم باشد معذور است نظرات پس از تأیید در بخش روي خط آفتاب روزنامه چاپ می گردد
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ایسنا
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انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران آخرین وضعیت تولید 

 

در حال حاضر 900 مگاوات نیروگاه هاي تجدیدپذیر در شبکه برق کشور وجود دارد و وزارت نیرو در دولت جدید مکلف شده تا طی چهار سال 10 هزار

مگاوات به ظرفیت نیروگاه هاي تجدید پذیر اضافه کند .

 

به گزارش ایسنا ، طبق اعالم ، از 900 مگاوات نیروگاه انرژي تجدیدپذیر نصب شده در کشور ، 310 مگاوات مربوط به نیروگاه هاي بادي ، 390

مگاوات نیروگاه خورشیدي و مابقی مربوط به برق آبی هاي کوچک ، زیست توده و انبساطی ها می شود ، به طور متوسط در جهان ظرفیت

انرژي هاي تجدیدپذیر تامین می شود ، 30 درصد است که در برخی کشورها این عدد نیز به 80 درصد نیز می رسد اما در ایران نیروگاهی که از 

تجدیدپذیرها تنها یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را در بر گرفته اند ، طبق بررسی هاي انجام شده امکان تامین 140 هزار مگاوات برق از

تجدیدپذیرها وجود دارد که از این میزان 100 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه هاي خورشیدي و 40 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه هاي بادي می

شود .  

اما متاسفانه هنوز به رقم 1000 مگاوات نیروگاه نصب شده نیز نرسیده ایم ، د ر این بین دولت سیزدهم برنامه احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه

تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار داده است ، آنطور که محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا گفته است طبق برنامه جدید به

دلیل کمبود منابع امکان خرید تضمینی برق وجود ندارد اما برنامه هاي ورود سرمایه گذاران به این حوزه با جدیت پیگیري می شود ، در همین راستا

فراخوانی را براي احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید براي متقاضیان داخلی و خارجی اعالم کرده ایم که تا انتهاي آبان ماه افراد می توانند

تقاضاي خود را ثبت کنند . به گفته وي تاکنون 32 هزار مگاوات درخواست ثبت شده و پیش بینی می کنیم که این عدد به 50 هزارمگاوات برسد

سوخت صرفه جویی شده تهاتر رفع موانع تولید است یعنی به ازاي  این که مسیر جدید براي احداث نیروگاه هاي جدید از محل ماده 12 قانون 

صورت می گیرد و سود سرمایه گذاري طی مدت سه تا چهار سال برمی گردد و حدود شش تا هفت سال نیز تعهد وجود دارد 

رئیس سازمان ساتبا با بیان این که از آن تاریخ به بعد به مدت 20 سال سرمایه گذار می تواند برق تولیدي خود را عرضه کند به عبارت دیگر ما

تعهد خرید تضمینی نداریم و خرید و فروش در بازار انجام می شود ، گفت : یکی از راه هاي تشویقی جهت ورود سرمایه گذاران به این حوزه

صادرات برق است به همین دلیل اکنون در حال تدوین آیین نامه آن هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند بخشی از توان تولید را صادر کنند . این رویه

هم به رویه نیاز داخل کمک خواهد کرد و هم سرمایه گذار می تواند از منافع آن استفاده کند بر اساس اعالم وزارت نیرو برنامه این بوده که تا

تابستان سال آینده 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کند که بخش عمده اي از آنها خورشیدي است 

همچنین ساخت یک نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت 5 مگاوات در مشگین شهر در دستور کار قرار دارد که تا بهمن ماه امسال مراحل ساخت این

نیروگاه تکمیل می شود سهم تولید انرژي پاك چقدر است؟ بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر ، میزان برق تولید شده از منابع

پاك تا پایان مهرماه سال جاري به 7066 میلیون کیلووات ساعت رسیده که موجب شده از انتشار 100 هزار تن گاز گلخانه اي و همچنین 0 . 7

هزار تن آالینده هاي محلی تا پایان مهرماه جلوگیري شود عالوه بر این تولید این میزان انرژي تجدیدپذیر باعث صرفه جویی 34 میلیون لیتري آب

در ماه مذکور شده و عالوه بر این ،
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سوخت هاي فسیلی به میزان 44 میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است در حال حاضر تعداد مولدهاي صرفه جویی در مصرف 

تجدیدپذیر مختص مشترکین (محدود به ظرفیت انشعاب) تا پایان مهرماه به 5918 واحد با مجموع ظرفیت 70 هزار و 806 کیلووات رسیده است

انرژي خورشیدي کشور تا پایان مهرماه با تولید 455 5 مگاوات به 50 38 درصد رسیده و مجموع ظرفیت انرژي بادي کشور با مجموع ظرفیت 

تولید 310 2 مگاوات بالغ بر 34 31 درصد است همچنین در این بین زیست توده با تولید 10 56 مگاوات تنها 1 17 درصد ، برق آبی کوچک با

تولید 104 7 مگاوات 11 58 درصد و بازیافت تلفات حرارتی با تولید 4 مگاوات 0 44 درصد سهم دارد انتهاي پیام

27



1400/09/13 - 1400/09/10گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایسنا
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تبادل انرژي کشور چقدر است؟

طبق اعالم مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال حاضر تبادل انرژي به گونه اي است که از سه کشور برق را وارد و به سه یا چهار کشور

مصرف انرژي روزانه کشور بوده که تاثیري روي مصرف کل برق ندارد برق صادر می کنیم مجموع تبادل انرژي ما حدود یک درصد از کل 

 

به گزارش ایسنا ، مصطفی رجبی مشهدي با بیان اینکه اولویت اول وزارت نیرو تامین برق داخل کشور است که میزان اندك تبادل انرژي تاثیري بر

سوخت است . به گفته وي در سوخت رسانی به نیروگاه ها و تامین  آن ندارد ، اظهار کرد : آن چیزي که در این فصل محدودیت ایجاد می کند ، 

حال حاضر مصرف بخش خانگی و تجاري در این روزها حدود 600 میلیون متر مکعب در روز برآورد شده که در مواقعی بیشتر هم می شود در این

مصرف مصرف گاز صرفه جویی کرد کاهش  روزها با کاهش مصرف ، مثال با کم کردن یک درجه اي دماي خانه ، می توان حدود 6 درصد در 

انرژي با تغییر عادات غلط کار سختی نیست و می توان حتی با 10 درصد کاهش مصرف ، در تامین گاز و برق همه هموطنان سهیم شد سخنگوي

صنعت برق افزود : در حال حاضر مصرف حدود 85 درصد از مشترکان برق پایین تر از الگوي مصرف است و فقط 15 درصد پرمصرف هستند و از

این 15 درصد ، دو درصد دو برابر الگوي تعیین شده مصرف می کنند حتی اگر همین عده کم هم رعایت کنند ، می شود برق همگان را تامین کرد؛

یعنی می شود با یک همکاري در فصل سرد ، حتی از روشنایی معابر خیابانی هم کم نکرد مشترکان بدانند که خاموش کردن حتی یک المپ می

مصرف انرژي در بانک ها و ادارت نیز گفت : در خصوص مصرف بخش اداري از امروز تواند بسیار کمک کننده باشد رجبی مشهدي در خصوص 

نظارت هاي ما افزایش می یابد بخش هاي عمومی ساختمان ها و ادارات می توانند دما بیرون را داشته باشند و نیازي به دستگاه هاي گرمایشی

اتالف انرژي جلوگیري و کاهش مصرف در ساختمان را به دنبال داشته باشد ندارند همچنین عایق بندي ساختمان ها می تواند 40 تا 50 درصد از 

اتالف انرژي داشتند ، تذکر دهند و یا با همکاران ما در شرکت از زمینه از هموطنان می خواهیم که اگر با ادارات یا بانک هایی روبه رو شدند که 

هاي توزیع با شماره 121 تماس بگیرند تا در اسرع وقت بررسی هاي الزم انجام و با این موارد برخورد شود انتهاي پیام
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دنیاي اقتصاد

1400/09/10
بنزین هشدار وزیر نفت درباره مصرف 

 

تسنیم : وزیر نفت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت پاالیشی از رسالت هاي مهم دولت سیزدهم است ، درباره افزایش مصرف فرآورده هاي نفتی کشور

هشدار داد و گفت : رئیس جمهوري هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبري داشته که اگر دغدغه اي در تامین خوراك باشد برطرف شود .  

جواد اوجی در نشست با سرمایه گذاران شرکت هاي پتروپاالیش کشور گفت : تاکنون تالش هاي زیادي انجام شده است ، اما مصرف نیز به همان

بنزین در کشور بیش از 120 میلیون لیتر در روز بود در حالی که تولیدمان 106 میلیون لیتر در روز میزان افزایش یافته ، اگر کرونا نبود شاید مصرف 

است .

 

بنزین تسنیم : وزیر نفت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت پاالیشی از رسالت هاي مهم دولت سیزدهم است ، هشدار وزیر نفت درباره مصرف 

درباره افزایش مصرف فرآورده هاي نفتی کشور هشدار داد و گفت : رئیس جمهوري هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبري داشته که اگر

دغدغه اي در تامین خوراك باشد برطرف شود .  

جواد اوجی در نشست با سرمایه گذاران شرکت هاي پتروپاالیش کشور گفت : تاکنون تالش هاي زیادي انجام شده است ، اما مصرف نیز به همان

بنزین در کشور بیش از 120 میلیون لیتر در روز بود در حالی که تولیدمان 106 میلیون لیتر در میزان افزایش یافته ، اگر کرونا نبود شاید مصرف 

روز است .  

وي ادامه داد : در چند سال اخیر براي افزایش ظرفیت پاالیش کشور سرمایه گذاري نشده و طرح ها به بهره برداري نرسیده است که اگر این طرح

ها زمین بمانند دغدغه اي که امروز براي کسري گاز وجود دارد ، به مرور وارد حوزه فرآورده ها هم می شود و دو تا سه سال آینده باید به مقدار

نصف مصرف فرآورده کشور ، واردات داشته باشیم . وزیر نفت با تاکید بر اینکه یکی از برنامه هاي دولت سیزدهم و رسالت هاي مهم آن افزایش

ظرفیت پاالیشی است ، اظهار کرد : براي این موضوع نظام پاي کار آمده است ، طرح ها مصوب شده و مجوز الزم هم داریم و خوشبختانه زحمات

زیادي کشیده شده ، هرچند پیشرفت پروژه ها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد 

اوجی با بیان اینکه رئیس جمهوري هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبري داشته است که اگر دغدغه اي در تامین خوراك باشد برطرف می

شود ، بیان کرد : ظرفیت پاالیشی کشور تعریف چندانی ندارد و مصرف در بخش حمل و نقل و استفاده در صنایع و نیروگاه ها افزایشی است ،

بنابراین این طرح ها باید به بهره برداري برسد و وزارت نفت هم حمایت می کند ، این نشست هاي مشترك هم هر دو تا سه ماه یک بار برگزار می

شود . وي همچنین اعالم کرد که هر طرحی هم که پیش نرود شامل لغو مجوز و واگذاري به دیگر شرکت ها می شود این مطلب برایم مفید است

بنزین خوراك دولت سرمایه گذاران نفت بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : 
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1400/09/13 - 1400/09/10گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

خراسان

1400/09/10
بنزین هشدار نسبت به کسري پنهان 14 میلیون لیتري 

اظهارات وزیر نفت از وضعیت نه چندان مطلوب ظرفیت پاالیشی کشور در نتیجه نبود سرمایه گذاري در سال هاي اخیر حکایت دارد

اظهارات وزیر نفت از وضعیت نه چندان مطلوب ظرفیت پاالیشی کشور در نتیجه نبود سرمایه گذاري در سال هاي اخیر حکایت دارد اوجی به روند

بنزین در کشور بیش از 120 میلیون لیتر در سوخت نسبت به تولید هشدار داده و گفته است که در صورت نبود کرونا مصرف  صعودي مصرف 

روز بود در حالی که تولید ، 106 میلیون لیتر در روز است با ادامه این وضعیت در دو تا سه سال آینده باید به مقدار نصف مصرف فراورده نفتی کشور

، واردات داشته باشیم وزیر نفت همچنین از عزم دولت براي افزایش ظرفیت پاالیشی و مکاتبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبري براي تامین

خوراك پاالیشگاه ها خبر داده است 

بنزین در کشور با افت محسوسی مواجه شد به طوري که به گزارش خراسان ، با شیوع کرونا در کشور ، اقتصاد حمل و نقل و به تبع آن مصرف 

بنزین نسبت به سوخت ، نشان می دهد مصرف  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در 19 آبان 99 به نقل از رئیس کانون انجمن جایگاه داران 

بنزین از 85 میلیون لیتر در روز در قبل از شیوع کرونا تا 20 درصد افت کرده است . طبق آماري که در آن زمان صالحی ارائه کرده ، مصرف 

بهمن سال 98 ، به 70 میلیون لیتر در روز رسیده است با این حال ، این روند در ماه هاي اخیر که شرایط کرونا تا حدي بهبود یافته ، معکوس شده و

سوخت در کشور پدیدار کرده است سخنان دیروز وزیر نفت در این همین موضوع نگرانی هایی را در زمینه منفی شدن تراز مصرف نسبت به تولید 

خصوص ابعادي از این مسئله را نشان می دهد به گزارش فارس ، جواد اوجی ، وزیر نفت در نشست با سرمایه گذاران شرکت هاي پتروپاالیش

بنزین در کشور بیش از 120 میلیون لیتر در روز بود در حالی که تولیدمان 106 کشور ، اظهار کرد : «شاید بتوان گفت که اگر کرونا نبود مصرف 

میلیون لیتر در روز است» وزیر نفت ادامه داد : در چند سال اخیر هم در حوزه افزایش ظرفیت پاالیش کشور سرمایه گذاري نشده و طرح ها(ي

سرمایه گذاري در این حوزه) به بهره برداري نرسیده است ، اگر با همین فرمان حرکت کنیم و طرح ها هم زمین بماند دغدغه اي که امروز براي

کسري گاز وجود دارد به مرور وارد حوزه فراورده ها هم می شود (در نتیجه) دو تا سه سال آینده باید به مقدار نصف مصرف فراورده کشور ، واردات

داشته باشیم اوجی با تأکید بر این که یکی از برنامه هاي دولت سیزدهم و رسالت هاي مهم آن افزایش ظرفیت پاالیشی است ، اظهار کرد : براي

این موضوع نظام پاي کار آمده است ، طرح ها مصوب شده و مجوز الزم هم داریم و خوشبختانه زحمات زیادي کشیده شده است هر چند که

پیشرفت پروژه ها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد وي از مکاتبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبري در این خصوص خبر داد و گفت : «رئیس

جمهور در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبري داشته است که اگر دغدغه اي در تامین خوراك باشد برطرف می شود »
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