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1400/10/13 - 1400/10/07فهرست اخبار

مصرف گاز نسبت به سال گذشته یک میلیارد مترمکعب افزایش...  از ابتداي آبان ماه تاکنون؛/
5 12:03 مهر

مصرف انرژي در کشور/ ضرورت فعال شدن کمیسیون هاي مشترك  لزوم توجه جدي به رعایت 

همک...

6 20:01 برنا

 مصرف بی سابقه گاز در کشور
7 19:13 واحد مرکزي خبر

 جهان در سال 2021 : افزایش پیامدهاي مخرب تغییرات اقلیمی
8 15:56 ایرنا

 چین یک مزرعه بادي با ظرفیت تولید برق 240 مگاوات راه اندازي کرد
11 13:44 تسنیم

 سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی/ یارانه 5 . 2 هزار میلیارد ي در...
12 08:58 فارس نیوز

 تصمیمات بنزینی و تبعات آن
14 03:15 ایسنا

 «استعمار کربن» یا «حسن نیت براي سیاره ، مردم و مادر زمین»؛ کدام یک
20 16:22 شانا

 فراز و فرودهاي نفت در 2021
24 13:41 شانا

 رکورد جدید خورشید مصنوعی چین
26 12:39 ایسنا

حامل هاي انرژي مشکالت جدي براي فعاالن صنعتی ایجاد می کند / با آزادسازي ق...  افزایش 
27 18:35 فارس نیوز

 کدام کشورها تولید کربن منفی دارند؟
29 10:32 تسنیم

بنزین مخالفم/این هیوال را به جان اقتصاد نیندازید !  چرا با طرح 
30 09:12 فرارو

 یزد در مسیر تبدیل به قطب فناوري هاي نوین مالی
32 17:03 باشگاه خبرنگاران

 با حذف رده هاي پایین برچسب انرژي بخاري هاي گازسوز محقق می شود/تولید بخاري هاي با...
33 14:01 شانا

 ردپاي تغییرات اقلیمی در ظهور ویروس کرونا
35 11:14 ایسنا

سوخت از مطالبات... بهینه سازي مصرف   نماینده مجلس : 
37 10:44 ایرنا

 بررسی نقش میکروب ها بر امنیت تامین انرژي
38 10:44 ایرنا

 تقاضاي نفت چین در سال 2030 به باالترین سطح می رسد
40 دنیاي اقتصاد

 براي کمک به تولید/ضرورت مصرف بهینه گاز خانگی در زمستان
41 09:28 واحد مرکزي خبر

بهینه سازي مصرف سوخت
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1400/10/13 - 1400/10/07فهرست اخبار

سوخت  تقویت امنیت انرژي با افزایش سهم سی . ان . جی در سبد 
42 08:54 ایران اکونومیست

سوخت کشور شود سوخت به نفع مردم است/ LPG باید وارد سبد   تنوع 
44 18:51 فصل تجارت

 آینده انرژي ایران 7| ارزان ترین برق دنیا در نیروگاه اتمی تولید می شود/گاز رایگان...
45 11:53 فارس نیوز

بهینه سازي انرژي  ضرورت تشکیل بازار 
48 تعادل

 چالش      هاي نفتی ائتالف تولیدکنندگان در تولد 5 سالگی آن چه هستند؟/بازخوانی تار...
50 00:16 فصل تجارت

سوخت را ندارد  وزیر نفت : /دولت بناي افزایش قیمت 
53 عصر رسانه
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مهر

1400/10/13

12:03

مصرف گاز نسبت به سال گذشته یک میلیارد مترمکعب افزایش از ابتداي آبان ماه تاکنون؛/

داشته است

 

مدیر دیسپاچینگ شرکت گاز گفت : از ابتداي آبان امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل مردم بیش از یک میلیارد متر مکعب بیشتر گاز مصرف

کرده اند و ادامه روند فعلی ما را با مشکل مواجه می کند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سیما ، رضا جوالیی ، مدیر دیسپچینگ شرکت گاز گفت : هم اکنون 12 روز است که روزانه بین 580

میلیون تا 600 میلیون متر مکعب گاز به مصارف خانگی و تجاري می رسد که سابقه نداشته است به مدت طوالنی چنین مصرف باالیی داشته

باشیم وي افزود : اگر چه با تمهیدات اندیشیده شده تالش کردیم تا در 12 روز گذشته افت فشاري به وجود نیاید و گاز مناطق مختلف کشور با

قطعی مواجه نشده ، اما روند نشان می دهد که این مصرف همچنان ادامه دارد و این مسئله فشار زیادي را به شبکه وارد خواهد کرد مدیر

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت : هم اکنون براي جبران مصرف بیش از حد گاز در بخش خانگی ، از ذخایر خطوط استفاده می کنیم و تداوم

این روند ما را با مشکل مواجه خواهد کرد جوالیی در خصوص افزایش مصرف امسال در مقایسه با سال گذشته نیز افزود : از ابتداي آبان امسال

تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل مردم بیش از یک میلیارد متر مکعب بیشتر گاز مصرف کرده اند وي بیشترین مصرف کشور را مربوطه به

مصرف استان هاي شمالی کشور دانست و گفت : نوار شمالی و شمال شرق کشور به ویژه استان هاي آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل بیشترین 

گاز را دارد
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برنا

1400/10/12

20:01

مصرف انرژي در کشور/ ضرورت فعال شدن کمیسیون هاي لزوم توجه جدي به رعایت 

مشترك همکاري اقتصادي ایران با سایر کشورها/ لزوم پیگیري و روشنگري وزارت جهاد

کشاورزي در مورد استاندارد کاالهاي کشاورزي صادراتی

 

مصرف گاز ، برق و آب در کشور را مهم برشمرد و تصریح کرد : ان شاء اهللا امسال با رعایت الگوي مصرف شاهد قطعی گاز و برق دکتر رئیسی رعایت 

در کشور نباشیم البته تحقق این امر در گرو همکاري مردم است .

به گزارش برنا ، آیت اهللا سید ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی ، اظهار

داشت : شهید سلیمانی َمرد واقعی عرصه میدان بود و در عمل پایبندي خود را به والیت و رهبري نشان داد رئیس جمهور با اشاره به لزوم توجه و

دلجویی از خانواده شهداي حادثه هواپیماي اوکراینی ، با صدور دستوري تأمین حقوق قانونی این خانواده ها به ویژه تسریع در پرداخت غرامت به آن

ها را الزم و ضروري دانست دکتر رئیسی همچنین تأکید کرد : وزارت راه و شهرسازي ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزارت دفاع و پشتیبانی

نیروهاي مسلح و معاونت حقوقی با تشکیل کارگروهی براي پیگیري رفع مشکالت خانواده هاي این حادثه اقدام کنند رئیس جمهور در بخش

دیگري از سخنان خود ، اظهار داشت : وزارت جهاد کشاورزي نسبت به تبیین استانداردهاي کاالهاي کشاورزي صادر شده به کشورهاي مختلف ،

فعاالنه در رسانه ها روشنگري کند و با دعوت از کارشناسان در این مورد به صورت علمی و دقیق با مردم سخن بگوید آیت اهللا رئیسی با اشاره به

نگرانی رهبري معظم انقالب ، علما ، مراجع تقلید و مردم از وضعیت آسیب هاي اجتماعی ، تصریح کرد : کاستن از آسیب ها و نیز رفع نگرانی

نسبت به جرایم در فضاي مجازي وظیفه همه دستگاه هاي مرتبط است رئیس جمهور همچنین در این مورد بر تکمیل و اجرایی شدن شبکه ملی

اطالعات در دولت سیزدهم و تا سال آینده تأکید کرد آیت اهللا رئیسی همچنین با تاکید بر تامین انرژي پایدار براي فصل زمستان ، گفت : ان شاء

اهللا امسال با رعایت الگوي مصرف شاهد قطعی گاز و برق در کشور نباشیم؛ البته تحقق این امر در گرو همکاري مردم و بخش هاي تولیدي خواهد

بود رئیس جمهور بر ضرورت تبیین الگوي صحیح مصرف آب ، برق و گاز در کشور تأکید کرد و از صدا و سیما خواست با تولید برنامه هاي کاربردي

عواقب و مضرات اسراف در بخش انرژي و ارایه الگوي مصرف در کشور را براي مردم تبیین کند در این جلسه همه وزارتخانه ها به ویژه وزارت امور

خارجه موظف شدند براي فعال شدن کمیسیون هاي مشترك بین ایران و سایر کشورها تالش کنند تا روابط تجاري و اقتصادي بین جمهوري

اسالمی ایران و سایر کشورهاي جهان توسعه یابد رئیس جمهور تصریح کرد : امروز سیاست جمهوري اسالمی ایران توسعه روابط اقتصادي و

تجاري با سایر کشورهاست انتهاي پیام/ بیشتر بخوانید : رییس جمهوري صربستان : بلگراد به توسعه همکاري با تهران عالقمند است ضرورت تغییر

رویکرد همکاري هاي کشاورزي ایران و برزیل به«دیپلماسی غذایی»
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واحد مرکزي خبر

1400/10/12

19:13

مصرف بی سابقه گاز در کشور

 

آقاي رضا جوالیی در گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما گفت : هم اکنون 12 روز است که روزانه بین 580 میلیون تا 600 میلیون

متر مکعب گاز به مصارف خانگی و تجاري می رسد که سابقه نداشته است به مدت طوالنی چنین مصرف باالیی داشته باشیم.

آقاي رضا جوالیی در گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما گفت : هم اکنون 12 روز است که روزانه بین 580 میلیون تا 600

میلیون متر مکعب گاز به مصارف خانگی و تجاري می رسد که سابقه نداشته است به مدت طوالنی چنین مصرف باالیی داشته باشیم وي افزود :

اگر چه با تمهیدات اندیشیده شده تالش کردیم تا در 12 روز گذشته افت فشاري به وجود نیاید و گاز مناطق مختلف کشور با قطعی مواجه نشده ، اما

روند نشان می دهد که این مصرف همچنان ادامه دارد و این مسئله فشار زیادي را به شبکه وارد خواهد کرد مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران

گفت : هم اکنون براي جبران مصرف بیش از حد گاز در بخش خانگی ، از ذخایر خطوط استفاده می کنیم و تداوم این روند ما را با مشکل مواجه

خواهد کرد جوالیی در خصوص افزایش مصرف امسال در مقایسه با سال گذشته نیز افزود : از ابتداي آبان امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال

قبل مردم بیش از یک میلیارد متر مکعب بیشتر گاز مصرف کرده اند وي بیشترین مصرف کشور را مربوطه به استان هاي شمالی کشور دانست و

مصرف گاز را دارد گفت : نوار شمالی و شمال شرق کشور به ویژه استان هاي آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل بیشترین 
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ایرنا

1400/10/12

15:56

جهان در سال 2021 : افزایش پیامدهاي مخرب تغییرات اقلیمی

 

تهران ایرنا سال 2021 در حالی به پایان رسید که جهان در این سال به رغم امیدها به وعده هاي داده شده براي کمک به تغییرات آب و هوایی ،

همچنان شاهد سیل ، توفان هاي مرگبار ، خشکسالی و جنگل سوزي به عنوان تبعات آشکار تغییرات آب و هوایی و گرماي زمین بود .

به گزارش ایرنا ، سال 2021 به رغم بروز شواهدي که بر خالف باور انکار کنندگان تغییرات آب و هوایی بود ، از نظر فنی و سیاسی پیشرفت هایی

در زمینه کاستن از عوامل تغییرات آب و هوایی داشت تولید انرژي با استفاده از انرژي باد و تولید باتري هاي ارزان تر براي تولید انرژي ، فروش

خودروهاي برقی در سراسر جهان که اکنون 10 درصد از وسایل برقی حمل مسافر در سراسرجهان را تشکیل می دهد از جمله دستاوردهاي مهم این

سال پر آشوب است به رغم وخیم و بی سابقه بودن حوادث آب و هوایی در این سال ، تعهدات آب و هوایی زیادي نیز از سوي بسیاري از دولت ها

اعالم شد اما مساله این است که آیا به این تعهدات عمل خواهد شد یا نه 10 کشور و نهاد بزرگ اقتصادي جهان که نظارت بر 40 درصد از دارایی

آلودگی هاي مالی جهان را برعهده دارند اکنون متعهد شده اند که در یک روند تدریجی از انتشار کربن جلوگیري کنند هند که بیشترین نقش را در 

هوا ایفا می کند و از این لحاظ در رتبه سوم قرار دارد سال 2070 را به عنوان دستیابی به هدف کربن صفر اعالم کرده است حتی روسیه و

عربستان اعالم کردند که اهدافی را براي رسیدن به کربن صفر تعیین کرده اند شاید یکی از مهم ترین رویدادهاي این سال برگزاري نشست آب و

هوایی گالسکو COP26 بود دیپلمات هاي ارشد مسئول تغییرات آب و هوایی از 197 کشور جهان در این رویداد که در نوامبر گذشته به مدت دو

سوخت فسیلی توافق سوخت هاي و فسیلی و کاهش استفاده از  هفته در شهر گالسکو برگزار شد براي اولین بار درباره نیاز به کاهش یارانه 

سوخت هاي آلودگی هوا دارند سوگند خوردند که آماده هستند در زمینه تبدیل از  کردند برخی از شرکت هاي جهان که بیشترین نقش را در 

انرژي خورشیدي در سال 2021 بی سابقه بوده است اما افزایش قیمت پلی سیلیکن به عنوان فسیلی به انرژي سبز اقدام کنند میزان استفاده از 

ماده اصلی خام سلول هاي خورشیدي ، گران تر شدن باتري هاي مورد نیاز به عنوان فلز اصلی تولید انرژي پاك مانع پیشرفت کافی در این زمینه

شده است فوران آتشفشان در جزایر قناري فوران آتشفشان در جزایر قناري ، حدود سه هزار ساختمان را ویران کرد و هزاران تن را مجبور به ترك

خانه و کاشانه خود کرد منطقه ال پالما در جزایر قناري براي نخستین بار در 50 سال گذشته شاهد فوران آتشفشانی بود که مدتها ادامه یافت چنین

حادثه اي در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است فوران این آتشفشان خسارت زیادي به جزیره وارد کرد و بیش از دو هزار و 700 ساختمان توسط

گدازه اي با دماي تقریبَا 1300 درجه سانتیگراد نابود شدند سیل در نپال حدود 15 نفر در سیلی که خانه ها در نپال را در ژوئن گذشته در گل و الي

فرو برد کشته شدند سیل در نتیجه وخامت وضعیت آب و هوایی بود که از ماه مه تا اکتبر این کشور را درگیر کرده بود و فقط در فاصله زمانی بین 7

آگوست تا 7 سپتامبر (مرداد شهریور 1400) دستکم 60 نفر جان خود را از دست دادند جنگل سوزي گسترده در کالیفرنیا بین ژانویه تا ابتداي دسامبر

امسال 54 هزار و 350 مورد
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ن 2 8 میلیون هکتار از اراضی شده است کالیفرنیا در آمریکا بیشترین آسیب را دید و بیش سوخت جنگل سوزي در آمریکا به وقوع پیوسته و باعث 

از 8 هزار و 600 آتش سوزي تا پایان ماه نوامبر در این ایالت رخ داد هجوم ملخ ها بر اساس گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملخ ها مشکل

بالقوه در شرق آفریقا محسوب می شوند و گروه هایی از آنها با شاخ آفریقا براي تولید مثل روانه جنوب می شوند اما تغییرات آب و هوایی این هجوم

را بزرگتر می کند و منطقه را با کمبود غذا تهدید می کند سال جاري کشاورزان با تبدیل آنها به خوراك دام ها با این معضل مقابله کردند ذوب

شدن یخچال ها تحقیق منتشر شده در مجله نیچر در ژوئیه گذشته نشان داد سرعت ذوب شدن یخچال ها در سراسر جهان نسبت به 20 سال

گذشته دو برابر شده است یکی از تاثیرات تسریع در آب شدن یخچال ها تشکیل غارهاي یخی است ذوب شدن یخچال هاي قطبی از نگران کننده

ترین تغییرات اقلیمی محسوب می شود و عالوه بر اینکه موجب باال آمدن آب دریاها خواهد شد ، خبرهاي ناخوشایندي از روند گرمایش زمین به

همراه دارد مهاجرت فیل ها دانشمندان می گویند افزایش دما و تغییر الگوهاي آب و هوایی باعث شده بسیاري از گونه هاي جانوري به زیستگاه

هاي جدید مهاجرت کنند تصویري که در ژوئن گذشته گرفته شده نشان می دهد گله اي متشکل از 15 فیل وحشی آسیایی با عبور از صدها کیلومتر

از اقامتگاه دائمی جنگلی خود تالش می کنند خود را به استان یون نان در چین برسانند و در میانه راه از خستگی در حال استراحت هستند سیل

ُکشنده در ترکیه تابستان 2021 چندین رویداد مربوط به تغییرات شدید آب و هوایی در ترکیه به وقوع پیوست و باران هاي شدیدي که منجر به بروز

سیل در ماه هاي ژوئن و آگوست (تیر مرداد) شد 70 نفر را به کشتن داد بسیاري از ساختمان ها تخریب شدند و رودخانه ها سواحل را نابود کردند

جنگل سوزي در 10 هزار هکتاري از اراضی در یک تفریحگاه گردشگران در مدیترانه نیز باعث مرگ 8 نفر شد فوران هاي آتشفشانی در ایسلند بر

اساس گزارش برنامه جهانی آتشفشان ها در موسسه اسمیت سونیان 80 فوران آتشفشانی در سال 2021 در سراسر جهان به وقوع پیوسته است : از

فیلیپین و پاپوآ گینه نو گرفته تا آمریکاي شمالی و جنوبی ، دریاي کارائیب ، روسیه و اروپاهمگی شاهد بروز آتشفشان بودند در ماه مارس ، ایسلند

شاهد یک فوران بزرگ در کوه واقع شده در جنوب غربی پایتخت بود هنوز در ماه نوامبر گدازه هاي ناشی از این آتشفشان فرو می ریخت و طوالنی

ترین رویداد آتشفشانی این کشور در 50 سال گذشته بوده است سال 2021 : زنگ هشدار آب و هوایی بلندتر و واضح تر به صدا در آمد اد هاوکینز ،

استاد علوم آب و هوا در دانشگاه ریدینگ انگلیس هشدار داد : اکنون کامًال واضح است که ما در حال تجربه کردن اثرات تغییرات آب و هوایی در

اروپا و سراسر جهان هستیم هفته ها بعد از سیل مرگبار در بلژیک و آلمان کمیته بین دولتی تغییرات اب و هوایی (IPCC) گزارشی را منتشر کرد

که تایید می کرد رویدادهاي وخیم آب و هوایی در نتیجه تغییرات آب و هوایی مداوم تر و شدیدتر شده است سیل مخرب آلمان که در 60 سال

گذشته بی سابقه بوده و باعث مرگ 180 نفر شد ، این کشور را با کوهی از زباله ها از یخچال هاي شکسته گرفته تا خودروهاي تخریب شده مواجه

کرد در همین یکی دو ماه گذشته توفان در آمریکا همراه با گردباد در مرکز آمریکا زندگی 55 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و با خطر مواجه کرد

در دو ایالت کنتاکی و آرکانزاس نیز حالت فوق العاده اعالم شد فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا گفت به نظر می رسد شمار کشته شدگان توفان در

مناطق غربی این ایالت بین 70 تا 100 نفر برسد ایالت هاي آرکانزاس ، میزوري ، تنسی ، کنتاکی و ایلینویز در مرکز آمریکا شاهد وقوع چندین

گردباد بوده اند؛ در ایالت ایلینویز شدت توفان به اندازه اي بود که یک ساختمان توزیع کاال مربوط به شرکت آمازون را تخریب کرد تحقیقات جدید

نشان می دهد ، تغییرات آب و هوایی یکی از عوامل اصلی سیل هاي ویرانگر ماه ژوئیه در اروپا بود بر اساس گزارش یورونیوز در این زمینه 39 تن

از دانشمندان عضو سازمان «توصیف وضعیت آب و هوایی» می گویند گرم شدن 1 

2 درجه اي آب و هواي زمین از انقالب صنعتی به این طرف ، احتمال وقوع سیالب هاي تابستانی را بین 20 تا 900 درصد افزایش داده است این

دانشمندان می گویند هرچند که شمال اروپا در فصل تابستان بارها میزبان باران هاي شدید در طول سه قرن گذشته بوده است ، اما این بار به دلیل

نابودي بخشی از طبیعت و خشکی زمین ، شاهد سیالب هاي مرگبار بودیم .
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نویسندگان این گزارش می گویند اگر جهان با افزایش 2 درجه اي گرما تا پایان قرن رو به رو شود با سیالب هاي بسیار شدیدتر و تکراري تر از

آنچه در تابستان شاهدش بودیم ، مواجه خواهیم شد
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چین یک مزرعه بادي با ظرفیت تولید برق 240 مگاوات راه اندازي کرد

چین یک مزرعه بادي فراساحلی را در این کشور راه اندازي کرده است که با 60 توربین مجموعًا ظرفیت تولید برق 240 مگاوات را دارد

اخبار اجتماعی به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاري تسنیم؛ شرکت CGN بعنوان بزرگترین سازنده و اپراتور نیروگاه هاي هسته اي چین روز

پنجشنبه اعالم کرد که یک مزرعه بادي فراساحلی را در سواحل استان فوجیان در جنوب شرقی چین به بهره برداري کامل رسانده است پروژه برق

بادي ، واقع در شمال شرقی جزیره دالیان در شهرستان پینگتان ، چهارشنبه شب با ظرفیت کامل به شبکه برق سراسري متصل شد این پروژه با 60

توربین مجموعًا ظرفیت تولید برق نصب شده 240 مگاوات دارد پیش بینی می شود که ساالنه حدود 960 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه برق

ارسال شده و در مصرف 308100 تن زغال سنگ استاندارد صرفه جویی شود ضمن آنکه انتشار دي اکسید کربن را تا 900 هزار تن در سال کاهش

خواهد داد این شرکت بعنوان بزرگترین سازنده و اپراتور نیروگاه هاي هسته اي چین ، سرمایه گذاري هنگفتی را در تاسیسات برقی و بادي

انرژي هاي تجدیدپذیر ، پروژه فراساحلی کرده و بیش از 2358 مگاوات نیروگاه در این کشور ساخته است چین با گسترش فناوري هاي جدید در 

هاي انرژي بادي و فتوولتائیک را در بیابان ها در اواسط اکتبر آغاز کرده است کل ظرفیت نصب شده در صورت تکمیل تمام پروژه هاي لیست به

100 میلیون کیلووات برآورد می شود ! این اقدامات چین در سال 2020 به صورت رسمی اعالم و آغاز شده است و هدف چین این است که قبل از

سال 2060 به خنثی سازي کربن دست یابد و تا سال 2030 نیز شدت کربن آن نیز بیش از 65 درصد کاهش یابد 

انرژي هاي تجدیدپذیر ، ایجاد سیستم انرژي پاك ، کم کربن ، ایمن و کارآمد خواهد هدف چین از به کار بردن فناوري هاي جدید در گسترش 

مصرف انرژي غیرفسیلی را تا سال 2050 به حدود 20 درصد ، تا سال 2030 به حدود 25 درصد و تا سال 2060 به بیش از 80 بود که سهم 

درصد افزایش خواهد داد .  

" انرژي هاي تجدیدپذیر مصوبه هاي "بنیاد علم ایران" و "سند  انرژي هاي تجدیدپذیر سوخت هاي فسیلی اصلی ترین مانع گسترش  یارانه 

انرژي / تحقق تکلیف قانونی ، کمتر از نیم درصد ! بی تفاوتی به  انرژي هاي تجدیدپذیر الزم االجرا شدندکوتاهی وزارت نیرو در تولید برق از 

هاي تجدیدپذیر و خورشیدي در ایران/ اختراعات روي زمین مانده در حوزه مرزبانی و مدیریت بحرانبسیاري از تجهیزات انرژي هاي خورشیدي

انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران شکل می گیرد؟انتهاي پیام/. وارداتی است/ آیا اکوسیستِم 
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سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی/ یارانه 5 . 2 هزار میلیارد ي در جیب

پرمصرفان

 

مصرف انرژي تنها شاخصی است که می تواند شرایط نابه سامان اسراف انرژي در کشور به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، شاخص شدت 

را به وضوح مشخص کند .

مصرف انرژي تنها شاخصی است که می تواند شرایط نابه سامان اسراف انرژي در به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، شاخص شدت 

کشور را به وضوح مشخص کند این شاخص بیان می کند ، براي تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژي مصرف کرد در همین

شدت انرژي دارد براي مثال به شدت انرژي مشخص می کند که ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در حوزه شاخص  رابطه توجه به آمار جهانی 

شدت انرژي در ایران معادل 8 مگاژول بر دالر برآورد می شود ، این شاخص در استناد به روزترین اطالعات آژانس بین المللی انرژي ، شاخص 

شدت انرژي در ایران است به عبارت دیگر تولید هر دالر کاال و خدمات در ایران با 2 کشور توسعه یافته اي نظیر آلمان کمتر از نصف شاخص 

برابر انرژي تولید همان ارزش در آلمان انرژي مصرف می کند *سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی البته مقایسه سرانه مصرف

برق کل میان کشورهاي متفاوت با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی نمی تواند تصویر دقیقی از این مسئله ایجاد نماید به عنوان مثال قرارگیري

100 درصد جمعیت کشور قطر در موقعیت آب و هوایی حاشیه خلیج فارس ، زمینه افزایش مصرف برق در حوزه تامین سرمایش را ایجاد می کند بر

این اساس مقایسه میزان مصرف برق کل در این کشور با مصرف برق کل ایران با موقعیت هاي آب و هوایی گوناگون اساسا نمی تواند مقایسه

صحیحی تلقی شود از سوي دیگر برق تنها حامل انرژي تامین برق خانگی در بسیاري از کشورهاي جهان تلقی شده و حامل هاي دیگر انرژي نظیر

گاز در خانه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد بر همین اساس ، طبیعی است که میزان سرانه مصرف برق در این کشورها از سرانه مصرف برق در

ایران فراتر باشد ، زیرا در ایران عالوه بر مصرف برق ، گاز نیز در جهت تامین انرژي گرمایش و پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد از همین رو

سرانه مصرف برق خانگی با احتساب تامین سرمایش ، روشنایی و تامین برق لوازم خانگی می تواند ، تصویر دقیق تري از میزان مصرف برق توسط

هر ایرانی و مقایسه با سایر کشورهاي جهان ارائه دهد تا بدین وسیله میزان اسراف برق توسط پرمصرف هاي عمدتا ثروتمند به وضوح بیشتري

مشخص شد بر همین اساس ، مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژي ، سرانه مصرف برق خانگی در ایران معادل 1058 کیلووات

ساعت براي هر نفر برآورد می شود این در حالی ست که متوسط جهانی این آمار معادل 182 کیلووات ساعت است به عبارت دیگر میزان سرانه

مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر متوسط جهانی و 7 برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشوري نظیر ترکیه است *یارانه 5 2 هزار میلیارد تومانی

شدت انرژي و سرانه مصرف برق خانگی بیانگر آن است که انرژي در کشور ما توسط پرمصرف در جیب ثروتمندان پرمصرف توجه به 2 شاخص 

ها بدون هیچ دقتی مصرف شده و همین مسئله زمینه ایجاد خسارات گسترده اي را به وجود بیاورد در همین راستا مهمترین دلیل مصرف بی رویه

انرژي توسط قشر عمدتا پردرآمد نظام تعرفه گذاري غلطی است که زمینه بی اهمیتی انرژي را به وجود می آورد 

با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق کشور با قیمت فروش این کاال تفاوت قابل توجهی دارد و رقمی بسیار کمتري است ، بنابراین مصرف بیشتر

این کاال به منزله استفاده بیشتر از یارانه انرژي است ، در همین راستا اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند کشور با استفاده بدون توجه از برق از یارانه

انرژي بسیاري بیشتري نسبت به سایر مشترکان کم مصرف بهره برده و عالوه بر جلوگیري از توسعه صنعت برق زمینه بی عدالتی در توزیع ثروت

متعلق به همه مردم را به وجود می آوردند . در این راستا ،
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به استناد اظهارات سخنگوي صنعت برق ، 800 هزار مشترك خانگی صنعت برق با مصرف حداقل 2 برابر الگوي منطقه ، ساالنه بیش از 13 میلیارد

کیلووات ساعت برق مصرف می کنند بر این اساس با توجه به اینکه هزینه تبدیل انرژي و توزیع برق معادل 400 تومان براي هر کیلووات ساعت در

نظر گرفته می شود ، بنابراین ساالنه معادل 5 2 هزار میلیارد تومان به جیب تنها 800 هزار مشترك بسیار پرمصرف و عمدتا ثروتمند می رود *گام

بلند دولت در جلوگیري از اسراف برق بدون شک حرکت به سمت بهبود شاخص هاي انرژي در کشور بدون اصالح نظام تعرفه گذاري و ارزش دهی

با کاالي برق میسر نیست و تداوم روند کنونی می تواند دستاوردهاي به دست آمده تا این مقطع را با سرعت زیادي تخریب کند 

اصالح الگوي مصرف می گوید : سیاست هاي تعرفه گذاري در همین رابطه ، سیما غفاري کارشناس انرژي در بیان راهکارهاي موجود به منظور 

بهینه سازي انرژي اصالح الگوي مصرف را فراهم کرده و مشترکان پرمصرف را به  صحیح در قالب مدل هایی نظیر IBT می تواند زمینه 

تشویق کند . بر این اساس ، اخیراً هیئت دولت به دنبال تکلیف مجلس شوراي اسالمی در بند ي تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 ، نسبت به تغییر

نظام تعرفه گذاري برق اقدام کرده است در همین راستا ، مقرر شد با هدف بهبود شاخص هاي انرژي در کشور و صرفه جویی در این حوزه نظام

تعرفه گذاري بر اساس مدل هاي کارآمد تعییر کند مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بیان هدف مصوبه جدید برقی دولت ، می گوید :

« حقیقت این است که مبانی تعیین شده در گام اول بر اساس کارهاي کارشناسی با هدف تشویق مشترکان به مصرف کمتر طراحی شده است » با

مصرف انرژي در کشور به نظر می رسد ، مصوبه جدید دولت در حوزه برق گامی بلند به سوي بهبود شاخص هایی نظیر بهینه سازي  توجه به 

شدت انرِژي و سرانه مصرف برق خانگی تلقی شود انتهاي پیام/
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تصمیمات بنزینی و تبعات آن

 

بنزین در کیش و قشم در فضاي مجازي و در پی آن اظهارات انتشار نامه محرمانه معاون اقتصادي رئیس جمهور درباره اجراي طرح بازتوزیع یارانه 

وزیر نفت در مورد اجراي تدریجی این طرح در کشور نگرانی هایی را بین اقشار مختلف مردم خصوصا در زمینه تورم و افزایش قیمت در کاالها ایجاد

کرده که انتظار می رود تمهیدي براي آن صورت گیرد .

 

بنزین از طریق ارائه سهمیه به گزارش ایسنا ، در نامه محرمانه اي که شب اول دي ماه در فضاي مجازي منتشر شد ، اجراي طرح بازتوزیع یارانه 

بنزین به افراد به جاي خودروها به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش پیش بینی شده بود؛ طرحی که به دنبال عادالنه کردن یارانه هاي

توزیعی است تا خانوارهاي فاقد خودرو نیز بتوانند از این یارانه استفاده کنند؛ چراکه براساس گزارش هاي رسمی در ایران ساالنه حدود 85 میلیارد

بنزین ، با مصرف روزانه حدود 100 میلیون لیتر اختصاص دارد .   سوخت و بویژه  دالر یارانه پنهان پرداخت می شود که حجم باالیی از آن به 

بنزین بنزین و با بیان اینکه دولت سیزدهم قصد افزایش قیمت  جواد اوجی وزیر نفت هم روز دوشنبه هفته گذشته با تشریح جزییات طرح یارانه 

بنزین بی بهره مانده اند ، یارانه بدهد . را ندارد ، گفت : این دولت مصمم است به آن دسته از افرادي که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه 

بنزین را به صورت عادالنه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره مند شوند اقدامات درحقیقت دولت قصد دارد که 

کارشناسی این طرح در دست انجام است ، قرار است در ابتدا این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در

سراسر کشور اجرا شود 

وي با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کار نیست ، گفت : تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند ، بر

بنزین 1500 تومانی به آنها تعلق حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند ، در ابتداي این طرح ، ماهانه 15 لیتر 

می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را استفاده کرده و یا به صورت اعتباري از بخش ریالی آن استفاده کنند . قرار است در این طرح همه مردم

بنزین استفاده کنند و جزو طرح هایی است که براي دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره مند خواهند شد  از یارانه 

جلیل ساالري معاون وزیر نفت هم روز سه شنبه هفته گذشته با بیان اینکه در این مرحله سهمیه خودروهاي عمومی تغییر نخواهد کرد ، گفت : در

این طرح به ازاي هر نفر 15 لیتر واریز می شود ، همچنین تمهیداتی دیده شده تا در این طرح پایلوت خانواده هایی که تعداد نفراتشان کمتر از سقف

بنزین گران شود؟ با 60 لیتر باشد ، همان سهمیه 60 لیتر را دریافت کنند . احمد وحیدي وزیر کشور نیز در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است 

بنزین وجود ندارد  بنزین گران نخواهد شد» ، تاکید کرد : فعال قراري براي گران شدن  بیان اینکه «

بنزین تغییر نمی بنزین که قرار است به صورت آزمایشی در این جزیره اجرا شود ، قیمت  طبق اعالم مسئوالن منطقه آزاد کیش ، در طرح جدید 

بنزین یارانه اي با 1500 و آزاد 3000 تومان ادامه دارد ولی بنزین تعلق می گیرد؛ به طوري که ارائه  کند ، بلکه به ازاي هر کارت ملی 20 لیتر 

سوخت بر اساس پالك ، به هر کارت ملی که مالک آن ساکن ایران و حداکثر یکسال است که از ایران خارج نشده و در به جاي شارژ کارت 

بنزین تعلق می گیرد . کیش ساکن است ماهانه 20 لیتر معادل 
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دیزلی با هر نوع کاربري ایجاد نخواهد شد ولی خانواده این افراد نیز در این طرح مورد بنزین خودروهاي  همچنین هیچ تغیري هم در وضعیت 

توجه قرار گرفته و سهمیه اي مانند بقیه دریافت می کنند علی بهادري جهرمی سخنگوي دولت هم در نشست خبري روز سه شنبه خود در پاسخ به

بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد دولت به دنبال بنزین تاکید کرد : هیچ طرحی براي افزایش قیمت  پرسشی در زمینه شایعه افزایش قیمت 

بنزین به صورت آزمایشی در دو جزیره پیش بینی شده است که بنزین است و طرحی براي توزیع عادالنه تر یارانه  توزیع عادالنه تر یارانه 

بنزین به افرادي که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد  براساس این طرح 

بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می کرد که ناعادالنه بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو وي با بیان اینکه تا پیش از این یارانه 

هستند و یارانه اي یا معادل آن به ایشان تعلق نمی گرفت ، افزود : موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادي که یک

بنزین یارانه اي خودرو دارند از این یارانه استفاده می کردند . بنابراین براي اینکه یارانه بتواند توزیع عادالنه تري داشته باشد ، طرح این است که 

بنزین در بنزین قرار نیست هیچ تغییري بکند او کنایه اي هم به موضوع افزایش قیمت  به افراد اختصاص پیدا کند اما تاکید می شود قیمت 

دولت قبل زد و گفت : دولت سیزدهم ، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهاي تلخ صبح جمعه نیست ، این دولت ، دولت مردمی است نه دولت امنیتی

دولت سیزدهم صادقانه با مردم گفت و گو می کند اینگونه نگرانی ها و شایعات ناشی از بی صداقتی و نامحرم دانستن مردم در گذشته است که به

اعتماد عمومی آسیب رسانده است و از گذشته براي این دولت به ارث گذاشته شده است هر برنامه اي که براي اصالح ساختارهاي بودجه ریزي ،

بانکی ، ارزي ، یارانه اي و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیري دولت به جمع بندي و تصمیم قطعی برسد را اعالم خواهیم کرد و مردم

را از قبل در جریان هر برنامه اصالحی قرار می دهیم 

اما آثار و تبعات اجراي این طرح چیست؟ آیا امکان ایجاد تورم در پی اجراي این طرح وجود دارد و آیا جامعه تاب عواقب این طرح را دارد یا خیر؟

بنزین و گاز مدام در جامعه تنش ایجاد کنیم فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژي مجلس در همین رابطه گفت : در اصل هر طرحی در نباید با 

حوزه انرژي باید مراحل کارشناسی را طی کرده و در اندیشکده هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، سپس در کامپیوتر آنچه که طراحی شده به

مدل تبدیل و اجرا شود و نتایج آن سنجیده شود . طرح هایی با این اهمیت باید داراي پیوست هاي فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي و روانی باشد از

ي ارائه می کرد وي افزود : یک طرح وان مطرح شد و ما نیز در کمیسیون انرژي بنزین سال گذشته این مسائل موجود بود و هر کسی یک طرح 

بر روي این طرح متمرکز شدیم یک سري اشکاالتی را به این طرح وارد دانستیم و گفتیم که در اجرا ممکن است این مشکالت را ایجاد کند طرح

وان مخفف واحد انرژي بود بر اساس این طرح یک عدد وان به هر فرد یا هر خانوار اختصاص می یابد و اختیار به افراد داده می شود یک بار براي

حامل هاي انرژي مشخص می شود به مردم اختیار داده می شود که شما دوست دارید چه حامل انرژي را همیشه تکلیف یارانه بر روي همه 

مصرف کنید هر فرد یک یارانه دارد که می تواند آن را بر روي هر حامل انرژي که می خواهد مصرف کند این طرح درست بود و باید اجازه می

دادند بر روي آن کار شود این طرح در کمیته هاي کارشناسی در حال بررسی است 

نماینده مردم کازرون در مجلس ، تصریح کرد : این طرح به آخر دولت گذشته خورد و دولت جدید بر روي کار آمده است و حال تصویر نامه اي در

بنزین به افراد به جاي خودروها به صورت بنزین از طریق ارائه سهمیه  فضاي مجازي منتشر شده که حکایت از اجراي طرح بازتوزیع یارانه 

آزمایشی در جزایر قشم و کیش دارد . بنده نیز این نامه را در فضاي مجازي دیدم و در فضاي رسمی آن را ندیده ام ولی مسئله از یک منطقی هم

برخوردار است بعد از این که یک کار کارشناسی صورت گرفته ،
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حال در یک مقیاس کوچک اجرا خواهد شد این مقیاس کوچک نیز منطقه آزاد قشم و کیش است که براي این امر مناسب است چراکه مردم در

آنجا به نرخ آزاد عادت دارند وي همچنین گفت : باید حتما در یک مقیاس کوچک این طرح اجرا شود منطقه آزاد نیز انتخاب خوبی است بنده

استقبال می کنم که بعد از بررسی این طرح بر روي کاغذ و مدل سازي آن در کامپیوتر حال در عالم واقعی در یک مقیاس اجتماعی کوچک اجراء

شود ولی نظر بنده بر این است ما زمانی باید این مسائل را مطرح کنیم که همزمان با این موضوع ما تکلیف حقوق و دستمزد را در کشور مشخص

کرده باشیم نمی شود یک باره دالر این جهش ها را داشته باشد اما حقوق ها متناسب با آن افزایش نیابد در ابتدا نظام حقوق و دستمزد در کشور باید

اصالح شود سپس یارانه ها تغییر کند اگر خط فقر 10 میلیون تومان است کارمند و کارگر چقدر درآمد دارند کسی که کار می کند نباید فقیر باشد و

درآمد آن زیرخط فقر باشد اگر کارمند و کارگر طبق آمار بانک مرکزي و سایر مراکز آماري ، فقیر هستند ، همه مشمول یارانه خواهند شد و یارانه

انرژي نیز باید به آنان داده شود این عضو کمیسیون انرژي مجلس تصریح کرد : هرگاه ما درآمدها را درست دیدیم آنگاه باید هزینه براي مردم ایجاد

بنزین و گاز مدام در جامعه تنش کنیم حقوق افراد باید واقعی باشد و سپس قیمت ها هم واقعی شود آنگاه هیچ کس حرفی نخواهد زد نباید با 

بنزین و برق چقدر خواهد شد ایجاد کنیم باید در قانون بودجه این موضوع را ببینیم به صورت شفاف به مردم بگوییم از سال 1401 قیمت گاز ، 

دولت از این محل درآمد دارد حاال دولت با این درآمد یارانه را چقدر می دهد هزینه خدمات سالمت چقدر می شود به مردم بگوییم از شما این پول

را می گیریم با آن سالمت شما را تضمین می کنیم و یا پروژه هاي عمرانی را تکمیل می کنیم عباسی در ادامه خاطرنشان کرد : متاسفانه امان داده

نمی شود که زمان بودجه برسد تازه بودجه به مجلس آمده و مجلس در حال تشکیل کمیسیون تلفیق است در کمیسیون تلفیق نماینده ها هستند و

بنزین ، برق و یا گازوئیل را در چشم مردم می کنیم بگذارید دولت نیز حضور دارد و در خصوص مسائل بحث و بررسی می شود متاسفانه مداوم 

مردم آرامش داشته باشند و مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد اگر مجلس نه ، آن را به جلسه سران قوا ببرند و راجع به آن تصمیم بگیرند ما

مراجع خوبی براي تصمیم گیري داریم یک نفر هم می تواند پیشنهادي دهد و بگوید من می خواهم به صورت پایلوت آن را اجرا کنم اما باید با

برنامه باشد باید تبعات خوب یا بد بودن آن را نیز بپذیرند وي یادآور شد : از نظر بنده این موضع در قانون بودجه باید دیده شود دولت زحمت کشیده

سوخت در جامعه چقدر است و مصارف آن کجا و الیحه بودجه را تنظیم کرده است ما نیز در الیحه بودجه شفاف بگوییم درآمد دولت از فروش 

هست می خواهد با آن یارانه دهد یا ببرد در مسائل دیگر هزینه کند مطمئنا زمانی که مردم ببینند درآمد آن ها تضمین است و حقوق آنان مناسب؛

مخالفتی با آن نمی کنند اما وقتی که براي حقوق استاد دانشگاه سقف گذاشته می شود و درآمد یک کارگر ساختمانی با بعضی از استادهاي دانشگاه

برابري کند ، اصال در اینجا درس خواندن به چه دردي می خورد آیا پزشکان ما امنیت شغلی دارند علت کمبود پزشک در اورژانس ها چیست افرادي

بنزین را در که پزشکی خوانده اند کجا رفته اند اکنون هزینه ها با درآمد مردم سازگار نیست دولت باید براي این موضوع فکر کند حال مدام بحث 

بنزین در سال آینده کذب است فریدون حسنوند رئیس جامعه مطرح می کنند جامعه باید آرام باشد و با منطق حرکت کنیم افزایش قیمت 

بنزین براي سال آینده مطرح نشده کمیسیون انرژي مجلس نیز در همین رابطه بیان کرد : تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت 

است
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بنزین نیز در کمیسیون و موضوعات مطرح شده در رسانه ها گمانه زنی است حسنوند در ادامه اظهار کرد : تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت 

انرژي مطرح نشده است و افزایش قیمت در سال آینده کذب است 

بنزین به افراد به جاي خودرو اثر تورمی ندارد جعفر قادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت : سال گذشته در اختصاص سهمیه 

زمان بررسی الیحه بودجه پیشنهادي در کمیسیون تلفیق در همین رابطه مطرح شد که راي نیاورد و در صحن مجلس هم مطرح شد و راي نیاورد ،

بنزین توزیعی در روز ، سهم بنزین به خودروها ، آن را به افراد بدهیم یعنی از 85 تا 90 میلیون لیتر  شاکله آن این بود که به جاي دادن سهمیه 

خودروهاي عمومی را کنار بگذاریم و مابقی را بین 85 میلیون نفر جمعیت توزیع کنیم و به افراد سهمیه بدهیم یعنی مثًال به ازاي هر کد ملی 20

ش استفاده کند قیمت آن1500 تومان است اما کسی که بنزین بنزین بدهیم . وي افزود : در این مدل اگر فرد خودش بخواهد از سهمیه  لیتر 

بنزین آزاد هم لیتري خودرو ندارد یا خودرو دارد و می خواهد از حمل و نقل عمومی استفاده کند ، می تواند آن را با قیمتی که بخواهد بفروشد 

بنزین بنزین مازاد دارد می تواند آن را زیر سه هزار تومان به فروش برساند و در عمل قیمت  3000 تومان عرضه خواهد شد بنابراین کسی که 

در بازار از 3 هزار تومان بیشتر نمی شود 

بنزین یارانه اي استفاده نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد : این روش از نظر توزیعی به خانوارهایی که خودرو ندارند کمک می کند که از 

کنند ، ضمن اینکه افراد به استفاده از خودروهاي شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی تشویق می شوند و حجم تردد و آلودگی نیز

کاهش می یابد و از نظر عدالت اجتماعی هم به نفع خانوارهایی است که خودرو ندارند . این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر این

بنزین قرار نیست باال برود ، همان سهمیه 1500 تومان و آزاد 3000 تومان خواهد بود  روش بر ایجاد تورم نیز گفت : قیمت 

بنزین تعلق می گیرد؛ یعنی اگر من خانواده 5 نفره پس قیمت تغییر نمی کند اما پیش از این سهمیه به خودرو تعلق می گرفت و حاال به فرد 

بنزین در ماه به خانواده من تعلق می گیرد و کسی اگر دو ، سه یا ده تا خودرو هم داشته باشد یا خودرو نداشته باشد باز به داشته باشم 100 لیتر 

بنزین آزاد خریداري کنند همان قیمت 3000 تومان است قادري تاکید بنزین تعلق می گیرد . اگر هم بخواهند  ازاي اعضاي خانواده اش به او 

کرد : با توجه به اینکه در این روش سهمیه تاکسی ها ، وانت بارها و حمل و نقل عمومی مثل سابق خواهد بود و قیمت براي آنها تغییر نمی کند ،

چون براي حمل و نقل بار و مسافر تغییر قیمت نداریم پس از آثار تورمی هم نخواهد داشت فقط یک اثر توزیعی دارد 

بنزین یارانه اي این است که به خودرو سهمیه می دهند و وي همچنین اضافه کرد : االن استدالل می شود که یکی از ایرادات و اشکاالت توزیع 

بنزین یارانه اي به او تعلق نمی گیرد . این نماینده مجلس با کسی که خودروي بیشتري دارد یارانه بیشتري هم می گیرد و کسی که خودرو ندارد 

بنزین یارانه اي همان 1500 تومان و آزاد هم بیان اینکه نام این روش آزادسازي قیمت نیست ، تاکید کرد : قیمت بنا نیست تغییر کند قیمت 

بنزین در قیمت 3 هزار تومان عرضه شود پس کسی بخو 3000 تومان خواهد بود در بازار حتی از این مبلغ پایین تر می آید چرا که وقتی 
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اهد آن را عرضه کند باید زیر 3000 تومان بفروشند قادري در پایان گفت : دولت در حال حاضر در حال انجام یک کار آزمایشی در کیش و قشم

است تا آثار و پیامدهاي آن را بررسی کند و نتایج را ارزیابی می کند که ببیند می تواند آن را تعمیم دهد یا نه سال گذشته خود من مخالف این طرح

بودم و معتقد بودم می تواند پخته شود اما امسال دولت کار تجربی و آزمایشی می کند تا در این شرایط ایرادات و اشکاالت آن مشخص شود و

دولت می تواند به نتیجه برسد 

بنزین در الیحه بودجه 1401 تغییري نمی کند احمد مرادي نایب رئیس کمیسیون انرژي مجلس نیز درباره الیحه بودجه سال 1401 ، قیمت 

گفت : دولت پیشنهادات خوبی را در بحث قیمت نفت ، تامین گاز و فروش نفت در قالب الیحه بودجه ارائه کرده و قرار است در جلسه هفته جاري

کمیسیون انرژي نیز مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تا بتوانیم یک تعادلی در این حوزه برقرار کنیم . نماینده مردم بندرعباس در مجلس شوراي

بنزین در الیحه بودجه سال 1401 مطرح حامل هاي انرژي نیز هیچ افزایش قیمتی در خصوص  اسالمی ، در ادامه اظهار کرد : در بحث قیمت 

نشده است و قرار نیست افزایشی نیز داشته باشد 

بنزین را ندارند هادي بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژي مجلس هم با اشاره به اینکه مجلس و دولت تصمیم مجلس و دولت قصد افزایش قیمت 

بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژي مجلس شوراي بنزین اتخاذ نکرده اند ، گفت : در خصوص افزایش قیمت  در خصوص افزایش قیمت 

بنزین ندارند اما دولت براي عادالنه اسالمی و نه در سایر کمیسیون هاي مجلس مطرح نشده است . مجلس و دولت تصمیمی براي افزایش قیمت 

سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که به عنوان یک ایرانی باید بگویم عده اي مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند وي کردن توزیع یارانه 

بنزین نیز دریافت نمی کنند که این امر ناعادالنه است در ادامه اظهار کرد : امروز عده اي در جامعه اصال خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه 

بنزین داده شود نماینده بنزین یارانه اي را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه  دولت تصمیم گرفت مقدار معینی 

مردم مالیر در مجلس تصریح کرد : دولت تصمیم گرفت در منطقه اي کوچک این طرح را اجرا کند تا ببیند از پس اجراي آن برمی آید یا نه تصمیم

بنزین به خودروها داده شود به سرپرست خانوارها داده شود اینگونه افرادي که خودرو دارند و افرادي که خودرو فقط این بود به جاي آنکه یارانه 

بنزین در مجلس ودولت اتخاذ بنزین بهره مند می شوند وي در ادامه تاکید کرد : هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت  ندارند هر دو از یارانه 

بنزین به سرپرست خانوار داده شود حاال که دولت تصمیم خود را براي اجراي تدریجی نشده است فقط طرحی مطرح شد که در منطقه اي یارانه 

این طرح اعالم کرده این انتظار وجود دارد که براي جلوگیري از آثار مخرب آن از جهت اقتصادي و اجتماعی نیز تمهیداتی اندیشیده شود 

بنزین نیست ولی اختصاص سهمیه 15 لیتري به هر نفر عمال باعث می شود که اگرچه دولت می گوید اجراي این طرح به معنی افزایش قیمت 

بنزین مصرفی را به قیمت بنزین کمتري از آنچه پیش از این دریافت می کردند بدست بیاورند و در نتیجه باید باقی  خانوارهاي زیر 4 نفر سهمیه 

بنزین را براي آنها افزایش می دهد .   3 هزارتومان خریداري کنند که عمال قیمت تمام شده 

مگر اینکه طبق گفته معاون وزیر نفت تمهیدي براي این موارد صورت گیرد؛ از سویی معموال طرح پایلوت یا آزمایشی ابتدا اجرا می شود تا آثار آن

بنزین به هر فرد در طرح پایلوت است که هنوز اجرا نشده بهینه سازي شود اما در این میان آنچه به چشم می خورد تخصیص 20 لیتر  دیده و 

قرار است در طرح سراسري 15 لیتر به هر فرد تخصیص یابد که منطق و فلسفه آن هنوز اعالم نشده است .
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بنزین در نیمه شب 24 آبان 1398 که منجر به ناآرامی در بخش هاي مختلف کشور شد ، ایجاب می در هر حال خاطرات تلخ اعالم سهمیه بندي 

بنزین بار دیگر پشیمانی به بار نیاورد کند پیش از اجراي طرح تمامی ابعاد آن سنجیده شود تا 
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«استعمار کربن» یا «حسن نیت براي سیاره ، مردم و مادر زمین»؛ کدام یک

 

مهم ترین رویداد اقلیمی سال 2021 ، برگزاري اجالس بیست وششم اعضاي کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (کاپ 26) از 31 اکتبر تا 12 نوامبر

2021 بعد از یک سال وقفه به دلیل شیوع کووید ـ 19 در شهر گالسکو اسکاتلند بود.

مهم ترین رویداد اقلیمی سال 2021 ، برگزاري اجالس بیست وششم اعضاي کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (کاپ 26) از 31 اکتبر تا 12 نوامبر

2021 بعد از یک سال وقفه به دلیل شیوع کووید ـ 19 در شهر گالسکو اسکاتلند بود 

در مورد نتایج و موفقیت این اجالس کارشناسان عقاید متفاوتی دارند ، اما آنچه مسلم است ، مذاکرات فنی در مورد اجرایی شدن مواد مختلف

موافقت نامه پاریس به سرانجام رسید و اکنون می توان گفت جهان سندي بین المللی براي پیگیري اهداف و اقدام هاي مقابله با تغییر اقلیم در

چارچوب موافقت نامه پاریس در اختیار دارد . موافقت نامه اي که اکنون با الحاق رسمی 193 کشور از 197 امضاکننده آن (به جز لیبی ، ایران ، یمن

و اریتره) ، بیش از هر توافق بین المللی اقلیمی دیگري ، از حمایت جهانی برخوردار شده است با وجود این ، در همه نشست هاي متعدد اجالس

کاپ 26 و مسائل مختلف ، دیدگاه هاي گروه هاي مذاکراتی به ویژه تعدادي از کشورهاي در حال توسعه اختالف نظرهاي ریشه اي و بنیادي وجود

داشت که می تواند نگرانی اصلی براي اجراي موافقت نامه پاریس باشد درواقع ، این اختالف ها یا مطالبات کشورهاي در حال توسعه که در نشست

کاپ 26 بنا به مصلحت یا توافق پنهانی قدرت هاي بزرگ براي دستیابی به اجماع بر روي اصل موضوع به یک باره کنار گذاشته شد ، به معناي

فراموشی یا نپرداختن به آنها نیست موضوع هایی که می تواند در صورت بی توجهی به آنها ، بحث هاي اختالفی شدیدتري را در آینده مذاکرات

جهانی اقلیم دامن بزند بخشی از این موارد اختالفی از دیدگاه کشورهاي در حال توسعه گروه همفکر (LMDC) ، در کنفرانس مطبوعاتی

سخنگوي این گروه ، دکتر دیگو پاچکو (Diego Pacheco) ، از بولیوي ، در اوج برگزاري کاپ 26 در صبح روز پنجشنبه 11 نوامبر 2021 در

محل اجالس مطرح شد وي در این نشست ، نگرانی هاي اعضاي گروه را درباره آنچه به عنوان مسیري براي پیشبرد کاهش انتشار کربن تلقی می

شود ، با تعبیر آن به «استعمار کربن» ابراز کرد گروه کشورهاي در حال توسعه همفکر از جمله فعال ترین گروه هاي مذاکراتی در جریان مذاکرات

جهانی اقلیم است که در سال 2005 تشکیل شد اکنون 44 کشور در حال توسعه از جمله چین ، مصر ، کوبا ، بولیوي ، نیکاراگوئه و هشت کشور

عضو اوپک شامل ایران ، عراق ، عربستان سعودي ، ونزوئال ، کویت ، لیبی ، امارات و آنگوال در این گروه حضور دارند دکتر پاچکو در کنفرانس

مطبوعاتی یادشده توضیح داد کشورهاي عضو «گروه کشورهاي در حال توسعه همفکر» که تقریبًا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ،

بحران اقلیمی را مشکل حیاتی بشر می دانند 

اعضاي این گروه کامًال موافق این موضوع هستند که براي مقابله با گرمایش جهانی نیازمند افزایش جاه طلبی اقلیمی است ، اما این جاه طلبی نه

گازهاي گلخانه اي (mitigation) ، بلکه در موضوع سازگاري با اقلیم(adaptation) و در ابزارهاي اجرایی تنها در رابطه با کاهش انتشار 

(means of implementation) شامل منابع تأمین مالی ، انتقال فناوري و ظرفیت سازي براي کشورهاي در حال توسعه نیز باید وجود

داشته باشد . وي تصریح کرد : بیشترین سهم انتشار تجمعی از انقالب صنعتی تاکنون مربوط به کشورهاي توسعه یافته است و آنها مسئولیت

تاریخی ایجاد بحران اقلیمی جهان دارند و باید در مقابله با تغییرات اقلیمی نیز پیش قدم شوند پاچکو در مورد محدود کردن افزایش دما تا سقف 1 5

درجه سانتیگراد توضیح داد که 80 درصد از بودجه کربن در جو هم اکنون تمام شده است و 60 درصد آن را کشورهاي توسعه یافته به خود

اختصاص داده اند که فقط 18 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند درواقع ،
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کشورهاي توسعه یافته بیش از حد از سهم فضاي کربن خود استفاده کرده اند و اکنون نیز از فضاي کربن باقی مانده براي کشورهاي در حال توسعه

استفاده می کنند این در حالی است که کشورهاي در حال توسعه براي «توسعه» خود و جهان براي حفاظت از کره زمین به این بودجه کربن نیاز

دارند این واقعیت کلیدي براي درك موضع گروه LMDC در مذاکرات تغییر اقلیم است وي تأکید کرد این واقعیت باید به وضوح نشان داده شود

گازهاي گلخانه اي نیستند منظور وي از که کشورهاي در حال توسعه به یک اندازه (در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته) مسئول شکاف انتشار 

«شکاف» اختالف ناشی از اثر کل اهداف کاهش انتشار همه کشورها در اسناد مشارکت معین ملی (NDC) تحت موافقت نامه پاریس و کاهش

هاي مورد نیاز در سطح جهانی براي محدود کردن افزایش دما در سطح 1 5 درجه است اکنون بودجه کربن بسیار کمی براي کشورهاي در حال

توسعه باقی مانده و این ناعادالنه است که بار تغییرات اقلیمی به کشورهاي در حال توسعه منتقل شود وي ادامه داد : «براي LMDC ، مسئولیت

تاریخی اهمیت دارد و درك و لحاظ کردن این موضوع در بحث جاه طلبی کاهش انتشار ، حیاتی است » پاچکو همچنین گفت که کشورهاي توسعه

گازهاي گلخانه اي به سطوح مورد توافق تحت کنوانسیون تغییر اقلیم یافته سابقه زیر پا گذاشتن وعده هاي خود در کاهش انتشار 

(UNFCCC) و پروتکل کیوتو را داشته اند ، همچنین تعهدات آنها براي تأمین مالی اقلیمی محقق نشده است وي بر تعادل ظریف حاصل شده در

موافقت نامه پاریس ، به ویژه در اجرا و عملیاتی کردن اصل برابري (Equity) و اصل مسئولیت هاي مشترك اما متمایز و قابلیت هاي مربوطه

(CBDR RC) در چارچوب شرایط ملی تأکید کرد پاچکو همچنین توضیح داد که بحران اقلیمی براي کشورهاي در حال توسعه ارتباط نزدیکی با

توسعه پایدار و ریشه کنی فقر دارد که در موافقت نامه پاریس نیز به رسمیت شناخته شده است در این باره ، چندجانبه گرایی فراگیر الزم است تا

درك شود مبناي پرداختن به تغییرات اقلیمی ، سند کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و موافقت نامه پاریس است وي تأکید کرد نیازي به اختراع

دوباره یا بازنویسی دومی براي این دو سند در نشست کاپ 26 وجود ندارد و این موضوع به طور کامل غیرقابل قبول است پاچکو در ادامه اظهار کرد

که جهان به نقطه انتخاب بین دو مسیر رسیده است : «استعمار کربن» و «حسن نیت براي سیاره ، مردم و مادر زمین » مسیر استعمار کربن براي

جهان ، به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه ، بسیار خطرناك است این مسیر مستلزم حرکت طبق نسخه ي کشورهاي توسعه یافته در زمینه

مشکل تغییرات اقلیمی است که تنها بر رویکرد کاهش محور تمرکز دارد کشورهاي توسعه یافته در تالش اند مقررات جدید خالص انتشار صفر را تا

سال 2050 براي همه کشورها وضع کنند این به معناي هدف جدیدي براي جهان در حال توسعه است و عدم شناسایی سهم تاریخی و اصل

مسئولیت مشترك اما متمایز با قابلیت هاي مربوطه (CBDR RC) ، به طور موثر مسئولیت جهان توسعه یافته را به جهان در حال توسعه منتقل

می کند« 

پاچکو تأکید کرد که گروه LMDC تغییر اصل «مسئولیت مشترك ، اما متمایز» را به «مسئولیت مشترك و اشتراکی» نخواهد پذیرفت ، زیرا باید

تمایز و به رسمیت شناختن اصل CBDR از جمله به رسمیت شناختن شکاف جاه طلبی قبل از 2020 در فرآیند مذاکره وجود داشته باشد ، اگر

هدف خالص انتشار صفر تا سال 2050 پذیرفته شود ، جهان در حال توسعه در شرایط بسیار ناعادالنه اي براي پرداختن به تغییرات اقلیمی گرفتار

خواهد شد ، زیرا تنها کشورهاي توسعه یافته توانایی هاي مالی و شرایط فناوري الزم را براي دستیابی به این هدف دارند .  

وي با اشاره به اینکه «جهان در حال توسعه باید با استعمار کربن که براي کشورهاي آنها بسیار مخاطره آمیز است و مسئولیت تاریخی کشورهاي

توسعه یافته را در ایجاد تغییرات اقلیمی کامًال نادیده می گیرد ، مبازره و مقابله کند» ، افزود : «از کشورهاي توسعه یافته درخواست می شود به جاي

گازهاي گلخانه اي ، فوراً تا سال 2030 براي کاهش واقعی اقدام کنند . » کشورهاي توسعه یافته در تعیین اهداف دور 2050 براي کاهش انتشار 

حال حاضر به شدت بر موضوع هدف 1 5 درجه سانتی گراد پافشاري می کنند که آنها را به کنترل جهان سوق می دهد و به موجب آن ، کشورهایی

که نتوانند تا سال 2050 به این هدف دست یابند ،
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از نظر مالی و اخالقی محکوم خواهند شد پاچکو ادامه داد : «این برخالف عدالت اقلیمی بوده و غیرقابل قبول است که اجالس کاپ 26 سناریویی

براي انتقال مسئولیت تاریخی کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه باشد » سخنگوي گروه LMDC همچنین اظهار کرد کشورهاي

توسعه یافته نمی خواهند در بحث هاي واقعی و معنادار در مورد تأمین مالی اقلیم شرکت کنند و این بخشی از «مسیر استعمار کربن» است که در

چارچوب آن ، مسئولیت ها و تعهدات آنها تحت کنوانسیون و موافقت نامه پاریس هر روز کم رنگ و کم رنگ تر می شود پاچکو همچنین در مورد

هدف «زنده نگه داشتن 1 5 درجه» ، شعار رئیس انگلیسی کاپ 26 ، تأکید کرد که «گروه LMDC مخالف طرح فرآیندهاي موازي با فرآیندهاي

پیش تر توافق شده تحت موافقت نامه پاریس است درواقع ، طرح این فرآیندها تالشی براي معرفی رویه هاي جدید براي وادار کردن اعضا به

پذیرش و دنبال کردن هدف دستیابی به حد گرمایش 1 5 درجه سانتی گراد است گروه LMDC تالش می کند که در مذاکرات اجالس کاپ 26

تعادل را در این بحث ها و جاه طلبی کاهش انتشار ایجاد کند 

» در مورد مسیر دیگر «حسن نیت ، براي مردم ، سیاره و مادر زمین» ، سخنگوي گروه LMDC تکرار کرد که نیازي به اختراع مجدد یا بازنویسی

(CBDR) و مسئولیت مشترك اما متمایز (Equity) موافقت نامه پاریس وجود ندارد ، زیرا این موافقت نامه داراي مفاد و اصول کلیدي برابري

است و اجراي این اصول باید موردتوجه مذاکره کنندگان باشد . پاچکو افزود : «تأمین مالی اقلیم اقدام خیریه اي نیست ، بلکه تعهد کشورهاي

توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه است » وي همچنین گفت : «گروه LMDC بسیار سخت براي عملیاتی کردن عدالت اقلیمی مبارزه می

کند» و افزود که «تغییر اقلیم فرصتی براي بهبود کسب وکار نیست تغییر اقلیم یک مشکل براي مردم است و اجالس اعضا (COP) باید به

مشکالت معیشتی مردم بومی و جوامع محلی بپردازد » سخنگوي گروه LMDC تأکید کرد که «مسئله در اجالس کاپ 26 زنده نگه داشتن هدف

1 5 درجه سانتی گراد نیست ، بلکه زنده نگه داشتن موافقت نامه پاریس براي زنده نگه داشتن هدف 1 5 درجه سانتی گراد است» وي از رئیس

انگلیسی کاپ 26 خواست که «پاراگراف هاي موافقت نامه پاریس را گزینش و انتخاب نکند» ، بلکه «موافقت نامه پاریس را در یک تصویر و نگاه

کل نگر در نظر بگیرد » پاچکو در پاسخ به پرسشی در مورد تصمیم پوششی که از سوي رئیس انگلیسی کاپ 26 ، به ویژه در مورد بخش کاهش

انتشار ، ارائه شده است ، توضیح داد که این پیشنهاد درك بسیار جزءنگر از موضوع موافقت نامه پاریس است ، به ویژه با توجه به دیدي که در مورد

مسائل مربوط به کاهش انتشار ، سازگاري ، تأمین مالی و ارائه می کند وي گفت : «در حالی که برخی از ایده هاي آن را می توان در رابطه با

سازگاري ، ضرر و زیان و منابع مالی تعدیل کرد ، همچنان نگرانی هاي عمده اي درباره بخش مربوط به جاه طلبی کاهش انتشار وجود دارد که

تالش می کند مسئولیت ها را از جهان توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه منتقل کند متن پیشنهادي رئیس کاپ 26 ، ایده تغییر اقلیم را به

عنوان تالشی جمعی بدون عملی سازي اصول برابري و مسئولیت مشترك اما متمایز (CBDR) درباره افزایش تعهدهاي کاهش انتشار ، مدنظر

قرار داده است » پاچکو در پاسخ به پرسش دیگري دربارها بازنگري ساالنه تالش هاي ملی براي مقابله با تغییر اقلیم ، از جمله بازنگري سند

مشارکت معین ملی (NDC) توضیح داد که به جاي به چالش کشیدن فرآیندهاي موجود توافق شده ، باید فرآیندهاي ساختارمند موجود در موافقت

نامه پاریس تقویت شود اشاره پاچکو به فرآیند ارزیابی جهانی (GST) مندرج در ماده 14 موافقت نامه پاریس است که یک ارزیابی جمعی از

پیشرفت اعضا در دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس از جمله در کاهش انتشار ، سازگاري و ابزارهاي اجرایی با توجه به عدالت و بهترین علم

LMDC در سال 2023 ارائه خواهد شد اعضا در گالسکو درباره روند این امر مذاکره کردند سخنگوي گروه GST موجود است نخستین گزارش

سوخت هاي فسیلی گفت : «این موضوع مهمی است ، زیرا براي رسیدگی به تغییرات درباره پرسشی در خصوص حذف زغال سنگ و یارانه هاي 

سوخت هاي اقلیمی موضوع کلیدي به شمار می رود ، اما این موضوع باید در چارچوب یک سناریوي عادالنه در نظر گرفته شود فرآیند گذار از 

فسیلی باید با توجه به عدالت ،
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توسعه یابد و این مستلزم درك بیشتر در مورد ابزار اجرایی و مالی است که براي یک گذار عادالنه انرژي مورد نیاز کشورهاي در حال توسعه است »

پاچکو در مورد موضوع ضرر و زیان (Loss and Damage) گفت موضوع بسیار مهم این است که درك شود «فقط ایجاد نهادها و تدوین

برنامه هاي کاري جدید کافی نیست ، بلکه جوامع فقیر به حمایت مالی اضافی براي جبران ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی نیاز مبرم دارند »

منبع : مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژي کد خبر 451215
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فراز و فرودهاي نفت در 2021

 

سالی که قیمت نفت بیش از 25 دالر براي هر بشکه افزایش یافت ، قیمت گاز شوکی تازه به جهانیان وارد کرد ، ائتالف اوپک پالس (کشورهاي اوپک و

غیراوپک) تسلیم خواسته آمریکا نشد ، خط لوله گازي نورد استریم 2 تکمیل شد ، دو شرکت بزرگ نفتی جهان تغییر نام دادند ، سرمایه گذاري در صنعت

نفت کاهش یافت ، اکتشاف نفت و گاز کم فروغ بود و صنعت نفت در سوگ یکی از بزرگان نفت جهان نشست.

 

سالی که قیمت نفت بیش از 25 دالر براي هر بشکه افزایش یافت ، قیمت گاز شوکی تازه به جهانیان وارد کرد ، ائتالف اوپک پالس (کشورهاي

اوپک و غیراوپک) تسلیم خواسته آمریکا نشد ، خط لوله گازي نورد استریم 2 تکمیل شد ، دو شرکت بزرگ نفتی جهان تغییر نام دادند ، سرمایه

گذاري در صنعت نفت کاهش یافت ، اکتشاف نفت و گاز کم فروغ بود و صنعت نفت در سوگ یکی از بزرگان نفت جهان نشست . سال 2021 با

همه فرازوفرودهایش پایان یافت و سال 2022 آغاز شد مهم ترین اتفاق هاي سال 2021 را مرور می کنیم ** قیمت نفت در سال 2021 برخالف

پیش بینی مؤسسه هاي معتبر بین المللی انرژي در اوایل سال به دلیل افزایش تقاضاي نفت در سایه کاهش محدودیت ها در جهان و کاهش همه

گیري ویروس کرونا توانست رکورد باالي 85 دالر براي هر بشکه را در ماه اکتبر ثبت کند رویترز در خبري که اوایل سال 2021 منتشر کرد مدعی

شد بعید است قیمت هاي نفت در سال 2021 با بهبود چندانی روبه رو باشد و 39 اقتصاددان و تحلیلگر در نظرسنجی این خبرگزاري قیمت نفت را

براي سال 2021 به طور میانگین 50 دالر و 67 سنت پیش بینی کرده بودند میانگین قیمت نفت در سال 2021 بیش از 70 دالر ثبت شده است **

کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف اوپک پالس) در سالی که گذشت (2021) 10 نشست برگزار کردند ،

نشست هایی که بعضی از آنها سخت و چالشی و برخی دیگر آسان و آرام سپري شد 

در میان همه تصمیم هاي مهم اوپک پالس در سال 2021 اما آنچه تأثیرگذار بود ، کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه اي تولید نفت

عربستان در ماه هاي فوریه ، مارس و آوریل براي حمایت از ثبات بازار نفت (نشست سیزدهم) ، تغییر خط پایه تولید کشورهاي روسیه (500 هزار

بشکه) ، عربستان (500 هزار بشکه) ، امارات (332 هزار بشکه) ، عراق (150 هزار بشکه) و کویت (150 هزار بشکه) از ماه مه 2022 (نوزدهمین

نشست) و افزایش ماهانه 400 هزار بشکه اي تولید از ماه اوت تا پایان محدودیت عرضه 5 میلیون و 800 هزار بشکه در روز اشاره کرد . ** تقابل

میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نفت در سال 2021 به نزدیک ترین سطح رسید مصرف کنندگان و در رأس آنها آمریکا و هند در چند نوبت

مخالفت خود را با سیاست هاي کاهش تولید نفت سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) اعالم کردند آمریکا تهدید

کرد که کمیته اي از کنگره آمریکا ، اوپک و کشورهایی را که با این سازمان همکاري می کنند به دلیل افزایش غیرطبیعی قیمت هاي نفت ، مورد

پیگرد قانونی قرار خواهد دهد آمریکا و چین بخش از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کردند و هند هم اعالم کرد تولیدکنندگان نفت نباید از مصرف

کنندگان باج گیري کنند این تقابل اما همچنان ادامه دارد ** اکتشاف نفت و گاز سال 2021 را کم فروغ پشت سر گذاشت طبق بررسی هاي

مؤسسه تحقیقاتی ریستاد انرژي ، اکتشاف نفت و گاز در این سال به پایین ترین سطح در 75 سال گذشته رسیده است مجموع اکتشاف ها در جهان

تا پایان نوامبر امسال 4 میلیارد و 700 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است در این سال کم فروغ کویت 2 ذخیره جدید نفتی و ترکیه یک ذخیره

گازي در دریاي سیاه کشف و عراق هم اعالم کرد که به منظور تالش براي قطع وابستگی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از واردات گاز ،
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مذاکراتی را با یک شرکت خارجی انرژي براي اکتشاف گاز در صحراي غربی این کشور آغاز کرده است ** خط لوله نورد استریم 2 که دسامبر سال

2019 به دلیل تهدید تحریم ایاالت متحده و خروج شرکت لوله گذاري آلسیز به حالت تعلیق درآمد در سال 2021 با پیمودن راه پرپیچ وخم و با

وجود تهدیدهاي آمریکا در ماه سپتامبر تکمیل شد و گاز در چند نوبت به این خط لوله تزریق شد مجوز این خط لوله انتقال گاز اما هنوز صادر نشده

است این پروژه 11 میلیارد دالري ظرفیت بخش نخست خط لوله نورد استریم را دو برابر می کند و به 110 میلیارد مترمکعب در سال می رساند

نورد استریم 2 که بدون عبور از اوکراین ، گاز روسیه را به اروپا می رساند کانون تنش بین مسکو و واشنگتن در سال 2021 بوده است ** سال

2021 یکی از بزرگان را از صنعت نفت جهان گرفت دومین ماه این سال احمد زکی یمانی ، وزیر نفت پیشین عربستان سعودي که می گفت «عصر

حجر به خاطر کمبود سنگ به پایان نرسید و عصر نفت پیش از اتمام ذخایر نفتی جهان پایان خواهد یافت» در لندن درگذشت زکی یمانی تا اواسط

دهه 1980 میالدي و بیش از دو دهه سکان هدایت وزارت نفت عربستان را به عهده داشت او از تأثیرگذارترین وزیران نفت عربستان بود که از اوایل

دهه 1960 میالدي تا سال 1986 این سمت را در اختیار داشت وي نماینده چهار پادشاه سعودي در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) بود

** تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز جهان در سال 2021 و براي کمک به اجراي توافق تغییرات اقلیمی پاریس و حرکت در مسیر دستیابی به هدف

حذف انتشار کربن همکاري هاي خود را آغاز کرده اند 

در اواخر این سال بیست وششمین نشست اعضاي کنوانسیون تغییر اقلیم موسوم به کاپ 26 (COP26) برگزار شد و پس از حدود دو هفته

گازهاي گلخانه اي مانند چین و هند براي زنده نگه داشتن امیدها براي دستیابی مذاکرات سخت از اول نوامبر ، 197 کشور از تولیدکنندگان بزرگ 

به هدف جاه طلبانه موافقت نامه پاریس ، حفظ دماي جهانی در 1 . 5 درجه سانتیگراد باالتر از سطح قبل از صنعتی شدن تا پایان قرن توافق کردند 

** مجمع کشورهاي صادرکننده گاز در سال 2021 چند نشست برگزار کرد که در این نشست ها ، ریاست مؤسسه تحقیقات گاز جی ئی سی اف به

عزالدین عاجب از سوي الجزایر ، ریاست اداره خدمات اطالعات دبیرخانه جی ئی سی اف به خوزه مورالس اوردانتا از ونزوئال و کرسی دبیرکلی

مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (جی ئی سی اف) به محمدحامل از الجزایر سپرده شد . محمد حامل چهارمین دبیرکل مجمع کشورهاي صادرکننده

گاز هم اکنون مشاور ارشد محمد عرقاب ، وزیر انرژي الجزایر است محمد حامل یکم ژانویه سال 2022 کار خود را به عنوان چهارمین دبیرکل

مجمع کشورهاي صادرکننده گاز آغاز کرده است ** شرکت هاي توتال و قطر پترولیوم در سال 2021 تغییر نام دادند ، نامگذاري توتال انرژي

همسو با برنامه اقلیمی و بیانگر تغییر رویکرد این شرکت به انرژي تجدیدپذیر است شرکت دولتی نفت و گاز قطر نیز براي نشان دادن رویکرد

گسترده تر خود به «قطر انرژي» تغییر نام داد ، نام جدید نشان دهنده راهبرد وسیع تر این شرکت شامل تمرکز بر بهره وري انرژي و فناوري سازگار

محیط زیست مانند جذب و ذخیره دي اکسید کربن است  با 

** در سالی که قراردادهاي اندکی براي سرمایه گذاري در صنعت نفت امضا شد و مؤسسه اعتبارسنجی مودیز اعالم کرد صنعت نفت براي

جلوگیري از بحران هاي عرضه در آینده به 500 میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز دارد ، عراق و توتال انرژي به منظور همکاري در چهار پروژه بزرگ

نفتی این کشور قراردادي به ارزش 27 میلیارد دالر امضا کردند . مؤسسه مودیز اعالم کرد : شرکت هاي حفاري نفت خام و گاز طبیعی که با سقوط

بی سابقه تقاضا در سال گذشته میالدي فعالیت خود را متوقف کرده بودند با وجود رشد اخیر قیمت ها و احیاي بازار ، فعالیت هاي حفاري خود را آن

چنان بیشتر نکردند ** قیمت گاز در سال 2021 رشد فزاینده اي را تجربه کرد و قیمت شاخص گاز تی تی اف هلند (شاخص قیمت گاز اروپا) براي

تحویل در ماه ژانویه 2022 به هزار و 428 دالر براي هر هزار مترمکعب معادل 138 دالر در هر مگاوات بر ساعت در مصارف خانگی رسید و

حامل هاي انرژي اروپایی ها را با شوك قیمت انرژي روبه رو کرد کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این تازه ابتداي مسیر طوالنی افزایش قیمت 

در قاره سبز است آیا روند صعودي قیمت گاز در سال 2022 ادامه خواهد یافت؟ آیا بحران انرژي در حال وخیم تر شدن است؟ باید منتظر ماند کد

خبر 451208
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رکورد جدید خورشید مصنوعی چین

خورشید مصنوعی چین در ماموریت دستیابی به انرژي همجوشی به رکورد جدیدي دست یافته است

 

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی ، "ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك"(EAST) یا "خورشید مصنوعی" چینی ، در آخرین آزمایش در روز

پنجشنبه به رکورد جدیدي دست یافته است و این ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك توانسته به مدت 1056 ثانیه در دماي نزدیک به 70 میلیون

درجه سانتیگراد فعالیت داشته باشد که این طوالنی ترین زمان براي این نوع عملیات در جهان است . این پیشرفت روز جمعه توسط "گونگ شیانزو"

(Gong Xianzu) ، محقق موسسه فیزیک پالسما آکادمی علوم چین(ASIPP) که مسئول آزمایش انجام شده در هیفی ، مرکز استان آنهویی

در شرق چین است ، اعالم شد وي در این باره گفت : ما در آزمایشی در نیمه اول سال 2021 به دماي پالسما 120 میلیون درجه سانتیگراد در مدت

101 ثانیه دست یافتیم این بار ، عملیات پالسما در حالت پایدار به مدت 1056 ثانیه در دماي نزدیک به 70 میلیون درجه سانتیگراد ادامه پیدا کرد

هدف نهایی "ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك" واقع در موسسه فیزیک پالسماي آکادمی علوم چین در هیفی ، ایجاد همجوشی هسته اي مانند

خورشید با استفاده از دوتریوم فراوان در دریا براي ارائه یک جریان ثابت از انرژي پاك است دوتریوم یا هیدروژن سنگین همان عنصر هیدروژن است

سوخت هاي فسیلی مانند زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی که تهدیدي که عالوه بر پروتون یک نوترون نیز درون هسته آن وجود دارد برخالف 

محیط زیست هستند ، مواد خام مورد نیاز براي خورشید مصنوعی تقریبا به صورت نامحدود روي زمین موجود هستند بنابراین ، انرژي براي 

همجوشی به عنوان "انرژي نهایی" ایده آل براي آینده بشریت در نظر گرفته می شود انتهاي پیام
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حامل هاي انرژي مشکالت جدي براي فعاالن صنعتی ایجاد می کند / با آزادسازي افزایش 

قیمت ها موافقیم

 

به گزارش خبرگزاري فارس از مازندران ، مجتبی رضوي امروز در حاشیه حضور رئیس کمیسیون صنعت مجلس در سوادکوه به نمایندگی از فعاالن بخش

خصوصی اظهار کرد : طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر دفاع از صنایع در برابر بانک ها و جلوگیري از تملیک واحدهاي تولیدي بسیار ارزشمند بوده و

انتظار داریم که در صحن علنی مجلس هم مورد حمایت نمایندگان قرار گیرد .

 

به گزارش خبرگزاري فارس از مازندران ، مجتبی رضوي امروز در حاشیه حضور رئیس کمیسیون صنعت مجلس در سوادکوه به نمایندگی از فعاالن

بخش خصوصی اظهار کرد : طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر دفاع از صنایع در برابر بانک ها و جلوگیري از تملیک واحدهاي تولیدي بسیار ارزشمند

بوده و انتظار داریم که در صحن علنی مجلس هم مورد حمایت نمایندگان قرار گیرد . وي با اعالم اینکه در فصل بودجه نویسی قرار داریم ، گفت :

در سال گذشته دقت کافی روي این مسئله نشده است ، در حال حاضر با یک سري مواردي مواجه هستیم که به نوعی فعاالن صنعتی غافلگیر شدند

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران با اعالم اینکه بحث افزایش حامل هاي انرِژي مشکالت جدي براي فعاالن صنعتی کشور ایجاد می

کند ، افزود : کم توجهی در بودجه نویسی سال 1400 در حال حاضر گریبانگیر فعاالن صنعتی شده و انتظار است که این موارد در بودجه سال آینده

با حساسیت بیشتري مورد توجه قرار گیرد وي خاطر نشان کرد : در حال حاضر واحدهاي صنعتی پنج برابر روزهاي ابتدایی سال نسبت به پرداخت

حامل هاي انرژي اقدام می کنند  هزینه هاي 

رضوي در ادامه با اعالم اینکه از حذف ارز 4 هزار تومانی استقبال می کنیم ، افزود : احساس ما این است که وجود این ارز منبع بزرگ رانت در

کشور بوده و اتفاق خاصی را در کشور رقم نزده است ، همچنین این ارز تاثیري در کاهش گرانی ها نداشته و مشکلی در تزریق به موقع مواد اولیه به

واحدهاي تولیدي حل نکرده و در نهایت غیر از فساد مشکلی از کشور حل نکرده است .  

بنزین و انتخاب دو منطقه در کشور به عنوان پایلوت ، گفت : اعتقاد داریم که اگر قرار است یارانه ها را حذف وي در ارتباط با مطرح شدن بحث 

سوخت می شود . رئیس خانه صنعت ، معدن و کنیم باید با خود یارانه به جنگ یارانه برویم ، این اقدام زمینه ساز مدیریت عرضه و تقاضا در بحث 

سوخت اگر به صورت مناسب مدیریت شود ، قانون مثبتی است  تجارت مازندران ادامه داد : تصمیمات دولت در زمینه ارز و 

وي در ارتباط با بحث بودجه ، گفت : دولت هاي ما فارق از جناح هاي سیاسی حساب گرهاي قوي هستند و سعی می کنند روي کاغذ دو طرف

بدهکار و بستانکار را بدون توجه به واقعیت هاي جامعه در یک موازنه قرار دهند ، آنها همیشه درآمدها و هزینه ها را در بودجه یک عددي پیش

بینی می کنند و به مجلس ارائه داده و مجلس هم با یک چکش کاري آن را تصویب کرده و در نهایت کشور را درگیر مسائل کسري بودجه و

امثالهم می کنند .  

وي اضافه کرد : این اتفاق در بودجه سال جاري هم رقم خورده است ، وقتی دولت بحث اوراق را مطرح کرده یعنی اینکه کسري بودجه قطع یقین

در کشور وجود دارد ، از هم اکنون کشور باید خودش را براي کسري بودجه سال آینده آماده کند ، یکسري اقداماتی در بودجه انجام شده که به نظر

بنده اشکال ذاتی دارد ، سرمایه را در کشور خرج می کنیم که نیازمندي هاي روز خودمان را تامین کنیم . رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت

مازندران ، عنوان کرد : فروش نفت و تبدیل آن به بودجه جاري اقدام اشتباهی است که سال هاي سال در کشور تکرار می شود ، افزایش مالیات در

شرایط رکود فشار مضاعف به واحدهاي صنعتی وارد می کند ، جهت گیري دریافت مالیات به سمت واحدهاي تولیدي ، کارگر و کارمند است 

وي ادامه داد : ما به عنوان صنعت گر اعتقاد داریم که یکی از شاخص هاي توسعه کشور دریافت مالیات است ،
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کشوري که با مالیات اداره نشود عقب مانده است در حال حاضر بحث محل اخذ مالیات بوده همه واحدهاي تولیدي در کشور داري شناسنامه اند اما

در بازار و سایر اقشار روند دریافت مالیات نامشخص و زیرساخت هاي الزم براي دریافت مالیات از سایر فعاالن صنفی وجود ندارد .  

رضوي ، گفت : در حال حاضر بحث هاي جاري در کشور وجود دارد که به واحدهاي صنعتی فشار وارد می کند ، بسیاري از واحدهاي برقی استان

در حال حاضر ملزم شدند که از بورس نیازمندي هاي خودشان را تامین کنند در صورتی که همه واحدهاي کوچک و متوسط مشکالت با بانک ،

مالیات و تامین اجتماعی داشته و نمی توانند عمال در این زمینه ورود کنند .  

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران در بحث هزینه هاي گاز ، اضافه کرد : وقتی هزینه یک واحد صنعتی دالري می شود باید درآمدهاي

آن هم بر اساس دالر تعریف شود ، نفس این قانون براي این بوده که اگر واحد پتروشیمی و فوالدي کاالي تولیدي خویش را صادر می کند و درآمد

ارزي دارد باید هزینه هاي این واحدها هم ارزي حساب شود ، اما واحدي صنعتی که در بشل فعالیت می کند و ارتباطش با بیرون زمانی است که

تنها مواد اولیه را خریداري می کند و اگر بخواهیم هزینه این واحد تولیدي را بر پایه دالر محاسبه کنیم به این افراد ظلم می کنیم . وي ادامه داد :

ما فعاالن صنعتی با آزاد شدن قیمت ها موافقیم ولی مکانیزم ها باید طوري باشد که واحدهاي کوچک و متوسط کشور نابوده نشوند ، در آزادسازي

قیمت ها نیاز به تعامل با ارگان ها و نهادها وجود دارد رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران در پایان گفت : براي توسعه کشور نیاز به تعامل

همه جانبه فعاالن بخش خصوصی و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس است که در کنار همدیگر برنامه مدون و اساسی را طراحی کنند انتهاي

پیام/86004/ح
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کدام کشورها تولید کربن منفی دارند؟

سه کشور بوتان, سورینام و پاناما کشورهایی هستند که توانایی دفع کربن در آن ها بیش از تولید آن است

 

محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حالی که کشورهاي پیشرفته جهان بحث رسیدن به سطح کربن صفر را اخبار اجتماعی به گزارش خبرنگار 

مطرح می کنند, 3 کشور بوتان, سورینام و پاناما از طریق قانون گذاري درست و توجه به اکوسیستم هاي طبیعی, به تراز کربن منفی رسیده اند, به

این معنی که توانایی دفع کربن در آن ها بیش از تولید آن است . بوتان : این کشور آسیایی متعهد به رسیدن به کربن صفر نیست چرا که به آن

نیازي ندارد تولید کربن در این کشور کمتر از 4 میلیون تن در سال است در حالی که جنگل هاي این کشور ساالنه قابلیت جذب 9 5 میلیون تن

کربن را دارند قانون این کشور حد مجاز بهره برداري از جنگل ها را 40 درصد اعالم کرده است اما این مقدار در بوتان فقط 28 درصد است بوتان

بیشتر نیاز به انرژي خود را از منابع انرژي تجدیدپذیر تامین می کند سورینام : این کشور آمریکاي جنوبی بیشترین اراضی جنگلی را دارد که مقدار

آن به 1 6 میلیون هکتار می رسد و 97 درصد این سرزمین سرسبز است جنگل هاي این کشور توانایی دفع میلیون ها هکتار کربن را دارند و توانایی

دفع کربن در سورینام میلیون ها برابر بیشتر از تولید آن است پاناما : 57 درصد از خاك کشور پاناما از اراضی جنگلی تشکیل شده است و این کشور

سوخت هاي فسیلی در این کشور همواره رو به کاهش قصد دارد مقدار این اراضی را تا سال 2050, 50 هزار هکتار دیگر, افزایش دهد مقدار تولید 

گازهاي گلخانه اي است و پیش بینی می شود که تا سال 2030 این مقدار به کمترین حد خود برسد "صفر خالص" چیست؟/ برنامه هاي کاهش 

/چین ، آمریکا و اتحادیه اروپا داراي بیشترین آالیندگی انتهاي پیام/ گازهاي گلخانه اي و گرمایش زمین اجرایی می شود؟ افزایش بی سابقه انتشار 
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بنزین مخالفم/این هیوال را به جان اقتصاد نیندازید ! چرا با طرح 

این طرح مبتنی بر مطالعات درست و دقیقی نیست در گذشته در این گونه مطالعات مشخص می شد و جدول ارائه می شد که هریک از مصرف کنندگان

بنزین چه سهمی در مصرف دارند چقدر مصرف کامال خصوصی و شخصی است؟

 

سید غالمحسین حسنتاش ازمدیران اسبق نفتی کشور در روزنامه شرق نوشت : گفته شده است که دولت برنامه اي را در نظر دارد که به هر شهروند

بنزین نیاز ندارند یا کمتر از این مقدار نیاز دارند ، سهمیه خود را به بنزین بدهد تا آن ها که  ایرانی بر اساس کارت ملی ماهانه 15 لیتر سهمیه 

بنزین در ماه براي هر کارت ملی می شود نیم لیتر در روز براي هر شهروند اگر جمعیت را آن ها که نیاز دارند ، به هر قیمتی بفروشند . 15 لیتر 

بنزین االن فکر می کنم بیش از 90 میلیون لیتر در 85 میلیون هم فرض بگیریم می شود 42 5 میلیون لیتر در روز درحالی که متوسط مصرف 

روز باشد 

شان را لیتري هرچقدر که می بنزین بنزین الزم ندارند ، البد می خواهند  به فرض اینکه این کار بسیار غلط اجرائی شود ، آن وقت آن ها که 

بنزین گران می شود؛ درحالی که دولت توانند به بقیه بفروشند؛ لیتري 10 هزار یا 15 هزار تومان یا بیشتر ، آن وقت درواقع به دست خود مردم 

نصف نیاز روزانه کشور را تخصیص داده است و البد می خواهد بقیه را به باالترین قیمتی که در بازار تعیین می شود ، به فروش برساند . آن وقت

بنزین اضافه (اگر دالل ها و واسطه ها بگذارند) چیزي گیرش آمده ، باید چندین برابر آن را بابت تورم هزینه کند همان کسی که به فرض بابت 

این ها به نظر من کلک هایی است که می خواهند به مردم بزنند و معلوم نیست این طرح هایی که هیچ سابقه اي در هیچ کجاي دنیا ندارد ، از کجا

درمی آید ممکن است ادعا شود که دولت می خواهد با این روش تقاضا و مصرف را به 42 

5 میلیون لیتر یعنی کمتر از یک دوم تقاضاي فعلی تقلیل داده و بقیه تولید داخلی را صادر کند ، اما متخصصین اقتصادي می دانند و مطالعات هم

بنزین به کمتر از نصف بنزین کاال هاي کم کشش هستند و بنابراین اگر قرار باشد تقاضاي  حامل هاي انرژي و از جمله  نشان داده است که 

تقلیل پیدا کند ، قیمت آن باید بیش از 10برابر شود و در آن صورت صادرات آن مقرون به صرفه نخواهد بود . خصوصا که در شرایط فعلی و با وجود

تحریم ها صادرات به قیمت متناسب هم مقدور و ممکن نیست عالوه بر این در ساختار تورمی اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت ها با یک وقفه

زمانی کوتاه افزایش یافته و مجددا تقاضا افزایش پیدا می کند و تجربه دفعات قبلی افزایش قیمت نیز این واقعیت را تأیید می کند این طرح مبتنی

بنزین بر مطالعات درست و دقیقی نیست در گذشته در این گونه مطالعات مشخص می شد و جدول ارائه می شد که هریک از مصرف کنندگان 

چه سهمی در مصرف دارند 

چقدر مصرف کامال خصوصی و شخصی است؟ چقدر مصرف وانت ها و بخش حمل ونقل بار است؟ چقدر مصرف تاکسی ها ، خطی ها ، کرایه اي

ها ، اسنپ ها و درواقع حمل ونقل عمومی است؟ با ارائه چنین جدولی است که مشخص می شود که آیا واقعا کسی هست که مطلقا از یارانه

بنزین می شود و تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین (طبق تعریف آقایان) بهره مند نباشد؟ این طرح منجر به افزایش قیمت 

بنزین آثار تورمی دارد و باید مطالعات جامعی انجام شده باشد که نشان دهد آثار تورمی این طرح چقدر است . تجربه نشان داده که آثار تورمی

چنین طرح هایی چندین برابر آثار توزیعی آن است و نهایتا بیش از همه به ضرر اقشاري که ادعاي حمایت از آن ها وجود دارد ،
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تمام می شود اگر هدف واقعا عدالت اجتماعی است ، می توان از طریق سیاست هاي دریافت عوارض و مالیات بدون ایجاد نابسامانی و بی ثباتی در

اقتصاد آن را اجرائی کرد این طرح مبتنی بر تعاریف درستی از واژگان اقتصادي و از جمله یارانه نیست 

بنزین را با نرخ جهش یافته دالر ، به ریال محاسبه کنیم اینکه ما اقتصاد را در لوپ تورم و افزایش نرخ ارز بیندازیم و بعد قیمت فوب خلیج فارس 

و مابه التفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه و یارانه پنهان و امثال آن نام گذاري کنیم و بعد با بهانه هایی که بیش از 30 سال است دور و تسلسل وار

تکرار می شود ، بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و این یارانه ادعایی را حذف کرده یا به خیال خودمان سامان دهیم ، مبناي درستی ندارد و تاکنون

نتیجه اي جز بی ثباتی اقتصاد و غرق کردن اقتصاد در گرداب رکود تورم و باتالق نداشته است و نتیجه آن فربه ترشدن هرچه بیشتر رانت خواران و

بنزین با قیمت هاي بین المللی تعیین شود ، چرا نباید قیمت بقیه چیز ها غیرمولد ها و تضعیف روزافزون مولد ها بوده است . اگر قرار است قیمت 

و از جمله نرخ دستمزد و قیمت اتومبیل و بر این اساس تعیین شود آیا تطبیق هزینه مردم با نرخ هاي بین المللی بدون تطبیق درآمد آن ها با این

نرخ ها عامل مهاجرت خصوصا براي نخبگان و افراد کارآمد نخواهد بود؟ امکان اجراي درست و سالم چنین اقدام اشتباهی نزدیک به غیرممکن به

بنزین چگونه باید مبادله شود؟ طراحی یک سامانه مبادله شفاف براي این کار که جلوي فساد و رانت خواري را نظر می رسد این سهمیه هاي 

بگیرد ، چقدر هزینه دارد 

تفاوت واقعی این اقدام با طرح مخرب یارانه اي نقدي احمدي نژادي چیست؟ آیا این بسیار پیچیده تر و مخرب تر از آن نخواهد بود؟ آیا تأثیر این

سوخت هاي تاحدودي جایگزین مثل گازوئیل و سی ان جی و ال پی جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضاي سایر 

تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون وخطا جلو برویم که در امور قابل مطالعه و قابل پیش بینی به هیچ وجه جایز

نیست .  

آنچه کمتر به آن توجه می شود ، این است که اقداماتی از این دست می رود که ماشین اقتصاد ایران را به یک هیوالي دهشتناك بی قواره تبدیل

کند کمااینکه امروز هنوز مکانیسم هاي یارانه اي ، مالی و بودجه اي اقدامات دولت احمدي نژاد در به اصطالح شفاف سازي و اصالح یارانه ها در

سال هاي 89 و 90 مبهم و پیچیده است و نه تن ها یارانه ها شفاف نشد که بخش بزرگی از اقتصاد و نظام بودجه ریزي غیرشفاف تر شد .  

شاید مثالی از هیوالسازي یک اتومبیل به عنوان یک ماشین فیزیکی تصویر موردنظر را روشن تر کند ، فرض کنید واترپمپ یک اتومبیل خراب

است و نتیجه اش داغ کردن و جوش آوردن ماشین است و به جاي یک مکانیک متبحر ، نابغه اي ! پیدا می شود و به جاي تعمیر واترپمپ پیشنهاد

می دهد که با طراحی یک شاسی جلوي اتومبیل چند کولر را نصب کنند که موتور را خنک کند و براي تأمین برق این کولر ها هم ژنراتوري در

سوخت آن ژنراتور هم باك اضافه اي طراحی شود و الی آخر . تجسم کنید که چه هیوالي بی قواره اي صندوق عقب قرار گیرد و براي تأمین 

ساخته خواهد شد و آخر سر هم یا اصوال راه نخواهد رفت یا با سرعت الك پشتی راه می رود و قدم به قدم نیاز به تعمیر دارد بسیاري از اقداماتی که

در اقتصاد شده و می شود از این دست است که هیوالوارگی آن فقط نزد اقتصاددانان متخصصین علوم انسانی محسوس و ملموس است امیدوارم

تصمیم گیران از تجربیات گذشته بیاموزند و اقتصاد کشور را بیش ازاین در مهلکه قرار ندهند
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یزد در مسیر تبدیل به قطب فناوري هاي نوین مالی

 

انرژي خورشیدي و معادن ، می تواند قطب فناوري هاي نوین مالی مدیر فناوري هاي نوین مالی گفت : استان یزد با دارا بودن منابع طبیعی همچون 

شود .

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، عباس جم زر مدیر فناوري هاي نوین مالی و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور گفت : استان یزد نیازمند

ارتقاء سطح آگاهی در حوزه فناوري هاي نوین مالی و ایجاد زیرساختهاي این فناوري براي رسیدن به قطب فناوري هاي نوین مالی در کشور است

جم زر ادامه داد : فناوري هاي نوین مالی عالوه بر زیرساخت سرمایه اي در توسعه اشتغال و کارآفرینی نخبگان و سرمایه هاي انسانی تأثیر قابل

توجهی دارد 

مدیر فناوري هاي نوین مالی و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور گفت : در سفر رییس جمهور محترم به استان یزد با طرح ایجاد بزرگترین مزرعه

انرژي خورشیدي کشور در استان یزد موافقت شد و برنامه ریزي احداث بزرگترین باغ متراکم زیتون روغنی کشور تحت عنوان نهالستان نیروگاه 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ، بزرگترین دهکده سالمت و گردشگري کشور ، بزرگ ترین مزرعه استخراج ابري و ایجاد زیرساخت ثبت مالکیت

بین المللی فرهنگی هنري در قالب توکن هاي غیرمثلی (NFT) مصوب شد . جم زر ادامه داد : در مرحله اول طرح احداث 700 هکتار نهالستان

انرژي خورشیدي در یزد با روش تأمین مالی سرمایه جمعی با تأمین زمین از منابع طبیعی زیتون روغنی و سپس طرح احداث 500 مگاوات نیروگاه 

استان و اخذ مجوز ساتبا انجام خواهد شد او ادامه داد : براي توسعه گردشگري سالمت نیز با استفاده از فناوري هاي نوین مالی زیر ساخت بزرگترین

دهکده سالمت و گردشگري در یزد ایجاد شده تا محور گردشگري سالمت در ایران باشد مدیر فناوري هاي نوین مالی و فرصت هاي سرمایه

گذاري کشور ادامه داد : فناوري بالکچین موجب می شود هنرمندان سراسر کشور بتوانند آثار هنري, دستی و باستانی خود را به صورت بین المللی

ثبت و در بازارهاي جهانی عرضه کنند مدیر فناوري هاي نوین مالی و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور گفت : درخت زیتون یکی از کم آب خواه

ترین درختان سازگار با اقلیم یزد است که ثمر بخشی قابل توجهی دارد می توان با روش هاي متراکم, هزار و دویست و پنجاه اصله نهال زیتون از

نوع روغنی را در هر هکتار کاشت تا میانگین تولید زیتون در استان به بیش از پنج تن در هر هکتار برسد او افزود : فاز اول باغ متراکم زیتون در

دهم دي ماه به یاد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با عنوان نهالستان شهید سلیمانی با حضور مسئوالن استان و خانواده معظم و معزز شهدا و

ایثارگران استان یزد و همرزمان شهید استان رونمایی می شود جم زر ادامه داد : در نهالستان زیتون شهید سردار سلیمانی هر فرد می تواند یک نهال

به یاد شهید سلیمانی و دیگر شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم غرس کند 

مدیر فناوري هاي نوین مالی و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور با اشاره به اینکه سرمایه گذاري جمعی از افراد در این باغ الگویی در استفاده از

فناوري هاي نوین مالی است گفت : افرادي که می خواهند در سرمایه گذاري این نهالستان مشارکت داشته باشند, می توانند پانصد هزار تومان براي

کاشت و داشت این نهال پرداخت کنند و به مدت بیست سال از سود حاصل از آن بهره مند شوند . انتهاي پیام/
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با حذف رده هاي پایین برچسب انرژي بخاري هاي گازسوز محقق می شود/تولید بخاري هاي

با بازده پایین متوقف می شود/ صرفه جویی 3 میلیارد مترمکعبی گاز در 4 ماه سرد سال

 

سوخت گفت : با بازنگري استاندارد 2 1220 و بهینه سازي مصرف  بهینه سازي انرژي در بخش ساختمان و عضو هیئت مدیره شرکت  مدیر 

حذف رده هاي پایین برچسب انرژي بخاري هاي گازسوز دودکش دار ، صرفه جویی بیش از 3 میلیارد مترمکعبی گاز در چهار ماه سرد سال محقق می

شود .

 

مصرف گاز طبیعی در مصرف انرژي در کشور به خبرنگار شانا گفت : بر اساس تازه ترین آمار مرتبط با مقدار  کوروش هاشمی در تشریح شدت 

کشور ، در سال 1398 به 204 میلیارد مترمکعب و در سال 1399 بیش از 221 میلیارد مترمکعب مصرف داشته ایم که از این مقدار در سال 98 در

بخش خانگی و تجاري 61 میلیارد مصرف شده که در سال 1399 این رقم به 65 میلیارد مترمکعب رسیده ، بدان معنا که بیش از 30 درصد از کل

مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاري اتفاق افتاده است .  

وي به سهم بخاري هاي گازي اشاره کرد و گفت : در گرمایش ساختمان هاي مسکونی ، بخاري هاي گازي سهم 75 درصدي دارد و هم اکنون

مصرف انرژي در رده بسیار پایین و حدود 20 میلیون بخاري گازي در منازل و اداره هاي سراسر کشور وجود دارد که بیشتر آنها از نظر رتبه 

مواردي نیز بدون رتبه یا رده انرژي هستند .  

بهینه سازي انرژي در بخش ساختمان در رابطه با بخاري هاي تولیدي در کشور گفت : بر اساس بازده پایین بخاري هاي تولیدي کشور مدیر 

تازه ترین نتایج بررسی رده بندي شرکت هاي تولیدکننده بخاري هاي گازسوز ، هم اکنون به طور عمده بخاري هاي تولیدي در داخل کشور داراي

بازده بسیار پایین با برچسب انرژي F ، G ، E و حتی خارج از رده استاندارد برچسب انرژي هستند .  

اصالح الگوي مصرف انرژي ، مسئولیت کارگروه تدوین معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباري انرژي هاشمی افزود : طبق ماده 11 قانون 

سوخت ، به نیابت از وزارت نفت ، بهینه سازي مصرف  سوخت به عهده وزارت نفت است ، بر همین اساس ، شرکت  تجهیزات در زمینه 

مصرف انرژي و نسبت به بازنگري استاندارد ملی به شماره 2 1220 با عنوان «بخاري گازسوز دودکش دار مشخصات فنی و روش تعیین معیار 

دستورعمل برچسب انرژي» اقدام کرد .  

بهینه سازي بازده بخاري هاي گازسوز 20 درصد افزایش می یابد وي ادامه داد : در نشست اخیر کارگروه ملی استاندارد که به ریاست شرکت 

اصالح الگوي مصرف برگزار شد ، بنا است از اول فروردین 1401 رده سوخت و با حضور و تصمیم اعضاي کار گروه ماده 11 قانون  مصرف 

هاي برچسب انرژي F و G و از اول آبان ماه 1401 رده برچسب انرژي E از استاندارد بخاري هاي گازسوز دودکش دار حذف شوند . به عبارت

دیگر از تاریخ هاي مذکور ، تولیدکنندگان مجاز به تولید بخاري هاي خارج از رده هاي اعالم شده در استاندارد 2 1220 نیستند که با اجرایی شدن

بهینه سازي آن شاهد افزایش بیش از 20 درصدي در راندمان بخاري هاي گازسوز تولیدي در کشور هستیم به گفته عضو هیئت مدیره شرکت 

سوخت ، بیشترین فراوانی بخاري هاي گازسوز رده هاي انرژي E ، F و G هستند ، به طوري که سهمی بیش از 60 درصدي تولیدات مصرف 

بخاري را به خود اختصاص می دهند حذف رده هاي مذکور از برچسب انرژي و جایگزینی آنها با 5 میلیون و 800 هزار بخاري گازسوز با رده انرژي

، A
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مصرف گاز طبیعی عاید کشور می شود هاشمی در پایان گفت : بر ساالنه (در چهار ماه سرد سال ) بیش از 3 میلیارد مترمکعب صرفه جویی در 

اصالح الگوي مصرف ، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت از تولید و توزیع محصوالت خارج از رده برچسب انرژي اساس مواد 12 و 13 قانون 

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري در 4 ماه سرد سال (آذر تا جلوگیري می کند شایان ذکر است بر اساس اعالم شرکت ملی گاز ایران ، سهم 

مصرف گاز طبیعی کشور در این بازه می رسد کد خبر 449995 اسفندماه) براي بخش خانگی و تجاري به 70 درصد کل 
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ردپاي تغییرات اقلیمی در ظهور ویروس کرونا

 

در حالی تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان می دهد افرادي که در مکان هایی با کیفیت هواي ضعیف زندگی می کنند ، بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی

از کووید 19 هستند که با تغییرات آب و هوایی و مشارکت زندگی با گونه هاي حیوانی ، باید انتظار داشته باشیم این تغییرات روي سالمتی ما تاثیر

بگذارند .

آلودگی هوا و تغییرات آنچه در ادامه می خوانید ، یادداشت سحر منصوري ، متخصص آب و هواشناسی است که سال هاست در زمینه کاهش 

اقلیمی پژوهش می کند این یادداشت ، حاصل گفت وگویی با آرون برنشتاین ، مدیر دانشگاه هاروارد در خصوص رابطه بین ویروس کرونا و تغییرات

آب و هوایی و همچنین بررسی هاي دیگر است 

آلودگی هوا و افزایش خطر ابتال به ویروس کرونا ، اینکه چقدر احتمال دارد در نتیجه تغییرات تاثیر تغییرات اقلیم بر انتشار ویروس کرونا ، رابطه 

اقلیم شاهد شیوع بیماري هاي عفونی باشیم و در نهایت چه اقداماتی براي جلوگیري از شیوع بیماري هاي آینده می توانیم انجام دهیم ، از جمله

سواالتی است که در این یادداشت تالش شده براي آن پاسخی ارائه شود : «در حال حاضر ما شواهد مستقیمی مبنی بر تاثیر تغییرات آب و هوایی بر

گسترش کووید 19 نداریم . اما می دانیم که تغییرات آب و هوایی ، نحوه ارتباط ما با گونه هاي دیگر سرزمین ها را تغییر داده که این موضوع براي

سالمتی و خطر ابتال به عفونت اهمیت دارد تغییرات آب و هوایی ، گرم شدن سیاره و جنگل زدایی که بیشتر براي اهداف کشاورزي رخ می دهد ،

بزرگ ترین عامل ازبین رفتن زیستگاه در سراسر جهان است حیواناتی که زیستگاه خود را از دست داده اند ، مجبور به مهاجرت می شوند و در

تماس با حیوانات و انسان هاي دیگرمیکروب را با آنها به اشتراك می گذارند مزارع بزرگ دام می توانند منبع سرایت عفونت از حیوانات به مردم

گازهاي گلخانه باشند تقاضاي کمتر براي گوشت حیوانات و دام پروري می تواند خطر بیماري هاي عفونی نوظهور را کاهش دهد و در نتیجه انتشار 

اي هم کم می شود در فوریه سال 2021 مطلبی توسط «رابرت می» در خصوص تاثیر تغییرات اقلیم و ویروس کرونا تهیه شد که نشان می داد

تغییرات آب و هوایی ممکن است نقش کلیدي در همه گیري ویروس کرونا داشته باشد این بررسی مشخص کرد که چگونه تغییرات اقلیمی ، جنگل

هاي جنوب شرقی آسیا را تحت تاثیر قرار داده و منجر به جابه جایی گونه هاي خفاش در این منطقه شده است در واقع تغییر الگوي دما ، بارش و

پوشش گیاهی منطقه باعث تجمع بزرگ گونه هاي حیات وحش در نزدیکی سکونتگاه هاي انسان شده اند این در حالی است که در مورد رابطه

آلودگی هوا و خطر ابتال به ویروس کرونا در دانشگاه هاروارد نیز تحقیقاتی انجام شد که نشان می دهد افرادي که در مکان هایی با کیفیت هواي

آلودگی هوا منجر به افزایش ضعیف زندگی می کنند ، بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از کووید 19 هستند قرارگرفتن طوالنی مدت در معرض 

عفونت هاي تنفسی و انتقال سریع تر ویروس هایی شبیه به آنفلوآنزا و کووید می شود گزارش هاي علمی حاصل از بررسی انجام شده روي

گسترش شیوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در سال 2015 در ایاالت متحده نشان می هد که چندین ویروس از جمله آنفلوآنزا می توانند روي ذرات

هوا حمل شوند و این نشان می دهد که انتقال ویروس از طریق هوا ممکن است همچنین مطالعه اي که در سال 2005 و در پکن انجام شده ،

آلودگی هوا با ذرات معلق ، خطر مرگ ناشی از بیماري سارس که مانند ویروس نشان می دهد در طول اپیدمی سارس در سال 2003 افزایش 

کووید است را افزایش داده بنابرین ، تغییرات آب و هوایی ،
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گرم شدن کره زمین و به هم ریختن الگوهاي دما و بارش در نقاط مختلف زمین شرایط را براي گسترش برخی از بیماري هاي عفونی مساعدتر

گازهاي گلخانه اي و کاهش گرمایش کرده است ما براي محدودکردن خطر بیماري هاي عفونی باید تمام تالش خود را براي کاهش شدید انتشار 

زمین به میزان 1 5 درجه انجام دهیم در پاسخ به این سوال که چرا بیماري هاي عفونی نوظهور در حال افزایشند ، باید گفت که ما در دهه هاي

اخیر شاهد یک روند نوظهور بیماري هاي عفونی بوده ایم و بیشتر این بیماري ها از حیوانات ، به خصوص حیوانات وحشی به انسان انتقال پیدا کرده

اند این روند دالیل زیادي دارد؛ خواسته هاي ما از طبیعت افزایش پیدا کرده به طوري که امروزه دایناسورها و نیمی از حیات روي زمین در 65

میلیون سال پیش منقرض شده اند گونه هایی را با سرعت زیاد از دست می دهیم و این ازبین رفتن سریع حیات روي زمین عمدتا به دلیل ازبین

رفتن زیستگاه است که بیشتر از طریق رشد محصوالت زراعی و پرورش دام رخ می دهد امروزه ما مکان هاي کمتري براي زندگی و منابع غذایی

کمتري براي تغذیه داریم و حیوانات ، غذا و سرپناه را در جایی که مردم هستند ، پیدا می کنند و بسیاري از این حیوانات خانه پاتوژن هایی مانند

آنفلوآنزا هستند که می توانند منجر به گسترش بیماري شوند بنابراین با تغییرات آب و هوایی و مشارکت زندگی با گونه هاي حیوانی ، باید انتظار

داشته باشیم که این تغییرات روي سالمتی ما تاثیر بگذارند در پاسخ به اینکه ما چه اقداماتی می توانیم براي جلوگیري از شیوع بیماري در آینده

انجام دهیم ، باید گفت که ما باید سرمایه گذاري هاي هوشمندانه انجام دهیم تا از شیوع بیماري جلوگیري کنیم بودجه بیشتري براي تحقیقات مورد

نیاز فراهم کنیم و کارهاي بیشتري براي کنترل تجارت غیرقانونی حیات وحش انجام دهیم اقدامات اقلیمی براي جلوگیري از همه گیري هاي بعدي

مثل جلوگیري از جنگل زدایی که یکی از دالیل اصلی تغییرات آب و هوایی است ، می تواند به جلوگیري از مهاجرت حیوانات و ازدست دادن تنوع

زیستی کمک کند و در نتیجه ، خطر گسترش بیماري هاي عفونی را کاهش دهد اپیدمی اخیر ابوال در غرب آفریقا احتماال تا حدي به این دلیل رخ

داده که خفاش هاي حامل این بیماري مجبور شده اند به زیستگاه هاي جدید نقل مکان کنند زیرا جنگل هایی که قبال در آن زندگی می کردند ، از

بین رفته بود ما همچنین باید در شیوه هاي کشاورزي بازنگري کنیم؛ به خصوص آن هایی که به پرورش ده ها میلیون حیوان در فاصله نزدیک به

سوخت هاي فسیلی مانند ذغال سنگ ، نفت و گازهاي طبیعی آلودگی هوا ناشی از سوزاندن  جمعیت انسانی ختم می شوند در مجموع ، کاهش 

به سالم نگه داشتن ریه کمک می کند و از ما در برابر عفونت هاي تنفسی مانند کرونا محافظت می کند ما براي مبارزه با تغییرات آب و هوایی باید

گازهاي گلخانه اي را بشدت کاهش دهیم زمانی که از منابع انرژي کم کربن مانند باد و خورشید برق تولید کنیم ، آالینده هاي مضر هوا انتشار 

مانند اکسیدهاي نیتروژن ، دي اکسید گوگرد و دي اکسید کربن که منجر به بیماري هاي قلبی و سکته می شوند را کاهش می دهیم پیشگیري

همیشه بهترین رویکرد براي محافظت از سالمتی است زمانی که کووید 19 کاهش پیدا کند ، باید آماده باشیم تا با افزایش سرمایه گذاري در

فناوري هاي کم کربن اقتصاد را از سر بگیریم 

در مجموع ، در حال حاضر هم بیماري کووید جان مردم را می گیرد و هم تغییرات اقلیمی اما مقیاس اقدامات براي مبارزه با آنها کامال متفاوت است

زیرا بیماري هاي عفونی به طور اساسی ، ترسناکند و سریع نحوه زندگی ما را تغییر می دهند و تهدیدي جدي براي ما و اطرافیان ما به شمار می

روند اما تغییرات اقلیمی به نظر حرکت آهسته اي دارند و خطراتشان غیرشخصی و تدریجی است . اما تحقیقات نشان می دهد اقداماتی که براي

مبارزه با تغییرات اقلیم به آنها نیاز داریم ، همان اقداماتی است که براي سالم تر زندگی کردن مردم به آنها نیاز داریم » انتهاي پیام
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سوخت از مطالبات جدي مجلس از دولت است بهینه سازي مصرف  نماینده مجلس : 

 

انرژي خورشیدي توجه کرد تا کمترین میزان آلودگی را تهران ایرنا نماینده مجلس شوراي اسالمی گفت : در شهرهاي آلوده باید به انرژي هایی مانند 

انرژي هاي تجدیدپذیر مانند انرژي بادي و انرژي ژئوترمال (زمین گرمایشی) مد نظر قرار گیرد داشته باشیم . همچنین سایر 

 

سوخت از جمله موضوعات مهم و راهبردي در بخش انرژي کشور است که تاثیر بهینه سازي مصرف  به گزارش ایرنا از نورنیوز ، موضوع 

محیط زیست و . دارد این موضوع هم در اسناد باالدستی کشور مانند گسترده اي در حوزه هاي مختلف اعم از اقتصادي ، امنیتی ، اجتماعی ، 

برنامه توسعه از اولویت ویژه برخوردار است و هم مستمرا از سوي مقامات عالی نظام به ویژه شخص رهبر انقالب مورد تاکید قرار گرفته است جعفر

بهینه سازي قادري نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد : این موضوع از جمله مطالبات جدي مردم و مجلس از دولت سیزدهم است براي 

سوخت کشور باید از سوخت هاي تجدیدپذیر حرکت کنیم وي ادامه داد : در ترکیب  سوخت را تغییر دهیم و به سمت  سوخت باید سبد 

انرژي ظرفیت هاي مختلف استفاده کرد انرژي هاي پاك باید جایگزین انرژي هاي حرارتی شود در شهرهاي آلوده باید به انرژي هایی مانند 

خورشیدي ، بادي و زمین گرمایشی توجه کرد تا کمترین میزان آلودگی را داشته باشیم این نماینده مجلس توضیح داد : به لحاظ هزینه وقتی هزینه

تولید برق اتمی خیلی کمتر از برق حرارتی باشد ما باید به سمت سرمایه گذاري هاي اتمی برویم و از این طریق مشکالت کشور را حل کنیم وقتی

بنزین بکنیم باید حتما ایستگاه هاي سی ان جی در سطح بنزین و گازوئیل ما وجود دارد و از طرفی می توانیم گاز را جایگزین  امکان صادرات 

شهرها و بین شهرها توسعه پیدا کند بخش خصوصی باید در این موضوع اقدام کند 

سوخت وزارت نفت باید از تمام ظرفیت خود براي گسترش ایستگاه هاي سی ان جی استفاده کند و اگر بنا باشد طرح هایی مانند طرح اختصاص 

بنزین را به اشخاص و کد ملی ها اختصاص دهیم که هم از نظر عدالت اجتماعی و هم به افراد را دنبال کنیم ، باید گاز را به خودروهاي عمومی و 

سوخت شاهد بهبود باشیم . از نظر مصرف 
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بررسی نقش میکروب ها بر امنیت تامین انرژي

تهران ایرنا فرایند تامین انرژي در مقیاس جهانی در معرض خطر است در حال حاضر میکروبیولوژي براي عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت

داراي اهمیت بسیاري است و بنابراین امنیت انرژي می تواند به آن وابسته باشد

به گزارش روز دوشنبه گروه علم و آموزش ایرنا ، امنیت انرژي داراي اهمیت است امنیت انرژي یک فاکتور حیاتی در زندگی مدرن محسوب می

شود هر موضوعی در دنیاي امروز از حمل و نقل و بیمارستان ها گرفته تا زیرساخت هاي ارتباطی ، اینترنت و فناوري هایی که امکان بقاي جوامع

امروزي را تضمین می کنند ، با استفاده از انرژي کار می کنند دسترسی به انرژي که به طور مستمر و موثر تولید و با قیمت مناسب عرضه می شود ،

براي بهره مندي از مزایاي دنیاي مدرن ضروري است امنیت انرژي جنبه هاي متعددي دارد امنیت انرژي کوتاه مدت به پایداري شبکه انرژي و

توانایی آن در پاسخگویی سریع به تغییرات ناگهانی عرضه و تقاضا مربوط می شود امنیت انرژي بلندمدت به سرمایه گذاري به موقع دولت ها در

سوخت هاي فسیلی تامین انرژي در راستاي نیازهاي زیست محیطی و توسعه اقتصادي مرتبط است بسیاري از کشورها از ترکیبی از انرژي شامل 

انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده می کنند با این حال به رغم رویکرد جهانی استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي ، نفت همچنان بخش ، هسته اي و 

بزرگی از ترکیب ساختار انرژي را در اغلب کشورها تشکیل می دهد این ماده و مشتقات آن براي استمرار کارآیی زیرساخت هاي حیاتی ، صنعت و

حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد زغال سنگ به سرعت در حال خروج از عرضه رقابت انرژي است و جاي خود را به منابع دیگر از جمله گاز

طبیعی می دهد اما بحران جهانی اخیر در عرضه گاز طبیعی نشان دهنده شکننده بودن ساختار تامین انرژي در جهان است نقش میکروبیولوژي در

بخش انرژي در حال حاضر میکروبیولوژي براي عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت داراي اهمیت بسیاري است فرایندهاي مهم میکروبی

در این صنعت شامل پاکسازي و کنترل مخازن ، بهبود نرخ بازیافت نفت و تجزیه زیستی مخازن می شود با وجود این که فرایندهاي میکروبی

مذکور به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند ، این فرایندها به خوبی درك نشده اند نقش میکروبیولوژي در سایر فرایندهاي تجاري مهم مانند

استخراج گاز شیل و کربن زدایی نیز به ندرت مورد توجه قرار گرفته است این در حالی است که کارآیی بالقوه فناوري هاي میکروبی نوآورانه در

بخش انرژي امیدوارکننده است در حال حاضر موانع متعددي در مسیر تحقیقات و نوآوري در حوزه میکروبیولوژي و کاربردهاي آن در صنعت نفت

وجود دارد کاهش قیمت نفت انگیزه هاي مالی کافی را براي موسسات تحقیقاتی فراهم نمی کند ، تضاد منافع در سطح دولت ها و اجراي طوالنی

مدت سیاست هاي مبارزه با تغییرات آب و هوایی زمین نیز مزید بر علت شده اند با وجود این نفت حداقل در میان مدت نقش مهمی را در ساختار

انرژي جهان بازي می کند و انتظار می رود تا سال 2030 میالدي همچنان 75 درصد از کل منابع انرژي جهان را تشکیل می دهد نقش میکروب

ها در امنیت انرژي میکروبیولوژي می تواند در تضمین امنیت انرژي و مقابله با تغییرات آب و هواي زمین نقش حیاتی داشته باشد این فناوري فرایند

سوخت هاي فسیلی ، نقش این فناوري سوخت هاي فسیلی را تحت تاثیر قرار داده و انتظار می رود با کاهش وابستگی بشر به  اکتشاف و تولید 

گازهاي گلخانه اي و افزایش کارآیی بهره نیز در بخش انرژي پررنگ ترشود فناوري هاي میکروبی می توانند مسیر جدیدي را براي کاهش انتشار 

برداري و مدیریت منابع باز کنند در پی کاهش ذخایر منابع متداول ، بیش از پیش به منابع غیرمتداول مانند گاز شیل ، نفت شیل و هیدرات هاي

متان وابسته خواهیم شد منظور از منابع گاز و نفت شیل ،
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منابعی هستند که درمیان الیه هاي سنگ تخت و ساختارهاي زمین شناختی موسوم به شیل محصور شده اند و استخراج آن ها نیاز به فناوري هاي

خاص دارد فناوري میکروبیولوژي امکان توسعه راهکارهاي جدید براي استخراج این نوع منابع را در اختیار می گذارد و ردپاي کربن سیستم هاي

پیچیده مورد استفاده براي استخراج این منابع را کاهش می دهد بنابر این فناوري هاي میکروبیولوژي می توانند تاثیر مثبتی بر امنیت انرژي داشته

باشند منبع : روزنامه گاردین
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تقاضاي نفت چین در سال 2030 به باالترین سطح می رسد

 

تسنیم : تحقیقات شرکت ملی نفت چین نشان می دهد تقاضاي نفت در این کشور در 2030 به اوج خود می رسد و بیشتر آن را تقاضا براي محصوالت

پتروشیمی تشکیل می دهد . به گزارش اویل پرایس ، موسسه تحقیقات اقتصادي و فناوري شرکت ملی نفت چین در 2020 تخمین زده بود تقاضاي نفت

در 2025 به اوج ساالنه 730 میلیون تن برسد این موسسه حاال انتظار دارد اوج تقاضاي نفت در چین 780 میلیون تن باشد این موسسه تحقیقاتی

سوخت در چین چند سال قبل از نفت به اوج خود خواهد رسید همچنین اعالم کرد تقاضا براي 

تقاضاي نفت چین در سال 2030 به باالترین سطح می رسد تسنیم : تحقیقات شرکت ملی نفت چین نشان می دهد تقاضاي نفت در این کشور در

2030 به اوج خود می رسد و بیشتر آن را تقاضا براي محصوالت پتروشیمی تشکیل می دهد به گزارش اویل پرایس ، موسسه تحقیقات اقتصادي و

فناوري شرکت ملی نفت چین در 2020 تخمین زده بود تقاضاي نفت در 2025 به اوج ساالنه 730 میلیون تن برسد این موسسه حاال انتظار دارد

سوخت در چین چند سال قبل از نفت به اوج تقاضاي نفت در چین 780 میلیون تن باشد این موسسه تحقیقاتی همچنین اعالم کرد تقاضا براي 

بنزین ، دیزل و نفت سفید در اوج خود خواهد رسید رشد حمل ونقل برقی در بزرگ ترین بازار خودروهاي برقی دنیا باعث می شود تقاضا براي 

2025 با 390 میلیون تن در سال به اوج خود برسد همچنین پیش بینی می شود تقاضا براي زغال سنگ حدود سال2030 با 6/ 3 تا 4 میلیارد تن به

سوخت فسیلی ازنظر اوج خود برسد ظرفیت تولید زغال سنگ در 2050 تنها براي پشتیبانی در مواقع اضطراري خواهد بود گاز طبیعی آخرین 

تقاضا خواهد بود طبق پیش بینی موسسه تحقیقات اقتصادي و فناوري ، اوج تقاضا براي گاز طبیعی در 2040 ، 650 میلیارد مترمکعب در سال

خواهد بود چین بزرگ ترین واردکننده نفت خام و بزرگ ترین مصرف کننده زغال سنگ در دنیاست همه گیري کرونا براي مدتی تمایل چین به

سوخت هاي فسیلی را از بین برد اما بالفاصله تقاضا دوباره افزایش یافت و باعث باالرفتن قیمت نفت در سال گذشته میالدي شد این مطلب

بنزین پتروشیمی چین فناوري نفت برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : 
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براي کمک به تولید/ضرورت مصرف بهینه گاز خانگی در زمستان

 

مصرف گاز خانگی در زمستان به شدت افزایش می یابد به صورتی که 70درصد گاز مصرفی کشور به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکز گلستان ، 

مربوط به مصرف گرمایشی است.

مصرف گاز خانگی در زمستان به شدت افزایش می یابد به صورتی که 70درصد گاز مصرفی به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکز گلستان ، 

کشور مربوط به مصرف گرمایشی است این موضوع براي کارخانه هاي بزرگی مانند نیروگاه برق علی آباد کتول و کارخانه سیمان پیوند گالیکش که

سوخت دوم یعنی گازوئیل وادار می کند مسوالن کارخانه سوخت ایجاد می کند و آنها را به مصرف  سوخت اول آنها گاز است مشکل کمبود 

مصرف گاز است و 15درصد هزینه هاي سوخت گازوئیل و ذخیره آن حدود 120درصد بیشتر از  سیمان پیوند گالیکش می گویند : هزینه انتقال 

تولید را افزایش می دهد این هزینه ها به صورت غیرمستقیم از مصرف کننده ها یعنی خود مردم گرفته می شود از طرفی تولید پایدار و مطمئن

دغدغه اصلی صاحبان کار خانه هاست و براي عمل به تعهدات تولید خود به شدت نیاز به گاز دارند از طرفی قطع گاز این کارخانه ها باعث بیکار

شدن کارگران آنها می شود علی طالبی ، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان می گوید : با تنظیم دماي خانه بین 18تا21 درجه و صرفه جویی

10درصدي حدود 500میلیون مترمکعب یعنی به اندازه تولید دو فاز پاالیشگاه گاز عسلویه صرفه جویی می شود کارشناسان می گویند : کاهش

دماي اتاق ، نصب پرده هاي ضخیم و درزگیري در ها و پنجره ها می تواند هم گرما بخش خانه ها باشد هم گرما بخش تولید و هم از گران شده

هزینه هاي تولید پیشگیري کند کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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سوخت تقویت امنیت انرژي با افزایش سهم سی . ان . جی در سبد 

ایران اکونومیست دولت سیزدهم در تالش است تا با افزایش سهم سی ان 

سوخت مایع و درآمدزایی براي کشور ، امنیت انرژي را نیز تقویت کند . سوخت خودروها ، عالوه بر صرفه جویی در مصرف  جی و تنوع در سبد 

سوخت هاي مختلف براي سوخت در هر کشوري جزو اولویت ها به شمار می رود زیرا می توان در مواقع حساس از  متنوع سازي ترکیب سبد 

سوخت در بخش هاي مختلف ، امنیت انرژي را افزایش می دهد و توان اقتصادي و سیاسی را باال سوخت استفاده کرد تنوع سبد  پایداري جریان 

خواهد برد از همین رو ایران نیز با توجه به دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی و همچنین گستردگی شبکه گاز در سراسر کشور ، در تالش است تا

سوخت مایع در کشور ، توسعه سی ان جی در سوخت خودروها افزایش دهد با توجه به این هدف و همچنین کاهش مصرف  سهم گاز را در سبد 

سوخت ملی ایران در همه عرصه ها تبدیل شود نگرانی نسبت به دستور کار قرار گرفته تا گاز عالوه بر مصرف بخش خانگی و صنعتی ، به 

بنزین که در سال 92 به سوخت مایع حاال با رفع محدودیت هاي کرونایی بیشتر هم شده است بررسی هاي ایرنا نشان می دهد مصرف  افزایش 

بنزین طور میانگین روزانه حدود 68 میلیون لیتر در روز بوده ، به تدریج افزایش پیدا کرده است ایرانی ها در سال 93 روزانه حدود 70 میلیون لیتر 

بنزین ادامه دار بود البته در این میان تک نرخی مصرف کردند و این رقم در سال 94 به 77 میلیون لیتر افزایش پیدا کرد روند افزایشی مصرف 

بنزین باالي بنزین داشته و در سال هاي 96 تا 98 ، مصرف روزانه  بنزین و حذف سهمیه بندي ها نیز تاثیر مستقیمی بر رشد مصرف  شدن 

بنزین به باالي 100 میلیون لیتر در روز نیز رسید و از سوي دیگر 80 میلیون لیتر را به ثبت رسانده است در سال 98 حتی در روزهایی مصرف 

بنزین در آبان آن سال بگیرد سهمیه افزایش قیمت سبب شد که شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوا تصمیم به بازگشت سهمیه بندي 

بنزین در آن زمان اگرچه در کوتاه مدت توانست مصرف را تا حدي کنترل کند ، اما به تدریج مصرف دوباره رو به فزونی گذاشت شیوع کرونا بندي 

بنزین حتی به بنزین را به شدت کاهش داد تا آنجا که در نوروز سال 99 ، مصرف  در جهان و البته ایران و اعمال محدودیت هاي تردد ، مصرف 

بنزین را در نوروز و با توجه به حدود 40 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد و این در شرایطی بود که ایرانی ها همواره باالترین رکورد مصرف 

بنزین اتفاق افتاده ، تحت تاثیر افزایش مصرف سی ان مسافرت ها ثبت کرده اند این کاهش عالوه بر آن که به دلیل شیوع کرونا و سهمیه بندي 

جی در کشور نیز بوده است نکته مهم اما این است که در ماه هایی که شیوع کرونا در کشور بیشتر بوده ، مصرف با کاهش همراه شده که نشان

دهند
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بنزین در سال 99 به حدود 75 5 میلیون لیتر در روز برسد اما از ه همراهی مردم با ممنوعیت تردد و سفر است کرونا باعث شد تا میانگین مصرف 

بنزین صعودي شد تا آنجا که آنجا که این کاهش مصرف به دلیل محدودیت ها و دورکاري ها محقق شده بود با رفع محدودیت ها دوباره مصرف 

بنزین به 85 2 میلیون بنزین در مقایسه با سال گذشته رشدي 13 درصدي را ثبت کرده و میانگین مصرف روزانه  در هشت ماهه امسال مصرف 

بنزین لیتر رسیده است افزایش مصرفی که در برخی روزها دوباره مرز 100 میلیون لیتر را شکسته و این موضوع باعث نگرانی در خصوص تامین 

بنزین مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت هاي جدید بهینه سازي مصرف  مورد نیاز کشور در سال هاي آینده شده است در این راه اگرچه باید 

سوخت در کوتاه مدت می تواند به ایران براي گذر از این رشد مصرف کمک کند در همین راستا با پاالیشی در کشور ایجاد شود ، اما تنوع سبد 

مصوبه شوراي اقتصاد ، دوگانه سوز کردن رایگان یک میلیون و 460هزار خودروي عمومی در دستور کار قرار گرفت و مسافربران اینترنتی نیز با

استفاده از تسهیالت دولتی می توانند براي گازسوز کردن خودروي خود اقدام کنند بر اساس بررسی ها ، با دوگانه سوز شدن این تعداد خودروي

سوخت مایع با گاز جایگزین می شود با روي کار آمدن دولت بنزین صرفه جویی خواهد شد و این میزان  عمومی ، تا 10 میلیون لیتر در مصرف 

مصرف انرژي در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت از همین رو ، امضاي قرارداد تولید 45 هزار خودروي بهینه سازي  سیزدهم ، توجه به 

دوگانه سوز تاکسی و وانت بین شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران و ایران خودرو ، اقدام مهمی در بخش تولید کارخانه اي خودروهاي

سوخت کشور 21 2 درصد دوگانه سوز بود که در دولت سیزدهم براي نخستین بار این گام برداشته شد درحال حاضر سهم سی ان جی در سبد 

معادل مصرف روزانه 22 4 میلیون مترمکعب سی ان جی بوده که براساس افق تعریف شده در سال 1404 مقرر شده است تا مصرف سی ان جی در

بخش حمل و نقل (خودروهاي سبک) به 30 درصد افزایش یابد بر این اساس ، دوگانه سوز کردن به دو صورت کارگاهی و کارخانه هاي

خودروسازي انجام می شود و با این اقدامات ، وزارت نفت در تالش است تا مصرف سی ان جی را به روزانه 40 میلیون متر مکعب در روز برساند

سوخت اکنون به صورت میانگین روزانه حدود 22 میلیون متر مکعب است ایرنا این در شرایطی است که مصرف این 
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سوخت کشور شود سوخت به نفع مردم است/ LPG باید وارد سبد  تنوع 

 

سوخت شود چراکه تنوع فصل تجارت دبیر کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی ، گفت : برخی از نمایندگان معتقدند LPG باید وارد سبد 

سوخت به نفع مردم است و قابلیت صادرات محصوالت دیگر را فراهم می کند.

سوخت شود چراکه تنوع فصل تجارت دبیر کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی ، گفت : برخی از نمایندگان معتقدند LPG باید وارد سبد 

سوخت به نفع مردم است و قابلیت صادرات محصوالت دیگر را فراهم می کند 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، عبدالعلی رحیمی مظفري روز سه شنبه در گفت وگویی در توضیح جلسه امروز سه شنبه کمیسیون انرژي مجلس

شوراي اسالمی ، گفت : جلسه امروز با حضور روساي کارگروه انرژي سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس با

دستور کار بررسی الیحه بودجه 1401 برگزار شد که بیشتر بحث ها درباره بخش درآمدي تبصره 14 همچون میزان فروش ها و درآمدهاي حاصله

از این محل نفت و گاز بود . نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه (استان فارس) در مجلس شوراي اسالمی ادامه داد : نمایندگان بر لزوم توجه به

سوخت هاي جایگزین چون LPG یکی از چالشی تولید انرژي با توجه به مشکالت پیش آمده در این حوزه تاکید کردند همچنین استفاده از سبد 

ترین بحث هاي جلسه امروز بود احداث جایگاه هاي LPG به سرمایه گذاري 6 هزار میلیارد دالري نیاز دارد رحیمی مظفري اضافه کرد : برخی از

نمایندگان معتقدند ال پی 

سوخت به نفع مردم است و قابلیت صادرات محصوالت دیگر را فراهم می کند اما مسووالن سازمان سوخت شود چراکه تنوع  جی باید وارد سبد 

سوخت ، 6 هزار میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز دارد و خودروهاي استاندارد موجود در کشور برنامه و بودجه به دلیل آنکه احداث جایگاه هاي این 

بستر استفاده از LPG را ندارند با این موضوع مخالف بودند و با توجه به اینکه این بحث به نتیجه نرسید مقرر شد؛ کمیته اي جهت بررسی بیشتر

انرژي هاي تجدیدپذیر و افزایش مساله تشکیل شود . عضو هیات رییسه کمیسیون انرژي مجلس افزود : تولید و نحوه نگهداري برق ، استفاده از 

ظرفیت تولید نیروگاه هاي اتمی به عنوان دیگر موضوعات مرتبط با الیحه بودجه در این جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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آینده انرژي ایران 7| ارزان ترین برق دنیا در نیروگاه اتمی تولید می شود/گاز رایگان مانع

توسعه برق هسته اي در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مولفه هاي اقتصادي یکی از تاثیرگذارترین موارد در سیاستگذاري کالن کشور به حساب می آید

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مولفه هاي اقتصادي یکی از تاثیرگذارترین موارد در سیاستگذاري کالن کشور به حساب می آید این

مولفه هاي اقتصادي در حوزه انرژي به دلیل بازار جهانی شکل گرفته بر مبناي نیاز و منابع از اهمیت 2 چندانی برخوردار است به عبارت دیگر در

بخش انرژي مواردي از جمله صرفه اقتصادي و حرکت در بهینه ترین مسیر به لحاظ سود و زیان جزء الینفک تصمیمات کالن تلقی می شود در

همین راستا یکی از پرتکرارترین سواالتی که در بخش انرژي مطرح است ، پیرامون تولید یکی از فراگیرترین حامل هاي انر ژي یعنی برق عنوان

می شود این سوال مهم در واقع به دنبال یافتن بهینه ترین راهکار تولید برق از منظر مولفه هاي اقتصادي است به زبان ساده تر تولید برق با

استفاده از چه منبع انرژي کمترین هزینه را به دنبال دارد در همین ارتباط ، هفتمین گزارش از پرونده «آینده انرژي ایران» قصد پاسخ به سوال طرح

شده را دارد در حال حاضر منابع تولید برق به طور کلی به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم بندي می شوند منابع انرژي قابل جایگزین

نظیر انرژي خورشید ، انرژي بادي ، انرژي زمین گرمایی و سایر منابع تمام نشدنی در دسته انرژي تجدیدپذیر قرار می گیرند از سوي دیگر منابع

سوخت هاي فسیلی نظیر گاز طبیعی ، نفت ، گاوزئیل و نفت کوره می شود در این بین منابع انرژي دیگري نظیر انرژي تجدیدناپذیر نیز شامل 

انرژي هسته اي وجود دارد که بسته به نوع منبع می تواند در هریک از دسته هاي عنوان شده رده بندي شود با توجه به منابع متعدد قابل استفاده در

تولید برق ، پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه کدام یک از این منابع اقتصادي تر است ، نیاز به الزامات دقیقی دارد در همین راستا نخست باید هزینه

هاي انجام شده در یک واحد نیروگاهی بدون اتکا به منبع انرژي را دسته بندي کنیم بر همین مبنا به طور کلی تولید برق در یک واحد نیروگاهی به

صرف هزینه در بخش هاي هزینه سرمایه گذاري براي ساخت نیروگاه ، هزینه عملیاتی در هنگام تولید ، هزینه تعمیر و نگهداري نیروگاه و هزینه

سوخت نیاز دارد طبیعتا با توجه به هزینه کرد در هر بخش می توان یک منبع انرژي را به عنوان اقتصادي ترین شیوه براي تولید برق نام برد به

سوخت در نظر گرفته شود ، منابع انرژي تجدیدپذیر به دلیل رایگان بودن ، اقتصادي ترین شیوه هاي تولید برق هستند عنوان مثال اگر تنها هزینه 

نکته قابل توجه در این مسئله آن است که اتکا به جزئی از مجموعه هزینه هاي تولید برق نمی تواند ، اطالعات دقیقی از اقتصادي بودن یک منبع

انرژي به ما بدهد بر همین مبنا منطقی ترین شیوه پاسخ به سوال طرح شده در ابتداي گزارش در نظر گرفتن مجموع این هزینه هاست *هزینه

همتراز شده انرژي چگونه محاسبه می شود؟ بر همین مبنا جامع ترین شاخصی که می تواند ، اقتصادي بودن یک واحد نیروگاهی را به معناي واقعی

کلمه تعیین کند ، شاخصی است که تحت عنوان هزینه همتراز شده انرژي (LCOE) شناخته می شود این شاخص از 2 جزء اساسی یعنی مجموع

سوخت و همچنین کل هزینه هاي یاد شده در تولید برق اعم از هزینه سرمایه گذاري ، هزینه عملیاتی ، هزینه تعمیر و نگهداري نیروگاه و هزینه 

تولید برق یک واحد نیروگاهی در طول عمر این واحد تشکیل شده است در همین راستا از تقسیم مجموع هزینه هاي یک واحد نیروگاهی به کل

تولید برق این نیروگاه در طول عمر آن با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ، هزینه همتراز شده انرژي محاسبه می شود با توجه به جامعیت این شاخص در

در نظر گرفتن هزینه هاي و تولید ،
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هزینه همتراز شده انرژي می تواند میزان واقعی و دقیق هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق را براي هر منبع انرژي معرفی کند *ارزان ترین برق

دنیا در چه نیروگاهی تولید می شود؟ به گزارش فارس بر مبناي شاخص هزینه همتراز شده انرزي یافتن ارزان ترین واحدهاي نیروگاهی دنیا کار

دشواري نیست بر این مبنا در حال حاضر بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژي به استناد شاخص هزینه همتراز شده انرژي ارزان ترین برق دنیا در

یک نیروگاه 1000 مگاواتی هسته اي متعلق به کشور سوئد تولید می شود بر این اساس در حال حاضر ارزان ترین برق دنیا در نیروگاه اتمی سوئدي

با هزینه 32 51 دالر براي هر مگاوات ساعت تولید می شود رتبه دوم ارزان ترین برق دنیا در واحدهاي نیروگاه اتمی نیز متعلق به یک نیروگاه اتمی

در کشور سوئیس است که هزینه همتراز شده انرژي براي این واحد نیروگاهی 34 96 دالر براي هر مگاوات ساعت برق معرفی شده است نکته

جالب توجه اینکه در باالترین نرخ تنزیل در نظر گرفته شده ، 8 مقام ابتدایی ارزان ترین برق دنیا بر اساس شاخص هزینه همتراز شده انرژي در

اختیار نیروگاه هاي اتمی واقع در کشورهاي سوئد ، سوئیس ، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا است بر همین اساس رتبه نهم ارزان ترین برق دنیا در

اختیار یک منبع انرژي به غیر از انرژي اتمی است و یک نیروگاه 835 مگاواتی گازي در کشور مکزیک با هزینه همتراز شده انرژي 45 93 دالر

براي هر مگاوات ساعت برق این جایگاه را به خود اختصاص داده است در این شرایط اولین نیروگاه تجدیدپذیر در فهرست ارزان ترین نیروگاه هاي

دنیا ، یک واحد نیروگاهی بادي واقع در کشور دانمارك است با ظرفیت 4 5 مگاوات است که رتبه دهم فهرست مذکور را در اختیار دارد و هزینه

همتراز شده انرژي براي هر مگاوات ساعت برق آن معادل 47 26 دالر برآورد شده است برق اتمی ، ارزان ترین منبع تولید برق جهان بر اساس آمار

ارائه شده ، ارزان ترین برق تولید شده در حال حاضر متعلق به نیروگاه هاي اتمی است در همین ارتباط ، عسگر سرمست ، کارشناس حوزه انرژي

سوخت به همراه هزینه بهره معتقد است ، «بر خالف هزینه سرمایه گذاري بیشتر واحدهاي نیروگاهی اتمی نسبت به واحدهاي گازي ، هزینه 

سوخت یک نیروگاه اتمی از منابع اورانیوم نصف برداري در یک نیروگاه اتمی بسیار کمتر از نیروگاه هاي گازي است » بر اساس آمار هزینه تامین 

هزینه تامین گاز در یک واحد نیروگاهی حرارتی بر اساس قیمت جهانی گاز برآورد می شود 

برق اتمی در ایران توان رقابت با گاز رایگان را ندارد با وجود اینکه واحدهاي نیروگاهی اتمی در دنیا ارزان ترین برق را میان سایر منابع انرژي تولید

می کنند ، این نیروگاه ها در ایران توان رقابت اقتصادي با نیروگاه هاي حرارتی را ندارد ، زیرا در حال حاضر قیمت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه ها

کمتر از 5 تومان براي هر متر مکعب است و این قیمت نسبت به قیمت جهانی گاز و همچنین قیمت گاز تحویلی به واحدهاي پتروشیمی هاي کشور

بسیار ناچیز است . همین مسئله سبب شده تا هیچ منبع انرژي به لحاظ اقتصادي توان رقابت با نیروگاه هاي حرارتی را نداشته باشد و بیشتر از 80

درصد ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به گاز طبیعی متکی شود وابستگی بیش از حد به گاز طبیعی براي تولید برق ، منشا مشکالت بسیار

مصرف گاز خانگی ، میزان گاز طبیعی ورودي به زیادي براي کشور به حساب می آید براي مثال در تابستان سال گذشته همزمان با افزایش 

نیروگاه  هاي کشور کاهش یافت و سایر منابع انرژي توان جبران برق کاهش یافته نیروگاه هاي گازي را نداشتند که این مسئله به خاموشی گسترده

در کشور منتهی شد مصائب اعطاي گاز رایگان به نیروگاه هاي حرارتی عالوه بر این قیمت ناچیز گاز نیروگاهی سبب شده تا انگیزه الزم براي

ارتقاي بازدهی واحدهاي تولید برق مهیا نشده و ساالنه بخش قابل تاملی از سرمایه کشور به دلیل پائین بودن بازدهی نیروگاه ها تلف شود با توجه

به بازده ثبت شده براي نیروگاه ها کشور در ابتداي اجراي برنامه ششم توسعه ، سال1400 با در نظر گرفتن تکلیف این برنامه بازدهی واحدهاي

نیروگاه حرارتی وزارت نیرو ، بخش خصوصی و صنایع بزرگ باید به 45 6 درصد رسیده بود و در انتهاي سال 1400 با پایان عمر برنامه ششم توسعه

این رقم باید به 47 6 درصد نزدیک می شد با علم به تکلیف وزارت نیرو بر اساس آخرین آمار ارائه شده از صنعت برق ، آمار شهریورماه آب و برق

وزارت نیرو ،
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بازده واحدهاي نیروگاهی کشور را 39 درصد عنوان می کند به عبارت دیگر از ابتداي اجراي قانون برنامه 5 ساله ششم تا ابتداي سال 1400 تنها

شاهد رشد 1 4 درصدي بازدهی در مدت 4 سال بودیم ، در شرایطی که بازده واحدهاي نیروگاهی در این مدت باید 8 درصد رشد را تجربه می کرد

بر این مبنا تحقق برنامه ششم توسعه تا ابتداي سال 1400 تنها 17 5 درصد تخمین زده می شود همچنین در حال حاضر فاصله بازده واحدهاي

نیروگاهی کشور با میانگین جهانی 13 درصد برآورد می شود با توجه به مبناي بیان شده در سال 1398 ، میزان گاز هدر رفته ناشی از بی توجهی به

اجراي قانون برنامه 5 ساله ششم معادل 1 95 میلیارد متر مکعب برآورد می شود از سوي دیگر این آمار در سال 1399 با رشد قابل مالحظه 98

درصدي به 3 17 میلیارد متر مکعب می رسد رشد قابل توجه میزان گاز هدر رفته ناشی از انجام نشدن تکالیف برنامه ششم توسعه به حدي است که

در 7 ماهه ابتدایی سال 1400 این عدد نسبت به کل سال 1399 رشد 8 درصدي را تجربه کرده و به 3 45 میلیارد متر مکعب منتهی می شود در

همین رابطه مجموع گاز هدر رفته ناشی از سرپیچی انجام تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادي در حوزه ارتقاي بازده واحدهاي نیروگاهی در 3 سال

گذشته به رقمی معادل 8 56 میلیارد متر مکعب برآورد می شود بر همین اساس با توجه به قیمت روز در نظر گرفته شده براي گاز طبیعی معادل 5

دالر براي هر 1000 فوت مکعب گاز طبیعی و همچنین تعیین قیمت هر دالر معادل 27 هزار تومان ، میزان گاز تلف شده ناشی از انجام نشدن

تکالیف برنامه ششم برابر 4 16 هزار میلیارد تومان براورد می شود 

به گزارش فارس ، در شرایطی که ارزان ترین برق دنیا ، برق بدست آمده در نیروگاه هاي اتمی است اما سیاست گذاري غیر اقتصادي در کشور

سوخت تقریبا رایگان به نیروگاه ها سبب شده تا این واحدها در کشور توسعه پیدا نکنند و در حال حاضر تنها 1 درصد از ظرفیت شامل تحویل 

نصب شده نیروگاه هاي کشور متکی به انرژي هسته اي باشد . در همین راستا توجه به مولفه هاي اقتصادي و اتخاذ تصمیم هاي بهینه می تواند

عالوه بر توسعه نیروگاه هاي اتمی زمینه متنوع سازي سبد انرژي کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز طبیعی را مهیا کند
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بهینه سازي انرژي ضرورت تشکیل بازار 

 

بهینه سازي انرژي پیشنهاد عملیاتی است. طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت : تشکیل بازار 

 

بهینه سازي انرژي پیشنهاد عملیاتی است که ما طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت : تشکیل بازار 

اعالم آمادگی می کنیم که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی خریداري کنیم؛ تشکیل اتاق فکر و کارگروه

هاي تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاري برساند . به گزارش خبرنگار ایراسین ،

محمدیاسر طیب نیا ، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه روز5دي ماه در سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فوالد اظهار کرد : 70 درصد نیاز کشور

ما بر پایه گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه دهم فوالد جهان بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده شده است 

وي با بیان این که ایران ، نخستین کشور تولیدکننده فوالد برپایه آهن اسفنجی در جهان است ، افزود : مزیت تولید فوالد در کشور ما بر اساس گاز

طبیعی است؛ در جلسه اي مطرح شد که اگر قیمت گاز طبیعی در کشور به قیمت جهانی برسد ، تولید فوالد توجیه اقتصادي دارد؟ که این پرسش از

اساس اشتباه است چراکه باید همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور را در نظرگرفت و به این نکته دقت کرد که اقتصاد و اشتغال در کشور ما به

تولید فوالد وابسته است . مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در ایام کرونا شرکت فوالد مبارکه با یک سوم نیروي انسانی به رکورد

تولید دست یافت ، خاطرنشان کرد : عوامل متعددي اعم از نرخ اشتغال زایی 14 درصد در صنایع ، تحریم و در کشور ما نقش دارد که در دیگر نقاط

دنیا مطرح نیست پس در برنامه ریزي باید به این نکته توجه کرد که صنعت فوالد ، صنعتی پیشرو ، پیشران و پشتیبان سایر صنایع است و توسعه

سایر صنایع به توسعه صنعت فوالد وابسته است 

محدودیت هاي انرژي همه صنایع را متضرر می کند وي با اشاره به تولید 30 تن فوالد خام در کشور گفت : با ظرفیت موجود ، صنایع پایین دستی

اعم از خودروسازي ، لوازم خانگی ، لوله و پروفیل به تولیدات داخلی وابسته است و هرگونه اعمال محدودیت انرژي منجر به کاهش تولید می شود

مصرف گاز در کشور ما که در نهایت همه صنایع متضرر خواهند شد . طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازي اشاره اي کرد وافزود : میزان 

مصرف گاز در ایران در پس از آمریکا ، روسیه و چین است و این نکته مهمی است که نوع مصرف ما در جهت مصرف گرایی بوده است 70 درصد 

مصرف گاز در کشور ما در راستاي توسعه صنعت نبوده است  بخش خانگی است و ترکیب 

توسعه تولید گاز در کشور همگام با توسعه بخش صنعت نیست وي با تاکید بر اینکه مساله اصلی گاز ایران در بخش مصرف است ، گفت : آمار

مصرف گاز در بخش خانگی ، نیروگاهی و صنایع عمده است و همین رشد در سال توسعه هاي ساالنه در سنوات گذشته نشان دهنده افزایش 

هاي آتی تداوم خواهد داشت این در حالی است که توسعه و تولید گاز تناسبی با برنامه هاي چشم انداز فوالد کشور در افق 1404 نخواهد بود .

مصرف گاز کشور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مصرف سالیانه 11 میلیارد مترمکعب مصرف صنایع فوالدي که معادل 2 5 درصد 

است ، خاطرنشان کرد : در 4 ،
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مصرف گاز صنایع فوالدي به دو برابر افزایش خواهد یافت و براساس ظرفیت هاي تولید فوالد به 22 میلیارد مترمکعب خواهد رسید 5 سال آینده 

که با تولید توسعه گاز متناسب نخواهد شد 

بهینه سازي انرژي وي با اشاره به اینکه تولید گاز با ظرفیت هاي موجود صنعت هم خوانی ندارد ، گفت : باید بازنگري ضرورت تشکیل بازار 

بهینه سازي صورت گیرد .   جدي در توسعه صنعت فوالد شود و براي پایداري در صنعت نیاز است که بازنگري جدي در 

بهینه سازي طیب نیا به ارائه پیشنهادات شرکت فوالد مبارکه براي عبور از بحران محدودیت گاز در کوتاه مدت پرداخت و گفت : تشکیل بازار 

انرژي پیشنهاد عملیاتی است که ما اعالم آمادگی می کنیم که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی خریداري

مصرف انرژي به ویژه گاز اقداماتی در شرکت کنیم . وي با اشاره به راهکارهایی براي برون رفت محدویت تامین گاز ، اظهار کرد : براي کاهش 

فوالد مبارکه انجام می شود که به شارژ گرم اسلب می توان اشاره کرد اگرچه این اقدام به کاهش راندمان منجر می شود 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به ذخیره سازي به روش LNGو استفاده از آن در پیک هاي مصرف و ذخیره سازي گاز طبیعی در گنبدهاي نمکی

مصرف بهینه سازي در  هم اشاره اي کرد و افزود : در کوتاه مدت با تشکیل کارگروه هاي تخصصی از کارشناسان مربوطه می توان فرصت 

مصرف گاز خانگی نیازمند فرهنگ سازي است مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد : تشکیل اتاق فکر انرژي را توسعه بخشید . چگونگی 

و کارگروه هاي تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاري برساند وي افزود : وظیفه

رسانه ها ، حاکمیت است که مصرف بهینه در بخش خانگی را در جامعه تبیین کند چراکه اگر بخش صنعت در زمان اوج مصرف دچار محدودیت

شود در درازمدت می تواند به امنیت جامعه خدشه وارد کند 

اعالم آمادگی فوالد مبارکه براي سرمایه گذاري جهت عبور از بحران محدودیت انرژي گاز وي ادامه داد : پیشنهاد دیگر ما تولید وسایل گازسوز با

راندمان باالي 90 درصد است به این معنا که بخاري هاي قدیمی را با بخاري هاي جدید جایگزین کنیم که تا سال آینده این شرایط شدنی است و

مصرف گاز را در جامعه ترویج دهیم . مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت : شرکت بهینه سازي  تمام تالش ما این است که در مدت کوتاه 

فوالد مبارکه آمادگی اجراي هرگونه راهکار کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت و هرگونه سرمایه گذاري براي عبور از بحران محدودیت انرژي گاز

را همچون انرژي برق اعالم می دارد 

مصرف انرژي در کشور طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت : همه ضرورت فرهنگ سازي براي کاهش 

مشکالت در کشور راهکار داخلی دارد؛ حتی راهکارهاي داخلی در کوتاه مدت هم براي چالش ها وجود دارد ، فقط این راهکارها باید شناسایی شود و

براي اجرایی شدن این راهکارها باید متولی در کشور وجود داشته باشد .  

مصرف انرژي جاي مصرف انرژي فرش قرمز پهن کند وي اضافه کرد : در زمینه کاهش  بهینه سازي  وزارت نفت براي سرمایه گذاران بخش 

کار فرهنگی زیادي وجود دارد اما متولی این کار فرهنگی طبیعتًا شرکت هاي فوالدي نیستند و وزارت نفت و سایر نهادهاي مربوطه باید در این

بهینه سازي زمینه کار فرهنگی انجام دهند . مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد : وزارت نفت براي شرکت هایی که قصد دارند در زمینه 

مصرف انرژي سرمایه گذاري کنند ، باید فرش قرمز پهن کند
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چالش      هاي نفتی ائتالف تولیدکنندگان در تولد 5 سالگی آن چه هستند؟/بازخوانی تاریخ

پرتالطم اوپک پالس

 

فصل تجارت دنیاي اقتصاد : ائتالف نفتی اوپک پالس در میانه اجراي یکی از پیچیده ترین برنامه هاي مدیریت عرضه در تاریخ بازار نفت ، در ماه

دسامبر 5 ساله شد.

فصل تجارت دنیاي اقتصاد : ائتالف نفتی اوپک پالس در میانه اجراي یکی از پیچیده ترین برنامه هاي مدیریت عرضه در تاریخ بازار نفت ، در ماه

دسامبر 5 ساله شد جولین لی ، ستون نویس بلومبرگ در یادداشتی به بهانه 5 سالگی اوپک پالس ، تاریخ پرتالطم این تشکیالت از روزهاي نخست

تا امروز را بررسی کرده و نیم نگاهی هم به آینده داشته است لی چالش هاي گذشته و درگیري میان عربستان سعودي و روسیه به عنوان رهبران

غیررسمی این گروه که منجر به روزهاي سیاه بازار نفت در سال 2020 شد را یادآوري کرده و همچنین نگاهی به وضعیت اوپک و غیراوپک در حال

حاضر انداخته است ستون نویس بلومبرگ می گوید که آنها به رغم اختالفات و مشکالتی که در گذشته وجود داشت ، در برنامه کنونی خود پایبندي

و انعطاف پذیري شگفت انگیزي از خود نشان داده اند و دیگر نشانه اي از فروپاشی مجدد گروه وجود ندارد این تحلیلگر همچنین می گوید با توجه

به چشم انداز نامشخص بازار نفت در سال2022 ، این ائتالف ممکن است در بحث تنظیم عرضه و تقاضا با چالش هاي بیشتري رو به رو شود وي

در سناریویی با ارجاع به اظهارات وزیر انرژي عربستان درباره کمبود عرضه در دهه جاري میالدي ، پیش بینی کرده که در آینده اي نه چندان دور ،

به جاي آنکه شاهد تالش براي کاهش تولید باشیم؛ ممکن است با برنامه اوپک پالس براي افزایش تولید مواجه شویم جولین لی معتقد است که در

چنین شرایطی ، می توان انتظار داشت که 5 سال آینده براي اوپک پالس راحت تر از 5 سال گذشته نباشد اوپک پالس 5 ساله شد گروه

تولیدکنندگان نفت اوپک پالس پنجمین سالگرد تولد خود را در اوایل دسامبر جشن گرفتند عمر اوپک پالس با زمان پرتالطمی همراه شده و این

تالطمات بسیار بیشتر از امکان تصور اعضاي این ائتالف در سال 2016 و زمانی که براي نخستین بار براي مقابله با تهدید ناشی از رونق شیل

گردهم آمدند ، بوده است ستون نویس بلومبرگ همچنین معتقد است که آینده نیز براي اوپک و متحدانش چندان آسان تر به نظر نمی رسد 

اوپک پالس با جنگ قیمتی 2020 میان رهبران دوفاکتوي خود یعنی روسیه و عربستان سعودي که بازار را با بحرانی بی سابقه روبه رو کرد ، تا

آستانه فروپاشی کامل پیش رفت ، اما در حاشیه سقوط بازار نفت در سال 2020 ، این ائتالف تولیدکنندگان نفتی به واسطه مواجهه با همه گیري

کووید 19 ، نیاز به پاسخی هماهنگ درباره مدیریت عرضه نفت و رکود بی سابقه در سمت تقاضا پیدا کرد و توانست موجودیت خود را حفظ کند . در

ادامه هم به نظر می رسد که کشورهاي عضو همچنان به همکاري با یکدیگر ادامه خواهند داد و نیاز فزاینده کنونی جهان به نفت ، محدودیت هاي

تولید آنها را در بوته آزمایش قرار خواهد داد در مواجهه با کاهش قیمت طالي سیاه که از قیمت 110 دالر بر بشکه در اواسط سال 2014 به کمتر از

30 دالر در اوایل سال 2016 رسیده بود و ذخایر نفتی کشورها به شدت در حال افزایش بود ، تمام 13 عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت در

نوامبر 2016 بر سر کاهش تولید خود به توافق رسیدند اعضاي اوپک تولید خود را تا 2/ 1 میلیون بشکه در روز کاهش دادند و از کشورهاي غیرعضو

نیز خواستند که تا با کاهش تولید بیشتر از آنها حمایت کنند در چنین زمانی ، گروهی متشکل از 11 کشور که در میان آنها نام 3 تولید کننده بزرگ

از جمهوري هاي سابق اتحاد جماهیر شوروي؛ یعنی روسیه ، قزاقستان و جمهوري آذربایجان توافق کردند که از ابتداي سال 2017 تولید خود را در

حدود 560 هزار بشکه در روز کاهش دهند این کاهش تولید اولیه قرار بود تا پایان ماه ژوئن 2017 ادامه پیدا کند ، اما نه یک بار بلکه دوبار دیگر

تمدید شد ،
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سپس در پایان سال 2018 این کاهش تولید حتی عمیق تر هم شد و متعاقبا براي بار دیگر گسترش پیدا کرد این روند تا ماه مارس 2020 ادامه

یافت و ایده اي که در ابتدا قرار بود به مدت 6 ماه تولید را محدود کند ، بیش از 3 سال ادامه پیدا کرد این همکاري غیرمنتظره که دوامی بیش از

حد تصور داشت ، باالخره در ماه مارس 2020 به شکلی ناگهانی و شدید از هم پاشید فروپاشی بازار در 2020 و احیاي همکاري ها از آنجایی که

همه گیري کووید 19 شروع به نفوذ در بازار نفت و تاثیر منفی بر تقاضا کرد ، عربستان سعودي بار دیگر خواستار مشارکت روسیه در کاهش عرضه

پیشنهادي روزانه 5/ 1 میلیون بشکه اي شد روسیه در این شرایط درنگ کرد و پیشنهاد عربستان را نپذیرفت و گروه اوپک پالس دچار فروپاشی شد

در چنین شرایطی ، تولیدکنندگان بی سر و صدا راه خود را از هم جدا نکردند و یکی از سیاه ترین ادوار تاریخ بازار طالي سیاه را در سایه تهدید

کرونا رقم زدند درگیري تلخ پس از جدایی که میان روسیه و عربستان سعودي شکل گرفت ، منجر به بازکردن شیر عرضه نفت در بازار جهانی از

سوي این 2 تولیدکننده بزرگ شد درست در زمانی که قرنطینه ها و محدودیت هاي کرونایی درباره تردد و سفرهاي بین المللی شکل گرفته بودند ،

بازار طالي سیاه در سیل عرضه نفت خام 2 رهبر سابق اوپک پالس غرق شد این جنگ بر سر سهم بازار میان 2 صادرکننده بزرگ نفت جهان ،

باعث شد که شدیدترین سقوط در تاریخ بازار نفت رقم بخورد و این بار بهاي هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت تا منفی 37 دالر هم

عقب زده شد همین رویدادها کافی بود تا اوپک و غیراوپک در آوریل2020 در نشستی مجازي گردهم آیند و بر سر عمیق ترین سطوح کاهش تولید

داوطلبانه به توافق برسند جولین لی می گوید که عملکرد اوپک پالس از آن زمان تاکنون ، فراتر از انتظارات ناظران و احتماال خود این کشورها بوده

است جولین لی می گوید این گروه در تالش براي تنظیم عرضه خود با سطح تقاضاي در حال تغییر و تحول ، انعطاف پذیري بسیار زیادي از خود

نشان داده ، آن هم در حالی که بیماري کووید در 2 سال گذشته فراز و فرودهاي زیادي داشته است و البته که همیشه تصمیمات اوپک پالس

بهترین تصمیم نبوده اند اعضاي این گروه برنامه هاي اولیه خود براي کاهش محدودیت هاي تولیدي را به تعویق انداختند؛ در شرایطی که عربستان

سعودي همزمان با بهبود کند تقاضا ، به صورت داوطلبانه تولید خود را بیش از تعهداتش کاهش داد اوپک پالسی ها همچنین اخیرا با افزایش

سرعت بهبود تقاضا ، برنامه اي را براي تسهیل عرضه نفت به بازار تدارك دیده اند حتی شگفت انگیزتر از انعطاف پذیري باالي اعضا اوپک پالس ،

میزان پایبندي فوق العاده تولیدکنندگان به تعهدات شان در برنامه کاهش تولید بوده است مطمئنا مواردي بوده که اعضا نقض پایبندي هم داشته اند

، اما کاهش تولید اضافه یکجانبه و داوطلبانه عربستان سعودي ، کاهش تولید مقطعی کشور هایی مانند قزاقستان به دلیل مسائل فنی و کاهش

ظرفیت تولید در کشور هایی مانند آنگوال و مالزي نیز به تحقق پایبندي باالي تولیدکنندگان کمک کرده است اما مهم ترین دستاورد روند همکاري

کنونی ، تضعیف و مخدوش شدن انتظارات درباره فروپاشی مجدد این ائتالف است احتمال توافق معکوس اوپک پالسی ها؟ ستون نویس بلومبرگ

معتقد است که چشم انداز بازار نفت در سال2022 هم مانند آنچه در سال جاري وجود داشت ، همچنان نامشخص است جولین لی می گوید که همه

گیري کووید هنوز با ما همراه است و ظهور یک سویه جدید آن در ماه نوامبر ، بار دیگر نگرانی ها براي مهار این بیماري را افزایش داد و قیمت نفت

نیز کاهش پیدا کرد شرایط بازار نشان می دهد که در آینده اي نزدیک ، گروه تولیدکننده با بازگشت مازاد عرضه و نیاز روز افزون به کاهش تولید

مواجه خواهد شد در عین حال ، تولیدکنندگان به دلیل نگرانی ها درباره تورم فزاینده ، تحت فشار بیش تري از سوي کشورهاي مصرف کننده براي

افزایش عرضه یا دست کم عدم محدودکردن آن قرار خواهد گرفت لی معتقد است با فرض ادامه بهبود تقاضا ، مدت زیادي طول نخواهد کشید تا

سوخت هاي نگرانی اصلی به توانایی پمپاژ نفت موردنیاز جهان توسط این ائتالف تبدیل شود ، آن هم در دورانی که جهان به دنبال دور شدن از 

فسیلی است شرکت لوك اویل (Lukoil) ، دومین تولیدکننده بزرگ نفت در روسیه می گوید؛ در صورتی که اوپک پالس به افزایش عرضه روزانه

400 هزار بشکه اي خود ادامه دهد ، ظرفیت مازاد آن تا آوریل به اتمام خواهد رسید شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،
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وزیر انرژي سعودي هشدار داده است که جهان تا پایان دهه میالدي جاري با مشکل کمبود عرضه 30 میلیون بشکه در روز مواجه می شود 

جولین لی معتقد است در چنین شرایطی ، با توجه به اینکه چندین عضو اوپک پالس نمی توانند به اهداف تولیدي خود برسند و سایرین از جمله

روسیه نیز به سرعت در حال نزدیک شدن به سقف ظرفیت تولید خود هستند؛ ممکن است مدت زیادي طول نکشد تا اوپک و غیر اوپک تالش

هاي خود را معطوف به افزایش تولید کنند ، چراکه بازار جهانی طالي سیاه نیاز به تعادل دارد ، از همین رو ممکن است 5 سال آینده براي گروه

اوپک پالس راحت تر از 5 سال نخست این ائتالف نباشد و روزهاي پرتالطم دیگري در انتظار تولیدکنندگان نفتی باشد .
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سوخت را ندارد وزیر نفت : /دولت بناي افزایش قیمت 

 

بنزین را عادالنه خواهد کرد. بنزین را ندارد بلکه تنها سهمیه بندي  وزیر نفت گفت : دولت سیزدهم به هیچ وجه بناي افزایش قیمت 

بنزین را عادالنه خواهد کرد جواد اوجی بنزین را ندارد بلکه تنها سهمیه بندي  وزیر نفت گفت : دولت سیزدهم به هیچ وجه بناي افزایش قیمت 

در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به سوابق کاري که من در صنعت نفت دارم ، کامًال با توانمندي هاي دانش

بنیان این حوزه آشنا هستم اوجی تصریح کرد : همانطور که گفته شد امروز چندین عقد قرارداد داشته ایم که از همه مهمتر واحد نمک زدایی یا

فرآورش نفت خام که در میدان نفتی آزادگان استفاده می شود ، بود این واحد فرآوري روزانه بیش از 50 هزار بشکه نفت خام را فرآورش می کند

همچنین بحث بازسازي ناوگان شرکت ملی حفاري را داشتیم وي ادامه داد : دکل هاي حفاري ما نیاز به بازسازي و نوسازي دارند که این مهم امروز

رقم می خورد و طی پنج سال بیش از 100 تا 150 میلیون دالر بار مالی این طرح است وزیر نفت افزود : بحث فرآورش پساب صنعتی جزو

قراردادهاي امروز بود به زودي فراخوان خواهیم داد تا نیازهاي دانش بنیان این صنعت در باالدست و پایین دست معرفی شوند بیش از 5500 حلقه

چاه در صنعت نفت وجود دارد ، حدود 700 چاه کم بازده شده که با تنظیم این قرارداد ، عالوه بر افزایش بازدهی این چاه ها ، سرمایه گذاري براي

صنعت نفت انجام می شود اوجی اظهار داشت : هر حلقه چاه براي احداث 10 تا 12 هزار دالر هزینه تأسیس دارد ولی اگر افزایش بازدهی داشته

سوخت زمستانی در حوزه باشیم ، بسیار کمتر از این میزان هزینه بر است وزیر نفت در بخش دیگري از سخنان خود گفت : در بحث تولید گاز و 

هاي مختلف باالدست ، بیشترین میزان برداشت در پایان آذرماه رقم خورد امروز رکورد جدیدي از تولید گاز بالغ بر 705 میلیون مترمکعب در پارس

سوخت مایع نیروگاه ها نسبت به پاییز سال گذشته کاهش داشته و از 33 درصد به 26 درصد رسیده؛ جنوبی تولید شد وي ادامه داد : بحث تأمین 

آلودگی هوا است اوجی تصریح کرد : همچنین در ابتداي امسال دغدغه میعانات این نشان دهنده صرفه جویی این فرآورده در داخل و کاهش 

گازي را داشتیم که در کشتی ها شناور هستند و با تالش ، مصرف مایعات در داخل ، کاهش و صادرات افزایش پیدا کرد که با چنین تدبیري ، این

مشکل رفع شد وزیر نفت اظهار داشت : همانطور که در بحث تأمین منابع ارزي آقاي صالح آبادي چند روز پیش گزارشی ارائه داد ، صادرات نفت

خام ، گاز ، فرآورده هاي نفتی و پتروشیمی رشد قابل قبول و بیش از چند برابر گذشته داشته و وصول مطالبات هم بسیار خوب بوده است 

بنزین باید تأکید کنم که دولت سیزدهم به هیچ وجه بناي افزایش قیمت را ندارد بلکه قرار است تیم اقتصادي دولت وي گفت : در بحث توزیع 

بنزین همان 1500 و 3,000 تومان است . در واقع سهمیه اي که به 27 میلیون صاحب خودرو می دهد را به صورت عادالنه توزیع کند و نرخ 

مصرف گاز از ابزارهاي قیمت و غیر قیمت بهینه سازي  طرح دولت کمک به کسانی است که فاقد خودرو هستند اوجی ادامه داد : در بحث 

استفاده شده و در این روزها که به گفته هواشناسی سردترین روزهاي سال بود ، در هیچ جا از جهت تأمین گاز مشکلی نداشتیم وزیر نفت در پایان با

سوخت مایع در حال حاضر 1 میلیارد مترمکعب بیشتر از سال گذشته است و مشکلی از این جهت وجود ندارد ، بیان اینکه 
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افزود : قرارداد سوآپ گاز نیز ظرف یکی دو هفته آینده اجرایی می شود 

اوجی ادامه داد : کسانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند می توانند از این یارانه برخوردار شوند به این ترتیب که در ابتدا ماهانه 15 لیتر

بنزین 1500 تومانی به همه تعلق می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را استفاده کرده و یا به صورت اعتباري از بخش ریالی آن استفاده

کنند .
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