
1400/12/14 - 1400/12/20

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 14 تا 20 اسفند 1400



1400/12/20 - 1400/12/14فهرست اخبار

3 اروپا و جهان شوك نفتی دیگري را تجربه می کنند؟ روزنامه نوآوران

بنزین شهروندي چند؟ 5 هر لیتر  12:41 خلیج فارس

مصرف انرژي در کشور 7 رمزگشایی از 5 عامل ناترازي تولید و  11:50 فارس نیوز

10 ضرورت اجراي مبحث 16 مقررات ملی ساختمان در پایتخت 14:31 دانشجو

12 تفاهم نامه تأسیس خانه گاز ایران امضا شد 12:00 شانا

13 با رونمایی از نخستین معامالت آتی انرژي : /ایران ، هاب انرژي منطقه می شود 11:58 ایرنا

14 شوراي اقتصاد مجوز ساخت 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي را مصوب کرد/فرار از خاموشی ... روزنامه ایران

بنزین در آمریکا زلزله گاز در اروپا 16 سونامی  وطن امروز

بنزین در کمین است بنزین در مدار اوج در شرایط نزول کرونا/ خطر واردات  19 مصرف  14:44 برنا

20 هشدار مدیران انرژي جهان درباره تبعات تحریم نفت روسیه 11:32 ایرنا

سوخت تعیین شد 21 طبق مصوبه مجلس : /ساز و کار سرمایه گذاري براي بهینه  سازي مصرف  12:03 ایرنا

مصرف گاز طبیعی براي اقلیم هاي مختلف 22 مشخص شدن نحوه تدوین الگوي  10:07 فارس نیوز

23 بهاي گاز طبیعی در اروپا به میزان بی سابقه اي باال رفت 05:26 واحد مرکزي خبر

بهینه سازي مصرف سوخت
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روزنامه نوآوران

1400/12/20
اروپا و جهان شوك نفتی دیگري را تجربه می کنند؟

اروپا و جهان شوك نفتی دیگري را تجربه می کنند؟

اروپا و جهان شوك نفتی دیگري را تجربه می کنند؟ منبع : یورونیوز نوآوران آنالین وزیر اقتصاد فرانسه ، برونو لومر ، چهارشنبه در مصاحبه با

رادیوي دولتی فرانسه گفت که بحران انرژي کنونی از لحاظ شدت و از نظر بی رحمی با شوك نفتی سال 1973 قابل قیاس است لومر در این

مصاحبه تاکید کرد که از این پس «شاهد دوران جدیدي در تاریخ اروپا و جهان خواهیم بود » دورانی که به گفته وزیر اقتصاد امانوئل ماکرون

روزهاي سختی را دست کم از چشم انداز اقتصادي براي شهروندان اروپایی رقم خواهد زد وي گفت که در سال 1973 ، در پی گران شدن قیمت

نفت ، تورم در اروپا بسیار باال رفت و بانک هاي مرکزي براي مقابله با آن ، نرخ بهره را افزایش دادند اما همین وضعیت باعث شد که رشد اقتصادي

از نفس بیفتد او گفت که باید به هر ترتیب از تکرار آن شرایط اجتناب کرد اما اروپایی هاي ساکن کشورهاي ثروتمند که در دو دهه گذشته چیزي به

اسم تورم را بصورت محسوس تجربه نکرده اند حاال باید با افزایش ناگهانی قیمت ها دست و پنجه نرم کنند این دقیقا همان اتفاقی است که در

سال 1973 افتاد قیمت نفت در عرض چند ماه 4 برابر شد و پیامد آن تاثیر عمیق و ماندنی نه تنها بر اقتصاد بلکه بر شیوه زیست جوامع غربی

گذاشت همانطور که در هفته هاي اخیر قیمت نفت با بیش از 4 برابر افزایش به باالي 110 و 130 دالر در هربشکه هم رسید اما باز افت کرد اما

اولین شوك نفتی چرا بوقوع پیوست و پیامدهاي آن چه بود عبارت شوك نفتی اولین بار در سال 1973 توسط تحلیلگران و اقتصاددانان اروپایی پدید

آمد در واقع این عبارت اشاره اي است به پیامدهاي تغییر ناگهانی قیمت و عرضه طالي سیاه روي اقتصاد جهانی جهان تاکنون سه شوك نفتی را

تجربه کرده است 1973 ، 1979 و نهایتا سال 2008 «بحران گسترده مالی» علل و پیامدهاي هر یک از این بحران ها متفاوت است ، اما بسیاري از

متخصصان تکرار این بحران ها را «افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت» می دانند مطالعات نشان می دهد که روسیه در یک دهه اخیر روزانه

285 میلیون دالر بابت صادرات نفت و گاز خود به اروپا درآمد داشته است یک چهارم از کل واردات نفتی اروپا از روسیه است شوك نفتی که در

سال1973 رخ داد در واقع به تشدید «پدیده هاي اقتصادي موجود» در کوتاه مدت منجر شد : اولین پیامد آن کاهش سرعت رشد تولیدات صنعتی و

به تبع تسریع افزایش بیکاري بود همزمان بسیاري از رهبران در کشورهاي غربی از جمله مارگارت تاچر ، نخست وزیر بریتانیا ، سعی کردند با اتخاذ

«سیاست هاي سختگیرانه اقتصادي» با این بحران مبارزه کنند روشی که با مخالفت هاي گسترده اتحادیه هاي کارگري مواجه شد اما نهایتا این

جنبش ها سرکوب شدند افزایش قیمت نفت از سوي دیگر باعث افزایش قیمت مایحتاج اولیه شهروندان اروپایی در کوتاه مدت می شود و اروپاي

پس از جنگ را با پدیده اي ناآشنا یعنی «تورم لجام گسیخته» آشنا می کند پدیده اي که در دو دهه اخیر کشورهاي صنعتی موفق شدند آنرا کنترل

کنند که البته با افزایش سرسام آور قیمت نفت در این روزها ، زمزمه هایی مبنی بر بازگشت دوباره آن به گوش می رسد نخستین شوك نفتی اغلب

کشورهاي اروپایی و صنعتی جهان را با افزایش کسري بودجه مواجه کرد کسري بودجه اي که تا امروز گریبان بسیاري از این کشورها را گرفته

است تمام کشورهاي توسعه یافته غربی ، از کسري که معادل 1 5 درصد تولید ناخالص داخلی شان تا پیش از سال 1973 میالدي بود به چیزي

معادل 4 6 درصد در سال 1974 رسیدند نهایتا یکی از تاثیرات مستقیم افزایش بی سابقه قیمت نفت کاهش ارزش پول ملی کشورهاي صنعتی بود

از جمله آن کاهش ارزش بی سابقه پوند بریتانیا ،
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مارك آلمان و فرانک فرانسه در تاالرهاي جهانی بورس بود کاهش ارزش پول ملی این کشورها باعث شد تا مداخله هاي کمتر نظامی و سیاسی از

سوي این کشورها ، که برخی چون فرانسه و بریتانیا استعمارگران قرن نوزدهم بودند ، در جهان صورت بگیرد اما در دراز مدت دو شوك نفتی دهه

هفتاد میالدي کشورهاي توسعه یافته را بیدار کرد تا سازو کارهاي تصمیم گیري را به نحوي بچینند که اقتصاد ضربه کمتري از شوك هاي نفتی

بخورد و حساسیت کمتري داشته باشد بنابراین برخالف آنچه در جریان دو شوك اول نفتی رخ داد امروز رشد اقتصادي و تورم در کشورهاي صنعتی

با وجود حضور سومین شوك نفتی و بحران مالی سال 2008 نسبتا ثابت مانده است عوامل متعددي این پیشرفت در عدم وابستگی اقتصاد کشورهاي

توسعه یافته به نفت را توضیح می دهند نخست ، بانک هاي مرکزي این کشورها دست از سیاستهاي انطباق آمیز و هماهنگ با نوسانات بازار نفت

برداشتند و موفق شدند به عنوان مثال از دهه 80 میالدي سیاست هاي ضدتورمی را در دستور کار قراردهند همچنین کشورهاي توسعه یافته سعی

کردند بدالیل اقتصادي و همچنین زیست محیطی میزان استفاده از نفت را کاهش دهند با این حال ، همانطور که برونو لومر ، وزیر اقتصاد فرانسه

در مصاحبه خود گفته این تالش ها الزم اما کافی نیستند امروز ، با ادامه جنگ در اوکراین و افزایش بی سابقه قیمت نفت و روند صعودي قیمت

حامل هاي انرژي ، برخی از اقتصاددانان را برآن داشته تا بار دیگر تصویري تاریک از اقتصاد اروپایی در ماه هاي پیش رو ترسیم کنند ، تصویري

که دیریا زود گیربانگیر این کشورها می شد پاسخ به چنین بحرانی بی تردید همانی است که در اولین بحران نفتی مطرح شد : استقالل و عدم

محیط زیست اتحادیه اروپا می گوید : اروپا در حال وابستگی کشورهاي صنعتی به انرژي هاي فسیلی همانطور که فرانتس تیمرمن ، کمیسر 

حاضر به شدت به انرژي روسیه و کشورهاي صادرکننده نفت وابسته است و جنگ فعلی قوانین تجارت با مسکو را کامًال تغییر داده است به همین

دلیل ، بهترین فرصت براي اروپا پدید آمده تا با پرداخت هزینه اي سنگین نهایتا در زمینه تامین انرژي به استقالل برسد تنها راه هم حمایت و

توسعه انرژي هاي تجددپذیر هستند
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خلیج فارس

1400/12/20
12:41

بنزین شهروندي چند؟ هر لیتر 

 

بنزین در سال آینده تغییر نخواهد کرد ، اما اگر قیمت جهانی نفت باالي 100 دالر خلیج فارس : هر چند دولت و مجلس تاکنون اصرار دارند قیمت 

بنزین به نفع اقتصاد و مردم بماند و فاصله قیمت داخلی و بین المللی فرآورده هاي نفتی بیشتر شود ، سیاست تثبیت قیمت ها با الگوي سهمیه بندي 

ایران تمام نخواهد شد .

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه همشهري؛ «یک خبر خوب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران می گوید : طرح

بنزین مثبت بوده و با موفقیت در سه جایگاه جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا شده است در مقابل خبر نه چندان خوب آزمایشی بازتوزیع یارانه 

، شاید اما این باشد که در روزهاي اخیر تحت تأثیر جنگ اوکراین ، قیمت جهانی نفت و البته فرآورده هاي نفتی دوباره سر به فلک گذاشته است 

بنزین سهمیه اي را به جاي خودرو به هر شهروند اختصاص دهد ، قیمت آزاد آن با توجه به جهش قیمت جهانی در نتیجه اگر قرار باشد دولت 

بنزین سهمیه اي از خودرومحوري به شخص محوري چند ماه پیش با رسانه اي بنزین ، چه میزان تعیین خواهد شد؟تغییر معادله اختصاص 

شدن نامه محسن رضایی ، معاون اقتصادي رئیس جمهوري ، خبرساز شد اما پس از مدتی به حاشیه رفت . در حالی که قرار بود این طرح به صورت

آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم اجاره شود ، در گام نخست و با مدتی تأخیر به جزیره کیش محدود شد در هفته اول دي ماه بود که اعالم شد

بنزین به افراد به جاي خودروها را در دو جزیره کیش و قشم استارت بزند و در نهایت اجراي آزمایشی از هفته اول دولت تصمیم دارد اختصاص 

اسفندماه در کیش شروع شده و با گذشت 18روز خبر از موفقیت آمیزبودن این طرح مطرح می شود 

حاال پرسش اصلی اینجاست که آیا موفقیت در اجراي این طرح ، در یک جزیره به منزله تضمین موفقیت آن در کل کشور خواهد بود و آیا می تواند

ي در کیشکرامت ویس کرمی ، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاي بنزین نتایج به دست آمده را به همه استان ها تسري داد؟جزئیات آزمایش 

بنزین ، طرح مثبتی بوده و با موفقیت در سه جایگاه جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا نفتی ایران ، می گوید : طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه 

سوخت هستیم که سهمیه را به سوخت گیري با روشی متفاوت از سامانه هوشمند  شده و اجراي آن استمرار دارد . او می افزاید : در حال انجام 

جاي خودروها به اشخاص اختصاص می دهیم او توضیح می دهد : از ایجاد زیرساخت الزم در جایگاه ها و بخش هاي فنی و عملیاتی این طرح

آزمایشی و این که مورد استقبال مردم قرار گرفته ، مشخص می شود که طرح مثبتی بوده است ضمن آن که هدف اصلی و اولیه این طرح ، یعنی

سوخت نیز مورد سوخت به جاي خودروها به اشخاص در حال آزمایش است و ابعاد دیگر آن ازجمله تأثیرگذاري بر میزان مصرف  تخصیص 

بررسی قرار می گیرد ویس کرمی درباره احتمال اجراي این طرح در دیگر جایگاه ها گفت : بعد از بررسی تمام جوانب آن ، قابل تعمیم به دیگر

جایگاه ها خواهد بود و به مرور نتایج و برنامه هایی که در مورد آن وجود دارد ، اطالع رسانی خواهد شد 

بنزین در سال آینده تغییر نخواهد کرد اما اگر قیمت جهانی نفت بنزین تغییر می کند؟هر چند دولت و مجلس تاکنون اصرار دارند قیمت  قیمت 

بنزین به باالي 100 دالر بماند و فاصله قیمت داخلی و بین المللی فرآورده هاي نفتی بیشتر شود ، سیاست تثبیت قیمت ها با الگوي سهمیه بندي 

نفع اقتصاد و مردم ایران تمام نخواهد شد .  

بنزین آزاد در شرایط فعلی با در نظر گرفتن دالر 25هزار تومانی باعث خواهد شد که برآوردهاي همشهري نشان می دهد واقعی سازي قیمت 

بنزین در ایران ، قیمت واقعی هر لیتر 
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بنزین یک میلیون تومان آب خواهد خورد که بعید است مجلس و معادل یک دالر آمریکا یعنی همان 25 هزار تومان شود؛ یعنی دریافت 40 لیتر 

بنزین دنیاست و البته وضع دولت چنین برنامه اي داشته باشند . بر اساس داده هاي جهانی ، ایران پس از ونزوئال و لیبی داراي ارزان ترین 

بنزین را داشته باشند در چنین شرایطی شاید یکی از الگوهاي احتمالی دولت معیشتی مردم هم به گونه اي نیست که تحمل پذیرش قیمت واقعی 

بنزین و تغییر الگوي سهمیه اي از خودرومحوري به شهروندمحوري باشد ، زیرا اقتصاد ایران دیگر تاب فشار در سال آینده افزایش تدریجی قیمت 

سنگین یارانه هاي انرژي را نخواهد داشت سه خطر پیش روي اقتصاد ایرانبرآوردها نشان می دهد با افزایش قیمت جهانی فرآورده هاي نفتی از

بنزین و گازوئیل سه تهدید جدي اقتصاد ایران را دربرخواهد گرفت نخست اگر دولت بخواهد همچنان قیمت این فرآورده ها را ثابت نگه جمله 

سوخت به کشورهاي همسایه تقویت می شود  دارد ، ناچار به پرداخت یارانه بیشتر و البته غیرهدفمندتر خواهد بود و دوم این که خطر قاچاق 

بنزین پس از سال ها بنزین خواهد شد که در این صورت خطر واردات دوباره  افزون بر این ، استمرار وضع فعلی باعث افزایش میزان مصرف 

بنزین به جمع باشگاه واردکنندگان این فرآورده نفتی نقل مکان خواهد کرد . برآورد توقف تشدید می شود و این بار ایران از باشگاه صادرکنندگان 

بنزین ایران سربه سر و با رسمی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی نشان می دهد در عید نوروز سال آینده میزان مصرف و تولید 

بنزین نیز از ابتداي سال جاري بنزین وارداتی می شود گزارش ها نشان می دهد در حوزه توزیع  ادامه روند صعودي مصرف ، ایران دوباره گرفتار 

تاکنون روزانه 86 3 میلیون لیتر بوده که این عدد در سال گذشته 75 میلیون لیتر برآورد شده است این ارقام از افزایش 15 2 درصدي مصرف این

بنزین در نوروز امسال به 100 میلیون لیتر برسد؛ در حالی که حداکثر ظرفیت فرآورده در کشور حکایت دارد پیش بینی می شود میزان مصرف 

سوخت محور 300هزار بشکه اي براي بنزین کشور 105 میلیون لیتر برآورد شده است هر چند به تازگی دولت ساخت یک پاالیشگاه  تولید 

بنزین در آینده را آغاز کرده اما ساخت پاالیشگاه ها و تبدیل نفت به فرآورده و مصرف بیشتر آن در داخل کشور جلوگیري از وقوع بحران کمبود 

بنزین قیمت جهانی نفت باز هم یک تهدید جدي است کلمات کلیدي خبر : 
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مصرف انرژي در کشور رمزگشایی از 5 عامل ناترازي تولید و 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، بررسی «سند تحول دولت مردمی» نشان می دهد که دولت سیزدهم در این سند چهار محور اساسی را

مصرف انرژي از در حوزه نفت و انرژي تعریف کرده است که عبارت اند از : از عرضه محوري در تأمین انرژي کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت 

سوخت پنداري منابع انرژي به سرمایه انگاري و تکمیل زنجیره هاي ارزش از تک منبعی به تنوع بخشی سبد تأمین منابع انرژي کشور از بخشی نگري

در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژي به یکپارچگی و جامع نگري طبق سند تحول دولت مردمی ، دو چالش اساسی در حوزه انرژي وجود دارد که

مصرف انرژي و 2 خام فروشی می شود . شامل 1 ناترازي تولید و 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، بررسی «سند تحول دولت مردمی» نشان می دهد که دولت سیزدهم در این سند چهار محور

اساسی را در حوزه نفت و انرژي تعریف کرده است که عبارت اند از : از عرضه محوري در تأمین انرژي کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت

سوخت پنداري منابع انرژي به سرمایه انگاري و تکمیل زنجیره هاي ارزش از تک منبعی به تنوع بخشی سبد تأمین منابع مصرف انرژي از 

انرژي کشور از بخشی نگري در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژي به یکپارچگی و جامع نگري طبق سند تحول دولت مردمی ، دو چالش

مصرف انرژي و 2 خام فروشی می شود . ریشه یابی صورت گرفته در این سند ، 5 اساسی در حوزه انرژي وجود دارد که شامل 1 ناترازي تولید و 

» معرفی می کند که به همراه راهبردها و اقدامات در ادامه آورده شده است  مصرف انرژي عامل را به عنوان دالیل «ناترازي تولید و 

عامل 1 توسعه نامتناسب ظرفیت هاي تولید و انتقال انرژي راهبرد 1 : توسعه نیروگاه هاي حرارتی با بهره وري باال و زیرساخت شبکه برق اهم

اقدامات : افزایش قدرت عملی نیروگاه هاي حرارتی حداقل به میزان 2 هزار مگاوات با حل مشکالت فنی موجود تسریع در اجراي 4 هزار مگاوات

طرح هاي متوقف ، معطل یا با پیشرفت کند و ارتقاي توان نیروگاهی ، با رفع تعارضات بین دستگاهی و پرداخت مطالبات باقیمانده تسریع در اجراي

2200 کیلومتر خط و 5 هزار مگا ولت آمپر پست انتقال و فوق توزیع طرح هاي متوقف ، معطل یا با پیشرفت کند احداث حداقل 15 هزار کیلومتر

خط و 25 هزار مگا ولت آمپر پست انتقال و فوق توزیع برق و برنامه ریزي جهت احداث شبکه هاي فوق فشار قوي تکمیل 5 هزار مگاوات سیکل

بخار نیروگاه هاي موجود ، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره وري باال با اولویت تأمین برق صنایع و شهرك هاي صنعتی از طریق

مولدهاي تولید همزمان برق ، حرارت ، سرما و آب شیرین و برنامه ریزي براي احداث حداقل هزار مگاوات نیروگاه زغال سوز با رعایت الزامات

زیست محیطی ، با سرمایه گذاري صنایع بزرگ و سازمان شهرك هاي صنعتی ، بازار آتی گواهی صرفه جویی ، دولت و سرمایه گذاري هاي ُخرد

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ، بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله مردمی طبق اختیارات بند (پ) ماده 12 قانون 

ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق راهبرد 2 : نگهداشت و افزایش ظرفیت

تولید گاز و نفت اهم اقدامات : تسریع در تکمیل فازهاي باقیمانده میدان گازي پارس جنوبی و اجراي پروژه هاي فشارافزایی ، توسعه صیانتی سایر

میدان هاي گازي ، توسعه میدان هاي مشترك نفتی (در صورت توافق با کشورهاي همسایه ، با الگوي یکپارچه سازي) ، اجراي طرح هاي

نگهداشت و افزایش تولید صیانتی از میدان هاي نفتی ، اولویت دهی به توسعه میدان هاي نفتی زودبازده با بهره وري باال (نیاز به کمترین سرمایه

گذاري ، حداقل زمان ، فناوري موجود و در دسترس ، تولید باال) و توسعه و نوسازي ظرفیت بهره برداري راهبرد 3 : اصالح نظام تأمین مالی افزایش

تولید و بهره وري انرژي اهم اقدامات : تشکیل صندوق تولید و بهره وري انرژي با ماموریت تامین مالی هزینه هاي سرمایه اي طرح هاي تولید و

بهره وري انرژي در طول زنجیره تولید تا مصرف ، با اولویت توسعه میدان هاي نفتی و گازي ، توسعه نیروگاه ها و طرح هاي ذخیره سازي گاز و

حامل هاي انرژي ، اجراي طرح گواهی ظرفیت و صرفه برق با تجمیع درآمدهاي حاصل از اجراي طرح عادالنه سازي مرحله اي و تدریجی یارانه 

جویی انرژي ،
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اجراي طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در توسعه میدان هاي نفتی و گازي کشور ، با تغییر شرایط عمومی قراردادهاي نفتی و سایر

حمایت هاي دولتی و رعایت مالحظات بازگشت تمامی منافع حاصل از درآمدهاي سرمایه اي ، در طول عمر پروژه ، به صندوق در طرح هاي توسعه

نیروگاهی و بازگشت منافع حاصل از سرمایه گذاري در سایر طرح ها متناسب با نرخ بازگشت سرمایه طرح با پیشنهاد قوانین الزم راه اندازي بازار

رفع موانع گواهی صرفه جویی براي حمایت از تامین مالی کسب وکارهاي خدمات بهره وري انرژي بر اساس ظرفیت بند (الف) ماده 12 قانون 

تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور تنوع بخشی به روش هاي تامین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازي ، از مسیر مذاکرات

راهبردي با کشورهاي همسو و استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه براي تامین مالی طرح هاي نفت و گاز عامل 2 تلفات زیاد انرژي در زنجیره

مصرف انرژي اهم اقدامات : تولید ، تبدیل ، انتقال ، توزیع و مصرف راهبرد 1 : اصالح نظام تعرفه گذاري و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا 

اجراي طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل ، و تسریع در واگذاري جریان هاي گازي بالتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصالح قیمت گذاري

توسعه خودکارسازي ، هوشمندسازي و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق ، گاز ، نفت و فرآورده هاي نفتی ، به منظور

جلوگیري از اتالف و مصارف غیرمجاز راهبرد 2 : افزایش بهره وري زنجیره انرژي مبتنی بر فناوري و بازنگري مقررات و استانداردهاي فنی اهم

اقدامات : بازنگري استاندارد تجهیزات انرژي بر ، به منظور تعیین بازده قابل قبول انرژي و الزام به رعایت آن در تجهیزات داخلی و وارداتی عامل 3

ناپایداري سبد تأمین انرژي راهبرد 1 : تنوع بخشی به سبد انرژي کشور اهم اقدامات : احداث حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید (به

جز برقآبی) با تکیه بر استفاده حداکثري از توان داخلی و بومی سازي کل زنجیره با اولویت مزارع بادي و تولید پراکنده خورشیدي با اجراي تکلیف

ماده 50 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، ماده 19 قانون هواي پاك و ماده یک قانون

سوخت مصرف شده حمایت از صنعت برق تسریع در روند تکمیل فازهاي دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر و ایجاد زیرساخت هاي موردنیاز مدیریت 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و تأکید بر حداکثر استفاده از توان داخلی تسریع در روند تکمیل نیروگاه هاي آن ، با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون 

برقآبی با رعایت مالحظات آمایش سرزمین راهبرد 2 : پایداري منابع تأمین گاز و برق اهم اقدامات : حفظ و توسعه بازارهاي گازي موجود و فعال

سازي دیپلماسی منطقه اي با کشورهاي ترکمنستان براي رفع اختالفات گازي ، آذربایجان براي توسعه تعامالت گازي و واردات ، ارمنستان براي

تکمیل و بهره برداري از خط انتقال هزار مگاواتی برق بین دو کشور ، روسیه براي اتصال شبکه برق دو کشور و قطر براي جلوگیري از آسیب به

میدان مشترك پارس جنوبی و توسعه تعامالت گازي افزایش ظرفیت مخازن طبیعی ذخیره سازي گاز طبیعی و طرح هاي ذخیره سازي برق با

رعایت مالحظات اقتصادي و اولویت سرمایه گذاري شرکت هاي نیازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف بازنگري طرح هاي جدید انرژي رسانی

(گاز/ برق) بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژي مناطق مختلف کشور ، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژي عامل 4

مصرف انرژي در زمان اوج مصرف راهبرد 1 : توسعه برنامه هاي مدیریت سمت تقاضا اهم اقدامات : اعمال نظام قیمتگذاري پیک رشد شدید 

بحرانی توسعه روش هاي کنترل مستقیم مصرف برق و گاز با استفاده از فناوري اینترنت اشیا عامل 5 نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژي و تعارض

منافع نهادي راهبرد 1 : اعمال مدیریت یکپارچه حوزه انرژي اهم اقدامات : ارتقاي اثربخشی شوراي عالی انرژي با اصالح ساختار ، اعضا و جایگاه

دبیرخانه و اعطاي اختیارات کافی براي ِاعمال مدیریت یکپارچه ،
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مصرف انرژي اصالح ساختار حکمرانی هماهنگ سازي امور بین بخشی و فرابخشی حوزه انرژي و پیگیري افزایش بهره وري و کاهش شدت 

انرژي کشور با انتقال وظایف تنظیم گري به نهادهاي تنظیم گر مستقل تخصصی دولتی با رعایت اصول مدیریت تعارض منافع و وظایف تصدي

گري به خارج از وزارتخانه هاي مربوطه در قالب پیشنهاد قانون جامع انرژي کشور راهبرد 2 : اصالح ساختارهاي صف و ستاد اهم اقدامات : ارتقاي

اثربخشی هیئت عالی نظارت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز (هیدروکربوري) با اصالح ساختار ، اعضا و جایگاه دبیرخانه و اعطاي اختیارات کافی براي

نظارت مؤثر و پیشینی بر فرایند توسعه و مدیریت میدان هاي نفت و گاز ایجاد نظام تنظیم گري مستقل دولتی در حوزه صنعت باالدست نفت و گاز

به منظور حداکثرسازي منفعت اقتصادي دولت در کل طول عمر هر میدان و با تأکید بر دستیابی به تولید صیانتی و بهینه با لحاظ الزامات فنی و

حداکثرسازي ضریب بازیافت ، با پیشنهاد قوانین الزم ایجاد نظام هاي تنظیم گري مستقل دولتی ، به تفکیک در دو حوزه صنایع پایین دست نفت و

گاز و صنعت برق به منظور تعمیق رقابت و تسهیل صادرات و واردات در فعالیت هاي رقابت پذیر و حفاظت از منافع ذي نفعان در فعالیت هاي

رقابت ناپذیر با پیشنهاد قوانین الزم اصالح روابط مالی دولت با شرکت هاي تابعه نفت و نیرو بر اساس عملکرد اصالح روابط مالی دولت با شرکت

هاي پاالیشی ، پتروشیمیایی و نیروگاهی بر اساس قیمت منطقی خوراك و محصول اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت هاي دولتی نفت ، گاز و برق

با اصالح اساسنامه از طریق پیشنهاد قوانین الزم انتهاي پیام/.
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ضرورت اجراي مبحث 16 مقررات ملی ساختمان در پایتخت

 

پیرهادي : عملیات فاضالب اضطراري در زمینی به متراژ 6800 متر مربع ، که در اختیار آبفا فرار می گیرد ، اجرا خواهد شد و مشکل بیش از 6 هزار واحد

مسکونی و 20 هزار نفر را حل خواهد کرد .

 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاري دانشجو ، مهدي پیرهادي رئیس کمیسیون سالمت ، 

تهران در آیین کلنگ زنی احداث مخزن اضطراري آب در منطقه 2 تهران ، احداث مخازن اضطراري آب را یکی از ضروریات در زمان بحران دانست

و گفت : باید پیش بینی الزم براي موضوعات مد نظر در زمان بحران بررسی و تمهیدات الزم اندیشیده شود . وي با بیان اینکه تامین آب آشامیدنی

و مقوله آب از حیاتی ترین موضوعات شهروندان است ، اظهار داشت : ایجاد مخازن اضطراري با مشارکت مدیریت شهري ، شرکت آب و فاضالب

انجام شده و باید با قوت پیگیري شود پیرهادي ابراز امیدواري کرد : با پیش بینی هاي الزم و مدیریت کارآمد ، در زمان بحران شاهد کمترین

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران تاکید کرد : باید در 374 نقطه خسارت از این حوزه باشیم رئیس کمیسیون سالمت 

مورد مطالعه در تهران ، مخازن اضطراري آب نصب شود تا در هر محله به اندازه سه روز آب آشامیدنی ذخیره داشته باشیم به گفته وي ، مقوله کم

مصرف آبی در کشور اتفاق افتاده و باید تمهیداتی براي کاهش مصرف و مصرف بهینه اندیشیده شود پیرهادي ، فرهنگ سازي را از ضروریات 

بهینه انرژي عنوان و تاکید کرد : سرانه مصرف آب در تهران نسبت به سایر شهر ها باال است و باید در این زمینه فرهنگ سازي شود عضو شوراي

تهران تاکید کرد : با توجه به اینکه میزان بارش امسال کمتر از سال هاي گذشته بوده ، در سال 1401 با کم آبی مواجه هستم و باید براي عبور از

بحران ، فرهنگ سازي انجام داده و مشارکت شهروندان را جلب نماییم وي با اشاره به ضرورت اجراي مبحث 16 مقررات ملی ساختمان در حوزه

آب و فاضالب ، عنوان کرد که در حال حاضر این مبحث اجرا نمی شود و عزم جدي نیز براي اجراي این مبحث ندیده ایم پیرهادي تاکید کرد که

وزارت مسکن و شهرسازي ، شهرداري تهران و شرکت آب و فاضالب باید به طور جدي به موضوع اجراي مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ورود

کنند وي با اعالم آمادگی مدیریت شهري براي کمک به بهبود وضعیت در حوزه آب ، عنوان کرد : در ساختمان هاي بلند مرتبه و به ویژه در منطقه

محیط زیست و 22 این قابلیت وجود دارد که با نصب دستگاه هایی تصفیه آب و فاضالب انجام و آب به چرخه بازگردد رئیس کمیسیون سالمت 

خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران تاکید کرد که این دستگاه ها باید از سوي شرکت آب و فاضالب با ارایه تسهیالت در اختیار ساختمان

هاي بلند مرتبه قرار گیرد و آب صرفه جویی شده براي آبیاري فضاي سبز و شستشو استفاده شود پیرهادي تاکید کرد که دستگاه هاي اجرایی حتما

باید تسهیالت الزم را براي شهروندان ر نظر گیرند تا با ارایه تسهیالت و مشوق هاي الزم ، شاهد کاهش مصرف باشیم 

محیط زیست و خدمات شهري *شهرك نمونه منطقه 22 به انشعاب آب شهري متصل شود/* *مهدي پیرهادي* رئیس کمیسیون سالمت 

شوراي اسالمی شهر تهران همچنین در آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات پکیج تصفیه فاضالب اضطراري محله آبشار تاکید کرد که یکی از دغدغه

محیط زیست ، فاضالب ، آب و سالمت شهروندان است که در ماه هاي گذشته به شدت پیگیري شده است . وي گفت : هاي کمیسیون موضوع 

عملیات فاضالب اضطراري در زمینی به متراژ 6800 متر مربع ، که در اختیار آبفا فرار می گیرد ، اجرا خواهد شد و مشکل بیش از 6 هزار واحد

مسکونی و 20 هزار نفر را حل خواهد کرد وي افزود : این تصفیه خانه ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دانشجو

1400/12/19
14:31

محیط زیست در حوزه جمع آوري مشکل900 متر مکعب فاضالب تولید شده در شبانه روز را حل خواهد کرد پیرهادي با اشاره به دغدغه فعاالن 

محیط زیست است وي ادامه داد : ایجاد تصفیه خانه ها از فاضالب گفت : راه اندازي این تصفیه خانه خبر خوبی براي دغدغه مندان در حوزه 

محیط زیست و خدمات شهري است که تالش می کنیم طی دوره جاري شوراي شهر ، به این دغدغه پاسخ دغدغه هاي کمیسیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران همچنین از تفاهم نامه ایجاد تصفیه خانه فاضالب در بدهیم رییس کمیسیون سالمت 

خرگوش دره خبر داد و گفت : زمینی به مساحت60 هزار متر مربع در خرگوش دره در اختیار آب و فاضالب قرار می دهیم که مجموعه موثري در

آن ایجاد خواهد شد وي تاکید کرد با احداث تصفیه خانه خروش دره ، مشکل فاضالب 150 هزار نفر از مردم منطقه 21 و 22 مرتفع می شود وي با

بیان اینکه این زمین از اراضی در اختیار شهرداري است ، از دولت و شخص آیت اهللا رییسی رییس جمهوري که دغدغه دارند و مجدانه پیگیر

موضوع سالمت هستند ، تقدیر کرد وي با اشاره به ساخت شهرك نمونه توسط شرکت تعاونی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، گفت : از این

مجموعه تقاضا داریم که با توجه به اینکه ساکنان مجموعه نمونه سپاه مشکل انشعاب دارند ، این تعاونی این مشکل را حل کند پیرهادي ادامه داد :

تعدادي از خانواده ها از آب چاه استفاده می کنند و این موضوع در شان این مجموعه و ساکنان آن نیست پیرهادي ، با توجه به اینکه شرکت آب و

فاضالب آماده ارایه انشعاب به این شهرك است ، گفت : این مجموعه به طور مستقیم متوجه نهاد سپاه نیست ، اما نگران سالمتی ساکنان هستیم و

باید این مشکل رفع شود
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شانا

1400/12/18
12:00

تفاهم نامه تأسیس خانه گاز ایران امضا شد

 

آیین گشایش و امضاي تفاهم نامه تأسیس خانه گاز ایران با حضور مجید چگنی ، معاون وزیر نفت در امور گاز و محمدصادق جوکار ، سرپرست مؤسسه

مطالعات بین المللی انرژي در این مؤسسه برگزار شد .

 

به گزارش خبرنگار شانا ، ایده ایجاد خانه گاز (GasHouse) در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي توسط مجید چگنی ، معاون وزیر و مدیرعامل

شرکت ملی گاز ایران به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندي هاي مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي براي پاسخگویی به نیازهاي

مطالعاتی ، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردي در دي ماه 1400 مطرح شد . در ادامه با هدف محقق کردن این

ایده پس از مطالعات کارشناسی و فراهم کردن زمینه و زیرساخت هاي الزم ، خانه گاز امروز (چهارشنبه ، 18 اسفندماه) گشایش یافت 

مأموریت این مرکز ، مسئله یابی ، پایش و تحلیل منظم و مستمر چالش ها و مسائل حوزه گاز در سطح ملی و بین المللی ، ارائه برنامه هاي اقدام

(راه حل و راهکار) و تدوین توصیه هاي سیاسی و گزارش هاي مسئله محور با هدف تصمیم سازي مؤثر و ایجاد زمینه مناسب براي تصمیم گیري

به موقع ، صحیع و آگاهانه نظام سیاست گذاري و برنامه ریزان راهبردي شرکت ملی گاز ایران ، مأموریت اصلی آن است .  

اهداف تأسیس خانه گاز شامل پاسخگویی به نیازهاي مطالعاتی ، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردي ، شناسایی

و به کارگیري راهکارهاي جدید و کارآمد ، توسعه همکاري هاي مشترك و تقویت ارتباطات و همکاري هاي دوجانبه و تبادل تجربیات علمی ، ارائه

مشاوره هاي تخصصی ، اطالع رسانی و بهبود فعالیت هاي علمی و پژوهشی می شود .  

در خانه گاز همکاري نظام یافته میان مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي و شرکت ملی گاز ایران براي انجام مطالعات راهبردي شرکت ملی گاز

ایران در قالب پنج محور کلی شامل تحلیل بازار و تجارت گاز طبیعی و فرآورده هاي گازي ، آینده پژوهی و الگوسازي عرضه و تقاضاي گاز طبیعی

مصرف گاز ، حکمرانی ، توسعه و نوآوري در کسب وکار شرکت ملی گاز ایران و توسعه بهینه سازي و فرهنگ سازي  و فرآورده هاي گازي ، 

مدیریت ، سرمایه انسانی ، بهره وري و مسئولیت هاي اجتماعی است . کد خبر 454534
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ایرنا

1400/12/18
11:58

با رونمایی از نخستین معامالت آتی انرژي : /ایران ، هاب انرژي منطقه می شود

 

تهران ایرنا امروز در نهمین سالروز تأسیس بورس انرژي ، شاهد رونمایی از نخسین معامالت آتی انرژي در قالب قراردادهاي آتی نفتا و متانول خواهیم

حامل هاي انرژي در منطقه بگذارد . بود تا بدین ترتیب ایران رسمًا پاي در میدان مرجعیت قیمت گذاري 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار ، آیین رونمایی از تابلو معامالت قراردادهاي آتی نفتا و متانول در بورس انرژي ایران تا

ساعتی دیگر برگزار می شود قرارداد آتی چیست و چه اهمیتی براي بازار سرمایه کشور و از آن باالتر براي اقتصاد کشور دارد؟ «سنا» در این

یادداشت به تمامی ابعاد این موضوع پرداخته است 

قرارداد آتی چیست؟ شاید قبال اسم معامالت آتی را شنیده باشید ، یا برایتان این سوال پیش آمده باشد که قرارداد آتی چیست؟ آدم ها همیشه از

خطرکردن در محیط شغلی و بی اطمینانی مالی گریزان اند ، مثال یک تولیدکننده دوست ندارد مواد اولیه مورد نیازش را هربار به قیمت متفاوتی

بخرد یا یک پاالیشگاه و پتروشیمی به دنبال یک بازار مطمئن و شفاف براي فروش محصوالتش هستند تا براساس قیمت آن درباره ترکیب تولیدات

خود (مثل سبد سهام) تصمیم بگیرد . دغدغه هایی از این دست باعث تشکیل بازار آتی براي کاهش ریسک نوسانات قیمت شده است بازار آتی

چیست؟ بازار آتی یک بازار دوطرفه است به بیان ساده ، قرارداد آتی یعنی قراردادي که در آن کاالیی را اکنون و باقیمت مشخص بخریم ، اما

تحویل و پرداخت وجه آن به آینده موکول شود در قراردادهاي آتی طرفین متعهد به تحویل کاالي مشخص در اندازه مشخص و پرداخت وجه آن در

تاریخ معین در آینده هستند و براي تضمین انجام تعهد ، باید خریدار و فروشنده هرکدام مبلغی را نزد اتاق پایاپاي که وظیفه اش تسویه است (در این

جا بورس) قرار دهند کاالي تحویلی قرارداد آتی باید داراي استاندارد کیفیت و کمیت اعالمی مورد تایید بورس باشد و هم چنین زمان و محل

تحویل آن هم مشخص باشد ، تنها متغیر در معامالت آینده قیمت است که در مرحله معامله برآورد می شود 

ایجاد مرجعیت قیمت در منطقه ، پوشش ریسک حاصل از نوسانات قیمت ، کشف قیمت منصفانه ، ابزاري جدید براي سرمایه گذاري ، توسعه

صادرات فرآورده هاي نفتی ، امکان تحویل کاال در سررسید ، کارکردها و مزیت هاي بازار آتی از مهمترین مزیت هاي تابلوي معامالت آتی انرژي

در ایران از مهمترین مزیت هاي تابلوي معامالت آتی انرژي در ایران عنوان می شود .
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روزنامه ایران

1400/12/18
شوراي اقتصاد مجوز ساخت 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي را مصوب کرد/فرار از

خاموشی با برق خورشیدي

 

گروه اقتصادي/ با آغاز به کار دولت سیزدهم ، وزارت نیرو احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه هاي تجدیدپذیر را طی 4 سال اعالم کرد و این موضوع مهم

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق «ساتبا» قرار گرفت. در دستور کار سازمان 

گروه اقتصادي/ با آغاز به کار دولت سیزدهم ، وزارت نیرو احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه هاي تجدیدپذیر را طی 4 سال اعالم کرد و این موضوع

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق «ساتبا» قرار گرفت این درحالی است که ظرفیت نیروگاه هاي مهم در دستور کار سازمان 

تجدیدپذیر کشور در حال حاضر کمتر از 905 مگاوات است درخصوص اینکه چقدر این برنامه قابلیت تحقق دارد ، وزیر نیرو می گوید : توجه به

انرژي هاي تجدیدپذیر بخصوص توسعه نیروگاه هاي خورشیدي و بادي از رئوس برنامه هاي وزارت نیرو در دولت سیزدهم است  توسعه 

به گزارش وزارت نیرو ، علی اکبر محرابیان با تشکر از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در حمایت از توسعه انرژي هاي پاك در

سوخت هفته اخیر اظهار می کند : در این راستا فراخوان عمومی براي احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر با استفاده از منابع مالی ناشی از صرفه جویی 

صورت گرفت که با استقبال چشمگیر و تقاضاي قابل توجه از سوي بخش خصوصی روبه رو شد . او ادامه می دهد : همچنین اخذ مجوز براي

احداث 7 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي و 3 هزار مگاوات نیروگاه بادي ، در دستور کار شوراي اقتصاد قرار دارد که شوراي اقتصاد در گام اول مجوز

4 هزارمگاوات نیروگاه خورشیدي را براي دو سال آینده مصوب کرد 

محرابیان تأکید می کند : بر این اساس مقدمات عقد قرارداد احداث 1500 مگاوات نیروگاه هاي خورشیدي براي سال 1401 با بخش خصوص در

حال انجام است و فعالیت اجرایی براي احداث آن از ابتداي سال 1401 آغاز خواهد شد ، عالوه بر اینکه فرایند اخذ مجوز براي نیروگاه هاي بادي نیز

بر اساس ظرفیت هاي ویژه برخی مناطق کشور در دست پیگیري است . احداث 550 هزار سامانه خورشیدي خانگی با اولویت مناطق و خانوارهاي

کمتر برخورداردر راستاي توسعه تجدیدپذیرها قرار است که 550 هزار سامانه خورشیدي خانگی با اولویت مناطق کمتر برخوردار و خانوارهاي تحت

پوشش نهادهاي حمایتی احداث شود وزیر نیرو در این باره می گوید : مقدمات اولیه کار فراهم آمده و با هماهنگی هاي صورت گرفته با نهادهاي

حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و همچنین سازمان بسیج مستضعفین ، فرایند اجرایی براي احداث 110 هزار سامانه

خورشیدي خانگی در سال 1401 نهایی شده است 

او ادامه می دهد : اجراي دستورالعمل اجرایی طرح تأمین برق عشایر کوچنده فاقد برق و واگذاري سامانه هاي برق خورشیدي قابل حمل نیز در

دستور کار وزارت نیرو قرار داشته و تاکنون بیش از 10 هزار سامانه خورشیدي تحویل عشایر شده و کماکان دنبال می شود ، تا ان شاءاهللا با توسعه

این اقدام حمایت هاي الزم از تولیدات کشاورزي و دامداري عشایر صورت گیرد . ورود قابل توجه برق تجدیدپذیر به شبکه تا پیک تابستان

1401آنطور که وزیر نیرو می گوید با پیگیري ها و هماهنگی هاي به عمل آمده با بخش خصوصی تفاهم براي احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه

هاي تجدیدپذیر با شرکت هاي بخش خصوصی توانمند و متقاضی به عمل آمده است بر این اساس ، با مشارکت این شرکت ها جهت تأمین برق

مورد نیاز در زمان اوج مصرف برق کشور در سال 1401 ، ظرفیت قابل توجهی از نیروگاه هاي جدید تجدیدپذیر به بهره برداري خواهد رسید

محرابیان ظرفیت هاي مصوب در بودجه سال 1401 را نیز مورد اشاره قرار می دهد و می گوید : در تعامل با مجلس شوراي اسالمی و نمایندگان ،
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تمهیدات الزم براي توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر صورت گرفت و با تصویب تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 امیدواریم بتوانیم گام هاي مؤثري

در این رابطه برداریم 

او با تأکید بر برنامه «توسعه و بهره برداري فراگیر پنل هاي خورشیدي از طریق عموم مردم» ادامه می دهد : در این رابطه از طریق سرمایه هاي

مردمی نصب پنل هاي اختصاصی براي استفاده از برق تجدیدپذیر در منازل ، واحدهاي کوچک و بزرگ خدماتی ، تجاري و کارگاهی و از این قبیل

در دستور کار قرار داشته و پیگیري می شود .  

تأمین برق صنایع پر مصرف از طریق احداث نیروگاه  هاي تجدیدپذیرنیـــــروگاه هـــــــاي تجدیـــــدپذیــــر راهکاري براي برون رفت از

برخی محدودیت هاي تأمین برق صنایع پرمصرف نیز محسوب می شود که وزیر نیرو در این رابطه تصریح می کند : به منظور رفع مشکالت ناشی

از قطع برق صنایع در ساعات اوج مصرف ، تفاهمنامه اي میان معاونت هاي وزارتخانه هاي صمت و نیرو تهیه شده است . وزیر نیرو ادامه می دهد :

بر این اساس معادل انرژي تولیدي نیروگاه تجدیدپذیر با توان ثابت به صنایع احداث کننده نیروگاه تحویل شده و تداوم تحویل در شرایط اوج

مصرف نیز تعهد می شود 

به گزارش «ایران» ، با مجموع برنامه هایی که دولت براي توسعه تجدیدپذیرها طی سال هاي آتی دارد ، هر سال یک جهش قابل مالحظه در

سوخت پاك در کشور متناسب با تقاضاي انرژي و از سوي دیگر ، طرفیت نیروگاه هاي تجدیدپذیر کشور رقم خواهد خورد و در نهایت استفاده از 

سوخت هاي فسیلی مهار خواهد شد . میزان مصرف 
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بنزین در آمریکا زلزله گاز در اروپا سونامی 

 

بنزین در آمریکا رکورد 14 ساله را شکست : تا 6 قیمت گاز طبیعی در اروپا رکورد تاریخی خود را شکست : 3800 دالر براي هر 1000 مترمکعب قیمت 

دالر به ازاي هر گالن.

 

حامل هاي گروه اقتصادي : روز گذشته پس از اینکه آمریکا اعالم کرد در حال بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه است ، قیمت نفت و سایر 

انرژي روند شدیدا صعودي را دنبال کردند؛ قیمت نفت برنت براي ساعاتی با افزایشی 20 درصدي به 139 دالر در هر بشکه رسید و بیشترین میزان

از زمان بحران مالی سال 2008 را ثبت کرد . قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز با افزایشی 74 درصدي در یک روز براي نخستین بار در تاریخ به رقم بی

سابقه 3800 دالر در هر هزار مترمکعب (345 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت) رسید این رقم معادل این است که هر بشکه نفت به 600 دالر برسد

بنزین معمولی در آمریکا در روز یکشنبه به 4 یک سال پیش قیمت گاز در اروپا 16 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت بود همچنین متوسط قیمت 

009 دالر به ازاي هر گالن رسید که بیشترین میزان از سال 2008 است این جهش قیمت پس از آن صورت گرفت آنتونی بلینکن ، وزیر خارجه

آمریکا روز یکشنبه گفت این کشور در حال گفت وگو با متحدان خود درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه است کاخ سفید قبال تمایلی به بررسی این

اقدام نداشت و هشدار داده بود که این اقدام قیمت ها را براي مصرف کنندگان افزایش می دهد وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تقاضا براي تحریم

انرژي روسیه را رد کرده و گفته بود این اقدام بیش از مسکو به آمریکا آسیب می رساند یک مقام ارشد فرانسوي در رابطه با افزایش قیمت ها به

واسطه تنش در اوکراین گفته است : مساله اصلی امروز این است که ببینیم چگونه می توانیم به ذخایر استراتژیک متوسل شویم تا از افزایش بیشتر

قیمت ها در بازارهاي نفت و گاز جلوگیري کنیم و همچنین در بلندمدت چگونه ذخایر و عرضه خود را مدیریت کنیم مقامات انگلیسی نیز ممنوعیت

کامل واردات نفت روسیه را رد نکرده اند اما این ایده را «اقدامی شدید» توصیف کرده اند لیز تراس ، وزیر خارجه بریتانیا خواسته است سقفی براي

بنزین در آمریکا رکورد زد ! با واردات انرژي از روسیه تعیین شود که به مرور کاهش یابد و شوك اقتصادي احتمالی را کاهش دهد * قیمت 

بنزین در آمریکا طی 2 هفته گذشته 11 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش قابل توجه قیمت نفت به دنبال تحریم هاي روسیه ، قیمت 

بنزین در آمریکا طی 2 45 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد طبق اعالم انجمن اتومبیل آمریکا ، به دنبال تحریم هاي غرب علیه روسیه ، قیمت 

بنزین هفته گذشته 11 درصد افزایش یافته و به باالترین رقم از جوالي 2008 تاکنون رسیده است بر اساس اعالم این موسسه ، متوسط قیمت 

معمولی در آمریکا در روز یکشنبه به 4 009 دالر به ازاي هر گالن رسید که 45 درصد از قیمت 2 760 دالر در مدت مشابه سال گذشته بیشتر است

بنزین در آمریکا در 17 جوالي 2008 به 4 114 دالر به ازاي هر گالن رسیده بود ، همان زمانی که قیمت نفت خام آمریکا به رکورد 147 قیمت 

بنزین در آمریکا در حال حاضر در کالیفرنیا فروخته می شود که هر گالن 5 288 دالر است و حتی تا 6 27 دالر در هر بشکه رسیده بود گران ترین 

بنزین در ایالت هاي هاوایی (4 695 دالر) ، ِنوادا (4 526 دالر) و اورگان (4 466 دالر) باالترین دالر هم به فروش می رسد پس از آن ، قیمت 

سوخت در آمریکا را دنبال می کند ، قیمت بوده است موسسه «َگس بادي» که قیمت 
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بنزین در تاریخ آمریکاست نخستین بار پس از توفان کاترینا در خلیج آمریکا در سال 2005 اعالم کرد این دومین افزایش هفتگی بی سابقه قیمت 

بنزین بنزین در آمریکاست قیمت در پمپ  ثبت شد بنا بر اعالم انجمن اتومبیل آمریکا ، «افزایش قیمت نفت همچنان دلیل اصلی افزایش قیمت 

ها با افزایش قیمت نفت نیز احتماال باالتر خواهد رفت» * افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه خواهد یافت؟ از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین ،

پیش بینی هاي گوناگونی از آینده قیمت نفت مطرح شده است بانک سرمایه گذاري «جی پی مورگان» چند روز پیش پیش بینی کرده بود در

صورت ادامه اختالل در عرضه نفت روسیه و تأخیر در حضور نفت ایران در بازار ، قیمت نفت به 185 دالر در هر بشکه برسد برخی دیگر از

کارشناسان حتی ارقام باالتري نظیر 200 دالر را براي نفت در صورت ادامه بحران پیش بینی می کنند اسکات شفیلد ، مدیرعامل بزرگ ترین

شرکت نفت شیل آمریکا اعالم کرد اگر نفت و گاز روسیه تحریم شود ، قیمت نفت تا 200 دالر در هر بشکه باال می رود وي گفت : «تنها راه

متوقف کردن روسیه تحریم صادرات نفت و گاز روسیه است اما اگر غرب اعالم کند قصد تحریم نفت و گاز این کشور را دارد ، قیمت نفت می تواند

به راحتی تا 200 دالر در هر بشکه باال رود» شفیلد با تاکید بر اینکه ماه ها طول می کشد تا صنعت شیل آمریکا افزایش تولید الزم را انجام دهد ،

هشدار داد آمریکا نمی تواند در سال جاري میالدي محموله هاي نفت خام روسیه را جایگزین کند شفیلد گفته است : «ما نمی توانیم روند کار خود

را در سال جاري میالدي تغییر دهیم من درباره یک برنامه 2 تا 3 ساله صحبت می کنم حتی اگر چاه هاي جدید حفاري شود ، 6 ماه طول می کشد

تا به نخستین تولید برسند ما با کمبود نیروي کار ، کمبود تجهیزات حمل ونقل و کمبود چاه هاي نفتی مواجه هستیم» در همین رابطه «اتان

هریس» اقتصاددان ارشد بانک آمریکا به رویترز گفت : اگر غرب عمده صادرات انرژي روسیه را کاهش دهد ، شوك بزرگی براي بازارهاي جهانی

خواهد بود از دست رفتن 5 میلیون بشکه نفت روسیه ، باعث 2 برابر شدن قیمت نفت و رسیدن آن به 200 دالر در هر بشکه و رشد کمتر اقتصاد

جهانی می شود طبق گزارش بانک آمریکا ، نفت تنها کاالیی نیست که قیمت آن رو به افزایش است و قیمت سایر کاالها نیز شدیدترین افزایش

قیمت از شروع سال را از سال 1915 به این طرف داشته اند پر واضح است این وضعیت تورم جهانی را تشدید می کند بر اساس گزارش اینوستینگ

، شرایط فعلی ، بانک مرکزي اروپا را که قرار است تصمیم سیاست پولی خود را اواخر هفته اعالم کند به دردسر می اندازد 

«تاپاس استریکلند» اقتصاددان موسسه NAB گفت : با توجه به اینکه احتمال رکود تورمی واقعی است ، بانک مرکزي اروپا احتماال حداکثر انعطاف

پذیري را درباره برنامه خرید دارایی به میزان 20 میلیارد یورو تا 3 ماهه دوم سال میالدي جاري و پس از آن حفظ می کند و به این ترتیب زمان

افزایش نرخ هاي بهره را عقب می اندازد . با این حال پیش بینی هاي شاخص قیمت مصرف کننده باالتر به معناي آن است که افزایش نرخ هاي

بهره در آینده ضروري خواهد بود عامل دیگري که باعث افزایش قیمت نفت شد تعطیلی میادین نفتی الفیل و شراره در لیبی بود که به از دست

رفتن تولید 330 هزار بشکه در روز منتهی شد لیبی که یکی از اعضاي اوپک است ، حدود 1 2 میلیون بشکه در روز در سال 2021 نفت تولید کرده

است * مذاکرات ژاپن با آمریکا و اروپا درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه خبرگزاري کیودو گزارش کرد ژاپن سرگرم گفت و گو با آمریکا و

کشورهاي اروپایی درباره احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه است این گزارش پس از آن منتشر شد که آنتونی بلینکن ، وزیر خارجه آمریکا روز

یکشنبه گفت : آمریکا و متحدان اروپایی در حال بررسی چنین گزینه اي هستند وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد واشنگتن و متحدان اروپایی اش در

حال بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه هستند و کاخ سفید با کمیته هاي اصلی کنگره براي پیشبرد این ممنوعیت هماهنگی الزم را انجام داده

است یک منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت : اروپا به نفت خام و گاز طبیعی روسیه متکی است اما در 24 ساعت گذشته پذیرش بیشتري در برابر

پیشنهاد ممنوعیت محصوالت روسیه پیدا کرده اند در این بین ،
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«نانسی پلوسی» رئیس کنگره آمریکا در نامه اي به تاریخ روز یکشنبه اعالم کرد کنگره در حال بررسی قانونی براي ممنوعیت واردات نفت روسیه

است و قصد دارد هفته جاري 10 میلیارد دالر کمک به اوکراین را در واکنش به حمله نظامی روسیه به همسایه خود تصویب کند همچنین بلینکن بر

اهمیت باثبات نگه داشتن عرضه نفت در سطح جهانی تاکید کرد و گفت : ما سرگرم مذاکرات جدي با شرکاي اروپایی خود درباره ممنوعیت واردات

نفت روسیه به کشورهاي مان و همزمان باثبات نگه داشتن عرضه نفت هستیم «کویچی هاگیدا» وزیر صنعت ژاپن گفت : اگرچه انتظار نمی رود

وضع تحریم ها علیه روسیه روي توانایی ژاپن براي تضمین تامین باثبات گاز طبیعی مایع (LNG) تاثیر بگذارد اما تاثیر غیرمستقیمی روي پروژه

هاي مربوط به انرژي خواهد داشت ما به دقت تحوالت را زیر نظر خواهیم داشت و ژاپن به طور متناسب و هماهنگ با گروه 7 عمل خواهد کرد بر

اساس گزارش رویترز ، دولت و شرکت هاي ژاپن که در پروژه هاي نفت و گاز طبیعی مایع در روسیه از جمله 2 پروژه در جزیره ساخالین سهم

داشتند ، اعالم کردند که از این پروژه ها خارج خواهند شد * ونزوئال جایگزین روسیه در عرضه نفت می شود؟ با افزایش قیمت نفت و انرژي ،

برخی منابع اعالم کردند آمریکا و ونزوئال درباره کاهش تحریم هاي نفتی علیه کاراکاس گفت وگو کرده اند 5 منبع اعالم کردند مقام هاي ایاالت

متحده و ونزوئال درباره کاهش تحریم هاي نفتی علیه ونزوئال گفت وگو کرده اند در نخستین مذاکرات دوجانبه مقامات عالی رتبه این 2 کشور در

سال هاي اخیر پیشرفت کمی در جهت دستیابی به توافق صورت گرفته است ، زیرا واشنگتن به دنبال جدا کردن روسیه از یکی از متحدان کلیدي

این کشور است یک منبع در واشنگتن گفت مقام هاي آمریکایی این دیدار را فرصتی براي ارزیابی این مساله می دانند که آیا ونزوئال ، یکی از

نزدیک ترین متحدان روسیه در آمریکاي التین ، حاضر است از والدیمیر پوتین ، رئیس جمهوري روسیه به دلیل تهاجم او به اوکراین فاصله بگیرد

یا خیر واشنگتن همچنین خواهان شناسایی منابع جایگزین نفت روسیه در صورت تحریم صنعت انرژي مسکو است اگر واشنگتن تحریم ها را

کاهش دهد ، ونزوئال می تواند صادرات نفت خام را افزایش دهد به نظر می رسد تمایل ایاالت متحده براي تعامل مجدد ، پس از سال ها اجتناب از

چنین تماسی ، فرصتی براي «نیکالس مادورو» رئیس جمهوري ونزوئال باشد کاراکاس از این مذاکرات براي کاهش تحریم هاي آمریکا استفاده

کرده است 2 منبع جداگانه گفتند : ونزوئال در روزهاي اخیر از مسکو خواسته است درآمدهاي نفتی چند بانک روسیه را که در فهرست سیاه ایاالت

متحده قرار گرفته اند و شرکت دولتی نفت پدوسا و وزارت دفاع ونزوئال در آنها حساب دارند ، آزاد کند
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برنا

1400/12/17
14:44

بنزین در کمین است بنزین در مدار اوج در شرایط نزول کرونا/ خطر واردات  مصرف 

 

بنزین بود ولی از 98 تا 1400 تحت تاثیر 3 عامل «بهره برداري از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس» ، «اصالح قیمت ایران تا قبل از سال 98 واردکننده 

بنزین و بنزین پیوست ، اما در صورت تداوم روند فعلی ، از سال هاي بعد شاید مجبور به واردات  » و «شیوع کرونا» به جمع صادرکنندگان  بنزین

گازوئیل شویم که باید از هم اکنون به فکر بهینه مصرف کردن باشیم .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري برنا؛ آمریکا در سال 2018 در مناقشه هسته اي با ایران صنعت نفت و گاز کشورمان را تحریم کرد تا منبع

اصلی درآمد جمهوري اسالمی را از بین ببرد 

سوخت و پتروشیمی ایران به رغم تحریم هاي سنگین آمریکا در سال هاي اخیر منابع آگاه تجاري و مقامات رسمی خبر می دادند که صادرات 

ي و سوخت جهش کرده است؛ داده هاي وزارت نفت و بانک مرکزي نشان می دهند که ایران در سال 2020 تقریبًا 20 میلیارد دالر محصوالت 

پتروشیمی صادر کرده است که این 2 برابر مقدار صادرات نفت خام این کشور است . دولت ایران در ماه آوریل اعالم کرد که این صادرات منبع

اصلی درآمد کشور بوده است اما وزیر نفت(جواد اوجی) در ماه هاي قبل ، از خروجی پاالیشگاه ها که 845 میلیون مترمکعب بود و همچنین از پیک

مصرف گاز خانگی به 700 میلیون مترمکعب خبر داده بود اوجی گفته بود : بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تولید روزانه گاز شیرین و خروجی

پاالیشگاه ها باید به یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب می رسید ، اما به دلیل سرمایه گذاري نکردن در سال هاي گذشته در بخش گاز اکنون

بنزین ایران در سال گذشته حدود خروجی پاالیشگاه ها حدود 840 میلیون مترمکعب است این درحالی است که طبق آمار گمرك میزان صادرات 

3 میلیارد دالر بوده است که یک رکورد بی نظیر محسوب می شود 

بنزین و سایر فرآورده هاي نفتی حال یک سوال جدي در اذهان عمومی ایجاد شده است؛ چگونه ایران که در چند سال گذشته در صادرات 

سوخت شده است؟ 1 دولت تدبیر و امید میراث دار طرح پاالیشی ستاره خلیج فارس بود که طبق رکوردشکنی می کرد ، هم اکنون نگران واردات 

بیژن زنگنه وزیر سابق نفت به احداث پاالیشگاه ، اسناد با پیشرفت 75 درصدي توسط دولت نهم و دهم تحویل داده شد ، اما به دلیل عدم اعتقاد 

» ، جایگاه بنزین در طول 8 سال گذشته هیچ طرح پاالیشی در دستور کار قرار نگرفت که دولت سیزدهم بتواند با تکمیل آن و «افزایش تولید 

بنزین در دولت دوازدهم ، عمال دست سوخت را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد . 2 شیوه فاجعه بار اصالح قیمت  ایران در باشگاه صادرکنندگان 

بنزین از این طریق دولت سیزدهم را براي هرگونه اقدام کارشناسی در این حوزه بست ، در نتیجه دولت نمی تواند بر کنترل و کاهش مصرف 

حساب باز کند 3 با روي کارآمدن دولت سیزدهم ، واکسیناسیون عمومی جامعه به صورت گسترده انجام شد و بدین ترتیب با حذف محدودیت ها

بنزین و گازوئیل در سال 1401 سربه سر خواهد شد و از سال بنزین در کشور افزایش یافت طبق آمار ، میانگین تولید و مصرف  دوباره مصرف 

بنزین و گازوئیل خواهد شد البته این ادعا با فرض تداوم شرایط فعلی است و باید هاي بعد در صورت تداوم روند فعلی ایران مجبور به واردات 

بنزین با راه اندازي پاالیشگاه خلیج فارس منتظر اقدامات مقابله اي وزارت نفت دولت سیزدهم ماند انتهاي پیام/ بیشتر بخوانید : پرونده واردات 

بنزین بی نیاز شده است بسته می شود کشور با افتتاح اولین واحد پاالیشگاه خلیج فارس از واردات 
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ایرنا
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11:32

هشدار مدیران انرژي جهان درباره تبعات تحریم نفت روسیه

 

سوخت هاي تهران ایرنا مدیران انرژي جهان درباره تبعات تحریم نفت و گاز روسیه هشدار دادند و خواستار افزایش سرمایه گذاري براي تقویت تولید 

انرژي هاي تجدیدپذیر شدند . فسیلی و 

به گزارش ایرنا ، خبرگزاري رویترز در گزارشی نوشت : همزمان با اوج گرفتن قیمت نفت ، مدیران عامل حوزه انرژي اروپا خواهان تامین امنیت و

سوخت از روسیه خودداري می کنند ، موضوعی که می یافتن جایگزین براي نفت روسیه هستند کشورها و شرکت هاي بین المللی از خرید نفت و 

تواند بزرگترین اختالل در بازار انرژي جهان از دهه هاي گذشته تاکنون محسوب شود روسیه چهار تا پنج میلیون بشکه نفت و 2 تا سه میلیون

سوخت هاي بشکه فرآورده نفتی در روز صادر می کند رهبران گاز و نفت جهان در یک کنفرانس صنعتی در روز دوشنبه خواستار افزایش تولید 

فسیلی و انرژهاي تجدیدپذیر براي کاهش اتکا به نفت روسیه شدند کنفرانس ساالنه انرژي «CERAWeek» ، زمانی در منطقه هوستون آمریکا

آغاز به کار کرد که قیمت جهانی نفت رکوردهایی را پشت سر گذاشته که از زمان بحران مالی سال 2008 تاکنون شاهد آن نبوده است محمد

بارکیندو دبیر کل اوپک در این کنفرانس گفت : اکنون این ظرفیت در جهان وجود ندارد که نبود 7 میلیون بشکه نفت روسیه را جبران کند وي

خواستار افزایش سرمایه گذاري در بازار نفت شد و کاهش سرمایه گذاري در سال هاي گذشته را عامل تنگناي امروز عنوان کرد اندي براون

انرژي هاي تجدیدپذیر است حتی قبل از مدیرعامل شرکت انرژي گالپ پرتغال نیز خاطرنشان کرد : دولت پرتغال دنبال تسریع در استفاده از 

بحران اوکراین ، بازار انرژي ملتهب بود و در صورت کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه از معادالت ، شاهد بحران در این حوزه خواهیم بود پاتریک

پویان مدیرعامل شرکت انرژي توتال نیز در این کنفرانس گفت : شرایط امروز ، یک بیدارباش به تمامی تصمیم گیران در قاره اروپاست تا امنیت

ذخایر انرژي را جدي بگیرند جان کري نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مسئله تغییرات آب و هوایی در این کنفرانس گفت : مردم اکنون باید

مدتی براي انرژي هزینه باالتري بپردازند و دولت بایدن بر گسترش استفاده از گاز طبیعی و انرژي هسته اي تاکید دارد جوسو جون ایماز سن

میگوئل مدیرعامل شرکت نفتی رپسول اسپانیا معتقد است : اروپا باید با تنوع بخشیدن به منابع انرژي و انرژهاي تجدیدپذیر ، وابستگی خود به خارج

از قاره در این حوزه را کاهش دهد روز دوشنبه ، قیمت نفت برنت براي مدت کوتاهی از 139 دالر عبور کرد که نزدیک به 147 50 دالر یعنی

باالترین قیمت نفت در تاریخ است در شرایطی که آمریکا اعالم کرده حتی در صورت همراهی نکردن اروپا ، به صورت یکجانبه نفت روسیه را

تحریم می کند ، تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت ها براي ماه ها ادامه خواهد داشت در شرایطی که عربستان و روسیه به عنوان اعضاي اوپک

پالس در حال افزایش ماهانه 400 هزار بشکه نفت براي جبران کسري ناشی از کاهش تولید در ماه هاي آغازین شیوع کرونا در سال 2020 هستند

، آمریکا و دیگر کشورها خواهان افزایش بیش از پیش تولید هستند این در حالی است که کارشناسان اوپک پالس اعالم کرده اند که به خاطر

کاهش سرمایه گذاري در سال هاي گذشته ، امکان افزایش تولید وجود ندارد و حتی آمریکا اکنون 12 میلیون بشکه نفت تولید می کند که یک

میلیون بشکه کمتر از اوج تولید در سال 2019 است
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سوخت تعیین شد طبق مصوبه مجلس : /ساز و کار سرمایه گذاري براي بهینه  سازي مصرف 

 

تهران ایرنا نمایندگان مجلس شوراي اسالمی وزارتخانه هاي کشور و راه و شهرسازي را مکلف کردند جهت نهایی سازي طرح پیشنهادي سرمایه گذاري

سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري اقدام کنند . بهینه سازي مصرف  براي 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه(15 اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه اي

الیحه بودجه 1401 با بندهاي الحاقی (2) و (3) تبصره (1) الیحه بودجه موافقت کردند در بند الحاقی(2) آمده است : با استفاده از سرمایه گذاري

بخش خصوصی با بهره گیري از منابع داخلی شرکت هاي تابعه ، نسبت به اجراي طرح هاي جلوگیري از اتالف ترکیبات ارزشمند گازي به شرح زیر

اقدام شود 1 اجراي طرح هاي جمع آوري ، بازیافت و فرآورش گازهاي مشعل بالتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار (300 000)تن در سال

محصوالت اتان و سنگین تر از گازهاي مشعل بالتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان 2 تکمیل طرح هاي بازیافت ، تصفیه ، سردسازي

و انتقال پروپان و بوتان(ال پی جی) در پاالیشگاه هاي گازي پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی ، به نحوي که

میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال 1401 کاهش یابد 

3 اجراي طرح هاي افزایش ضریب بازیافت اتان در پاالیشگاه هاي گازي کشور براي تأمین پایدار خوراك صنایع پتروشیمی کشور براساس

بندالحاقی(3) ، وزارت کشور با همکاري شهرداري هاي کشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال 1401 طرح پیشنهادي سرمایه

رفع موانع سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري براساس ماده(12) قانون  بهینه سازي مصرف  گذاري در جهت 

تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازي به شوراي اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(100 . 000 000

000 000)ریال ارائه نماید وزارت نفت مکلف به همکاري در این خصوص است
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مصرف گاز طبیعی براي اقلیم هاي مختلف مشخص شدن نحوه تدوین الگوي 

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري فارس ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 اسفند) در جلسه علنی امروز (یکشنبه

15 اسفند) مجلس شوراي اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه اي الیحه بودجه سال 1401 کل کشور ، با بند (م) تبصره (1) ماده واحده الیحه مذکور

موافقت کردند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري فارس ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 اسفند) در جلسه علنی امروز

(یکشنبه 15 اسفند) مجلس شوراي اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه اي الیحه بودجه سال 1401 کل کشور ، با بند (م) تبصره (1) ماده واحده

الیحه مذکور موافقت کردند 

مصرف گاز طبیعی براي اقلیم هاي مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این در بند (م) تبصره (1) ماده واحده الیحه آمده است : الگوي 

قانون توسط وزارت نفت و با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت

وزیران می رسد . انتهاي پیام/
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واحد مرکزي خبر

1400/12/14
05:26

بهاي گاز طبیعی در اروپا به میزان بی سابقه اي باال رفت

 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صداوسیما به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حالی که تحریم هاي احتمالی اقتصادي که به طور مستقیم بخش

انرژي روسیه را هدف قرار داده احتماال بر تأمین گاز از طریق روسیه اثر گذاشته است ، جنگ اوکراین سبب شد بهاي گاز طبیعی افزایش پیدا کند و به

میزان بی سابقه جدیدي در اروپا برسد.

 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صداوسیما به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حالی که تحریم هاي احتمالی اقتصادي که به طور مستقیم

بخش انرژي روسیه را هدف قرار داده احتماال بر تأمین گاز از طریق روسیه اثر گذاشته است ، جنگ اوکراین سبب شد بهاي گاز طبیعی افزایش پیدا

(TTF ت ت اف هلند) کند و به میزان بی سابقه جدیدي در اروپا برسد . بیم از اختالل در صادرات روسیه ، سبب باال رفتن مرجع تأمین گاز اروپا

شد و بهاي گاز به حدود 2279 دالر در هر 1000 متر مکعب یا بیش از 200 یورو در هر مگاوات ساعت رسید در همین حال؛ به گزارش شبکه

تلویزیونی روسیاالیوم ، رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد که از تحریم واردات انرژي از روسیه حمایت نمی کند وي افزود ، پیش بینی می

کند تحریم هاي اعمال شده بر روسیه ، پیامد هاي زیادي براي اقتصاد آلمان داشته باشد کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وزیر اقتصاد آلمان گفت ، در

سوخت هاي فسیلی از روسیه تحریم شود ، صلح اجتماعی در کشور تهدید خواهد شد وي ادامه داد ، کشورش 55 درصد از گاز صورتی که واردات 

، 50 درصد از زغال سنگ و 35 درصد از نفت مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند به گفته این مقام آلمانی ، آلمان براي حفظ ثبات قیمت ها و

سوخت از روسیه نیازمند است رابرت هابک ، حجم سرمایه گذاري شرکت هاي آلمانی در روسیه را حدود بیست امنیت انرژي در کشور به واردات 

میلیارد یورو اعالم کرد
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