
1400/12/21 - 1400/12/28

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 20 تا 28 اسفند 1400



1400/12/28 - 1400/12/21فهرست اخبار

3 داستان تکراري گاز در زمستان ها 15:04 واحد مرکزي خبر

اتوبوس هیدروژنی در مجارستان به راه افتاد 4 اولین  11:56 ایمنا

5 صادرات میعانات گازي سه برابر شد دنیاي اقتصاد

7 مزایاي استفاده از ساختمان هاي انرژي صفر 21:19 موج نیوز

9 اصالح رایگان موتورخانه ها در اقامتگاه هاي گردشگري (اقتصادگردان,ایسنا) 14:40 فصل تجارت

11 ◄ انرژي زمین گرمایی؛ ویژگی هاي مثبت و منفی 11:35 تین نیوز

16 مرور زیرساخت هاي انرژي در سند تحول دولت مردمی (برق نیوز,فصل تجارت) 14:56 ایرنا

سوخت را بیشتر می کند (فصل تجارت) 18 بحران اوکراین یارانه هاي  09:51 ایسنا

سوخت خودرو 20 نقش تایر در مصرف بهینه  دنیاي اقتصاد

22 ژئوپلیتیک انرژي چگونه به جهان ما شکل می دهد؟ دنیاي اقتصاد

24 چین جاي غول هاي نفتی غربی در روسیه را می گیرد دنیاي اقتصاد

26 سیماي انرژي ایران در 1400 دنیاي اقتصاد

27 هشدار رشد مصرف برق با جلوگیري از تغییر ساعت رسمی کشور (فارس نیوز) 20:02 باشگاه خبرنگاران

29 مرور زیرساخت هاي انرژي در سند تحول دولت مردمی 14:45 شانا

 در نشست کمیته تغییر اقلیم و کاهش کربن اعالم شد/براي جلوگیري از آلودگی کربن باید به انرژي هاي

نو و

31 08:00 پایگاه خبري اتاق ایران

مصرف انرژي ، حلقه مفقوده اقدامات وزارت نفت (جهان  مهر گزارش می دهد : /بهینه سازي 

اقتصاد,مهر,فصل تجارت,تابناك,روزنامه شروع,دیار آفتاب,فصل تجارت,اترك نیوز)

34 06:57 مهر

اتالف انرژي در حل مسائل اشتباه  36 آفتاب یزد

بهینه سازي مصرف سوخت

2



1400/12/28 - 1400/12/21گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

واحد مرکزي خبر

1400/12/26
15:04

داستان تکراري گاز در زمستان ها

 

سوخت نیروگاه ها بودیم ، اتفاقی که مصرف گاز و کمبود  به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، زمستان 99 شاهد قطعی برق بخاطر افزایش 

موجب مختل شدن زندگی مردم شد.

سوخت نیروگاه ها بودیم ، اتفاقی مصرف گاز و کمبود  به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، زمستان 99 شاهد قطعی برق بخاطر افزایش 

که موجب مختل شدن زندگی مردم شد مشابه همین وضعیت براي زمستان امسال هم پیش بینی شد و جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از

پاالیشگاه تهران در شهریورماه گفته بود : قطعا در دي یا بهمن ماه ، کسري معادل 200 میلیون متر مکعب گاز خواهیم داشت زمستان فرا رسید و

مصرف مصرف گاز شکسته شد و به حدود 700 میلیون متر مکعب در روز یعنی رقمی معادل تولید کل فاز هاي پارس جنوبی رسید هرچند  رکورد 

گاز عموم مردم در حد الگو بود ، ولی پرمصرف ها کماکان هیچ خط قرمزي براي مصرف خود نداشتند مثال برخی از این مشترکان در بخش تجاري

سوخت براي گرم کردن فضا هاي روباز استفاده کردند در بخش خانگی هم تعداد استخر هاي روبازي که با گاز یارانه اي گرم شدند ، کم از این 

نبودند کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این وجود ، کشور از این زمستان سخت بدون قطعی گاز و برق عبور کرد ، اتفاقی که تقدیر رئیس جمهور از

وزیر نفت را به دنبال داشت اما این اتفاق چگونه رقم خورد؟ با تالش کارکنان صنعت نفت ، رکورد تولید گاز از پارس جنوبی شکسته شد با مصوبه

دولت ، تعرفه گاز پرمصرف ها بعد از 6 سال افزایش یافت همچنین با امضا و اجرایی شدن قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان هم مانع افت فشار گاز در

شمال شرق کشور شد البته نباید فراموش کرد علی رغم آنکه از زمستان امسال بدون قطعی گاز و برق بخش خانگی عبور کردیم ، اما مشابه سال

هاي قبل ، اختصاص گاز به صنایع عمده و نیروگاه ها محدود شد که کارشناسان خسارت این اقدام را حدود 10 میلیارد دالر تخمین زده اند در هر

صورت ، شیوه تعرفه گذاري گاز توسط دولت است که مشخص می کند در زمستان سال آینده هم مجددا شاهد قطعی گاز صنایع مولد خواهیم بود یا

نه؟ *گزارش از : یاسر بهشتی خبرنگار خبرگزاي صداوسیما
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ایمنا

1400/12/26
11:56

اتوبوس هیدروژنی در مجارستان به راه افتاد اولین 

 

اتوبوس هیدروژنی در مجارستان را آتیال اشتاینر ، وزیر مجارستان در امور آب و هوا ، سیاست انرژي و توسعه اقتصاد دایره اي ، راه اندازي اولین خط 

اعالم کرد .

اتوبوس از مسیر بوداپست به حومه شهر وچیش حرکت می کند و مقامات طی مدت برقراري این خط به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، این 

اتوبوس ، اطالعاتی در مورد استفاده روزمره از آن جمع آوري خواهند کرد این مسیر توسط آژانس توسعه و حرکت سبز مجارستان ایجاد شده است

اتوبوس سبز هیدروژنی خواهد بود که شهروندان می توانند به صورت رایگان از آن استفاده کنند خودروهاي هیدروژنی در مقایسه با و داراي یک 

سوخت فسیلی هستند؛ با وجود گزینه هاي الکتریکی معمولی ، طیف وسیعی از مزایا را ارائه می کنند و کامًال قابل مقایسه با همتایان خود با 

سوخت هاي فسیلی دارد به طور دقیق تر ، اگر هیدروژن با منابع تجدیدپذیر تولید شود ، تفاوت جزئی قیمت ، هیدروژن آلودگی کمتري نسبت به 

ي هیدروژنی با استفاده از الکترولیز ، برق تولید می کنند و تنها محصول خروجی آب سوخت می تواند انتشار صفر داشته باشد؛ چراکه سلول هاي 

است به گفته اشتاینر ، بخش حمل ونقل ، یک پنجم انتشار CO2 را در مجارستان تشکیل می دهد و به همین دلیل است که دولت باید راه حل

هاي جدي را براي کاهش کربن اجرا کند استراتژي ملی هیدروژن با هدف پذیرش گسترده تر فناوري جدید در ژوئن 2022 ، توسط دولت به

تصویب رسید این طرح خواستار توسعه سریع ظرفیت هاي تولید با 16 هزار تن هیدروژن بدون کربن ، 20 هزار تن هیدروژن کم کربن و 240

سوخت فسیلی مانند مگاوات ظرفیت الکترولیز تا سال 2030 است مجارستانی ها همچنین قصد دارند از هیدروژن در بخش هاي سنتی وابسته به 

نیروگاه ها و همچنین در ارتش استفاده کنند کد خبر 559621
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دنیاي اقتصاد

1400/12/26
صادرات میعانات گازي سه برابر شد

دنیاي اقتصاد : وزیر نفت اعالم کرد که صادرات میعانات گازي از 20 تا 60 هزار بشکه در روز در دولت سیزدهم 5/ 2 تا 3 برابر افزایش یافت 

سوخت زمستانی گفت : مستحضر هستید که وقتی جواد اوجی در گفت و گو با خبرگزاري فارس ، ضمن برشمردن اقدامات وزارت نفت در مورد تامین 

تولید گاز دارید ، به همراه گاز ، میعانات گازي نیز تولید می شود . در نتیجه در پیک زمستان که مجبور به تولید گاز در پیک هستیم ، تولید میعانات گازي

نیز به پیک خود می رسد 

در میدان هاي نفتی با توجه به محدودیت صادراتی می توان راحت دستور داد که چاه هاي نفتی بسته شود و دیگر نفتی تولید نشود ، اما در میدان هاي

گازي این طور نیست .  

اتفاقا از سال گذشته این چالش تشدید شد ، به این صورت که وزارت نفت مجبور به تولید حداکثري گاز شده بود و از طرفی نمی توانستند میعانات گازي

را صادر کنند . به این ترتیب در هر جایی که می توانستند این میعانات را ذخیره کرده بودند تا قبل از دولت سیزدهم رقمی معادل 58 تا 87میلیون بشکه

میعانات گازي ایران روي آب و مخازن خشکی ذخیره شده بود

مصرف گاز صادرات میعانات گازي سه برابر شد دنیاي اقتصاد : وزیر نفت اعالم کرد که صادرات اظهارات وزیر نفت درباره چگونگی گذر از پیک 

میعانات گازي از 20 تا 60 هزار بشکه در روز در دولت سیزدهم 5/ 2 تا 3 برابر افزایش یافت جواد اوجی در گفت و گو با خبرگزاري فارس ، ضمن

سوخت زمستانی گفت : مستحضر هستید که وقتی تولید گاز دارید ، به همراه گاز ، میعانات گازي نیز برشمردن اقدامات وزارت نفت در مورد تامین 

تولید می شود در نتیجه در پیک زمستان که مجبور به تولید گاز در پیک هستیم ، تولید میعانات گازي نیز به پیک خود می رسد در میدان هاي نفتی

با توجه به محدودیت صادراتی می توان راحت دستور داد که چاه هاي نفتی بسته شود و دیگر نفتی تولید نشود ، اما در میدان هاي گازي این طور

نیست اتفاقا از سال گذشته این چالش تشدید شد ، به این صورت که وزارت نفت مجبور به تولید حداکثري گاز شده بود و از طرفی نمی توانستند

میعانات گازي را صادر کنند به این ترتیب در هر جایی که می توانستند این میعانات را ذخیره کرده بودند تا قبل از دولت سیزدهم رقمی معادل 58 تا

87میلیون بشکه میعانات گازي ایران روي آب و مخازن خشکی ذخیره شده بود آقاي زنگنه در روزهاي پایانی دولت دوازدهم ، مکاتباتی با آقاي

روحانی و آقاي رئیسی انجام می دهد ، وي در دوره خدمت خودش سه ، چهار نوبت مجوز خرید کشتی براي ذخیره سازي میعانات گازي گرفته بود

آقاي زنگنه آخرین بار هم درخواست خرید 12کشتی VLCC دیگر داده بود تا این کشتی ها را در زمستان پر از میعانات گازي کنند و در تولید گاز

وقفه ایجاد نشود این موضوع نیازمند مجوز از سران سه قوه بود تیم فعلی که بر سر کار آمد ، ابتدا ما هم همین مسیر را رفتیم و با آقاي رئیسی

مکاتباتی انجام دادیم که اجازه دهند 12کشتی VLCC به ظرفیت هر یک 2میلیون بشکه میعانات گازي خریداري کنیم ما براي اخذ مجوز دو

نوبت به جلسه سران قوا رفتیم و هر سه بزرگوار حضور داشتند در نوبت اول از توضیحات بنده قانع نشدند و کار به جلسه دوم کشید به هر جهت هر

سه بزرگوار موافقت کردند و از دفتر مقام معظم رهبري نیز این اذن صادر شد که 12کشتی VLCC خریداري شود پس یکی از این پاشنه آشیل ها

سوخت زمستانی ، چالش ذخیره سازي میعانات گازي بود که تولید آن نیز در پیک به روزانه 870 هزار بشکه در روز رسیده بود  براي تامین 

افزایش همزمان مصرف و صادرات میعانات اوجی درباره راهکار وزارتش براي حل این چالش اظهار کرد : یکی از اقدام هاي ما این بود که مصرف

میعانات را در داخل کشور افزایش دادیم و مصرف آنها به عنوان خوراك پتروشیمی هاي نوري و بوعلی ، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و حتی مینی

ریفاینري ها (پاالیشگاه کوچک) افزایش یافت . با ابتکار خوب به برخی از پتروشیمی ها خوراك میعانات گازي می دادیم و به جاي آن از آنها

ترکیبات سنگین(HEAVY END) دریافت می کردیم که محصولی شبیه گازوئیل است سپس این ترکیبات سنگین تولیدي را به عنوان

سوخت مایع در نیروگاه ها به مصرف می رساندیم که اتفاقا نسبت به نفت کوره آلودگی کمتري ایجاد می کند این ابتکار ، یک تیر و چند نشان

سوخت نیروگاه ها تامین شد و هم آلودگی کمتري ایجاد شد دومین اقدام براي کاهش ذخیره بود؛ زیرا هم مصرف میعانات افزایش یافت و هم 

سازي میعانات گازي ، افزایش صادرات آن بود میزان صادرات میعانات گازي قبل از دولت سیزدهم روزانه بین 20 تا 60 هزار بشکه متغیر بود که

این عدد در دولت سیزدهم به 5/ 2 تا سه برابر افزایش یافت با این اقدام ها نه تنها همه تولیدات 870 هزار بشکه اي میعانات گازي در داخل

5مصرف یا صادر می شد ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دنیاي اقتصاد

1400/12/26

بلکه مجبور شدیم براي پاسخگویی به تقاضا سراغ ذخایر روي آب و خشکی هم برویم و بیش از 20میلیون بشکه از این ذخایر نیز استفاده شد و

حجم ذخایر ما کاهش یافت در واقع ما نه تنها از هیچ یک از مجوزهاي خرید کشتی استفاده نکردیم ، بلکه کشتی هاي روي آب را نیز آزاد کردیم و

هر ماه 5/ 1کشتی VLCC آزاد می شد قیمت هر یک از این کشتی ها 25 تا 30میلیون دالر بود که البته االن افزایش یافته است اوضاع ذخیره

سازي میعانات گازي در ابتداي دولت واقعا جالب بود ، همه مخازن حتی در کیش و قشم را پر کرده بودند ، بنابراین نه تنها میعانات گازي پاشنه

آشیل نشد ، بلکه درآمدزایی ارزي خوبی نیز براي کشور داشت واحدهاي DMC1 و DMC2 را نیز در فاز پارس جنوبی راه اندازي کردیم که

میعانات گازي را شیرین کند؛ زیرا برخی مشتریان خواهان میعانات گازي شیرین شده هستند در حوزه تعمیرات پاالیشگاه ها نیز اقدام هاي خوبی

انجام دادیم ، به طوري که 6 تا 7 کمپرسور یا Core Engine آنها مورد تعمیر قرار گرفت یا ظرف دو ماه تعویض شد این موضوع 50 تا 60

سوخت مایع و تحویل گاز به نیروگاه ها در زمستان میلیون مترمکعب در روز به عرضه گاز کشور به شبکه گاز اضافه کرد وزیر نفت درباره ذخایر 

هم اظهار کرد : «در پایان آبان ماه نه تنها میزان ذخایر را به سطح سال قبل رساندیم ، بلکه 2/ 1میلیارد لیتر نیز بیشتر افزایش یافت ضمن اینکه

سوخت مایع آزاد شد  امسال روزانه 13میلیون مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه ها دادیم ، یعنی روزانه 13میلیون لیتر 

» برنامه افزایش سوآپ گازي با ترکمنستان اوجی با بیان اینکه قرارداد سه جانبه سوآپ گازي با ترکمنستان و جمهوري آذربایجان عالوه بر تامین

سوخت براي مصرف کنندگان داخلی موجب بهبود روابط سیاسی و اقتصادي با این دو کشور شد ، درباره برنامه دیگر این وزارتخانه در این زمینه

عنوان کرد : در نظر داریم حجم سوآپ گاز ترکمنستان را افزایش دهیم . مذاکرات مربوط به بحث انتقال تکنولوژي و ساخت ادوات صنعت نفت ،

صدور خدمات فنی و مهندسی ، سوآپ نفت و فرآورده هاي نفتی نیز با طرف ترکمنستان انجام شده یا در حال انجام است ، توافق نامه هایی نیز

صورت گرفته است طرف ترکمن هم استقبال خوبی کرده و روابط دو کشور با این قرارداد سه جانبه دوباره گرم شده است قرارداد سوآپ گاز سه

جانبه به توسعه میدان هاي ترکمنستان وابسته است و به مرور حجم گاز سوآپ شده افزایش پیدا خواهد کرد وزیر نفت همچنین اعالم کرد که

صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به بیش از 10کشور در دستور کار قرار گرفته و تفاهم نامه هاي خوبی امضا شده است این مطلب برایم مفید

است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : ایران دولت زمستان گاز نفت
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مزایاي استفاده از ساختمان هاي انرژي صفر

 

به گزارش خبرگراري موج یزد ، محمد میر شمس ، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروي برق استان یزد ساختمان هایی که انرژي مضاعفی را در

طول سال تولید می کنند ممکن است ساختمان هاي انرژي مضاعف و ساختمان هایی که انرژي نسبتًا بیشتري را نسبت به آنچه تولید می شود مصرف

می کنند ، ساختمان انرژي نزدیک به صفر یا خانه هاي انرژي خیلی کم نامیده شوند.

 

به گزارش خبرگراري موج یزد ، محمد میر شمس ، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروي برق استان یزد ساختمان هایی که انرژي مضاعفی را در

طول سال تولید می کنند ممکن است ساختمان هاي انرژي مضاعف و ساختمان هایی که انرژي نسبتًا بیشتري را نسبت به آنچه تولید می شود

مصرف می کنند ، ساختمان انرژي نزدیک به صفر یا خانه هاي انرژي خیلی کم نامیده شوند . در دنیاي امروز با توجه به محدودبودن منابع

انرژي خورشیدي ، بادي ، سوخت فسیلی ساختمان ها صنایع و دیگر ارگان ها به سمت استفاده از دیگر انرژي هاي موجود در زمین مانند 

زیست انرژي و آبی حرکت نموده اند 

مزایاي ساختمان هاي انرژي صفر در امان بودن مالکان ساختمان از افزایش آتی قیمت انرژي ، آسایش بیشتر به علت درجه حرارتهاي داخلی

یکنواخت ، نیاز به انرژي کمتر ، هزینه نگهداري کمتر بعلت باال بودن کارایی سیستم هاي انرژي ، کاهش هزینه هاي کلی ماهیانه زندگی ، اعتبار

مصرف انرژي ، مثًال سیستم هاي فتوولتائیک داراي گارانتی هاي طوالنی مدت هستند و به ندرت بدلیل افزایش یافته براي سیستم هاي تولید و 

مشکالت آب و هوایی خراب می شوند . هزینه اضافی براي ساخت و ساز جدید در مقایسه با اضافه کردن تکنولوژي جدید به طرح بعدي به حداقل

می رسد افزایش قیمت ساختمان انرژي صفر نسبت به ساختمان مشابه معمولی در اثر افزایش هزینه انرژي ، محدودیت هاي قانونی آینده و مالیات

ها؛ جریمه هاي آالیندگی کربن ممکن است تکنولوژي هاي نوسازي را به ساختما هاي ناکارآمد اعمال کند 

مصرف انرژي با درخواست انرژي ، کاهش مصرف الکتریسیته ، حذف سیستم سوخت ، تعادل  استفاده بهینه از ضایعات چوبی و تولید زیست 

هاي زائد مصرف کننده انرژي ، کاهش پنجاه درصدي مصرف آب آشامیدنی ، استفاده از سیستم تهویه بدون وسیله مکانیکی از مشخصات این

ساختمان ها است . معایب ساختمان هاي انرژي صفر هزینه هاي اولیه می تواند باالتر باشد ، طراحان یا خانه سازهاي بسیار اندکی داراي مهارت ها

یا تجربه الزم براي ساخت ساختمان هاي انرژي صفر هستند قیمت تکنولوژي تجهیزات سلول هاي خورشیدي فتوولتائیک جدید ، تقریبًا سالیانه

17درصد کاهش می یابد در نتیجه مقدار سرمایه موجود در سیستم تولید الکتریسیته خورشیدي کاهش می یابد همانطور که تولید انبوه فتوولتائیک

قیمت آن را کاهش می دهد کمک هاي مالی اختصاص یافته به این طرح ها نیز به تدریج متوقف می شود هر خانه ممکن است از متوسط انرژي

صفر شبکه در طول یک سال استفاده کند ولی ممکن است در زمانی که اوج تقاضا براي شبکه اتفاق می افتد به انرژي نیاز داشته باشد در چنین

موردي ظرفیت شبکه بایستی الکتریسیته را براي تمام بارها تامین کند دسته بندي ساختمان هاي انرژي صفر چهار دسته بندي بسیار معمول براي

تعریف ساختمان انرژي صفر وجود دارد : این نوع از ساختمان هاي انرژي صفر ، همان مقدار انرژي را که در طول یک سال مصرف می کند که در

محوطه سایت خود تولید می کند منبع ساختمان انرژي صفر حداقل همان مقدار انرژي که در یک سال مصرف می کند ، همان قدر هم تولید می

کند منبع انرژي اشاره دارد به انرژي هاي ابتدایی که براي تولید و تحویل انرژي به سایت استفاده می شود در هزینه هاي ساختمان صفر انرژي ،

مقدار پولی که صاحب ساختمان بر اي ابزار (تاسیسات ) وخدمات انرژي پرداخت می کند برابر است با حداقِل مقدار پولی که مالک به علت صرفه جو

مصرف انرژي در ساختمان ذخیره می کند یک ساختمان انرژي صفر همان قدر که از منابع انرژي داراي انتشار و آلودگی استفاده می کند ، یی در 
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انرژي هاي تجدیدپذیر بدون انتشار آلودگی تولید می کند بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر از همان قدر هم انرژي از طریق 

سوخت هاي فسیلی باعث کند شدن زمان عصر کشاورزي و تمدن ، بشر شروع به تخریب پوشش گیاهی نموده است جنگل زدایی و استفاده از 

انرژي خورشیدي شده چرخه بازیافت گازهاي کربن دار شده ، و این پدیده منجر به کاهش ضخامت الیه ازن و افزایش قطر الیه بازتاب کننده 

است سال ها بی توجهی به روند تغییر چهره کره زمین و پخش آالینده ها در زمین و هوا ، باعث پدیده گرمایش زمین شده است مطالعات نشانگر

این است که بخش ساختمان و ساخت و ساز یک سوم از کل مصرف منابع انرژي ، آب پاك و مصالح را به خود اختصاص داده است در ادامه این

چرخه زنجیروار ، یخ هاي قطبی آب شده و این تسلسل عامل ایجاد تغییرات بنیادي در وضعیت آب و هواي زمین می شود در عرض چند قرن ،

اثرات گرمایش زمین ، نه تنها باعث تغییر چهره زمین بلکه باعث تغییر روند زندگی بشر نیز خواهد شد آب شدن یخ هاي قطبی باعث باال رفتن

سطح آب دریاها و زیر آب رفتن برخی زیستگاه ها و خطوط ساحلی می شود همچنین سبب ایجاد تغییرات پیش بینی نشده در آب و هوا خواهد شد

بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر براي تحقق اهداف معماري انرژي صفر و ساخت بنایی که انرژي هاي مورد نیاز خود را خودش

تامین کند ، گزینه هاي متفاوتی وجود دارد که بسته به شرایط محل و نحوه طراحی می تواند طیف گسترده اي از روش ها را در برگیرد از این منابع

می توان به انرژي خورشید ، انرژي باد ، انرژي آبی ، انرژي امواج ، انرژي زمین گرمایی ، و انواع دیگر ، اشاره کرد براي هر منطقه با توجه به منابع

در دسترس ، طراح ، روش مناسبی را جهت تامین انرژ ي انتخاب می کند براي ایران با توجه به گسترده بودن تنوع اقلیمی و شرایط محیطی نمی

توان روش یا منبع خاصی را به صورت کلی معرفی کرد اما با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند گرم و خشک زمین و میزان تابش مناسب

خورشید در طول روز می توان منبع مناسب انرژي باشد بر اساس یک دسته بند ي دیگر ، انرژي تجدیدپذیر مورد نیاز براي ساختمان ها ، به دو

دسته موجود در محل و خارج از محل ساختان تقسیم می شود اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي به طور کلی انرژي مصرفی یک ساختمان

در طول حیاتش به دو بخش عمده تقسیم می شود بخش اول انرژي مصرف شده جهت ساخت بنا که حدود 20 درصد از کل انرژي را به خود

اختصاص داده و بخش دوم انرژي مصرف شده در هنگام استفاده از ساختمان است که تقریبا معادل 80 درصد کل انرژي یک ساختمان در طول

حیاتش است 

بخش اول : انرژي مصرفی جهت ساخت بنا با وجود آنکه در تعاریف ارائه شده از ساختمان هاي صفر انرژي ، مباحث مربوط به انرژي مصرف شده

جهت ساخت بنا ، مورد کم توجهی قرار گرفته است ، موسسات تبیین و تدوین رتبه بندي انرژي ساختمان ها این عوامل را به دقت بررسی نموده و

امتیاز ویژه اي را براي آن در نظر گرفته اند . بخش دوم : انرژي مصرفی در استفاده از بنا اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي جهت کاهش

اتالف انرژي در طراحی ساختمان هاي صفر انرژي ، مصرف انرژي هنگام استفاده از بنا به پنج دسته عمده تقسیم می شود جلوگیري از 

مصرف انرژي است تلفات انرژي کمتر به معنی نیاز به تولید گرما یا سرماي کمتر جلوگیري از تلفات انرژي مهمترین عامل صرفه جو یی در 

توسط دستگاه هاي تهویه مطبوع است تلفات انرژي در ساختمان عمومًا از جداره ها صورت می گیرد بنابراین تمامی جداره حرارتی یا به عبارت دیگر

مرز فضاهاي تهویه شده با فضاهاي تهویه نشده باید در پالن و مقطع مشخص شده و به صورت کامل و پیوسته عایق باشد نکته بسیار مهم در

طراحی جداره حرارتی ساختمان ها حذف پله هاي حرارتی است پله هاي حرارتی محل اتصال اجزاء ساختمان (عمومًا سازه) از داخل بخش هاي

اتالف انرژي از طریق تهویه شونده به خارج از این محدوده هستند این اتصال در صورت عدم ایزوالسیون و ایجاد شکست حرارتی صحیح ، باعث 

رسانش خواهد بود
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اخبار مرتبط این خبر

ایسنا اقتصادگردان

اصالح رایگان موتورخانه ها در اقامتگاه هاي گردشگري

 

بهینه سازي موتورخانه ها» با هدف فصل تجارت معاون گردشگري از موافقت وزارت نفت با پیوستن مراکز اقامتی کشور به «طرح ملی اصالح و 

مصرف انرژي و تاثیر غیرمستقیم آن در کنترل هزینه اقامت خبر داد. مدیریت هزینه و 

بهینه سازي موتورخانه ها» با هدف فصل تجارت معاون گردشگري از موافقت وزارت نفت با پیوستن مراکز اقامتی کشور به «طرح ملی اصالح و 

مصرف انرژي و تاثیر غیرمستقیم آن در کنترل هزینه اقامت خبر داد  مدیریت هزینه و 

بهینه سازي موتورخانه ها» علی اصغر شالبافیان به ایسنا خبر داد : پیرو اقدامی که شرکت ملی گاز ایران درباره راه اندازي «طرح ملی اصالح و 

انجام داده بود ، با پیشنهادي که وزارت میراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی به وزارت نفت داد ، مبنی بر این که تأسیسات گردشگري به

ویژه هتل ها ، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها نیز بتوانند مشمول این طرح شوند و از مزایاي آن استفاده کنند این اتفاق میسر شد .  

حامل هاي انرژي به ویژه گاز در سال اخیر بود که وزارت میراث فرهنگی ، وي افزود : دلیل ارائه چنین پیشنهادي ، افزایش تعرفه هاي 

گردشگري و صنایع دستی را به این جمع بندي رساند که اگر مراکز اقامتی بتوانند مشمول این طرح شوند ، شاید با صرفه جویی ناشی از اجراي این

طرح ، هزینه تمام شده گاز بهاي تأسیسات گردشگري کاهش پیدا کند . معاون گردشگري اضافه کرد : این پیشنهاد به وزارت نفت ارسال شد و

خوشبختانه با دستور موافِق وزیر نفت و همکاري شرکت ملی گاز ایران همراه شد به همین دلیل با توجه به این که ماهیت واحدهاي گردشگري ،

خدماتی است و عموم مردم نیز از خدمات این مراکز استفاده می کنند ، این اقدام می تواند در فرهنگسازي مصرف بهینه گاز هم مؤثر باشد 

مصرف گاز به تمام مدیران عامل شرکت هاي گاز استانی بهینه سازي  شالبافیان گفت : این دستور توسط شرکت ملی گاز و سرپرست طرح 

ابالغ شد و بر این اساس ، تأسیسات اقامتی و گردشگري مانند هتل ها ، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها می توانند از مزیت هاي طرح "اصالح و

بهینه سازي موتورخانه ها" استفاده کنند . معاون گردشگري همچنین اظهار کرد : ما به دنبال این هستیم که بتوانیم در استان هایی که بیشترین

تأسیسات گردشگري را دارند ، این طرح هرچه زودتر با همکاري وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران اجرا شود این اقدام در واقع یک اقدام حمایتی

مؤثر براي حوزه صنعت گردشگري در پایان سال است 

مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش بهینه سازي  شرکت ملی گاز ایران از پاییز سال 99 همسو با سیاست هاي کالن وزرات نفت مبنی بر 

بهینه سازي موتورخانه واحدهاي مسکونی و تجاري» را در دستور آلودگی هوا و هزینه مشترکان ، همچنین ایجاد اشتغال در کشور ، «طرح ملی 

کار قرار داد تا با حمایت مالی و فنی از آن دسته از مشترکان گاز طبیعی که سیستم موتورخانه مرکزي گرمایشی دارند ، نسبت به بررسی وضع فنی

آن ها به صورت «رایگان» اقدام شود . با اختصاص و پرداخت هزینه هاي الزم توسط شرکت ملی گاز ایران ، سیستم موتورخانه مشترکان در بخش

بهینه سازي می شود  هاي سرویس و تنظیم مشعل ، عایق کاري تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی ، اصالح و 

حامل هاي انرژي ، به ویژه شش برابر شدن قیمت گاز معترض شده و درباره گران چندي پیش ، جامعه هتلداران کشور نسبت به افزایش هزینه 

کردن خدمات اقامت در هتل ها هشدار داده بود که طبق اعالم معاون گردشگري کشور ، مجلس به اصالح تعرفه گازبهاي تأسیسات گردشگري و

کارگاه هاي صنایع دستی در بودجه 1401 رأي مثبت داد ، اما الزمه اجراي آن ، تایید شوراي نگهبان است .
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انتهاي پیام

10

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15102476
http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15103242


1400/12/28 - 1400/12/21گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

تین نیوز

1400/12/23
11:35

◄ انرژي زمین گرمایی؛ ویژگی هاي مثبت و منفی

ا توجه به سرمایه گذاري هاي تحقیقاتی مشمول یارانه هاي دولتی در مورد این نوع انرژي ، هزینه هاي تولید انرژي زمین گرمایی از دهه 80 م تا به

امروز مرتبا کاهش یافته است

تین نیوز سید منصور محمودي* : بخش 26 از سلسله مقاله هاي مربوط به موضوع «انرژي هاي تجدید پذیر در حمل و نقل» هفته گذشته منتشر

شد ، بخش 27 آن در ادامه می آید انرژي زمین گرمایی (geothermal energy) انرژي زمین گرمایی از تبادل حرارت درونی زمین با آب هاي

مخازن زیرزمینی حاصل می شود بدین ترتیب که عموما بر اثر نفوذ و سپس برخورد آب هاي زیر زمینی با صخره هاي بسیار داغ پوسته زمین ،

انرژي زمین گرمایی حاصل می شود پوسته زمین در زیر قاره ها 25 تا 55 کیلومتر و زیر اقیانوس ها 5 تا 8 کیلومتر عمق دارد در واقع مقداري از

گرماي صخره ها در نتیجه دریافت گرماي گدازه هاي جّبه زمین ایجاد می گردد در اطراف اقیانوس آرام و در پیرامون صفحات تکتونیکی ، حلقه

آتش به طول 40 هزار کیلومتر قرار دارد که با حرکت این صفحات ، گدازه ها به سمت سطح زمین روان می شوند 90 درصد زلزله ها و 75 درصد

آتشفشان ها در این گسل ها رخ می دهند طبق آزمایشاتی که درباره اعماق زمین صورت گرفته ، بخشی از حرارت زمین گرمایی نیز حاصل شکافت

طبیعی مواد رادیواکتیو موجود در صخره ها و یا ناشی از تابش مستقیم آفتاب و نفوذ حرارت به درون زمین ایجاد می شود (تصویر زیر) بدین ترتیب

هر چه به سمت اعماق زمین پیشروي شود ، حرارت بیشتري حس می گردد فاصله مخازن آب زمین گرمایی بسته به منطقه ، از اعماق 1 5 تا 3

کیلومتري تا نزدیکی سطح زمین است معموال براي دسترسی به آب این مخازن به چاه هایی به عمق 50 تا 150 متر نیاز است با نصب تأسیسات

زمین گرمایی ، از این آب هاي گرم بهره برداري می شود وقتی آب به سطح زمین می رسد ، به دلیل کاهش فشار به بخار آب تبدیل می شود این

بخار پس از کمی سرد شدن به آب تبدیل شده و براي مقاصد مختلفی چون گرمایش منازل ، تولید انرژي برقی ، چشمه هاي آبگرم ، گلخانه ها ،

مناظر زیباي آبفشان هاي طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد به کارگیري مستقیم انرژي زمین گرمایی ، قدمتی چند هزار ساله دارد زمین گرمایی به

این دلیل یک انرژي تجدید پذیر و پایدار اطالق می شود که اوال سهم اندکی از انرژي زمین را مصرف می کند و ثانیا میزان برداشت آب و تزریق

آب سرد شده به منابع زیر زمینی تقریبا برابر است کره زمین حاوي انرژي نهفته اي معادل 15^10*3 (30^10 ژول) است این انرژي معادل 100

میلیارد برابر انرژي مصرفی جهان در سال 2010 می باشد اما انرژي عظیم مزبور به طور متوازن در همه جا گسترده نیست با اینکه زمین به تدریج و

طی میلیون ها سال در حال سرد شدن است ، بر اساس نظر دانشمندان این نوع انرژي بر خالف انرژي هاي فسیلی که مدت محدودي از عمرشان

باقی مانده ، حتی تا میلیاردها سال دوام خواهد داشت منابع انرژي زمین گرمایی به دو شکل غالب بخار یا آب وجود دارند دماي منابع بخار بین 240

تا 300 درجه سانتی گراد است که بخاري بسیار داغ (superheat) تولید می کند مخازن آبی با میانگین دماي 200 درجه سانتیگراد عمومیت

بیشتري در جهان دارند و در نزدیکی آتشفشان هاي جوان پیرامون اقیانوس آرام و در گسل ها و نقاط بالقوه آتشفشانی زمین یافت می شوند در کل

از انرژي زمین گرمایی به سه طریق حرارت مستقیم ، پمپاژ حرارتی و تولید انرژي برق استفاده به عمل می آید (تصویر زیر) از دوران باستان ، انرژي

زمین گرمایی به روش حرارت مستقیم و به صورت منبع یک سویه براي مصارفی چون حمام ، گرمایش ساختمان ها و چشمه هاي آبگرم مورد بهره

محیط زیست آسیب برداري قرار می گرفته است اما آب زمین گرمایی به مخزن زیر زمینی مربوطه برگشت داده نمی شد ، به همین دلیل به 

رسانده می شد با این وجود به سبب طبیعی بودن سرریز چشمه هاي آبگرم و مصرف اندك ،
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محیط زیست ، آب مصرفی به مخزن مربوطه برگشت زیان وارده چندان چشمگیر نبوده است ولی امروزه در بسیاري از نقاط براي حفظ پایداري 

محیط زیست ، بازدهی مناسب ، ساده براي بهره برداري و مقرون به صرفه است در برخی از نقاط داده می شود این سیستم داراي تطابق با 

سردسیر جهان ، از آب گرم براي عبور از لوله کشی زیر اسفالت و پیاده رو یا باند فرودگاه ها یا زمین هاي ورزشی روباز و ذوب برف ها استفاده می

شود روش پمپاژ حرارتی ، بر اثر نوآوري هاي تمدن در قرون اخیر ابداع شده است در شکل زیر نحوه استفاده از انرژي زمین گرمایی عمودي براي

گرمایش و سرمایش منازل نشان داده شده است دماي محیط آبخوان (aquifer) در اعماقی چند ده متري زیر زمین ، مقداري معین و ثابت دارد اما

دماي سطح زمین در تابستانها و زمستانها تا 50 درجه سانتی گراد تغییر می کند با کشیدن لوله و نصب یک مبدل حرارتی و پمپ در ساختمان ها ،

از اختالف دماي آبخوان زیرزمینی با محیط ساختمان استفاده به عمل می آید با وجودي که مبلغ سرمایه گذاري براي برپایی این نوع تأسیسات

نسبتًا زیاد است ، ولی عمر مفید آن 25 سال و هزینه هاي نگهداري مربوطه نسبتا ناچیزي است سیستم پمپاژ حرارتی نسبت به سابر سیستم هاي

متداول به میزان 25 تا 50 درصد کمتر برق مصرف می کند ، فضاي کمتري را اشغال می نماید و ارزانتر است اما استفاده از فیلتر آب و تمیز کردن

دوره اي مبدل حرارتی یک ضرورت است این نوع تأسیسات گاهی به طور مشترك براي چند ساختمان (یا حتی یک محله) مورد استفاده قرار می

گیرد در کل بازدهی گرمایشی (دو روش یاد شده فوق) ، به دلیل نبود واسطه تبدیل انرژي ، به نسبت تولید برق بسیار باالتر است ولی به سبب

استفاده از آن عمدتا در ماه هاي سرد سال ، ضریب ظرفیتی به 20 درصد تنزل می یابد روش تولید برق از انرژي زمین گرمایی ، به کمی بیش از

یک قرن قبل باز می گردد در این صورت براي تولید برق ، به بهره گیري یکی از سه فناوري شامل : کارکرد بخار خشک (dry steam) یا تقلیل

فشار آب زیرزمینی براي ایجاد بخار آبفشان (flash steam) یا سیستم دو مداره (binary steam) متشکل از یک مدار مایع سرد و یک مدار

آب گرم زیرزمینی ، نیاز است در مدل نیروگاه بخار خشک (dry steam) که قدیمی ترین نوع می باشد ، براي به چرخش درآوردن توربین و

تبدیل انرژي جنبشی به برق توسط یک ژنراتور ، مستقیمًا از بخار آب زیر زمینی استفاده می شود (تصویر زیر) این نوع نیروگاه ها در جاهایی احداث

می شوند که دماي بخار آب بسیار زیاد باشد ( تا 320 درجه سانتی گراد) اولین تأسیسات زمین گرمایی بخار خشک با توان 250 کیلووات در سال

1904 در توسکانی ایتالیا توسط پیرو جنیرو کونتی ابداع و راه اندازي شد نیروگاه هاي بخار آبفشانی (flash steam) در چاه هایی که نیاز به پمپ

ندارند ، مورد استفاده قرار می گیرند و بین 2 تا 10 مگا وات برق تولید می کنند بدین ترتیب که آب گرم بسیار پرفشار ( و با دمایی باالتر از 380

درجه سانتی گراد) توسط جداکننده هاي گریز از مرکز دورانی (flash tank) ، بخار از مایع جدا می شود آب خنک شده به مخزن طبیعی منتقل

شده تا پس از گرم شدن ، انرژي آن دوباره به کار گرفته شود بخار پر انرژي باعث به حرکت درآمدن توربین می گردد (تصویر زیر) یکی از این نوع

نیروگاه ها در مکزیک 750 مگاوات برق تولید می نماید در سیستم دو مداره (binary steam) ، حرارت آب داغ زمین گرمایی موجب بخار شدن

هر نوع مایعی با نقطه جوش پایین در مدار دوم (مبدل حرارتی) می شود این بخاِر مدار ثانویه براي به چرخش درآوردن توربین استفاده می گردد به

منظور افزایش بازدهی و براي ارتقاء سطح تبادل حرراتی ، الزم است که دماي مایع درون مبدل کاهش یابد لذا براي خنک کردن آب مدار ثانویه

ضرورت دارد که از یک مدار یا برج خنک کننده یا استخر نیز بهره گیري شود گاهی از مدار سوم براي گرمایش استفاده می شود (تصویر زیر)

سیستم مزبور بر خالف دو مدل قبلی قابل کار کردن با آبهاي 100 تا 180 درجه سانتی گراد است اما مخازن آب داراي دماي پایین تر ، نیازمند

پمپاژ آب از اعماق زمین به سطح هستند از آنجایی که این سیستم داراي دومدار بسته است ، میزان آالیندگی آن نسبت به سیستم هاي مشابه زمین

گرمایی ناچیز است از این نوع نیروگاه ها (که در دهه 60 م توسط شوروي ابداع شده) ، چندین نمونه در غرب آمریکا و ترکیه وجود دارند به نظر می

رسد که فناوري دو مداره به دلیل قابلیت تبدیل به انرژي برق ، بازدهی نسبتًا مطلوب و آالیندگی اندك ،

12



1400/12/28 - 1400/12/21گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 3 ]

تین نیوز

1400/12/23
11:35

در آینده توسعه بسیار یابد استفاده از حرارت مستقیم آب زیر زمینی در 70 کشور و نیروگاه هاي زمین گرمایی در 26 کشور برقرار است در سال

2019 مجموع توان تولید نیروگاه هاي زمین گرمایی قریب 15 4 گیگاوات بوده که حدود یک چهارم آن در ایاالت متحده مورد بهره برداري قرار

می گیرد ظرفیت بالقوه کل جهان 2 ِتراوات است کشورهایی که بیش از 15 درصد انرژي خود را از طریق زمین گرمایی به دست می آورند نظیر

السالوادر ، کنیا ، فیلیپین ، ایسلند ، نیوزیلند و کاستاریکا هستند کشور ایسلند با داشتن 600 آبفشان و 200 نقطه آتشفشانی ، از سال 1907 از این

نوع انرژي استفاده می کند با حفر چند متر چاه می توان از انرژي زمین گرمایی استفاده نمود و لذا براي مردم این کشور صرفه جویی قابل توجهی

در مبلغ انرژي مصرفی به ارمغان می آورد این کشور که خود را پیشگام در صنعت زمین گرمایی می داند ، در حال حاضر قریب یک سوم انرژي اش

گازهاي گلخانه اي نیروگاه هاي زمین گرمایی حدود 45 گرم گازکربنیک بر هر را از آن استحصال می کند از طرف دیگر میانگین مقدار انتشار 

سوخت زغال سنگی است طبق برآوردهاي کنونی ، انرژي زمین گرمایی به عنوان یک منبع کیلووات ساعت برق یا کمتر از 5 درصد نیروگاه هاي 

انرژي تجدیدپذیر ، قابلیت برآورده کردن تقاضاي جهانی براي تولید انرژي برق و گرمایش به میزان 3 تا 5 درصد در سال 2050 و 10 درصد در

سال 2100 را خواهد داشت طبق برآورد سال 2015 ، کشور ایران با ظرفیت بالقوه 81 5 مگاوات ، یکی از 14 کشور بزرگ داراي منابع انرژي زمین

گرمایی است در حال حاضر فقط 8 کشور در جهان صاحب ظرفیتی بالقوه تولید بیش از یک گیگاوات هستند چین و آمریکا به ترتیب با 17 8 و 17

4 گیگاوات و سهمی برابر با 35 2 و 34 3 درصد از ظرفیت انرژي زمین گرمایی جهان داراي غنی ترین منابع تجدیدپذیر از این نوع هستند

بزرگترین نیروگاه جهان شامل 22 تأسیسات زمین گرمایی ، در زمینی به وسعت 117 کیلومترمربع و با توان 1 5 گیگاوات ، در آمریکا دایر است

دومین نیروگاه بزرگ در ایتالیا با 34 تأسیسات و ظرفیت 769 مگاوات و سومین نیروگاه در مکزیک با 4 تأسیسات و 720 مگاوات قرار دارند در

تصویر زیر 10 کشور برتر در زمینه ظرفیت نصب شده نیروگاه هاي زمین گرمایی بر حسب مگاوات در سال 2019 نشان داده شده است قرن 21

عصر فناوریهاي نوین در زمینه انرژیهاي تجدیدپذیر است دو کشور اندونزي و فیلیپین نیز با تکیه بر همین فناوري ها ، براي ساخت نیروگاه هاي

سوخت هاي فسیلی سرمایه گذاري هاي سنگینی را به عمل می آورند همان گونه که مالحظه می شود ، کشور چین از منابع جدید و جایگزینی 

عظیم خود به طریق گرمایش مستقیم استفاده می کند و هنوز براي تولید برق سرمایه گذاري زیادي نکرده است در سیستم زمین گرمایی ، هزینه

هاي مربوط به حفاري چاه ها بسته به نوع زمین و عمق مخزن ، گاهی تا نیمی از مبلغ سرمایه گذاري ها را به خود اختصاص می دهد حفر چاه

هاي نیمه عمیق به سرمایه گذاري هاي سنگین با ریسک باال نیاز دارد براي برپایی هر نیروگاه به دو چاه ، یکی براي استخراج و دیگري براي

تزریق مجدد آبی که انرژي آن ستانده شده به اعماق زمین ، نیاز است حفرچاه آب نسبت به چاه نفت بسیار گرانتر است از جمله دالیل آن داغ بودن

محیط کار که استفاده از تجهیزات الکترونیکی را محدود می سازد داغ بودن صخره ها و همچنین نوع ، جنس و شکسته بودن صخره ها که موجب

فرسایش و خرد شدن مته ها می گردد ضمنًا به سبب اینکه چگالی آب از نفت کمتر است ، قطر چاهها بزرگتر و پوشش سطح درونی چاهها به طور

وسیعتر ، صورت می پذیرد عالوه بر حفر چاه ها ، میزان سرمایه الزم براي تأسیسات گرمایشی (نظیر مبدلهاي حرارتی و پمپ ها) و همچنین

سیستمهاي خنک کننده براي آب برگشتی ، نسبتًا زیاد است عمومًا ساخت تأسیسات و حفر چاه حدود 2 تا 5 میلیون یورو به ازاي هر مگاوات

ظرفیت تولیدي برق ، هزینه در بردارد نقطه سربه سر تولید برق زمین گرمایی بین 4 تا 10 سنت (یورو) به ازاي هر کیلووات ساعت است ظرفیت

این نوع نیروگاه ها قابلیت تطابق با نیازهاي یک روستا تا یک شهر را دارند آینده انرژي زمین گرمایی به عواملی چون نوع فناوري ها ، قیمت انرژي

هاي مختلف ، یارانه ها ، وضعیت حرکت صفحات تکتونیکی زمین ، نرخ هاي بهره وابسته است بر اساس گزارش اداره انرژي آمریکا (DOE) در

حال حاضر قیمت تمام شده این نوع انرژي در تاسیسات جدید ،
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مبلغ 5 سنت به ازاي هر کیلووات ساعت است پس از چیرگی بر موانع فناورانه و مالی و در راستاي کنترل ظرفیتهاي عظیم مهار نشده زمین گرمایی

، سطح بهره برداري از این نوع انرژي تا سال 2050 حدود 26 برابر می گردد در سال 2019 توان مراکز تولید انرژي برق زمین گرمایی جهان حدود

13 9 گیگاوات و میزان بهره برداري از انرژي مستقیم آب گرم براي مقاصدي چون گرمایش متمرکز منازل محله ، فرایندهاي صنعتی ، آب شیرین

کن و کاربریهاي کشاورزي حدود 28 گیگاوات بوده است با این وجود ، در سال 2007 این نوع زمین گرمایی تنها 0 7 درصد از انرژي مصرفی جهان

مصرف انرژي هاي زمین گرمایی در طول زمان رشد  ، IRENA را تأمین می کرده است بر اساس مطالعات آژانس بین المللی انرژي تجدیدپذیر

یافته است به گونه اي که از 10 گیگاوات سال 2010 به 13 3 گیگاوات در سال 2018 رسیده است در نمودار زیر روند رشد ظرفیت نصب شده

برحسب مگاوات انرژي نشان داده شده است اگرچه ضریب رشد زیاد نیست ، ولی مستدام و امیدوارکننده می باشد برخی نکات منفی درباره انرژي

زمین گرمایی : با استخراج آب هاي زمین گرمایی از اعماق زمین ، مقادیري از گازهاي کربنیک ، سولفید هیدروژن (H2S) ، متان و آمونیاك ، (از

جمله گازهاي عامل گرم شدن زمین ، باران هاي اسیدي و بوهاي آزاردهنده) ، آزاد می شوند عالوه بر آن ، گاهی با استخراج آب هاي مزبور ،

محیط زیست می شوند قیمت تمام شده انرژي مزبور نسبت به فلزات سنگینی چون جیوه ، آرسنیک ، ُبرم و آنتیموان تبخیر شده و موجب تخریب 

برخی دیگر از انرژي ها ، قدري گرانتر است ساخت ، بهره برداري و نگهداري تأسیسات زمین گرمایی نیازمند فناوریهاي باال و کارکنان ماهر است

اگر چه به لحاظ نظري انرژي زمین گرمایی براي رفع نیازهاي انرژي کل جهان کفایت می کند ، اما به لحاظ عملی ، بیشتر در مناطقی خاص (به

ویژه در پیرامون صفحات تکتونیکی زمین یا مناطق فعال آتشفشانی) یافت می شود بدین ترتیب بهره گیري از انرژي زمین گرمایی به مناطقی

محیط زیست (داشتن مدیریت قوي براي بازگرداندن سریع آب به مخازن زیر زمینی) مهم و خاص در کره زمین محدود است برقراري پایداري 

قدري دشوار است برداشت از مخازن زیرین زمین گرمایی در قالب جهش آب گرم و جایگزینی آن با آب سرد (همچون سیستم فرکینگ نفت و گاز)

، موجب ایجاد شوکهاي خفیف و لرزشهاي ضعیف در زمین و احتماًال بر هم خوردن ثبات پوسته زمین و تحریک صفحات تکتونیکی براي ایجاد

زلزله می شود حفر چاهها و ساخت و نصب تأسیسات زمین گرمایی در مقایسه با انرژیهاي بادي و خورشیدي ، به منابع مالی بیشتر و صرف زمان

افزونتر نیازمند است ضمن اینکه مدت برگشت سرمایه هم طوالنی تر است برخی نکات مثبت درباره انرژي زمین گرمایی : ظرفیت قابل استحصال

بسیار زیاد است ، به گونه اي که از ظرفیت بالقوه 2 ِتراواتی کره زمین ، می توان به میزان 0 035 ِتراوات به باال استفاده کرد بهره گیري از این نوع

انرژي در سه دهه اخیر رشد چشمگیري داشته است بر خالف انرژیهاي بادي و خورشیدي ، زمین گرمایی یک منبع واسط نیست نیروگاه زمین

گرمایی به 3 5 کیلومتر مربع به ازاي تولید هر گیگاوات برق نیاز دارد در حالی که موارد مشابهی چون زغال سنگ و مزرعه بادي به ترتیب به 32 و

12 کیلومتر مربع اراضی نیاز دارند به ازاي هر مگاوات ساعت ، انرژي زمین گرمایی به 20 لیتر آب شیرین و در عوض مواردي چون انرژیهاي هسته

اي ، زغال سنگ و نفتی به 1000 لیتر نیاز دارند بنا بر دالیلی چون نوسان ننمودن میزان دسترسی به انرژي ، عدم وابستگی به عوامل دیگر و

امکانپذیر بودن کنترل میزان توان خروجی با دقت باال ، انرژي زمین گرمایی از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است این نوع انرژِي تجدیدپذیر ،

محیط زیست می گذارد نیروگاههاي زمین گرمایی موجود به طور میانگین 122 کیلوگرم گاز سوخت هاي فسیلی ، اثر ناچیزي بر  نسبت به 

سوخت فسیلی ، اندك است هیچ آلودگی کربنیک به ازاي هر مگاوات ساعت برق ایجاد می کنند که نسبت به شدت انتشار نیروگاههاي متداول 

هاي فسیلی سوخت صوتی ندارد و تا کنون آلودگی آبها گزارش نشده است در صورت استفاده مستقیم گرمایشی ، میزان صرفه جویی آن نسبت به 

80 درصد است بر خالف انرژي هاي بادي و خورشیدي ، انرژي زمین گرمایی در تمامی طول سال قابل دسترس است به دلیل فعال بودن این نوع

انرژي در زمین به مدت میلیون ها سال ،
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از پایداري زیادي برخوردار است اگرچه میزان سرمایه گذاري قدري زیادتر است ، اما نحوه بهره برداري و نگهداري آن با بازدهی باال مقدور است

میانگین بازدهی آن به تقریب حدود 20 درصد است که در میان سایر تأسیسات تولید نیرو تقریبًا مشابه است با توجه به سرمایه گذاري هاي

تحقیقاتی مشمول یارانه هاي دولتی در مورد این نوع انرژي ، هزینه هاي تولید انرژي زمین گرمایی از دهه 80 م تا به امروز مرتبا کاهش یافته است

بر اثر کاهش مستمر قیمت تمام شده این نوع انرژي ، گستره استفاده از آن به طور روزافزون ، زیاد شده است در راستاي ایجاد تاسیسات مصرف

مستقیم آب براي امور گرمایش جمعیتی بین 15 تا 20 هزار نفر ، مدت برگشت سرمایه حدود 4 سال است (این نوشتار ادامه دارد) * مشاور انجمن

حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته صنفی شرکت هاي 
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مرور زیرساخت هاي انرژي در سند تحول دولت مردمی

تهران ایرنا نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی منتشر شد 

در بخش انرژي این سند بر نشانگرهاي وضع مطلوب از جمله افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازي ، افزایش توان تولید گاز سبک ، افزایش

ظرفیت نامی نصب شده تولید برق ، افزایش بهره وري تولید برق ، افزایش ظرفیت تولید انرژي هاي غیرفسیلی و . تاکید شده است

به گزارش ایرنا ، نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی با کوشش جمعی از نخبگان تنظیم و با هدف اعمال نظارت هاي مردمی و برخورداري از

دیدگاه هاي اندیشمندان و صاحب نظران منتشر شد در فصل چهارم این سند تحول ، به زیرساخت هاي حوزه انرژي اشاره شده است 

در این گزارش همچنین بر نشانگرهاي وضع مطلوب از جمله افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازي ، افزایش توان تولید گاز سبک ، افزایش

ظرفیت نامی نصب شده تولید برق ، افزایش بهره وري تولید برق ، افزایش ظرفیت تولید انرژي هاي غیرفسیلی ، ارتقاي شاخص حکمرانی مطلوب

مصرف انرژي ، افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازي ، ارتقاي کیفیت فرآورده هاي نفتی تولیدي ، در نفت و گاز ، کاهش شدت 

افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و افزایش کارایی در بازار انرژي تأکید شده است . در این مطلب همچنین به راهبرد نگهداشت و افزایش

ظرفیت تولید نفت و گاز اشاره شده است 

تسریع در تکمیل فازهاي باقیمانده میدان گازي پارس جنوبی و اجراي پروژه هاي فشارافزایی ، توسعه صیانتی دیگر 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 (بلندمدت – وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت امور اقتصادي و دارایی ،

سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي) از جمله مهمترین این راهبرد ها است .  

در بحث اصالح نظام تأمین مالی ، افزایش تولید و بهره وري انرژي این گزارش نیز به تشکیل صندوق تولید و بهره وري انرژي با مأموریت تأمین

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 ،

حامل توسعه نیروگاه ها و طرح هاي ذخیره سازي گاز و برق با تجمیع درآمدهاي حاصل از اجراي طرح عادالنه سازي مرحله اي و تدریجی یارانه 

هاي انرژي اجراي طرح گواهی ظرفیت و صرفه جویی انرژي ، 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 (بلندمدت سازمان برنامه و بودجه ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت امور اقتصادي و دارایی و

معاونت حقوقی ریاست جمهوري) تنوع بخشی به روش هاي تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازي ، از مسیر مذاکرات راهبردي با

کشورهاي همسو و استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه براي تأمین مالی طرح هاي نفت و گاز اشاره شده است .  

مصرف انرژي اجراي طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل و تسریع در در بخش اصالح نظام تعرفه گذاري و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا 

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 مورد تاکید بوده است .  

در بحث پایداري منابع تأمین گاز و برق نیز مهم ترین اقدام ها شامل حفظ و توسعه بازارهاي گازي موجود و فعال سازي دیپلماسی منطقه اي با

کشورهاي ترکمنستان براي رفع اختالف هاي گازي ،
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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 همکاري هاي 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 و بازنگري طرح هاي جدید انرژي رسانی گاز و برق (بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژي مناطق مختلف کشور ،

طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژي) بوده است . در این گزارش به راهبرد توسعه عمودي زنجیره خوراك گاز و مایع پتروشیمی

نیز اشاره که اهم اقدام ها توسعه متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصوالت راهبردي از طریق اصالح تخفیف 

پلکانی خوراك با اصالح آیین نامه مصوب مربوط به تبصره اصالحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمندي یارانه ها ، اجراي جزء 4 بند (الف) ماده یک

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و وضع عوارض صادراتی محصوالت باالدستی یا خام پتروشیمی و توسعه

زیرساخت هاي صنعت پتروپاالیشگاهی و توسعه پارك ها و خوشه هاي محصوالت پرکاربرد و راهبردي صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت ملی

توسعه پتروپاالیشگاهی کشور از طریق ظرفیت هاي ساختاري موجود در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت ملی صنایع

پتروشیمی و اصالح اساسنامه هاي آنها ، با پیشنهاد قوانین الزم سازمان اداري و استخدامی ، وزارت نفت ، معاونت حقوقی ریاست جمهوري . نگاه

سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهاي جهانی خواهد بود
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سوخت را بیشتر می کند بحران اوکراین یارانه هاي 

 

افزایش خیره کننده قیمت هاي نفت که تحت تاثیر ممنوعیت واردات نفت روسیه روي داد ، ممکن است دولت ها را مجبور کند به جاي صرف هزینه

سوخت فسیلی اختصاص دهند تا از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه هاي انرژي براي مبارزه با تغییرات اقلیمی ، پول بیشتري براي یارانه هاي 

حمایت کنند .

به گزارش ایسنا ، حتی پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین ، افزایش هزینه هاي انرژي باعث شده بود با وجود اینکه کشورها با کنترل یارانه ها

در کنفرانس اقلیمی COP26 در نوامبر موافقت کرده بودند ، یارانه هاي جدید براي مصرف کنندگان اختصاص دهند بن کاهیل ، از برنامه امنیت

انرژي و تغییرات اقلیمی در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در این باره گفت : آخرین چیزي که دولت ها می خواهند انجام دهند افزایش

سوخت فسیلی است اما آنها ناچارند نسبت به شوك قیمت حساس باشند این یک مشکل اقتصادي است که باید هرگونه یارانه براي استفاده از 

اکنون با آن کلنجار بروند در شرایطی که آمریکا در راستاي تحریم ها علیه روسیه به تالفی حمله نظامی به اوکراین ، واردات نفت روسیه را ممنوع

کرد ، قیمت نفت به حدود 140 دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرد قیمت نفت سال میالدي گذشته که تقاضا از رکود دوران پاندمی به سرعت بهبود

پیدا کرد و از رشد عرضه پیشی گرفت ، افزایش پیدا کرد و نرخ رشد نرخ تورم سرعت بخشید قیمت زغال سنگ و گاز طبیعی نیز در رکورد به رکورد

باالیی رسیده است دولت ها از تخفیف هاي مالیاتی ، سقف قیمت و تدابیر دیگر براي کمک به مصرف کنندگان براي تحمل افزایش چشمگیر

قیمت هاي انرژي استفاده می کنند 

سوخت فسیلی را در سال 2020 کاهش دادند و یارانه هاي مصرفی طبق آمار آژانس بین المللی انرژي ، در دوران پاندمی قرنطینه ها تقاضا براي 

در سراسر جهان را به رکورد پایین 180 میلیارد دالر رساندند که تقریبا نصف سال پیش از آن بود اما هنگامی که تقاضا و قیمت ها بر مبناي ساالنه

رشد کردند ، یارانه ها نیز همپاي آنها افزایش پیدا کردند . آژانس بین المللی انرژي در نوامبر پیش بینی کرد که یارانه ها بیشترین نرخ رشد ساالنه را

در سال 2021 داشتند و به 440 میلیارد دالر رسیدند و آمار نهایی قطعا از این باالتر خواهد بود طبق اعالم این آژانس ، پیش بینی می شود

انرژي خورشیدي و بادي تجدیدپذیرها در هزینه هاي احیاي اقتصادي دولتی در سراسر جهان 42 میلیارد دالر دریافت کنند که عمده آن به 

فراساحلی تعلق خواهد گرفت سیاستمداران که نگران نارضایتی راي دهندگان کم بضاعت هستند ، به پرداخت پول دولت براي مشکل قیمت هاي

بنزین را براي باالتر انرژي در قالب یارانه متوسل شدند ژاپن در راستاي برنامه اضطراري براي جبران هزینه هاي فروشندگان عمده نفت ، یارانه 

سوخت را حدود پنج سنت بنزین و دیزل متوسل شد و قیمت ها در جایگاه هاي  توزیع کنندگان نفت افزایش داد سوئد به کاهش مالیات ها براي 

در هر لیتر کاهش داد و درآمد مالیاتی در سال 2022 به میزان حدود 257 میلیون دالر کاهش یافت انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا اسپانیا و

شماري دیگر از کشورها سقفی را براي افزایش قیمت برق تعیین کردند آژانس بین المللی انرژي در گزارش ساالنه دورنماي انرژي جهان اعالم کرد

هاي فسیلی هستند حرکت به سوي آینده مبتنی بر انرژي پایدار را به میزان سوخت ادامه مالیات ها و قیمت هاي ساماندهی شده اي که مطلوب 

سوخت به قابل مالحظه اي دشوار می کند و به سرمایه گذاري پاك آسیب می زند در کشورهاي بازار نوظهور یارانه ها براي به تعدیل قیمت هاي 

منظور اجتناب از نارضایتی عمومی در خصوص افزایش هزینه هاي انرژي استفاده می شوند دولت نیجریه که سال آینده انتخابات در پیش دارد ، با

وجود کسري بودجه باالیی که داشت ،
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سوخت عقب نشینی کرد اندونزي سال میالدي گذشته 83 79 تریلیون روپیه معادل 5 9 میلیارد دالر ماه گذشته از وعده پایان دادن به یارانه هاي 

سوخت و کپسول هاي پخت و پز خانگی اختصاص داد که بیش از 75 درصد نسبت به سال 2020 افزایش داشت لوردس سانچز ، مشاور براي 

سوخت سیاست ارشد در موسسه بین المللی توسعه پایدار در ژنو اظهار کرد : افزایش قیمت هاي انرژي فسیلی به احتماال افزایش یارانه هاي 

فسیلی را در پی دارد در سال 2020 فرصتی براي اصالحات یارانه هاي زیادي وجود داشت بعضی مانند هند این کار را انجام دادند اما کشورهاي

سوخت فسیلی حمایت کردند  معدودي از این فرصت استفاده کردمئ و در عوض از صنعت 

سوخت باالتري را تعیین کرده است و به قیمت هاي مرتبط با بازار چراغ سوخت را از سال 2017 کاهش داده و مالیات هاي  هند یارانه هاي 

سوخت را متوقف کنند واشنگتن نفت روسیه را هدف تحریم قرار داد سبز داد اما در نوامبر دولت از شرکت هاي نفتی دولتی خواست افزایش قیمت 

بنزین براي آمریکایی ها منتهی می شود . کاخ سفید و سران دموکرات کنگره ماه گذشته اما کاخ سفید هشدار داد این اقدام به افزایش قیمت هاي 

بنزین را به منظور کمک به جبران افزایش قیمت ها آغاز کردند  بررسی توقف مالیاتهاي فدرال براي 

مایکل ِزهر ، مشاور امور فدرال براي "اتحاد انرژي مصرف کننده" اعالم کرد سیاستگذاران گزینه هاي خوب معدودي براي پرداختن به تقاضاي باال

سوخت که باعث تغییر به سمت انرژي تجدیدپذیر نشده اند ، دارند . سوخت هاي پاك نمی تواند تامین شود و هزینه هاي باالتر  که هنوز توسط 

سوخت هاي فسیلی باشد انتهاي بر اساس گزارش رویترز ، تحلیلگران می گویند در بلند مدت افزایش قیمت ها می تواند عاملی براي رها کردن 

پیام
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سوخت خودرو نقش تایر در مصرف بهینه 

سوخت خودرو موثر هستند این ویژگی ها سوخت خودروها دارند پنج ویژگی اصلی در تایر بر مصرف  میثم زارع : تایرها نقش موثري در مصرف 

عبارتند از ساختار تایر ، اندازه تایر ، وضعیت فنی تایر ، فشار هواي تایر و شرایط مصرف تایر 

هر خودرو عالوه بر مقاومت در برابر حرکت که ناشی از مقاومت در برابر هوا است ، با مقاومت هاي دیگري نیز روبه رو است که هریک سهمی در

سوخت خودرو دارند .   مصرف 

این مقاومت ها عبارتند از : مقاومت در برابر نیروي ایرودینامیک خودرو ، اصطکاك داخلی خودرو ، مقاومت در برابر نیروي گرانشی و مقاومت در برابر

سوخت خودرو تامین می شود نیروي سکون . براي مقابله با هر یک از این نیروها به انرژي نیاز است و این انرژي از طریق 

سوخت خودروها دارند پنج ویژگی اصلی در تایر بر مصرف سوخت خودرو میثم زارع : تایرها نقش موثري در مصرف  نقش تایر در مصرف بهینه 

سوخت خودرو موثر هستند این ویژگی ها عبارتند از ساختار تایر ، اندازه تایر ، وضعیت فنی تایر ، فشار هواي تایر و شرایط مصرف تایر هر خودرو

عالوه بر مقاومت در برابر حرکت که ناشی از مقاومت در برابر هوا است ، با مقاومت هاي دیگري نیز روبه رو است که هریک سهمی در مصرف

سوخت خودرو دارند این مقاومت ها عبارتند از : مقاومت در برابر نیروي ایرودینامیک خودرو ، اصطکاك داخلی خودرو ، مقاومت در برابر نیروي

سوخت خودرو تامین می گرانشی و مقاومت در برابر نیروي سکون براي مقابله با هر یک از این نیروها به انرژي نیاز است و این انرژي از طریق 

اتالف انرژي حرارتی هیسترزیس اتالف انرژي به صورت حرارتی صورت می پذیرد به این  شود هنگام حرکت خودرو ، به دلیل فشردگی تایرها ، 

می گویند هر قدر اتالف حرارتی تایر بیشتر باشد میزان کشانش و کنترل تایر روي سطح جاده بیشتر می شود ، اما از سوي دیگر موجب افزایش

سوخت خودرو می شود به طور یقین مواد و االستومرهاي به کار رفته در ساخت تایر نقش بسیار مهمی در تعیین و کنترل هیسترزیس یک مصرف 

سوخت خودرو متاثر از مقاومت غلتشی تایر است مقابله با کلیه نیروهاي مقاومتی تایر به خود اختصاص می دهند مهم ترین تاثیر تایر بر مصرف 

سوخت سوخت خودرو را صرف می کند مقاومت غلتشی خود به تنهایی مسوول هدر رفتن 20 درصد از  در یک خودرو بیش از 80 درصد از 

سوخت گیري یک باك صرف مقابله با مقاومت غلتشی تایرها می شود تایرهاي رادیال به خودرو است این به این مفهوم است که از هر 5 باك 

نسبت بایاس به مقدار 20درصد مقاومت غلتشی کمتري دارند همچنین ضخامت کمتر رویه تایر و دیواره هاي آن موجب کاهش مقاومت غلتشی

سوخت خودرو می شوند از سوي دیگر هر چه وزن تایر کمتر باشد ، میزان مقاومت غلتشی کمتر خواهد بود لذا تایر و به دنبال آن کاهش مصرف 

مهندسان تایر با به کارگیري مواد نوین با کارآیی باالتر در تالشند که تایرهاي سبک تر با مقاومت غلتشی پایین تر بسازند از آنجا که رویه تایر 60

درصد مقاومت غلتشی را به خود اختصاص می دهد لذا طراحی یک رویه مناسب با مقاومت غلتشی پایین همواره در دستور کار مهندسان تایر است

این مهم با تغییرات در فرموالسیون آمیزه هاي الستیکی رویه تایر و همچنین طراحی الگوهاي (پترن) رویه و مهندسی ساخت مناسب آن امکان

پذیر است در تایرهاي نسل جدید که از آمیزه هاي پر شده با سیلیکا به جاي بخشی از دوده استفاده می شود مقدار مقاومت غلتشی تایر کمتر است

محیط زیست یاد می کنند در خصوص ساختار تایر باید گفت سوخت کمتر این تایرها ، از آنها با عنوان تایرهاي سبز یا دوستدار  به دلیل مصرف 

هرچه عرض تایر کمتر باشد ، محکم تر خواهد شد و این به معناي مقاومت غلتشی پایین تر است عرض کمتر تایر ،
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سوخت می شود تغییر عرض رینگ ها می تواند مقاومت ایرودینامیکی کمتر را نیز به همراه خواهد داشت که این خود نیز موجب کاهش مصرف 

باعث تغییر در استحکام تایر شود و در نهایت بر مقاومت غلتشی و تغییر شکل آن اثر گذارد تایرهایی که در سرویس قرار می گیرند با افزایش عمر

خود و کاهش عمق آجشان از میزان مقاومت غلتشی آنها کاسته می شود لذا می توان نتیجه گیري کرد که تایرهاي نو به دلیل عمق آج باالتر داراي

سوخت باالتر هستند اما یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر مقاومت غلتشی تایر میزان فشار باد داخلی آن است مقاومت غلتشی بیشتر و مصرف 

هرچه میزان فشار هواي تایر کمتر باشد ، تایر متراکم تر خواهد شد و زمانی که در تماس با سطح جاده قرار می گیرد ، فشاربیشتري به آج آن وارد

می شود نتایج نشان می دهند که کاهش 3 درصدي فشار هواي تایر موجب افزایش 6 درصدي مقاومت غلتشی تایر می شود کاهش فشار هواي

سوخت به میزان 43درصد است اما نحوه استفاده از تایر تایر به میزان یک bar به معناي افزایش 30 درصدي مقاومت غلتشی و افزایش مصرف 

سوخت خودرو دارد افزایش دماي محیط باعث کاهش مقاومت غلتشی تایر می شود دلیل آن نیز در شرایط سرویس نقش بسیار مهمی در مصرف 

سوخت خودرو افزایش فشار و رسیدن تایر به دماي بهینه است براساس مطالب خالصه اي که در این متن در خصوص تاثیر تایر بر میزان مصرف 

مطرح شد ، بهتر است تایرهایی خریداري شوند که مقاومت غلتشی پایینی دارند امروزه روي تایرها برچسبی تحت عنوان برچسب انرژي تایر نصب

می شود که سطوح مختلف تایرها را از دید مقاومت غلتشی طبقه بندي می کنند بر این اساس هر چه شاخص مقاومت غلتشی به A نزدیک تر

سوخت کمتر است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات باشد آن تایر داراي مقاومت غلتشی پایین تر و مصرف 

محیط زیست وزن کلیدي : انرژي جاده خودرو 
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ژئوپلیتیک انرژي چگونه به جهان ما شکل می دهد؟

 

هلن تامپسون استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج مجله نیچر دنیاي اقتصاد : براي پیمودن مسیر طوالنی به سوي انتشار کربن صفر خالص ، محققان

بخش انرژي باید با درس هاي تاریخی مواجه شوند .  

با توجه به اینکه 84 درصد انرژي موردنیاز جهان کماکان به کمک نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ تامین می شود ، هنوز بخش اعظم فرآیند گذار به

منابع تجدیدپذیر در پیش است . این امر که آینده متفاوتی در پیش است ، به این معنا نیست که شرایط کنونی به سادگی تغییر خواهد کرد همچنین باید

سوخت هاي فسیلی به زودي از بین نخواهد رفت گفت که با توجه به طوالنی بودن فرآیند انتقال انرژي ، ژئوپلیتیک 

ژئوپلیتیک انرژي چگونه به جهان ما شکل می دهد؟ هلن تامپسون استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج مجله نیچر دنیاي اقتصاد : براي پیمودن

مسیر طوالنی به سوي انتشار کربن صفر خالص ، محققان بخش انرژي باید با درس هاي تاریخی مواجه شوند با توجه به اینکه 84 درصد انرژي

موردنیاز جهان کماکان به کمک نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ تامین می شود ، هنوز بخش اعظم فرآیند گذار به منابع تجدیدپذیر در پیش است

این امر که آینده متفاوتی در پیش است ، به این معنا نیست که شرایط کنونی به سادگی تغییر خواهد کرد همچنین باید گفت که با توجه به طوالنی

سوخت هاي فسیلی سوخت هاي فسیلی به زودي از بین نخواهد رفت براي نزدیک به 200 سال ، انرژي  بودن فرآیند انتقال انرژي ، ژئوپلیتیک 

در نقطه ثقل ژئوپلیتیک قرار داشته است رابطه میان اروپاي غربی و چین در سال 1839 ، همزمان با استقرار کشتی هاي بخار زغال سنگ بریتانیا

در جنگ تریاك اول ، به طور قطعی تغییر کرد این اقدام دروازه چین را براي قدرت هاي امپریالیستی باز کرد چرخش به نفت در قرن بیستم ، ایاالت

متحده را به قدرت برتر تبدیل کرد و زوال قدرت هاي بزرگ اروپایی آغاز شد در دهه گذشته ، ایاالت متحده و روسیه مانند آنچه براي نفت در قرن

گذشته اتفاق افتاد ، در حال رقابت بر سر فروش گاز به اروپا هستند مساله انرژي منجر به درگیري هاي ژئوپلیتیک چشمگیري می شود که عواقب

بعدي آنها تا دهه ها بر جاي می ماند براي مثال در بحران 1956 کانال سوئز ، دوایت آیزنهاور ، رئیس جمهور ایاالت متحده از توان مالی کشورش

براي توقف اقدام نظامی بریتانیا و فرانسه علیه مصر استفاده کرد آن هم در حالی که حمله به مصر در راستاي حفاظت از منافع انرژي اروپاي غربی

در خاورمیانه طراحی شده بود با این حال ، ایاالت متحده به دنبال محافظت از منافع خود در نیمکره غربی بود و اهمیتی به خواسته اروپایی ها نداد

در چنین شرایطی چند کشور اروپایی از ترس خیانت احتمالی متحد خود در ناتو ، به سوي نفت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي و روسیه کنونی

روي آوردند در دهه 1970 میالدي رابطه انرژي میان شوروي و اروپا به صادرات گاز نیز گسترش یافت از زمانی که والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور

روسیه براي اولین بار در سال 2008 در گرجستان به صراحت اعالم کرد که مرزهاي ایجاد شده در نتیجه انحالل اتحاد جماهیر سوسیالیستی

سوخت شوروي را نمی پذیرد؛ این وابستگی به انرژي روسیه ، سیاست اتحادیه اروپا در قبال مسکو را محدود کرده است همچنین منافع پیرامون 

هاي فسیلی باعث شده که چین و روسیه به متحدانی نزدیک تبدیل شوند در واقع ، تحقیقات انرژي از علم مواد گرفته تا مدل سازي انتشار گازهاي

گلخانه تا قیمت گذاري کربن ، بدون در نظر گرفتن چنین واقعیاتی تنها می تواند تصویري جزئی از مساله را نشان دهند در اوایل دهه 1990

میالدي ، بدیهی بود که پرداختن به تغییرات اقلیمی توسط عوامل ژئوپلیتیک محدود می شود و انتخاب منابع جدید انرژي براي توسعه ، پیامدهاي

ژئوپلیتیک به همراه خواهد داشت 

گازهاي گلخانه اي سر باز زد؛ زیرا تقریبا کل سناي آمریکا مدعی بود که این توافق آمریکا از تصویب پروتکل 1997 کیوتو در مورد انتشار 

تعهداتی بر آمریکا تحمیل می کند و چین به دلیل اینکه یک کشور در حال توسعه محسوب می شد ، از آن مستثناست و این اتفاق به زیان اقتصاد

انرژي هاي تجدیدپذیر را آغاز کرد و آمریکا خواهد بود . در همین حال ، دولت ائتالفی در سال 1998 تا 2005 در برلین حرکت خود به سمت 

کنارگذاشتن انرژي هسته اي را کلید زد که این امر باعث تعمیق وابستگی آلمان به گاز روسیه شد در همان زمان ،
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پوتین یک تالش استراتژیک 2 دهه اي براي حذف اوکراین از سیستم انتقال گاز روسیه به اروپا را آغاز کرد تغییرات اقلیمی ، انگیزه هاي جدي

براي همکاري میان رقباي ژئوپلیتیک و باالخص آمریکا و چین ایجاد می کند به رغم وخامت روابط چین و آمریکا از سال 2010 تاکنون؛ باراك

گازهاي گلخانه اي را منعقد کرد که مقدمه اي بر توافق اقلیمی اوباما در سال 2014 با شی جینگ پینگ ، رئیس جمهور چین توافق نامه انتشار 

پاریس در سال بعد بود با این حال ، همکاري آمریکا و چین از سطح ژئوپلیتیک فراتر نرفت در همان سال ، شی با پوتین براي ساخت خط لوله گاز

قدرت سیبري به توافق رسید این خط لوله در سال 2019 افتتاح شد و براي اولین بار مسکو گازش را به جاي غرب و اروپا به شرق فرستاد و چنین

چیزي براي چین حداقل به اندازه توافق اقلیمی با واشنگتن اهمیت دارد آمریکا و چین براي تولید زیرساخت هاي انرژي سبز مانند پنل هاي

خورشیدي ، توربین هاي بادي و تولید انبوه وسایل نقلیه برقی با هم رقابت می کنند حزب کمونیست چین در سال 2015 طرح «ساخت چین

2025» را رونمایی کرد تا این کشور به یک ابرقدرت با فناوي پیشرفته و اطمینان از تولید 70 درصد از منابع اصلی موردنیاز خود تبدیل کند و همین

امر منجر به تخاصم تجاري و فناوري میان آمریکا و چین در دوران ترامپ شد این ترس در واشنگتن وجود دارد که عصر انرژي سبز ، عصر چین

انرژي هاي تجدیدپذیر شدیدا به مواد معدنی خاکی کمیابی بستگی دارد که تقریبا چین به طور کامل بر آنها مسلط است باشد زیرساخت هاي 

دنگ شیائوپنگ ، رهبر سابق حزب کمونیست چین زمانی به طعنه گفت : «خاورمیانه نفت دارد و چین مواد معدنی و خاك کمیاب » در طول دهه

گذشته نیز چین نشان داده که از کنترل خود بر چنین منابعی ، به عنوان یک سالح ژئوپلیتیک استفاده می کند و در سال 2010 ، پس از درگیري در

مورد صید ترال در دریاي چین شرقی ، ممنوعیت صادرات همه مواد کمیاب معدنی به ژاپن را اعمال کرد براي ایاالت متحده ایجاد یک صنعت

داخلی حول استخراج فلزات فناوري به یک ضرورت ملی تبدیل شده است به سادگی باید گفت که هیچ راهی وجود ندارد تا دولت ها یا دانشمندانی

که به آنها مشاوره می دهند؛ بتوانند در مورد گذار انرژي ، بدون داشتن یک استراتژي واقع بینانه براي مشکالتی که تاریخ به ما می گوید ژئوپلیتیک

و فناوري منابع انرژي قدیم و جدید ایجاد می کنند ، جدي باشند تا زمانی که شهروندان به عنوان مصرف کنندگان انرژي ، دانشمندان و جامعه

شناسان و همچنین دولت ها با این مشکالت روبه رو نشوند ، شرایط روز به روز براي انتقال و گذار انرژي سخت تر خواهد شد این مطلب برایم مفید

است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي جهان کربن گاز نفت
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چین جاي غول هاي نفتی غربی در روسیه را می گیرد

ایسنا : خروج شرکت هاي نفتی غربی از روسیه پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین ، خالئی را ایجاد کرده که چین به شدت عالقه مند است پر کند 

پایگاه خبري آمریکایی بلومبرگ اخیرا به نقل از منابع آگاه نوشت : در بحبوحه خروج شرکت هاي اروپایی و آمریکایی از روسیه ، شرکت هاي چینی

درصدد برآمده اند جاي آنها را بگیرند . طولی نخواهد کشید که این اتفاق بیفتد عالوه بر این ، شرکت هاي چینی برخالف همتایاي و رقیبان غربی خود

واقع بین هستند 

بنابراین پس از اینکه شرکت هاي بریتیش پترولیوم ، شل و تقریبا همه شرکت ها به جز توتال انرژیز پس از بحران اوکراین ، روسیه را ترك کردند ،

شرکت هاي انرژي چینی دولتی به فکر رفتن به روسیه افتاده اند .

دستاورد جنگ در اوکراین براي پکن چین جاي غول هاي نفتی غربی در روسیه را می گیرد ایسنا : خروج شرکت هاي نفتی غربی از روسیه پس از

حمله نظامی مسکو به اوکراین ، خالئی را ایجاد کرده که چین به شدت عالقه مند است پر کند پایگاه خبري آمریکایی بلومبرگ اخیرا به نقل از

منابع آگاه نوشت : در بحبوحه خروج شرکت هاي اروپایی و آمریکایی از روسیه ، شرکت هاي چینی درصدد برآمده اند جاي آنها را بگیرند طولی

نخواهد کشید که این اتفاق بیفتد عالوه بر این ، شرکت هاي چینی برخالف همتایاي و رقیبان غربی خود واقع بین هستند بنابراین پس از اینکه

شرکت هاي بریتیش پترولیوم ، شل و تقریبا همه شرکت ها به جز توتال انرژیز پس از بحران اوکراین ، روسیه را ترك کردند ، شرکت هاي انرژي

چینی دولتی به فکر رفتن به روسیه افتاده اند به گفته منابع آگاه ، دولت چین سرگرم گفت وگو با چهار شرکت دولتی درباره خرید سهم در شرکت

هاي نفت و فلزات روسیه است این نهادها شامل شرکت ملی نفت چین (CNPC) ، شرکت پتروشیمی چین (سینوپک) ، شرکت آلومینیوم و گروه

فلزات معدنی چین هستند مذاکرات بین شرکت هاي چینی و روسی در جریان است و اگرچه گفتن اینکه مذاکرات مذکور به قرارداد ختم می شوند ،

هنوز زود است ، با این حال احتمال توافق زیاد است این یکی از واضح ترین نمونه هاي مزایاي دوجانبه است چین به مواد خام براي رشد اقتصادي

نیاز دارد و روسیه به مواد خام و پول نیاز دارد این یک وضعیت برد برد است و احتماال دستاوردهاي مهمی دارد و مبادالت غیردالري میان دو کشور

را تحکیم می کند و سلطه جهانی دالر را به مرور زمان تضعیف کرده و دو کشور را در برابر تحریم هاي آتی در امان نگه می دارد روسیه پیش از

این هم پرداخت به یوآن را براي صادراتش به چین قبول می کرد و اکنون شرکت هاي روسی به دنبال افتتاح حساب در بانک هاي چین هستند

چند بانک روسی هم در حال بررسی سوئیچ به سیستم پرداخت کارت یونیون پی (Union Pay) چین پس از توقف فعالیت شرکت هاي ویزا و

مسترکارت هستند خرید سهام شرکت هاي نفتی و فلزات روسیه توسط شرکت هاي چینی فرآیند مذکور را تقویت خواهد کرد تحلیلگران سال

هاست درباره تالش هاي چین براي بین المللی کردن یوآن می نویسند بر هیچ کس پوشیده نیست که این اقدام ، بخشی از برنامه هاي چین براي

توسعه جهانی است که دولت هاي غربی را نگران کرده است با این حال به نظر می رسد این دولت ها در حال تسهیل توسعه نفوذ چین هستند موج

تحریم ها علیه روسیه با هدف تنبیه کرملین و مردم روسیه براي حمله به اوکراین به راه افتاده است با این حال یکی از پیامدهاي ناخواسته بزرگ

این تنبیه ، نزدیک کردن روسیه و چین به یکدیگر است این اتفاق چندان به مذاق بروکسل ، لندن یا واشنگتن خوش نمی آید زیرا اروپا و آمریکا با

هزینه هاي باالي انرژي دست و پنجه نرم می کنند که نرخ تورم را باالتر برده است در حالی که آنها صرف میلیاردها دالر هزینه براي گذار به سوي

سوخت هاي فسیلی براي تامین تقاضاي موردنیازش انرژي هاي پاك را برنامه ریزي کرده اند چین عطش سیري ناپذیري براي انرژي دارد و از 

استفاده می کند برخالف دولت ها در اروپا و آمریکا ، پکن هیچ عجله اي براي کاهش آالیندگی ندارد این کشور رسیدن به سطح کربن خنثی تا

سال 2060 را هدف گذاري کرده است و اگر روسیه به دلیل تحریم ها نفت خود را با تخفیف بفروشد ، در این صورت براي خریداران چینی بهتر

خواهد بود آنچه که حتی براي چین بهتر خواهد بود ، گرفتن جاي بی پی به عنوان سهامدار در غول نفتی روس نفت است بعضی از ناظران صنعت

که حافظه شان یاري می کند ،
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به خاطر دارند که سهام روس نفت تنها عاملی بود که مانع متضرر شدن بی پی در دوران رکود نفتی شد که به لطف سیستم مالیاتی روسیه و نرخ

مبادله روبل در برابر دالر بود همچنین گذار به سوي انرژي پاك در هر دو سوي آتالنتیک ، فلزات را از نظر اهمیت در کنار نفت و گاز قرار می دهد

چین به مدد ظرفیت پاالیش عناصر خاکی نادر ، در زمینه مواد معدنی استراتژیک برتري دارد و اکنون می تواند حضورش در آلومینیوم و نیکل را هم

گسترش دهد بر اساس گزارش اویل پرایس ، همه این موارد به شکل قابل توجهی به ضرر غرب است در واقع براي برخی از افراد ، سناریوي

شراکت روسیه و چین در مقوله کابوس قرار می گیرد با این حال این غرب بوده که با نادیده گرفتن پیامدهاي اقداماتش ، زمینه این شراکت را فراهم

کرده است همان طور که می دانیم همه اقدامات پیامدهایی دارند که اغلب ناخواسته و براي عامالن آنها ، آسیب رسان هستند این مطلب برایم مفید

است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي پکن جنگ چین روسیه
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سیماي انرژي ایران در 1400

 

بهاره چراغی : بخش انرژي ایران دچار معضالت بسیاري است؛ اما مشکالت بخش انرژي کشور با مشکالت بخش هاي دیگر اقتصادي بی ارتباط نبوده

و به طورکلی ، مستقل از راهبرد و سیاست هاي نادرست اقتصادي کشور نیست .  

تحلیلگران بخش انرژي کشور معتقدند ، دولت ها در ایران اغلب نفت و گاز را که منبع پایان پذیر انرژي فسیلی است ، وسیله اي براي کسب درآمد آسان

ارزي و ریالی فرض کرده اند و تمام هم و غمشان ، استخراج این منابع و فروش و صادرات آنها و صرف کردن منابع مالی حاصل از آن است .

سیماي انرژي ایران در 1400 بهاره چراغی : بخش انرژي ایران دچار معضالت بسیاري است؛ اما مشکالت بخش انرژي کشور با مشکالت بخش

هاي دیگر اقتصادي بی ارتباط نبوده و به طورکلی ، مستقل از راهبرد و سیاست هاي نادرست اقتصادي کشور نیست تحلیلگران بخش انرژي کشور

معتقدند ، دولت ها در ایران اغلب نفت و گاز را که منبع پایان پذیر انرژي فسیلی است ، وسیله اي براي کسب درآمد آسان ارزي و ریالی فرض کرده

اند و تمام هم و غمشان ، استخراج این منابع و فروش و صادرات آنها و صرف کردن منابع مالی حاصل از آن است در این بین ، سیاست هاي اشتباه

حامل هاي انرژي و رابطه مالی نادرست با بخش نفت و گاز موجب شده است تا سرمایه گذاري درستی در بخش فناوري هاي تولید قیمت گذاري 

مصرف انرژي انجام نشود این در حالی است که در دنیاي پیشرفته امروز ، کشورها به دنبال تدوین و اجراي سامانه هاي یکپارچه انرژي هستند و 

«باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز ، با ارائه نظرات و تحلیل هاي صاحب نظران انرژي کشور ، عالوه بر اینکه اتفافات و رویدادهاي حوزه انرژي

ایران در سال 1400 را زیر ذره بین قرار داده ، به چند پرسش بنیادین نیز پاسخ داده است در این پرونده ، مهم ترین فرصت ها و تهدیدهاي بخش

انرژي ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي ایران درآمد

دولت نفت و گاز
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فارس نیوز

هشدار رشد مصرف برق با جلوگیري از تغییر ساعت رسمی کشور

 

طرح مجلس شوراي اسالمی مبنی بر جلوگیري از تغییر ساعت رسمی کشور در ابتداي فروردین ماه سال 1401 ، در شرایط کنونی صنعت برق به اندازه

تولید نیروگاه هاي برقابی به مصرف اضافه می  کند و می  تواند مقدمات خاموشی برق را مهیا کند .

بر خالف انتظار فضاي کارشناسی شکل گرفته کشور در حال حاضر طرح جلوگیري از تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که به تیتر بحث داغ

مجلس شوراي اسالمی بدل شده و قرار است پس از بررسی بودجه به این موضوع رسیدگی شود این طرح در مجلس شوراي اسالمی موافقان و

مخالفان زیادي دارد موافقان این طرح از آثار اجتماعی و روانی مسئله تغییر ساعت در ابتداي فصل بهار می گویند و معتقدند ، اروپایی ها به عنوان

مبدع این مسئله سیاست تغییر ساعت را کنار گذاشته اند در همین راستا ، غالمرضا منتظري ، نماینده مردم گرگان در مجلس شوراي اسالمی به

عنوان موافق عدم تغییر ساعت گفته است : «آنچه که از شرایط فعلی جامعه برمی آید این است که مردم نیز از این تغییر ساعت خسته شده اند و

حامل هاي انرژي طرف خواهان ثبات در این حوزه هستند » از سوي دیگر مخالفان نیز اعتقاد دارند ، این کار در شرایط فعلی که با ناترازي در 

هستیم ، به دلیل افزایش فعالیت در ساعتی که نمی توان از نور طبیعی استفاده کرد ، ضربات جبران ناپذیري به اقتصاد کشور وارد می کند بر این

اساس ، نصراهللا پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفته است : «تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی

کشور ، امروز در اولویت هاي اصلی کشور قرار ندارد » *صفر تا صد تاریخ تغییر ساعت برق در کشور چنین فضاي شکل گرفته در افکار عمومی

شاید دور از انتظار باشد ، اما جالب است بدانیم ، ماجراي تغییر ساعت در کشور ما قصه دور و درازي دارد و این اولین بار نیست که بحث پیرامون

این مسئله تبدیل به مسئله می شود 

بر اساس سوابق موجود ، مسئله تغییر ساعت رسمی کشور به جلسه هیئت وزیران به تاریخ 23 مرداد ماه سال 1370 برمی گردد ، جایی که در

حکمی که به امضاي حسن حبیبی ، معاون اول وقت رئیس جمهور رسیده است ، مقرر شده که ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول

فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت 24 روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده شود .  

این مصوبه 14 سال برقرار بود و سرانجام در سال 1384 یک بار ابطال شد و پس از 15 سال شرایط براي تغییر ندادن ساعت مهیا شد ، در آن بازه

زمانی دلیل اصلی عقب نکشیدن ساعت از سوي سخنگوي وقت دولت ، سردرگمی بخش هاي زیادي از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور و

عدم وجود بررسی هاي دقیق و کارشناسانه براي تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت اعالم شد . در نهایت در روز 31 مرداد

1386 قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و دولت مکلف شد بار دیگر

نسبت به تغییر ساعت در ابتداي فصل پاییز و بهار اقدام کند و دولت نیز با تاخیر یک سال نسبت به انجام این قانون مبادرت کرد 

*تغییر ساعت در شرایط فعلی چه خساراتی به دنبال دارد؟ با توجه به این تاریخچه جذاب مسئله تغییر ساعت ، این سوال پیش می آید که آیا انجام

چنین کاري در شرایط فعلی به صالح کشور است ، یا خیر؟ در پاسخ به این سوال ابتداي باید بدانیم ، علت اصلی مخالفان این طرح پیرامون این

مسئله چیست؟ یکی از محکمترین استدالل هاي مخالفت با تغییر ساعت ، مسئله افزایش فعالیت فضاي رسمی کشور است که اگر تغییر ساعت

اتفاق نیفتد ، بخش قابل توجهی از این فعالیت به زمان تاریکی شب پس از غروب آفتاب انتقال پیدا خواهد کرد زمانی که شاهد این مسئله باشیم ،

حامل هاي انرژي به خصوص برق بیشتر شده و همین مسئله می تواند زمینه افزایش مصرف برق را مهیا کند . نیاز به استفاده از 
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طبیعتا افزایش مصرف برق نسبت به شرایط متفاوت اثر متفاوتی بر فضاي اقتصادي کشور دارد 

به عبارت دیگر اگر کشور ما با شرایط ناترازي تولید و مصرف این حامل انرژي دست و پنجه نرم نمی کرد و توان پاسخگویی به هر نیازي را داشت ،

مسئله افزایش مصرف به واسطه عدم تغییر ساعت تاثیر قابل توجهی بر میزان استفاده از برق نداشت ، اما در حال حاضر شرایط کشور به گونه اي

نیست که با ناترازي تولید و مصرف برق دست و پنجه نرم نکنیم .  

*جلوگیري از تغییر ساعت رسمی کشور منجر به قطعی برق می شود در همین رابطه ، مهدي بهزادي ، کارشناس حوزه برق در گفتگو با خبرنگار

اقتصادي خبرگزاري فارس ، گفت : «سال گذشته ناترازي تولید و مصرف برق کشو به 18 هزار مگاوات رسید که در تاریخ بی سابقه بود ، این

شرایط در سال جاري نیز تکرار می شود و اگر ما تغییر ساعت را اعمال نکنیم نزدیک به 1500 مگاوات به این ناترازي اضافه خواهد شد .  

» بهزادي در بیان اینکه جلوگیري تغییر ساعت کشور ، بخشی از اقدامات وزارت نیرو در جهت جلوگیري از خاموشی را بی اثر می کند ، گفت :

«مطابق اطالع ما در حال حاضر وزارت نیرو با تالش بسیاري قصد جلوگیري از خاموشی اوج بار فصل زمستان را در دستور کار خود قرار داده است ،

اما طرح مجلس راجع به جلوگیري از تغییر ساعت می تواند این تالش را خنثی کند . » فارس ، میزان افزایش مصرف ایجاد شده ناشی از عدم تغییر

ساعت به اندازه کل برنامه ریزي تولید نیروگاه هاي برقابی کشور است و تصویب چنین طرحی آن هم در شرایط فعلی می تواند مقدمه خاموشی برق

تلقی شود منبع : فارس باشگاه خبرنگاران جوان وب گردي وبگردي
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مرور زیرساخت هاي انرژي در سند تحول دولت مردمی

 

نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی با کوشش جمعی از نخبگان تنظیم و با هدف اعمال نظارت هاي مردمی و برخورداري از دیدگاه هاي

اندیشمندان و صاحب نظران منتشر شد .

 

به گزارش شانا ، در فصل چهارم این سند تحول ، به زیرساخت هاي حوزه انرژي اشاره شده که به شرح زیر است : در این گزارش همچنین بر

نشانگرهاي وضع مطلوب از جمله افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازي ، افزایش توان تولید گاز سبک ، افزایش ظرفیت نامی نصب شده

تولید برق ، افزایش بهره وري تولید برق ، افزایش ظرفیت تولید انرژي هاي غیرفسیلی ، ارتقاي شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز ، کاهش

مصرف انرژي ، افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازي ، ارتقاي کیفیت فرآورده هاي نفتی تولیدي ، افزایش ظرفیت تولید شدت 

محصوالت پتروشیمی و افزایش کارایی در بازار انرژي تأکید شده است .  

در این مطلب همچنین به راهبرد نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز اشاره شده که اهم اقدام هاي این بخش به شرح زیر است : تسریع

در تکمیل فازهاي باقیمانده میدان گازي پارس جنوبی و اجراي پروژه هاي فشارافزایی ، توسعه صیانتی دیگر 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 (بلندمدت – وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت امور اقتصادي و دارایی ، سازمان

برنامه و بودجه و بانک مرکزي) .  

در بحث اصالح نظام تأمین مالی ، افزایش تولید و بهره وري انرژي این گزارش نیز به این موارد اشاره شده است : تشکیل صندوق تولید و بهره

وري انرژي با مأموریت تأمین 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 برق با تجمیع درآمدهاي حاصل از اجراي طرح عادالنه سازي مرحله

حامل هاي انرژي اجراي طرح گواهی ظرفیت و صرفه جویی انرژي ، اجراي طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در اي و تدریجی یارانه 

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 (بلندمدت سازمان برنامه و بودجه ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت امور

اقتصادي و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوري) تنوع بخشی به روش هاي تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازي ، از مسیر

مذاکرات راهبردي با کشورهاي همسو و استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه براي تأمین مالی طرح هاي نفت و گاز .  

مصرف انرژي موارد زیر آمده است : 1 اجراي طرح هاي جمع آوري در بخش اصالح نظام تعرفه گذاري و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا 

گازهاي مشعل و تسریع در واگذاري جریان هاي گازي بالتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصالح قیمت گذاري 2 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 .  

در بحث پایداري منابع تأمین گاز و برق نیز مهم ترین اقدام ها این گونه بیان شده است : 1 حفظ و توسعه بازارهاي گازي موجود و فعال سازي

دیپلماسی منطقه اي با کشورهاي ترکمنستان براي رفع اختالف هاي گازي ، آذربایجان براي توسعه تعامالت گازي و واردات ،
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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 همکاري هاي گازي . 2 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 3 بازنگري طرح هاي

جدید انرژي رسانی گاز و برق (بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژي مناطق مختلف کشور ، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به

منابع انرژي) در این گزارش به راهبرد توسعه عمودي زنجیره خوراك گاز و مایع پتروشیمی نیز اشاره که اهم اقدام ها به شرح زیر است : 1 توسعه

متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصوالت راهبردي از طریق اصالح تخفیف پلکانی خوراك با اصالح آیین نامه مصوب مربوط به تبصره

اصالحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمندي یارانه ها ، اجراي جزء 4 بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت و وضع عوارض صادراتی محصوالت باالدستی یا خام پتروشیمی 

2 توسعه زیرساخت هاي صنعت پتروپاالیشگاهی و توسعه پارك ها و خوشه هاي محصوالت پرکاربرد و راهبردي صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت

ملی توسعه پتروپاالیشگاهی کشور از طریق ظرفیت هاي ساختاري موجود در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت ملی صنایع

پتروشیمی و اصالح اساسنامه هاي آنها ، با پیشنهاد قوانین الزم سازمان اداري و استخدامی ، وزارت نفت ، معاونت حقوقی ریاست جمهوري . نگاه

سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهاي جهانی کد خبر 454626
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در نشست کمیته تغییر اقلیم و کاهش کربن اعالم شد/براي جلوگیري از آلودگی کربن باید به
بهینه سازي مصرف توجه شود انرژي هاي نو و 

 

گازهاي گلخانه اي کشور در باره زمانی 1380تا 1396 در کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژي اتاق ایران عنوان شد که میزان انتشار 

، دو برابر شده و باید اصالح این روند باید به انرژي هاي نو توجه شود .

کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژي اتاق ایران برگزار شد 

در ابتداي این نشست ، رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران با اشاره به اهمیت میزان کاهش کربن در کشورهاي مختلف ، گفت : دي اکسید کربن

محیط زیست را به جایی زیست گازهاي گلخانه اي در جهان است که جان بسیاري از افراد را به صورت ساالنه می گیرد و  اصلی ترین بخش 

ناپذیر تبدیل می کند . آرش نجفی ادامه داد : کشورها و شرکت هایی که کربن را وارد جو زمین می کنند باید بهاي آن را بپردازند ، این قیمت

گذاري می تواند انگیزه اي براي آن ها باشد تا به راهکارهاي جایگزین کربن روي بیاورند 

محیط بهینه سازي انرژي را یکی از راه حل هاي جلوگیري از آلودگی  انرژي هاي تجدیدپذیر و  رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران تولید 

انرژي هاي تجدیدپذیر هنوز به انرژي پایدار تبدیل نشده ولی باید در این مسیر تالش شود و کارهاي مطالعاتی و زیربنایی زیست عنوان کرد؛ اگر 

حوزه انرژي انجام شود . بعد از آن فرهاد قلیچ خانی ، عضو کمیسیون انرژي اتاق ایران گفت : قیمت تمام شده کاال و محصوالت باید شامل تولید

کربن هم بشود و باید این ایده را ابتدا در دانشگاه تبیین کنیم در ادامه ، حمیدرضا صالحی ، نایب رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران تصریح کرد :

بهینه سازي انرژي و بازار کربن تمرکز کنیم باید نگاه را از هزینه اي به سرمایه گذاري تغییر دهیم باید براي رفع این مشکالت روي بازار 

براساس اظهارات صالحی تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش هاي دنیاي صنعتی از موضوعات مهمی است که باید مقابله با آن در دستور کار جدي

قرار گیرد براي حل این چالش می توان از فرصت هاي شغلی در کنار سرمایه گذاري و مفاهیم اقتصاد سبز استفاده کرد وي بابیان اینکه سهم بخش

گازهاي گلخانه اي معادل دوسوم کل انتشار آن در دنیا است ، گفت : با درك مشکالت موجود ، کارگروه انرژي و تغییر انرژي از میزان انتشار 

اقلیم را ایجاد کردیم و امیدواریم با همکاري دستگاه هاي ذي ربط امکان حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شود 

این فعال اقتصادي مأموریت کارگروه ایجادشده را بسترسازي براي افزایش آگاهی بخش خصوصی از تبعات منفی و مثبت تغییر اقلیم و آشنایی با

فرصت هاي سرمایه گذاري دانست و تصریح کرد : راه اندازي بازار کربن در راستاي توسعه صنایع و فناوري هاي دانش بنیان و اقتصاد کم کربن

جزو موضوعات بسیار مهمی است که در این کارگروه دنبال می شود . در ادامه این نشست رضا فالح ، کارشناس تغییر اقلیم از تصمیمات و تأثیرات

COP26 گفت او در ابتداي این گزارش درباره کنوانسیون تغییر اقلیم گفت که باهدف حفاظت از اقلیم براي نسل هاي آتی از طریق پایدارسازي

گازهاي گلخانه اي در جو زمین براي جلوگیري از مشکالت آتی آب وهوایی در جهان تأسیس شده که ایران در سال 1375 به عضویت این مقدار 

کنوانسیون درآمده است در این کنوانسیون کشورهاي توسعه یافته متعهد هستند به کاهش انتشار کربن ،
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تأمین منابع مالی و انتقال فناوري و ظرفیت سازي و کشورهاي درحال توسعه باید درباره انتشار کربن و اقدام براي کاهش آن گزارش هاي منظمی

ارائه کنند 

فالح در ادامه به موافقت نامه پاریس اشاره کرد : موافقت نامه پاریس در آذرماه 1394 در اجالس پاریس (COP21 2015) موردپذیرش شرکت

کنندگان در کنفرانس اعضا قرارگرفته از و سال 2020 به عنوان مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید چارچوب کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیم

UNFCCC براي دستیابی به اهداف کاهش انتشار و بحث سازگاري اجرایی می شود . فالح درباره اهداف توافق پاریس گفت : هدف اصلی

موافقت نامه پاریس ارتقاي فعالیت و عملیات مربوط به دسترسی به اهداف کنوانسیون در پاسخگویی جهانی در مقابل تهدیدات تغییرات اقلیمی است

که درنهایت باعث افزایش تاب آوري و توان سازگاري در قبال تغییرات اقلیمی و کاهش ریسک تهدید امنیت غذایی می شود او ادامه داد : از میان

197 عضو کنوانسیون ، تنها کشورهایی که تاکنون موافقت نامه پاریس به را تصویب نرسانده اند عبارت اند : از ایران ، لیبی ، اریتره و یمن موافقت

نامه پاریس اریتره برنامه مشارکت ملی NDC خود به را کنوانسیون ارائه نموده است عراق و ترکیه ، پیش از اجالس گالسکو به موافقت نامه

پاریس پیوستند در ادامه این گزارش فالح از اثرات تغییر اقلیم در ایران گفت : براساس نتایج مطالعات و مدل سازي هایی که توسط IPCC انجام

شده ، تغییرات اقلیمی در ایران طی 20 سال آینده ، پیامدهاي زیادي به دنبال خواهد داشت : که عبارت اند از متوسط میزان بارش 9 درصد کاهش

خواهد یافت متوسط دماي کشور حدود یک درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت تعداد بارش هاي سنگین و سیل آسا تا 40 درصد افزایش خواهد

یافت در ادامه تصریح کرد : تعداد روزهاي داغ (دماي بیش از 30 درجه سانتی گراد در) اکثر نقاط کشور افزایش می یابد و این افزایش در جنوب

شرق کشور (استان هاي سیستان و بلوچستان و کرمان) بیش از مناطق دیگر خواهد بود تعداد روزهاي یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش خواهد

یافت و بیشترین کاهش در شمال غرب کشور (استان هاي آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل) خواهد بود به گفته فالح تعداد روزهاي

خشک در اکثر نقاط کشور افزایش می یابد و مناطق غرب (استان هاي ایالم ، کردستان ، لرستان و کرمانشاه و) جنوب شرق (استان هاي سیستان و

بلوچستان و کرمان) بیشترین روزهاي خشک را تجربه خواهند کرد او ادامه داد : بروز خشک سالی و ایجاد چشمه هاي گردوخاك در کشور و منطقه

که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهاي غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است 

همچنین کاهش روان آب هاي سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برق آبی و فرسایش خاك و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور ، بروز مسائل

اجتماعی مانند تبعات اقتصادي در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي نامطلوب حاشیه

گازهاي نشینی از و دست رفتن سرمایه هاي روستایی از مشکالت تغییر اقلیم رد کشور است . به گفته فالح مطالعات نشان می دهد میزان انتشار 

گلخانه اي کشور طی سال هاي 1380 الی 1396 ، تقریبًا دو برابر شده است 

گازهاي گلخانه اي در یک کشور اجرا می شود ، به ویژه او درباره اقدامات مقابله اي هم گفت : سیاست ها و اقداماتی که براي کاهش انتشار 

سیاست هایی بر که تجارت بین کشورها تأثیرگذار است (مانند مالیات کربن ، تخصیص یا عدم تخصیص یارانه ها ، اصالحات انرژي ، سرمایه

گذاري هاي سبز ، استانداردها و معیارهاي مربوط به تجارت ، برچسب ردپاي کربن و غیره) می تواند منجر به تأثیراتی در اجراي اقدامات در همان

محیط زیست ، بهداشت و امنیت غذایی شود . فالح تأکید کرد : این کشور یا و در سایر کشورها مؤثر بر رشد اقتصادي ، توزیع درآمد ، اشتغال ، 

سوخت هاي فسیلی اثر منفی قابل توجهی خواهد داشت به موضوع براي کشورهاي درحال توسعه به ویژه کشورهاي صادرکننده و تولیدکننده 

صورت که این کشورها به از غیر آسیب پذیري ناشی از تغییرات اقلیمی ، با یک بار مضاعف فشار اقتصادي مواجه خواهند شد بر اساس تصمیمات

اتخاذشده در اجالس ها و نیز مفاد پروتکل کیوتو و موافقت نامه پاریس ، از کشورها خواسته شده است ، اجراي برنامه هاي کاهش انتشار به را نوعی

ترتیب دهند که اثرات نامطلوب اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادي کشورهاي درحال توسعه به را حداقل برساند 

او در آخر تصریح کرد : توافقات بین المللی مرتبط با موضوع تغییر اقلیم ،
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به ویژه موضوعات مورد مذاکره در COP26 ، کشورهاي عضو را در جهتی سوق می دهد که در راستاي تأمین منافع اقتصادي و تجاري خود ،

عالوه بر تدوین و تنظیم مقررات متناسب با اهداف این توافقات ، سایر کشورها را نیز ترغیب به رعایت و اجراي آن نمایند .  

فالح گفت : توجه جهانی به اثرات منفی تغییر اقلیم بر زندگی بشر ، روند توسعه استفاده از خودروهاي برقی و افزایش محدودیت هاي استفاده از

انرژي هاي تجدیدپذیر ، طرح هاي اتحادیه اروپا و برخی کشورها در راستاي وضع مالیات کربن و سوخت فسیلی ، طرح هاي استفاده از 

گازهاي گلخانه اي در سطح جهانی را ملموس تر می کند . کشور ایران با مکانیسم هاي بازاري تبادل انتشارات ، اهمیت موضوع کاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي ظرفیت بسیار خوبی در شرکت در مکانیزم هاي بازاري و غیر بازاري تبادل کربن خواهد داشتن پتانسیل باالي کاهش انتشار 

داشت با که تعلل در پیوستن به این همکاري ها از بهره مندي از منافع آن بی نصیب خواهد ماند

33



1400/12/28 - 1400/12/21گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

مهر

1400/12/21
06:57

اخبار مرتبط این خبر

مهر جهان اقتصاد

تابناك فصل تجارت

روزنامه شروع

دیار آفتاب

فصل تجارت

اترك نیوز

مصرف انرژي ، حلقه مفقوده اقدامات وزارت نفت مهر گزارش می دهد : /بهینه سازي 

 

سوخت است؛ بهینه سازي مصرف  به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در ماه هاي قبل مورد غفلت وزارت نفت قرار گرفته است ، موضوع 

موضوعی که با روند فعلی افزایش مصرف اهمیت ویژه اي در آینده پیدا خواهد کرد .

به گزارش خبرنگار مهر ، از روزهاي ابتدایی دولت سیزدهم وزارت نفت را می توان یکی از فعال ترین دستگاه هاي دولتی دانست عبور از چالش

سوخت نیروگاه ها و گذر از زمستان بدون خاموشی در کنار سرمایه گذاري هاي متعدد در طرح هاي توسعه اي هاي مختلف از جمله بحران تأمین 

نفت ، گاز و فراورده هاي نفتی و پتروشیمی نشان دهنده کارنامه قابل قبول وزارت نفت در این مدت است با این وجود یکی از مهمترین مسائلی که

مصرف انرژي است در واقع در بهینه سازي  اکثر وزراي نفت و نیروي کشور پس از درگیر شدن با طرح هاي توسعه اي از آن غافل می شوند ، 

مصرف گاز این سال ها همیشه تقاضا ، عرضه انرژي را به دنبال خود می کشانده و اراده اي براي نیافتادن به این تله وجود نداشته است افزایش 

سوخت در سال جاري به طور مثال در ماه هاي گذشته به گفته جلیل ساالري ، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش ، بیش از یک طبیعی و 

مصرف گاز خانگی نیز رکورد زد و به رقم سوخت مایع بیشتر ، یعنی معادل 18 5 میلیارد لیتر به نیروگاه ها تحویل داده شد همچنین  میلیارد لیتر 

692 میلیون متر مکعب رسید 

بنزین هم روند افزایشی دارد و کرامت ویس کرمی ، مدیرعامل شرکت پخش فراورده هاي نفتی پیش بینی کرده که میزان مصرف مصرف 

بنزین را از کشور ، آن هم در این شرایط افزایش بنزین در عید امسال به 100 میلیون لیتر در روز برسد؛ رقمی که می تواند درآمد صادراتی 

قیمت هاي جهانی سلب می کند و در آینده نزدیک هم ممکن است کشور را به وارد کننده فراورده هاي نفتی تبدیل کند . طبیعی است که افزایش

تولید فراورده هاي نفتی و گاز از طریق ساخت پتروپاالیشگاه ها و توسعه میادین یک امر ضروري است ، ولی باید توجه داشت اگر فکري به حال

روند مصرف نشود هر سرمایه اي که صرف تولید شود ، در داخل مصرف می شود و عایدي اقتصادي براي کشور نخواهد داشت لزوم پیوستگی

بهینه سازي را می توان به دو دسته ابزارهاي قیمتی و غیر قیمتی تقسیم ابزارهاي قیمتی و غیرقیمتی به طور کلی ابزارهاي مدیریت مصرف و 

کرد از جمله ابزارهاي قیمتی که وزارت نفت زمستان امسال از آن به خوبی استفاده کرد تنظیم تعرفه هاي گاز به نحوي بود که 75 درصد مشترکین

عادي تغییر قیمت نداشتند و گاز 25 درصد باقی مانده که مشترکین پرمصرف حساب می شدند گران شد این اتفاق قدمی مثبتی براي کنترل مصرف

بود تا جایی که به گفته جواد اوجی ، معادل یک فاز از پارس جنوبی صرفه جویی از همین محل رخ داد همچنین انتظار می رفت از ابزار قیمتی

مصرف گاز پتروشیمی ها و یارانه پنهان آن ها در الیحه بودجه استفاده شود و گاز آن ها معادل خوراکشان شود که دیگري نیز به منظور کاهش 

به دلیل مصالح بازار سرمایه این تصمیم متوقف شد و این نرخ معادل 40 درصد خوراکشان تنظیم شد به طور کلی تنظیم یارانه ، مالیات و عوارض را

مصرف انرژي ، نباید از ابزارهاي غیرقیمتی غافل شد ، زیر ا هر می توان از ابزارهاي قیمتی مهم دانست ولی با وجود اهمیت باالي این ابزارها در 

بهینه سازي انرژي از روي ناچاري نگاه نمی شود ، بلکه این اقدامات منشأ ابزار به میزان مشخصی می تواند از مصرف بکاهد در دنیا به حوزه 

سودآوري و اشتغال آفرینی باالیی شده است نصرت اهللا سیفی ،
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مصرف گاز باعث اشتغالزایی در بخش هاي بهینه سازي  سوخت در این باره می گوید :  بهینه سازي مصرف  مدیرعامل اسبق شرکت 

بهینه سازي مختلف می شود یعنی شما اگر کمی دقت کنید می بینید به اندازه هر وسیله گازي در بخش خانگی و اداري می توان یک پروژه 

تعریف کرد که بدین ترتیب تعداد زیادي از مهندسان و تکنسین ها و استادکاران ما مشغول به کار می شوند وي اضافه می کند : حجم سرمایه

بهینه سازي بسیار کمتر از هزینه هاي مربوط به توسعه میادین گازي است برآوردها نشان می دهد که به ازاي هر متر مکعب گذاري پروژه هاي 

بهینه سازي مصرف در بهینه سازي مصرف همان مقدار گاز است در نتیجه  گاز ، هزینه افزایش تولید گاز از طریق توسعه میادین گازي سه برابر 

بهینه سازي انرژي در حوزه ابزارهاي مقایسه با سایر راهکارها در اولویت باالتري از منظر اقتصادي قرار دارد بی اعتنایی وزارت نفت به موضوع 

رفع موانع تولید بود منطق این ماده غیرقیمتی یکی از گام هاي خوبی که دولت گذشته برداشت ولی آن را ناقص رها کرد ، تدوین ماده 12 قانون 

بهینه سازي مصارف آب اینگونه بود که وزارت نفت و نیرو با استفاده از روش هاي بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداري و تحویل(BOT) نسبت به 

و انرژي اقدام کنند و در عوض عایدي آن را از طریق کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده به دست بیاورند در این رابطه حمیدرضا صالحی

، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کلی این ماده قانونی گفت : در این رابطه متأسفانه در جایگاه خوبی

نیستیم و این ظرفیت 100 میلیارد دالري و 500 هزار میلیارد تومانی تفاهم نامه هایی که با بخش خصوصی امضا شد ، در حال هدر رفتن است 

سوخت جلسه اي گذاشته نشده و این موضوع از سمت معاونت بهینه سازي  وي با بیان اینکه تاکنون در این مورد از سمت وزارت نفت و شرکت 

علمی فناوري ریاست جمهوري پیگیري می شود ، افزود : باید یک نهاد مالی واسطی تعریف شود تا به محض اینکه پروژه تعریف شد و اهلیت

پیمانکار هم به تأیید رسید ، منابع را در اختیارش قرار دهد . صالحی تأکید کرد : تا زمانی که اقتصاد انرژي درست نشود پروژه ها جذاب نیسیتند و

دولت هم عالقه مند نیست که در آنها سرمایه گذاري کند و بخش خصوصی هم به عنوان سرمایه گذار زمانی ورود می کند که ببیند دولت بستر را

آماده کرده و بعضی از ریسک ها را پوشش داده است در پایان الزم به تأکید است ، هرچند اهتمام وزارت نفت به امر سرمایه گذاري در صنایع

بهینه سازي انرژي می تواند گریبانگیر این باالدست و پایین دست نفت و گسترش دیپلماسی انرژي قابل تقدیر است ، رها کردن موضوع 

صنعت در سال هاي آتی شود 

سوخت یکی از متأخرترین انتصابات اصلی وزارت نفت بود ، ولی تاکنون که بهینه سازي  گفتنی است با وجود آنکه انتصاب مدیرعامل شرکت 

چند ماه از این انتصاب گذشته است ، هیچ کنش اجرایی و حتی رسانه اي از این مجموعه مشاهده نشده و امید می رود که در آینده به این موضوع

نیز توجه جدي تري شود .
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اتالف انرژي در حل مسائل اشتباه

 

دکترنویدهاشمی طبا    موضوع محوري این یادداشت ، بیان این نکته است که بسیاري از نابسامانی ها ، در عدم تمرکز بر تعریف صحیح مسائل و پرداختن

به مسائل اشتباه طراحی شده ، ریشه دارند.

دکترنویدهاشمی طبا    موضوع محوري این یادداشت ، بیان این نکته است که بسیاري از نابسامانی ها ، در عدم تمرکز بر تعریف صحیح مسائل و

پرداختن به مسائل اشتباه طراحی شده ، ریشه دارند به این معنا که برخی مسائل ، یا به اشتباه طرح شده اند ، یا اصوال مسئله نیستند یا بخشی از

مسئله بزرگ تر دیگري هستند که با حل آن مسائل بزرگتر ، به خودي خود مرتفع خواهند شد پیش از پرداختن به مصداق ها و نیز آسیب شناسی و

پیشنهاد راهکار ، الزم به ذکر است که اصوال «مسئله» به معنی مدل کردن یک «مشکل» است در زبان انگلیسی ، البته به هردو این مفاهیم ،

«problem» می گویند در برگردان این مفهوم اما ، هرگاه که امري یا چیزي به نظر «اشتباه» بیاید ، می گوییم «مشکلی» روي داده است

هنگامی که آن مشکل را تعریف کنیم و به صورت سوالی مطرح نماییم و به دنبال مدل کردن و یافتن پاسخ آن سوال و نیز رفع آن ناهنجاري باشیم

، به آن «مسئله» می گوییم بنابراین ، به کار بردن کلمه «مسئله» ، به خودي خود راهکاري هوشمندانه است که نشان می دهد هدف ، «رفع آن

ناهنجاري» استو تنها بازگو کردن ، بزرگنمایی ، مقصریابی (یا مقصر تراشی) یا مصادره مطلوب از آن مشکل براي نفع شخصی و گروهی و نهایتا

حتی ، دامن زدن به آن مشکل مقصود و منظور نظر نیست باید اذعان نمود که براي حل مسائل در هر حوزه اي ، ده ها پارادایم ، مدل ، راهکار و

روش «شناخته شده» و «محک خورده» وجود دارند 

براي مثال ، رهیافت حل مسائل تحلیلی ، مدل حل مسائل خالقانه ، مدل حل مسائل فرد نیکوالس ، مدل حل مسائل ایده آل (IDEAL) ، روش

کپنرترگو ، فرآیند شش سیگما (DMAIC) ، مدیریت حل مسئله (AT&T) ، روش 12 مرحله اي مهندسی راه حل ، فرآیند نه گام نوآفرینی

(Synectics) و صدها مدل و روش دیگر ، همه به صورت آکادمیک و حرفه اي تعریف شده ان . مهندسان و مدیران با این راهکارها و روش ها

آشنایی کامل دارند و به طور گسترده در صنعت و عمران به کار می روند پس اشکال کار کجاست؟ چرا با «آگاهی از» و «آشنایی با» اینهمه روش

هاي حل مسائل ، اینچنین با مشکالت (به ظاهر) الینحل اجتماعی ، عمرانی ، اقتصادي و فرهنگی روبرو هستیم؟ به زعم صاحب این قلم ، طرح

«مسائل خطا» (wrong problems) از مهمترین دالیل نابسامانی هاست وقتی مسئله اي به خطا طرح شود ، هم از مسئله اصلی غافل می

شویم و هم توان خود را صرف حل مشکلی خیالی یا غیرواقع یا حداقل ، بخشی از یک مشکل کرده ایم متداول ترین اینها ، برخورد با معلول ها به

جاي علت هاست (رجوع شود به مقاله «اصالح نابکاري به جاي تحلیل بیچارگی» از این نویسنده) به عنوان شاهدي نزدیک و مثالی معلوم ،

آلودگی هوا ، ترافیک سنگین صبح و غروب ، چهره کالنشهر تهران را تجسم کنید مشکالتی که در نگاه اول می بینیم اعم از وضعیت ناهنجار 

نابسامان مشاغل کاذب «همه گیرشده» و نابسامانی هاي بسیار دیگر همه و همه نیاز به مدل شدن دارند اینها ، همه و همه مشکالتی است که هم

معلول اند و هم علت ترافیک ، هم معلول خیابان هاي بد طراحی شده با کشش نامناسب است؛ هم معلول جمعیت بسیار بیشتر از ظرفیت این

کالنشهر است؛هم معلول سیاست هاي توسعه ناهمگون شهرسازي از جمله ارتفاع گرفتن شهر و فروش تراکم و برج باغهاست؛ نهایتا معلول بی

فرهنگی در رانندگی و بسیار علل دیگر است از طرف دیگر ، همین ترافیک ، علت بسیاري از ناهنجاري هاي دیگر قلمداد می شود از جمله : فرسوده

شدن اعصاب و روان شهروندان ، هزینه باالي ایاب و ذهاب و تلف شدن بهترین ساعات مفید همشهریان عزیز ، فرسوده شدن و استهالك خودروها

، باال رفتن هزینه تمام شده کاال و خدمات و بسیاري پیامدها و عواقب دیگر سال ها پیش ،
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کالن شهرها داراي محدوده شهري و ارائه خدمات بودند که به نوعی حل مسئله اي خطا محسوب می شد 

در حاشیه شهرها ، حلبی آبادها و زورآبادها شکل گرفتند که چون خارج از محدوده بودند ، از خدمات شهري مانند جمع آوري زباله ها یا خدمات

بهداشتی و حتی خدمات اجتماعی ضروري مانند آب و برق هم محروم بودند و توجه کافی به مسائل ایمنی و سالمت و امنیت آن ها نمی شد و از

این رو ، زمینه ساز رشد انواع خالف ها و تبهکاري هامی شدند . بعد از حذف محدوده شهري ، که آن هم حل مسئله اشتباهی بود ، تهران به

سرعت از اطراف رشد کرد مدیران عالی ، با «حل اشتباه مسئله اي اشتباه» گمان کردند که «وقت ارتفاع گرفتن» تهران است مجتمع هاي مسکونی

انبوه در غرب و شرق و برج باغ ها (با نابودي باغ ها و ایجاد باغچه هاي کوچک در کنار کوه سیمان و آهن) در شمال شهر ساخته شدند این بار حل

اشتباه مسئله اي اشتباه ، آینده اي تلخ را براي شهر رقم زد حال آنکه با توجه به مدرن سازي روستاها و ایجاد رفاه و بهداشت و سرمایه گذاري

مطمئن و توانمندسازي روستاییان و ایجاد شبکه گسترده بهداشت و درمان و طرح هاي دیگر ، باید انگیزه مهاجرت کاهش می یافت در کنار این

طرح ملی ، باید شهرك هاي جدید که در آن ها همه گونه امکانات زندگی مدرن به همراه فرصت هاي شغلی مناسب فراهم بود ، ایجاد می شد

(فرصت هاي شغلی که محصوالت و خدمات جهانی نیز عرضه می کردند) به این صورت «مهاجرت معکوس» در کنار «تمرکززدایی» شکل می

گرفت مثال دیگر از مسائل به اشتباه طرح شده ، اصرار به فرزندآوري و تاهل «به هرقیمت ! » یا مشوق هاي کاذب و هیجانی است امري که به

جاي شکل گیري زندگی با ثبات و آرامش ، احتمال جدایی در همان سالهاي اول زندگی مشترك را افزایش می دهد و ازدیاد افراد شکست خورده در

شکل دادن زندگی خانوادگی (مطابق آمارهاي رسمی) ، از افزونی افراد مجرد ، «اختالل اجتماعی و روانی» بیشتري خواهد داشت 

در مقابل ، براي جوان و با طراوت نگه داشتن جامعه و میل به «زندگی مشترك پایا» ایجاد ثبات اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی ، ایجاد انگیزه

«ماندن در وطن و ساختن آن» براي جوانان و فارغ التحصیالن ، بازنمودن دایره تنگ مدیران و کم کردن تنگ نظري ها ، خصوصی سازي هاي

اصولی به جاي اختصاصی سازي ها ، حفظ ارزش پول ملی و اولویت دادن به منافع ملی ، مسائلی خواهند بود که «به درستی» طرح شده اند . مثال

ملموس دیگري نیز ارائه می شود که روشنگر «جمله کانونی» این یادداشت یعنی توجه به طرح و حل «مسائل صحیح» خواهد بود نگارنده ، چندي

پیش ، در خصوص «ربع قرن ممنوعیت استفاده از ماهواره» ، مقاله اي منتشر نمود در آن یادداشت به تفصیل ، بحث و بررسی شد که تصویب چند

هفته اي و سریع مصوبه و آیین نامه اي که آینده یک ملت را شکل می دهد ، چه پیامدهایی داشته است به طور مشخص ، از مهمترین وظایف

اخالقی والدین ، کنترل هوشمندانه برنامه هایی است که آسیب جدي روانی براي کودکان ایجاد می کنند؛ مانند صحنه هاي بسیار خطرناك و خشن

که فرزندان را پرخاشگر می کنند و صحنه هاي بسیار غیراخالقی ، که حداقل «بلوغ زودرس» به دنبال خواهند داشت براي حل این مسئله مهم ،

parenta) و کنترل والدین (monitoring) سالهاست که ابزارهاي کنترلی رسانه ها و دریافت کننده هاي دیجیتال وجود دارند و امکان نظارت

control) بر برنامه ها را به خوبی فراهم ساخته اند واضح است که تکنیک ها و ابزارهاي مرتبط با آن هاباید طی برنامه هاي منسجم و مدون در

مدارس ، رسانه هاي ملی و شبکه هاي اجتماعی به طور مفصل و با مصداق و مثال ، بحث شوند و کارگاه هاي آموزشی برقرار شوند متاسفانه ، به

دلیل همین مصوبه و تابو شدن ماهواره ، طی دهه هاي گذشته و براي چند نسل تربیت شده دهه هاي اخیر ، چنین آموزش ملی ضروري ، هرگز

مقدور نشده است باید به طور صریح بیان نمود که همگانی شدن آنچه جرم انگاري شده (یا جرم انگاري آنچه همگانی شده) تبعات و پیامدهاي

غیرقابل جبرانی دارد این یادداشت ، در همین جا به پایان می رسد ونه به طرح صیانت می پردازد و نه بیان مصادیق متعدد «مسائل به اشتباه طرح

شده» در حوزه هاي مختلف را در دستور کار دارد به عبارت دیگر ، تنها یادآوري ضرورت بررسی عواقب این گونه طرح مسئله ها و راهکار تعریف

«صحیح مسئله» رسالت این نوشتار بوده است و بیش از آن در قلمرو و حوصله آن نیست براي این کار البته ،
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دانشگاه ها و دپارتمان هاي تحقیق و توسعه ماموریت دارند که «سمپوزیوم هاي تخصصی» را برپا کنند و به تحلیل و بررسی و مدل سازي و رفع و

اتالف انرژي و زمان (که می توانسته براي حل رجوع مسائل مربوطه بپردازند اما باید بار دیگر تاکید نمود که تمرکز بر حل مسائل اشتباه غیر از 

مسائل صحیح به کار رود) ، باعث می شود که مسائل و مشکالت عدیده دیگر (شاید الینحل) بوجود آیند؛ که اگر این راه حل ها به کار نمی رفت ،

آن مشکالت نیز وجود نداشتند مطابق عادت مالوف ، امیدوارانه به حل موفقیت آمیز مسائل به درستی طراحی شده باور داریم و با شعري زیبا از

کیوان شاهبداغی ، این نوشتار را عطرآگین می کنیم : نه تو میمانی ، نه اندوه ، و نه هیچ یک از مردم این آبادي به حباب نگران لب یک رود قسمو

به کوتاهی آن لحظه شادي که گذشت : «غصه هم خواهد رفت» آنچنانی که فقط خاطره اي خواهد ماند لحظه ها عریانند؛ به تن لحظه خود جامه

اندوه مپوشان هرگز تو به آیینه ، نه ! آیینه به تو خیره شده ست؛ تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندیدو اگر بغض کنی ، آه از آیینه دنیا که چه ها

خواهد کرد گنجه دیروزت ، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف ! بسته هاي فردا همه : اي کاش اي کاش ! ظرف این لحظه ، ولیکن خالی ست

ساحت سینه؛ پذیراي چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید ، در این سینه بر او باز مکن تا خدا یک رگ گردن باقی ست تا خدا مانده ، به غم

وعده این خانه مده ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه : آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوي مطالب کذب ، توهین یا بی احترامی به اشخاص ،

قومیت ها ، عقاید دیگران ، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه هاي دین مبین اسالم باشد معذور است نظرات پس از تأیید در بخش روي خط

آفتاب روزنامه چاپ می گردد
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