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1401/02/18 - 1401/02/10فهرست اخبار

3 تقاضاي جهانی نفت در 5 سال آینده به اوج می رسد 14:21 شانا

6 کاهش مصرف آب و انرژي در کشاورزي؛/آخرین وضعیت پروژه کشت گیاهان با آب دریا در جنوب... 08:35 مهر

محی... بهینه سازي انرژي و  7 صنایع گزارش می دهد : /چرا بازار  18:02 خبرگزاري صنایع

11 افزایش 2 . 5 برابري تولید گاز در پارس جنوبی 13:25 دانش نفت

مصرف گاز طبیعی ... 14 مصرف روزانه گاز بخش خانگی به 600 میلیون مترمکعب می رسد؛/مردم در  13:25 دانش نفت

15 سهم 40 درصدي ایران از پرداخت یارانه گاز جهان 13:25 دانش نفت

17 حذف یارانه پنهان به نفع اقشار ضعیف است/لزوم نگاه راهبردي و جامع به اقتصاد کشور 10:43 ایران اکونومیست

18 آیا گازهاي آالینده زمین را می بلعد؟ 04:00 مشرق

20 رشد تقاضاي جهانی انرژي تا سال 2030 از رشد عرضه پیشی می گیرد 11:04 شانا

21 بازنگري در سیاست هاي کلی انرژي 09:31 آریا

محیط زیست است 22 مصرف بی رویه انرِژي زمینه ساز آسیب رساندن به  23:18 تسنیم

بنزین با کارت هوشمند سوخت/ اختالف قیمت 60 برابري گازوئیل ایران با ه... 23 کنترل قاچاق  19:32 خارگ نیوز

سوخت هاي فسیلی 24 ◄ راهکار تسریع در کاهش مصرف  12:23 تین نیوز

بهینه سازي مصرف موتورخانه واحدهاي مسکونی و تجاري در ... 29 ثبت 347 تقاضا براي اصالح و  ابتکار

30 وزیر نفت : مصرف محصوالت میعانات گازي خارج از الگوي مصرف کشور است؛/کل درآمد حاصل... عصر رسانه
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تقاضاي جهانی نفت در 5 سال آینده به اوج می رسد

شرکت تحقیقاتی مکنزي (Mackesy Company) ، هفته گذشته گزارش «چشم انداز انرژي جهان 2022» خود را منتشر کرد 

در این گزارش که با همکاري و مشارکت گروه هاي تخصصی این شرکت تهیه شده ، چشم انداز دقیقی از تقاضاي جهانی انرژي در 55 بخش ، بیش از

70 محصول انرژي و 146 کشور در قالب پنج سناریو ارائه شده است .

 

به گزارش شانا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت ، در این گزارش ، تحوالت انرژي در سه سناریو شامل «روند

کنونی» ، «دستیابی به تعهدها» و «شتاب بیشتر» به عنوان سنایوهاي اصلی بررسی و تحلیل شده است و در سناریوي «توقف حرکت» به شرایط

تغییر نکردن وضع موجود سیاست ها و در سناریوي «مسیر 1 . 5 درجه» به وضع ایده آل اهداف جاه طلبانه اقلیمی ، به عنوان معیار حد پایین و

باالي اجراي این سیاست ها پرداخته شده است در مقدمه این گزارش آمده است : «ما این چشم انداز بلندمدت انرژي را زمانی منتشر می کنیم که

بازارهاي جهانی انرژي با عدم اطمینان بی سابقه اي روبه رو هستند چشم انداز انرژي جهان تحت تأثیر افزایش نااطمینانی بازار به دلیل درگیري در

اوکراین قرار گرفته است پیش از آغاز درگیري ، افزایش تقاضاي جهانی انرژي سبب محدودیت عرضه و افزایش قیمت براي چند کاال شد ، افزون

بر این ، شتاب تغییر بلندمدت به سمت نظام هاي انرژي کم کربن از چندجنبه در حال افزایش است» سناریوهاي ارائه شده در این گزارش می تواند

به سنجش تأثیر تهاجم به اوکراین بر شتاب بلندمدت گذار انرژي کمک کند این درگیري تأثیرات فوري بر بازارهاي انرژي در سراسر جهان دارد

نااطمینانی ناشی از آن چیزي است که جهان براي مدت طوالنی شاهد آن نبوده است از این رو اکنون تعریف سناریوهاي بالقوه براي آینده انرژي

جهان ، با عدم قطعیت زیادي مواجه است 

بر اساس ارزیابی و الگوسازي انجام شده در گزارش یادشده ، پنج دیدگاه کلیدي درباره تحوالت آینده انرژي جهان قابل توجه است : 1ـ در حالی که

دولت ها و کسب وکارها به طور فزاینده اي متعهد به اهداف کربن زدایی می شوند ، بازارهاي انرژي با نوسان هاي شدید ناشی از تنش هاي

ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضاي انرژي مواجه شده است . درگیري در اوکراین و عوامل دیگر ، به ابهام ها درباره امنیت عرضه انرژي و با قیمت مقرون

به صرفه منجر شده است و در نتیجه قیمت هاي انرژي به مقدار قابل توجهی در بازارها افزایش یافته است از آنجا که از قبل ، بازارها به دلیل

افزایش تقاضا در دوران پسا کووید 19 ، تحت فشار افزایشی قرار داشت ، این وضع به شرایط افزایشی قیمت انرژي دامن زده است 

گازهاي گلخانه اي جهان 5 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافت و تقریبًا به سطوح قبل از در طول سال 2021 ، تقاضاي انرژي و انتشار 

گازهاي گلخانه اي مرتبط با بخش انرژي در سال 2021 ، حدود 33 گیگاتن برآورد شیوع کووید 19 بازگشت ، به طوري که مقدار انتشار جهانی 

می شود .  

در نشست بیست وششم اعضاي کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP26) ، در مجموع 64 کشور که 89 درصد از انتشار جهانی دي اکسید

کربن را تشکیل می دهند ، تعهد دادند به خالص انتشار صفر دست بایند ، ضمن اینکه مؤسسه هاي مالی و شرکت هاي بخش خصوصی نیز

همچنان به هدف گذاري بلندپروازانه براي کربن زدایی ادامه می دهند . 2ـ پیش بینی می شود که ترکیب جهانی انرژي به سمت برق تغییر کند تا

سوخت هاي مصنوعی می تواند 50 درصد از ترکیب انرژي را تشکیل دهد پیش بینی می شود تقاضاي برق تا سال 2050 ، برق ، هیدروژن و 

سوخت هاي مبتنی بر هیدروژن و هیدروژن به دلیل سال 2050 سه برابر شود ، زیرا برقی سازي بخش هاي مختلف شدت می گیرد و سهم بازار 

انرژي خورشیدي و بادي به ترتیب 5 و 8 برابر تا سال 2050 اجراي سیاست هاي کربن زدایی افزایش می یابد با توجه به اینکه نرخ تولید جهانی 

افزایش می یابد ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر در تولید جهانی برق تا آن زمان به 80 تا 90 درصد برسد تقاضاي هیدروژن در بخش هاي جدید پیش بینی می شود سهم 

سوخت هاي سازگار می تواند در سال 2050 به 350 تا 600 میلیون تن برسد (در مقایسه با 80 میلیون تن کنونی) انتظار می رود تقاضاي جهانی 

سوخت هاي مایع برسد 3ـ زمان پیش بینی شده براي رسیدن تقاضاي محیط زیست تا سال 2050 به 8 تا 22 درصد از کل تقاضاي  با 

سوخت هاي فسیلی به اوج خود ، همچنان نزدیک تر می شود پیش بینی می شود تقاضاي جهانی نفت در پنج سال آینده به اوج خود برسد بر

اساس سناریوهاي مسیر کنونی و دستیابی به تعهدهاي کاهش انتشار ، پیش بینی می شود اوج تقاضاي جهانی نفت در سال هاي 2024 تا 2027

اتفاق بیفتد که به طور عمده ناشی از جذب خودروهاي برقی در ناوگان خودرویی جهان خواهد بود تقاضاي جهانی زغال سنگ پیش تر و در سال

2013 به اوج خود رسید و پس از بازگشتی موقت در سال 2021 ، به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد پیش بینی می شود تا سال 2050 ، سهم

سوخت هاي فسیلی شامل نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ در سبد انرژي مصرفی جهان به 43 درصد کاهش یابد پیش بینی می شود تا سال

2035 ، تقاضاي جهانی گاز طبیعی در همه سناریوها 10 تا 20 درصد نسبت به سطح کنونی آن رشد کند پس از سال 2035 میالدي ، تقاضاي گاز

به ویژه به دلیل رقابت با هیدروژن ، احتمال دارد در معرض نااطمینانی هاي بزرگ تري قرار گیرد درگیري در اوکراین به افزایش قیمت هاي انرژي

منجر می شود زیرا بازار و مصرف کنندگان تالش می کنند امنیت عرضه و قیمت مقرون به صرفه را متعادل کنند براي کربن زدایی صنایع سنگین

سوخت هاي فسیلی نقش مهمی در تأمین انرژي آنها خواهد داشت ، باید 2 تا 4 گیگاتن دي اکسیدکربن تا سال 2050 از طریق که همچنان 

فناوري جذب ، ذخیره سازي و استفاده کربن (CCUS) جذب شود (با توجه به سناریوهاي مختلف) 4ـ حتی اگر همه کشورهایی که تعهدهاي

خالص انتشار صفر دارند ، به وعده هاي خود عمل کنند ، پیش بینی می شود گرمایش جهانی تا سال 2100 به 1 7 درجه سانتی گراد برسد در همه

گازهاي گلخانه اي جهان تا سال 2030 به حداکثر خود می رسد با وجود این ، انتظار می رود حتی اگر همه تعهدات سیاست هاي سناریوها انتشار 

فعلی دولت ها و روندهاي فناوري پیش بینی شده محقق شود (سناریوي عمل به تعهدات) ، گرمایش جهانی از 1 7 درجه سانتی گراد فراتر رود و

مسیر دستیابی به هدف 1 5 درجه به طور فزاینده اي براي جهان چالش برانگیز شود در سناریوي روند فعلی توسعه تجدیدپذیرها انتظار می رود

گرمایش جهانی ، 2 4 درجه سانتی گراد افزایش یابد همه سناریوها براي تحقق در چشم انداز انرژي نیازمند تغییرات اساسی در مؤلفه هاي اصلی از

جمله روند سرمایه گذاري ، توسعه فناوري ها و تغییرات رفتاري هستند ، حتی در سناریوي مسیر فعلی ، احتمال دارد سرمایه گذاري قابل توجهی

براي آغاز فناوري هاي جدید نیاز باشد به عالوه ، میانگین قیمت کربن در سال هاي 2030 تا 2050 ، با توجه به سناریوهاي مختلف ، باید 50 تا

200 یورو به ازاي هر تن باشد براي تحقق هدف حفظ گرمایش جهانی در حد 1 

5 درجه ، نظام جهانی انرژي احتماًال نیاز به سرعت بخشیدن به روند تحول خود داشته باشد و حتی سریع تر از تعهدهاي خالص انتشار صفر ، از

سوخت هاي جدید فاقد کربن حرکت کند . 5ـ پیش سوخت هاي فسیلی فاصله بگیرد و به سمت ارتقاي کارایی انرژي ، برق رسانی و توسعه 

بینی می شود کل سرمایه گذاري ها در بخش هاي انرژي ساالنه بیش از 4 درصد رشد کند و انتظار می رود سرمایه ها به طور فزاینده اي به سمت

فناوري هاي غیرفسیلی و کربن زدایی سوق یابد ، در حالی که نرخ بازدهی سرمایه گذاري در این فناوري ها همچنان با نااطمینانی مواجه است پیش

بینی می شود سرمایه گذاري ساالنه در تولید و عرضه انرژي تا سال 2035 دو برابر شود و به 1 5 تا 1 6 تریلیون دالر برسد انتظار می رود تقریبًا

همه افزایش سرمایه گذاري در بخش انرژي مربوط به حوزه فناوري هاي کربن زدایی و برق باشد و مقدار آن تا سال 2050 از مقدار کنونی کل

سرمایه گذاري هاي بخش انرژي فراتر رود پیش بینی می شود سرمایه گذاري در نفت و گاز در مقادیر مطلق ثابت بماند ،
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با این حال سهم آنها از ترکیب سرمایه گذاري انرژي جهان از 54 درصد در سال 2021 به 36 درصد در سال 2035 کاهش یابد با توجه به تضعیف

چشم انداز تقاضا و افزایش هزینه هاي عرضه ، بعید است بازدهی فوق العاده باالي سرمایه گذاري هاي نفت و گاز در دهه هاي گذشته ، دوباره

تکرار شود در مقابل انتظار می رود درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) سرمایه گذاري هاي فناوري هاي کربن زدایی و برق ، پنج درصد در سال

رشد کند 

انتظار می رود در یک سیستم بسیار کربن زدایی شده ، الگوهاي کسب وکار بخش هاي مختلف با نااطمینانی زیادي روبه رو شوند و احتمال دارد به

اصالح طراحی بازار (به عنوان کمک مالی ظرفیت سازي براي تولید برق حرارتی انعطاف پذیر) ، پرداخت یارانه ها یا اعمال دیگر سازوکارهاي

حمایتی (براي نمونه ، پشتیبانی از فناوري جذب ، ذخیره و استفاده از کربن CCUS در قیمت باالي دي اکسید کربن) متکی باشد . کد خبر

456424
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کاهش مصرف آب و انرژي در کشاورزي؛/آخرین وضعیت پروژه کشت گیاهان با آب دریا در
جنوب کشور

 

مسئول کارگروه آب ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري درباره آخرین وضعیت گلخانه دریایی گفت : نتایج کشت برخی گیاهان با

آب دریا اواخر امسال مشخص می شود .

دکتر جهانگیر ُپرهمت به خبرنگار مهر درباره پروژه گلخانه دریایی که در سال 1399 به صورت پایلوت آغاز به کار کرد ، گفت : این گلخانه با هدف

انرژي خورشیدي و صرفه جویی در مصرف آب ، بهره مندي از شرایط منطقه و اشتغالزایی در بوشهر و کنارك اجرایی شد مسئول استفاده از 

کارگروه آب ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با بیان اینکه در کنارك و بوشهر در 800 متر مربع گونه هاي گیاهی مختلفی

کشت شده است ، افزود : کشت برخی سیفی جات و گونه هاي گیاهی از امسال در این دو پایلوت شروع شده و نتایج آن پایان سال مشخص می

شود وي با بیان اینکه اکنون در مرحله ارزیابی هستیم ، گفت : قرار است نتایج این ارزیابی بر اساس معیارهاي «مصرف انرژي» و «صرفه جویی در

مصرف آب » ، «میزان محصوالت تولید شده» و «میزان تصفیه آب» تعیین شوند به گفته پرهمت ، انتهاي امسال این ارزیابی انجام می شود و

سپس برنامه ریزي براي ترویج و توسعه این طرح در بوشهر و تمام مناطق اطراف آن انجام می گیرد وي با بیان اینکه کل استان بوشهر ظرفیت

بهره گیري از گلخانه دریایی را دارند ، عنوان کرد : الزم است که بخش خصوصی وارد عرصه شود تا این اقدام در راستاي بهره مندي از ظرفیتهاي

استان و اشتغالزایی انجام بگیرد وي در خصوص کارکردهاي گلخانه دریایی گفت : فرایند اول در گلخانه دریایی ، استفاده از آب دریا براي ایجاد

رطوبت و سرد کردن هوا است فرایند دوم هم استفاده از حرارت خورشیدي براي تبخیر و تولید آب شیرین در گلخانه دریایی مورد نظر است؛ در این

فرآیند عمًال هواي مرطوب باقی مانده از گلخانه خارج شده که معموًال براي بهبود شرایط رشد گیاهان در فضاي باز استفاده می شود پرهمت با

اشاره به هدف تأمین آب در این پروژه گفت : در این گلخانه ، آب دریا به درون لوله هایی در گلخانه پمپاژ می شود و از طریق این لوله ها بر روي

سطوح تبخیر کننده که سطوحی بزرگ و النه زنبوري مانند هستند می ریزد در اینجا هوا به درون النه زنبوري و سپس از طریق النه زنبوري به

درون گلخانه توسط فن هایی کشیده می شود که توسط آب دریا سرد و مرطوب تر می شود وي ادامه داد : هواي سرد و مرطوب شرایط مناسب را

براي رشد محصوالت گلخانه اي ایجاد می کند؛ سپس هواي سرد در پشت گلخانه وارد تبخیر کننده دوم شده که داراي آب دریا بوده و لوله هاي

سقفی آن توسط خورشید گرم شده اند در ادامه هوا گرم و مرطوب شده و به نقطه اشباع می رسد هنگامی که هواي گرم و مرطوب با آرایه اي از

لوله هاي عمودي حاوي آب سرد دریا برخورد می کند ، بخار آب میعان شده و آب عاري از نمک تولید می کند استاد پژوهشکده حفاظت خاك و

آبخیزداري افزود : در نهایت این آب خالص تولید شده به یک مخزن ذخیره هدایت و براي آبیاري محصوالت در گلخانه استفاده می شود وي با

اشاره به مساحت گلخانه دریایی در بوشهر و مکران افزود : هر کدام در از این گلخانه ها در مساحتی حدود 400 مترمربع احداث می شوند وي گفت

: بکارگیري ظرفیت هاي سواحل خلیج فارس و دریاي عمان در توسعه گلخانه هاي دریایی بستر تولید محصوالت کشاورزي و نیز اشتغال زایی

زیادي را داراست از این رو بعد از رونمایی در راستاي اشتغالزایی اهالی چنین مناطقی این گلخانه هاي دریایی احداث می شوند به گفته وي ، صد

درصد این گلخانه دریایی و بدون کوچکترین استفاده از دانش فنی خارجی طراحی شده و طی یک سال گذشته معاونت علمی با کنسرسیومی که با

دانشگاههاي خلیج فارس و شاهرود ، موسسه تحقیقات کشاورزي و شرکتهاي دانش بنیان انجام داد طراحی و ساخت این گلخانه ها را در پیش

گرفته شد
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محیط زیست بعد از حدود 5 بهینه سازي انرژي و  صنایع گزارش می دهد : /چرا بازار 
سال هنوز ایجاد نشده است؟/ گواهی صرفه جویی انرژي چیست و چرا عملیاتی نشد؟/ مزایا و

معایب اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور

 

محیط زیست که حدود 5 سال از ابالغ آیین نامه آن می گذرد ، هنوز ایجاد نشده است . بهینه سازي انرژي و  بازار 

محیط زیست که حدود 5 سال از ابالغ آیین نامه آن می گذرد ، هنوز ایجاد نشده است *** مزایاي اقتصادي بهینه سازي انرژي و  بازار 

اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به گزارش صنایع ، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به عنوان یکی از راهکارهاي بهبود کیفیت هوا شناخته می شود ، لکن

اجراي صحیح آن می تواند مزایاي اقتصادي متعددي را نیز براي کشور به همراه داشته باشد اصلی ترین مزیت اقتصادي این طرح ها کاهش مصرف

سوخت در بخش حمل و نقل کشور است که بر اساس اطالعات موجود سالیانه حداقل 574 میلیون دالر تخمین زده می شود 

محیط زیست بستر قانونی مناسبی است که طبق آن می توان این مبلغ را در قالب گواهی صرفه بهینه سازي انرژي و  آیین نامه ایجاد بازار 

جویی انرژي و به عنوان یک سازوکار تشویقی براي مالکان وسایل نقلیه فرسوده در نظر گرفت . همچنین با توجه به زیرساخت گسترده موجود در

کشور حداقل 220 مرکز اسقاط ، احیاي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به معناي ایجاد 11000 شغل مستقیم و 18000 شغل غیر مستقیم و

بازیافت سالیانه حداقل 135000 ُتن آهن در کشور است هرچند معافیت تولیدکنندگان داخلی از ارائه گواهی اسقاط با هدف حمایت از این صنایع در

کشور صورت گرفته ، لکن براساس تجربیات جهانی این طرح ها در بسیاري از کشورها با هدف رونق صنعت وسایل نقلیه و خروج از رکود صورت

ي تهران در اثر اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ، می آلودگی هوا گرفته است الزم به ذکر است ، براساس برآورد انجام شده کاهش 

تواند کاهش خسارت تقریبی 38 تا 1081 میلیون دالري را در بخش سالمت شهر تهران بهمراه داشته باشد عالوه بر موارد فوق ، با استفاده از

رویکرد آینده نگرانه و وجود نقشه راه اجراي این طرح ها می توان به مزایاي اقتصادي گسترده دیگري نیز از جمله توسعه ترانزیت جاده اي در کشور

اشاره کرد مقدمه مطالعات پیشین در کشور بیانگر تاثیر غیر قابل انکار اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بر بهبود کیفیت هواي کالنشهرها بوده است ***

روند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده با وجود این بررسی تعداد خودروهاي اسقاط شده در دهه اخیر در کشور بیانگر فراز و نشیب هایی بوده است و

همانگونه که در شکل 1 مشخص است از سال 1397 کاهش چشمگیري در اسقاط وسایل نقلیه فرسوده رخ داده است 

عوامل متعددي نظیر عدم وجود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ، عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل ونقل

سوخت با جایگاه ساختاري کنونی ، تناقضات سازوکارهاي قانونی موجود ، قیمت اندك گواهی اسقاط ، عدم تخصیص تسهیالت براي مالکان و 

وسایل نقلیه فرسوده و عدم لحاظ میزان مصرف و آالیندگی خودرو در تعیین نرخ بیمه و عوارض خودرو وضعیت نامطلوب موجود را به همراه داشته

است . هرچند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به عنوان یکی از راهکارهاي بهبود کیفیت هوا شناخته میشود ، لکن اجراي صحیح آن می تواند مزایاي

اقتصادي متعددي را ن
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یز براي کشور به همراه داشته باشد در گزارش حاضر سعی شده است برآوردي از برخی مزایاي اقتصادي اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه

فرسوده در کشور ارائه شود در گزارش حاضر سعی شده است برآوردي از مزایاي اقتصادي اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور

ارائه گردد *** گواهی صرفه جویی انرژي شاید بتوان اصلی ترین مزیت اقتصادي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف

سوخت را بر اثر اجراي طرح هاي اسقاط سوخت در بخش حمل و نقل کشور دانست جدول 1 میزان صرفه جویی سالیانه کل کاهش مصرف 

سوخت فوب خلیج فارس ارائه کرده که در مجموع مبلغی معادل 574 میلیون دالر برآورد شده وسایل نقلیه فرسوده بر اساس 50 درصد قیمت 

است گواهی صرفه جویی انرژي اوراق بهاداري هستند که نشان دهنده حق دریافت و استفاده یا تسویه نقدي مقدار مشخصی از میزان انرژي صرفه

جویی شده از یک حامل انرژي براساس گزارش امکان سنجی توجیه فنی ، اقتصادي ، مالی و زیست محیطی طرح صرفه جویی انرژي در یک دوره

زمانی است 

مصرف انرژي کمتر از استاندارد دارند بتوانند گواهی صرفه جویی انرژي در دنیا به گونه اي طراحی شده که بنگاه ها و دستگاه هاي اجرایی که 

مصرف انرژي ، حاصل کرده اند به شرکت هایی که نتوانسته اند هدف هایی که بر مبناي بهینه سازي  میزان مازاد انرژي را که به دلیل 

مصرف انرژي براي شان تعیین شده است ، محقق کنند ، فروخته و به نوعی واگذار کنند . با توجه به سوخت و  استاندارد بهینه سازd مصرف 

dروز دنیا است ، این ابزار جدید می تواند به یک سازوکار اقتصادي مطلوب جهت بهینه ساز dدر ایران فراتر از استانداردها dاینکه مصرف انرژ

مصرف انرژd تبدیل شود 

رفع مصرف انرژي و ماده 12 قانون  الزم به ذکر است ، شوراي عالی انرژي کشور در راستاي وظایف مصرح در ماده 5 قانون اصول ح الگوي 

محیط زیست را در جلسه مورخ 30 /11 /1396 بهینه سازي انرژي و  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاd نظام مالی کشور ، آیین نامه ایجاد بازار 

تصویب نمود . براساس این آیین نامه ، گواهی صرفه جویی انرژي براساس گزارش امکان سنجی طرح صرفه جویی انرژي در یک دوره زمانی

محیط زیست قابل معامله می باشد *** بازیابی منابع یکی از مزایاي اسقاط وسایل بهینه سازي انرژي و  مشخص ، صادر شده و در بازار 

نقلیه فرسوده بازیافت پسماندهاي موجود در وسیله نقلیه فرسوده است و به طور میانگین هر خودروي فرسوده قابلیت بازیافت 450 کیلوگرم آهن

خالص را دارد با در نظر گرفتن ظرفیت حداقل 300 هزار وسیله نقلیه فرسوده در کشور ، اجراي طرح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور موجب

بازیافت سالیانه حداقل 135000 ُتن آهن خواهد شد *** رونق در صنعت وسایل نقلیه هرچند معافیت تولیدکنندگان داخلی از ارائه گواهی اسقاط با

هدف حمایت از این صنایع در کشور صورت گرفته است ، لکن باید توجه داشت که تجربیات جهانی نشان می دهد برنامه هاي اسقاط وسایل نقلیه

به عنوان یک محرك اقتصادي براي صنعت وسایل نقلیه به کار گرفته می شود پس از شروع رکود اقتصادي جهانی در اواخر سال 2008 ، که طی

آن فروش خودرو به شدت کاهش یافت ، بسیاري از کشورهاي جهان نظیر ژاپن ، آلمان ، اسپانیا ، فرانسه ، آمریکا و ایتالیا برنامه هاي مالی اسقاط

وسایل نقلیه را براي تشویق مصرف کنندگان اجرا کردند به عنوان مثال ، در ایاالت متحده آمریکا ، در برنامه اسقاط سال 2009 مزایاي اقتصادي

بیش از مزایاي زیست محیطی مورد توجه بوده است *** اشتغالزایی احیا و اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معناي رونق

دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است در کشور بیش از 220 مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین 30 تا 70 نفر

اشتغال مستقیم دارند که بر این اساس احیاي طرح هاي اسقاط به معناي ایجاد 11000 شغل مستقیم در کشور است با توجه به زنجیره فعالیت این

صنعت ، همزمان با شروع این طرح ، بخش هاي متعددي نظیر حمل ونقل ، ذوب آهن ،
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آلودگی هوا الزم به ذکر قطعه فروشی و استوك فروشی رونق خواهد گرفت که به طور غیر مستقیم نیز موجب اشتغال زایی می شود *** کاهش 

آلودگی هوا را در کالنشهرهاي کشور بررسی کرده اند براساس گزارش بانک جهانی در سال است ، مطالعات متعددي طی سالیان اخیر خسارت 

ي تهران به طور مستقیم هرساله خسارت 6/2 میلیارد دالري به سالمت عمومی شهروندان وارد میی کند  آلودگی هوا  ، 2018

آلودگی هوا در بخش سالمت را با سه روي کرد دیه ، ارزش یک سال زندگی و ارزش در مطالعه اي دیگر کارشناسان در سال 1399 خسارت 

آلودگی هوا موجب کاهش خسارت در بخش سالمت آماري زندگی به ترتیب 991 ، 216 و 9500 میلیون دالر برآورد کردند که طبعا کاهش 

انسانی می گردد . برهمین اساس ، کاهش خسارت ناشی از کاهش انتشار ذرات معلق وسایل نقلیه فرسوده را در اثر اجراي طرح هاي اسقاط وسایل

نقلیه فرسوده برآورد کردهاند جدول 2 با توجه به اینکه در کالنشهر تهران آالینده اصلی ذرات گردوغبار است درصد کارایی حذف ذرات معلق به

ي تهران در اثر اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه آلودگی هوا عنوان ضریب اثرگذاري تعیین شده است مطابق برآورد صورت گرفته کاهش 

فرسوده ، می تواند کاهش خسارت تقریبی 38 تا 1081 میلیون دالري را در بخش سالمت شهر تهران به همراه داشته باشد *** معایب تعطیلی

فعالیت مراکز اسقاط و بازیافت طی سه سال اخیر اعمال طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور متوقف شده که به معناي توقف و تعطیلی

فعالیت مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده و زنجیره فعالیت این صنعت بوده است با توجه به زیرساخت گسترده موجود و وجود حداقل 220

مرکز اسقاط در کشور ، احیاي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به معناي ایجاد 11000 شغل مستقیم در کشور است عالوه بر این اسقاط

سالیانه حداقل 300 هزار وسیله نقلیه فرسوده در کشور ، بازیافت سالیانه حداقل 135000 ُتن آهن را به همراه خواهد داشت و موجب رونق صنعت

وسایل نقلیه در کشور می شود عالوه بر موارد فوق ، با استفاده از رویکرد آینده نگرانه و وجود نقشه راه اجراي این طرح ها می تواند مزایاي

آلودگی هوا در کالن اقتصادي گسترده دیگري نیز به همراه داشته باشد که از آن جمله می توان به توسعه ترانزیت جاده اي در کشور اشاره کرد 

ي تهران در اثر آلودگی هوا شهرهاي کشور موجب خسارت به سالمت انسانی طی سالیان اخیر شده است براساس برآورد صورت گرفته کاهش 

اجراي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ، می تواند کاهش خسارت تقریبی 38 تا 1081 میلیون دالري را در بخش سالمت شهر تهران به

سوخت در بخش همراه داشته باشد همان گونه که اشاره شد اصلی ترین مزیت اقتصادي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ، کاهش مصرف 

حمل و نقل کشور است 

سوخت در اثر اسقاط وسایل نقلیه فرسوده طی بازه پنج ساله در کشور 574 میلیون دالر تخمین براساس محاسبات صورت گرفته ، صرفه جویی 

محیط زیست ، این مبلغ را می توان در قالب گواهی صرفه جویی انرژي و بهینه سازي انرژي و  زده می شود که مطابق آیین نامه ایجاد بازار 

به عنوان یک سازوکار تشویقی براي مالکان وسایل نقلیه فرسوده در نظر گرفت . طبعا اجرایی شدن این گواهی صرفه جویی موجب افزایش انگیزه

اقتصادي مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت از رده خارج کردن می شود گواهی صرفه جویی انرژي به ایجاد بازار جدید و طراحی اوراق بهادار جدید

نیاز ندارد و در حال حاضر امکان استفاده از این ابزار در بورس انرژي ایران فراهم است و از این رو ، این طرح قابلیت اجرایی سریع را خواهد داشت 

*** الزامات اجراي گواهی صرفه جویی انرژي به گزارش صنایع ، در جهت اجراي گواهی صرفه جویی انرژي ، الزم است موارد زیر مد نظر قرار

سوخت مصرفی آن و مالحظات مانند بررسی فرآیند ارزیابی طرح ، اندازه گیري ، گیرد : وزارت نفت می بایست با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه و 

جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها به منظور صحه گذاري و گزارش دهی صرفه جویی انرژي واقعی و قابل اعتماد ، گواهی را به متقاضی اسقاط

سوخت را به دارنده گواهی در سر رسید تحویل دهد . تخصیص و 

9



1401/02/18 - 1401/02/10گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 4 ]

خبرگزاري صنایع

1401/02/15
18:02

سوخت و امکان تحویل ، گواهی ها می تواند در دوره هاي مختلف هر سه ماه یکبار و سررسیدهاي متفاوت باشد این به منظور رعایت تراز 

سوخت صرفه جویی شده سوخت ها براي مقاصد صادراتی بوده و وزارت نفت در این خصوص بدون هیچ گونه قیدوشرطی متعهد به تحویل 

مندرج در گواهی صرفه جویی باشد 

سوخت ، در صورتی که شرکت هاي تولیدکننده داخلی خودرو ، خودروهاي با بهینه سازي و کاهش مصرف  به منظور ایجاد مشوق هایی جهت 

سوخت مصرفی خودرو تحویل بگیرند . شرکت سوخت میانگین تولید کننده گواهی صرفه جویی انرژي معادل  سوخت پایین تر از  مصرف 

هایی که فرایند اسقاط خودرو را انجام و خودروي اسقاطی را از چرخه خارج می کنند ، به ازاي هر سند ابطالی گواهی صرفه جویی انرژي معادل

سوخت مصرفی خودرو تحویل بگیرند انتهاي پیام/// منبعصنایع
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افزایش 2 . 5 برابري تولید گاز در پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش 2 

5 برابري تولید گاز در این مجتمع گازي از ابتداي سال 92 تاکنون خبر داد و گفت : صادرات گاز و دیگر فرآورده هاي نفتی همگام با افزایش تولید در

پارس جنوبی افزایش یافته است .

افزایش 2 5 برابري تولید گاز در پارس جنوبی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش 2 5 برابري تولید گاز در این مجتمع گازي از

ابتداي سال 92 تاکنون خبر داد و گفت : صادرات گاز و دیگر فرآورده هاي نفتی همگام با افزایش تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است 

هادي هاشم زاده فرهنگ در گفت وگو با خبرنگار شانا با اشاره به فعالیت هاي مجتمع گاز پارس جنوبی در دولت هاي یازدهم و دوازدهم گفت :

صنعت گاز در این سال ها رشد خیره کننده اي داشته و می توان ادعا کرد که این شرکت اکنون از بزرگ ترین شرکت هاي گاز دنیاست؛ این رشد

هم بدون شک به برکت افزایش تولید در پارس جنوبی اتفاق افتاده است . وي با بیان اینکه در هر مسیري براي رسیدن به اهداف بزرگ باید ابزار

مناسب در اختیار داشت ، افزود : بی تردید مجتمع گاز پارس جنوبی ، بهترین پشتیبان براي تحقق چشم انداز توسعه کشور و رسیدن به قله انرژي

براي سال صدم صنعت گاز است تالش براي تحقق تولید روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس

جنوبی تصریح کرد : میدان گازي پارس جنوبی با فاصله 105 کیلومتري از آب هاي جنوبی ایران ، بزرگ ترین میدان گازي مستقل جهان است که

به صورت مشترك بین کشور ایران و قطر قرار دارد چشم انداز مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان متولی تولید از میدان گازي پارس جنوبی ، تولید

روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و یک میلیون بشکه میعانات گازي (در مجموع معادل 7 5 میلیون بشکه نفت خام ) است 

هاشم زاده فرهنگ ادامه داد : به اعتقاد کارشناسان اقتصادي تولید هر فاز پارس جنوبی یک درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اضافه

می کند ، پس به این باور می رسیم که چرا توسعه پارس جنوبی اولویت نخست فعالیت هاي صنعت نفت بوده است ، افزون بر این موارد و طبق

محاسبات انجام شده ، پارس جنوبی گنجی معادل 155 هزار و 992 تن طال را در خود جاي داده است . وي افزود : افزایش تولید گاز از میدان گازي

پارس جنوبی یکی از اهداف مهم این مجتمع گاز براي تحقق اقتصاد مقاومتی در سال هاي گذشته بوده و ارزیابی دستاوردهاي این شرکت در این

زمینه نشان می دهد با وجود موانع و چالش هایی از جمله تحریم و کمبود منابع ، این هدف مهم محقق شده است 

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد : از زمان بهره برداري فازهاي جدید پارس جنوبی حدود دوسوم گاز کشور از پارس جنوبی

تأمین می شود ، که امسال شاهد این افزایش تولید هستیم و در ادامه نیز با توجه به مدیریت مناسب و تعمیرات برنامه ریزي شده در مجتمع گاز

پارس جنوبی تداوم خواهد داشت که برکات این افزایش و تداوم تولید در جنوب کشور بسیار زیاد است . همه پاالیشگاه هاي پارس جنوبی به جز فاز

14 عملیاتی است هاشم زاده فرهنگ همچنین گفت : تا سال 92 حداکثر تولید گاز در پارس جنوبی حدود 280 میلیون مترمکعب و 17 فاز نیمه تمام

بود ، اما امروز تولید کشور در این مجتمع به حدود 700 میلیون متر مکعب رسیده که 2 5 برابر شده و همه این 17 فاز (12 پاالیشگاه) به جز یک

پاالیشگاه فاز 14 در مدار تولید قرار گرفتند 

وي تأکید کرد : به گفته مسئوالن وزارت نفت به این مقدار امسال نیز 50 میلیون مترمکعب اضافه می شود و مراحل توسعه میدان عظیم پارس

جنوبی امسال پایان می یابد ، اما دولت هاي یازدهم و دوازدهم در حالی روند توسعه و افزایش تولید این میدان مشترك را شتاب دادند که در چند

سال اخیر با مشکالت زیادي از جمله تحریم ها و گرفتاري هاي مالی روبه رو بودیم .  

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی یادآور شد : در سال 94 مقدار تولید یک ساله گاز از پارس جنوبی 131 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب

بود که این رقم با افزایش 23 میلیارد و 700 میلیون مترمکعبی ،
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در سال 95 به 155 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب رسید و سبب شد تولید تجمعی گاز ایران از این میدان مشترك گازي به 516 میلیارد مترمکعب

در چهار سال اخیر و یک میلیارد و 112 میلیون مترمکعب در طول عمر این میدان در طرف ایرانی برسد .  

به گفته هاشم زاده فرهنگ ، این روند در سال هاي بعد نیز ادامه داشت و با راه اندازي فازهاي 12 ، 15 و 16 و بخشی از فازهاي 17 و 18 تا سال

95 به 430 میلیون مترمکعب در روز رسید و در سال 96 با آغاز تولید فازهاي 19 ، 17 ، 18 ، 20 و 21 که به عنوان فازهاي توسعه اي اولویت دوم

مشخص شده بودند ، ایران پس از 12 سال در تولید گاز از میدان گازي پارس جنوبی با قطر برابر شد . وي افزود : در ادامه این روند و طبق گزارش

شرکت ملی گاز ایران ، در مجموع 178 میلیارد و 977 میلیون مترمکعب گاز سبک از فازهاي مختلف پارس جنوبی در سال 97 تولید شد که در

مقایسه با سال 96 که تولید گاز از این میدان گازي حدود 152 میلیارد و 103 میلیون متر مکعب بود ، رشدي حدود 17 6 درصدي داشته است 

افزایش تولید 155 درصدي گاز شیرین در پارس جنوبی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به رشد چشمگیر تولید گاز در این

مجتمع ، تصریح کرد : با راه اندازي پاالیشگاه هاي جدید ، تعداد پاالیشگاه هاي در حال بهره برداري در پارس جنوبی هم اکنون به 12 پاالیشگاه

رسیده ، در حالی که در سال 92 ، پنج پاالیشگاه در مدار تولید قرار داشت که به مدد این مهم سهم تولید گاز مجتمع هم اکنون در مقایسه با کل

کشور ، بیش از 74 درصد است .  

به گفته هاشم زاده فرهنگ ، گاز شیرین تصفیه شده مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 98 نسبت به سال 92 حدود 155 درصد رشد داشته است که

این مقدار امسال نیز افزایش خواهد داشت و طبق گفته هاي مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ظرفیت برداشت گاز از میدان مشترك

پارس جنوبی از 280 میلیون مترمکعب در سال 92 ، به 750 میلیون مترمکعب تا پایان امسال می رسد .  

افزایش 143 درصدي تولید اتان پاالیشگاه ها مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه گفت : توسعه میدان هاي گازي کشور به ویژه

پارس جنوبی از سال هاي 92 تاکنون نقش غیرقابل انکاري در افزایش ظرفیت خوراك مهم و راهبردي اتان دارد و از زمان روي کار آمدن دولت

یازدهم و همسو با برنامه ریزي هاي دقیق توسعه اي در این حوزه ، روند تولید محصوالت راهبردي و مهم در پارس جنوبی و دیگر میدان ها

افزایش یافت .  

هاشم زاده فرهنگ در این باره گفت : وزارت نفت شهریورماه سال 96 با انتشار گزارش عملکردي درباره جهش تولید و عرضه اتان ، اعالم کرد که

مقدار اتان مصرفی صنایع پتروشیمی به دنبال راه اندازي فازهاي جدید پارس جنوبی روندي افزایشی داشته ، به طوري که از 2 میلیون و 700 هزار

تن در سال 92 به 4 میلیون و 700 هزار تن تا پایان سال 96 رسیده است که رشدي حدودي 77 درصدي را نشان می دهد؛ در آن زمان ظرفیت

تولید اتان در پاالیشگاه هاي پارس جنوبی به حدود 6 میلیون تن در سال رسیده بود . وي افزود : این دستاوردهاي دولت هاي یازدهم و و دوازدهم

در کنار افزایش 23 درصدي صادرات غیرنفتی از پارس جنوبی نشان می دهد که برنامه هاي محوري و کالن دولت در حوزه هاي مختلف در مدار

منطق و تدبیر اقتصادي چگونه توانسته است چشم انداز کالن اقتصادي کشور را روشن کند و ریل گذاري درستی در این عرصه انجام دهد

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین با بیان اینکه توسعه پاالیشگاه هاي پارس جنوبی از سال 92 تاکنون سبب رشد همه

محصوالت مجتمع و توسعه صنایع وابسته نیز شده است ، تصریح کرد : گاز استخراج شده از مخازن پارس جنوبی محصوالت متنوعی دارد که می

تواند خوراك صنایع مختلف را تأمین کند 

هاشم زاده فرهنگ ادامه داد : این توسعه و افزایش تولید در کنار بهره برداري و نگهداري مناسب در پاالیشگاه ها سبب افزایش تولید 143 درصدي

اتان در مجتمع شده که با این حساب مقدار تولید اتان از سال 96 تاکنون نیز افزایش خیره کننده اي داشته است و با توجه به اینکه اتان یکی از

منابع اصلی خوراك براي مجتمع هاي پتروشیمی است ، جداسازي و تولید اتان براي تامین خوراك پتروشیمی ها همواره از اولویت هاي مجتمع گاز

پارس جنوبی بوده است . افزایش 337 درصدي پروپان تولیدي وي همچنین از افزایش 337 درصدي تولید پروپان حدفاصل سال هاي 92 تاکنون

خبر داد و اظهار کرد : مقدار تولید بوتان نیز در این بازه بیش از 210 درصد افزایش داشته است که در ادامه با تکمیل فازهاي دیگر این تولیدات روند

افزایشی خود را طی می کنند به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ،
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پروپان و بوتان تولیدات باارزشی در زمینه افزایش صادارت و ارزآوري براي کشور هستند 

افزایش 87 درصدي تولید میعانات گازي پارس جنوبی هاشم زاده فرهنگ در ادامه به افزایش تولید میعانات گازي در این مجتمع گازي اشاره کرد و

گفت : در دولت هاي یازدهم و دوازدهم میزان تولید میعانات گازي 87 درصد افزایش یافته که خوشبختانه با راه اندازي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

این افزایش تولید دستاورد مهمی براي کشور بوده است . وي همچنین از افزایش 99 درصدي تولید گوگرد خبر داد و افزود : این افزایش نیز در

مصارف مختلف و صادرات اهمیت فراوانی دارد مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه تصریح کرد : شاید زیباترین اتفاق اما ایجاد رفاه براي

مردم ساده و زحمتکش روستایی کشور است به واقع باید قدر این مخزن عظیم را دانست ، چراکه بدون شک گازرسانی به روستاها به برکت توسعه

پارس جنوبی انجام شده است ، پوشش گسترده گازرسانی در شهرها و روستاها امروز در زندگی روزمره مردم به طور کامل احساس می شود ، اما

نباید فراموش کنیم که باید در حفظ این برکت عظیم با مصرف بهینه تالش کرد هاشم زاده فرهنگ یادآور شد : از طرف دیگر ارزش افزوده

سوخت مایع دستاورد ارزشمند دیگري به واسطه تولید گاز در پارس جنوبی است  مصرف گاز به جاي  ایجادشده به دلیل جایگزینی 

سوخت مایع سوخت مایع باال بود و به گفته وزیر نفت در سال 92 نیروگاه ها 27 میلیارد لیتر  تا چند سال پیش به دلیل کمبود گاز ، مصرف 

مصرف کردند ، اما این عدد در سال هاي اخیر ، به یک سوم تقلیل یافت و به 9 میلیارد لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر می شود .  

افزایش صادرات گاز و فرآورده هاي نفتی همگام با افزایش تولید در پارس جنوبی طبق توضیحات وي ، پارس جنوبی مخزنی راهبردي است و منافع

آن چه در داخل و چه در خارج کشور مشهود است و صادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس جنوبی افزایش یافته ، صادرات محصوالت به ویژه

انرژي افزون بر ایجاد منابع مالی دستاوردهاي فراوانی از جمله ایجاد مشترکات سیاسی و اقتصادي در پی دارد که گاز پارس جنوبی این مهم را

محقق کرده است . چه بسا اگر کارشکنی ها و تحریم هاي ظالمانه نبود ، ایران امروز گاز خود را به چند کشور همسایه یا غیرهمسایه دیگر نیز

ارسال می کرد مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت : این مجتمع گازي در توسعه صادرات گاز نقش دیگري هم به صورت غیرمستقیم دارد و

آن افزایش صادرات فرآورده هاي نفتی به دلیل توسعه طرح هاي گازرسانی در کشور است امروز اعداد صادرات فرآورده ها رشد چشمگیري دارد و

براي کشور درآمد به همراه داشته است 

محیط زیست است ، اظهار کرد : دیگر کمتر هاشم زاده فرهنگ با بیان اینکه تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن حفظ 

کسی از هیزم و چوب براي گرم کردن خانه خود و پخت و پز استفاده می کند ، از طرفی گاز یک انرژي پاك است که بی شک آثار زیست محیطی

توسعه گازرسانی در چند سال آینده بیشتر خود را نشان می دهد . وي در پایان تأکید کرد : اما پیروز دیگر این میدان گازي ، تولیدکنندگان و

پیمانکاران داخلی هستند ، امروز سازندگان داخلی با توجه به مشارکت در پروژه ها و اعتماد صنعت نفت بسیار توانمند شده اند و این موضوع اشتغال

فراوانی را هم در کشور ایجاد کرده است
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مصرف گاز مصرف روزانه گاز بخش خانگی به 600 میلیون مترمکعب می رسد؛/مردم در 
طبیعی صرفه جویی کنند

 

مصرف گاز با توجه به کاهش دماي هوا ، اعالم کرد که مصرف روزانه گاز مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت صرفه جویی در 

بخش خانگی در این هفته به 600 میلیون مترمکعب می رسد .

 

مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند مدیر دیسپچینگ شرکت ملی مصرف روزانه گاز بخش خانگی به 600 میلیون مترمکعب می رسد؛ مردم در 

مصرف گاز با توجه به کاهش دماي هوا ، اعالم کرد که مصرف روزانه گاز بخش خانگی در این گاز ایران با تأکید بر ضرورت صرفه جویی در 

هفته به 600 میلیون مترمکعب می رسد .  

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ، محمدرضا جوالیی اظهار کرد : با انجام به موقع تعمیرات با وجود همه گیري ویروس کرونا ، هم اکنون 900

میلیون مترمکعب گاز از میدان هاي گازي کشور تحویل پاالیشگاه ها شده که پس از پاالیش و جدا شدن فرآورده ها از آن ، حدود 830 میلیون

مترمکعب آن به شبکه سراسري گاز تزریق می شود . وي ادامه داد : اقدام مؤثر دیگر در شرایط کنونی آن بود که در بخش ذخیره سازي در مخازن

سراجه و شوریجه ، 22 درصد بیشتر از سال 98 ، گاز ذخیره کردیم و این مهم منجر شد که امروز بتوانیم براي تقویت خطوط سراسري شمال و

شمال غرب کشور ، روزانه 23 میلیون مترمکعب گاز از این مخازن برداشت کنیم 

ثبت باالترین رکورد ذخیره سازي گاز در کشور مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با توجه به پیش بینی ها از این هفته سرماي

فراگیري همه کشور فرا می گیرد ، تصریح کرد : مصرف روزانه گاز بخش خانگی اکنون 520 تا 530 میلیون مترمکعب است و این رقم تا آخر هفته

جاري که سرما شدت می یابد ، به 600 میلیون مترمکعب در روز می رسد که رقم بسیار باالیی است .  

جوالیی در این باره گفت : ما تمهیدهاي الزم را در این زمینه پیش بینی کرده ایم و اقدم هاي مناسب را انجام داده ایم ، همکاران ما در بخش هاي

تولید ، انتقال و توزیع ، آماده اند این انرژي پاك ، مطمئن ، پایدار و مستمر را به همه مردم حتی در روستاهاي دوردست برسانند تا خداي ناکرده

شاهد افت فشار یا قطعی گاز در هیچ منطقه اي از کشور نباشیم .  

وي تأکید کرد : با این حال ، با توجه به روند افزایشی مصرف و کاهش دماي هوا ، توصیه می شود مردم در بخش خانگی و دیگر بخش ها در

مصرف گاز صرفه جویی کنند و پیام ها و دستورعمل هایی را که توسط شرکت ملی گاز ایران در شبکه هاي سراسري و فضاي مجازي پخش می

شود مدنظر داشته باشند تا با کمک و همیاري یکدیگر و با مصرف بهینه گاز ، بتوانیم این زمستان سرد را نیز به سالمت پشت سر بگذاریم . مدیر

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران یادآور شد : شرکت ملی گاز ایران با اطمینان از آمادگی کامل تأسیسات ، مهیاي ورود به فصل زمستان است و

آمادگی قابل قبولی براي آغاز فصل پرمصرف سال دارد
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سهم 40 درصدي ایران از پرداخت یارانه گاز جهان

سال گذشته میالدي در مجموع 35 میلیارد دالر یارانه در بخش گاز پرداخت شده که از این رقم ، 12 2 میلیارد دالر معادل 40 درصد از یارانه پرداختی

جهان در بخش گاز ، سهم ایران بوده است

سهم 40 درصدي ایران از پرداخت یارانه گاز جهان سال گذشته میالدي در مجموع 35 میلیارد دالر یارانه در بخش گاز پرداخت شده که از این رقم

، 12 2 میلیارد دالر معادل 40 درصد از یارانه پرداختی جهان در بخش گاز ، سهم ایران بوده است آژانس بین المللی انرژي گزارشی از مقدار یارانه

حامل هاي انرژي در سال 2020 میالدي منتشر کرده که بر اساس آمار اعالم شده از سوي این آژانس ، ایران رتبه نخست را در پرداخت شده به 

پرداخت یارانه انرژي جهان به خود اختصاص داده است ایران پارسال حدود 5 میلیارد دالر یارانه در بخش نفت ، 12 5 میلیارد دالر در بخش برق و

12 2 میلیارد دالر در بخش گاز پرداخت کرده که در مجموع 29 5 میلیارد دالر یارانه به انرژي اختصاص داده است این در شرایطی رخ داده که

مجموع یارانه پرداخت شده انرژي در جهان عددي حدود 181 میلیارد دالر بوده ، بنابراین ایران سال گذشته میالدي 16 2 درصد از کل یارانه

حامل هاي انرژي را به خود اختصاص داده است این در حالی است که در سال 2020 مقدار یارانه پرداختی انرژي در جهان 40 پرداخت شده به 

درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی حدود 181 میلیارد دالر به پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده است به عبارتی دیگر ، حدود 50

میلیارد دالر کمتر از سال 2019 بوده است در سال 2020 مقدار یارانه پرداختی انرژي در جهان 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی حدود

181 میلیارد دالر به پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده بدان معنا که حدود 50 میلیارد دالر کمتر از سال 2019 بوده است زنگ خطر

قطعی برق در زمستان آمارهاي آژانس بین المللی انرژي نشان می دهد در مجموع یارانه پرداخت شده در بخش برق در جهان سال گذشته میالدي

معادل 50 میلیارد دالر بوده که از این رقم ، 12 5 میلیارد دالر معادل 25 درصد سهم ایران است؛ شرایط در پرداخت یارانه انرژي به گاز بسیار بدتر

است مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در سال 2020 حدود 35 میلیارد الر بوده که ایران با پرداخت 12 2 میلیارد دالر یارانه در این بخش

سهمی بیش از 40 درصدي را به خود اختصاص داده است این در حالی است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان است و ظرفیت

سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل روبه روست  تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز است ، اما براي تأمین 

جواد اوجی ، وزیر نفت نیز پیش از این با بیان اینکه پارسال حدود 160 میلیون مترمکعب در بعضی از روزهاي فصل سرد به ویژه در استان هاي

شمال و شمال شرق کشور کسري گاز داشتیم ، گفت : امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که 8 تا 10 درصد است ، در

سوخت زمستانی را آغاز کردیم . با این فصل سرد تا 200 میلیون مترمکعب در روز کسري گاز داشته باشیم ، به همین دلیل نشست هاي تأمین 

حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدي است در سال هاي گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در استان هاي شمالی اتفاق

نیفتاد ، اما نیروگاه ها با کاهش گازرسانی در زمستان دست به گریبان بودند ، این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه هاي کشور ، زنگ

خطري براي قطعی برق در زمستان است 

آمارها نشان می دهد زمستان پارسال در بعضی از روزها ، گاز تحویلی به نیروگاه ها به زیر 70 میلیون مترمکعب در روز رسید ، در حالی که اگر

سوخت ي معادل 190 میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارند ، بنابراین بقیه  سوخت نیروگاه هاي کشور بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند 

سوخت مایع تأمین شده است . مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان به وسیله 
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سوخت مایع در کشور نشان می دهد توانایی تأمین روزانه 120 میلیون لیتر گازوئیل و مازوت براي تحویل به نیروگاه با این حال نگاهی به مصرف 

هاي کشور وجود ندارد 

سوخت مایع به نیروگاه ها معادل 50 میلیون لیتر در روز است ، بخشی از این 50 میلیون لیتر از بررسی ها نشان می دهد تعهد روزانه تحویل 

مخازن ذخیره سازي نیروگاه ها که در تابستان پر شده تأمین می شود و بخشی دیگر روزانه به نیروگاه ها تحویل خواهد شد بنابراین حتی اگر در

سوخت در روز زمستان گاز تحویلی به نیروگاه ها روزانه 100 میلیون مترمکعب در روز باشد باز هم نیروگاه ها با کمبودي معادل 50 میلیون لیتر 

براي استفاده از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند بود . در پنج ماه نخست امسال روزانه 18 میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه ها تحویل شده و این در

حالی است که مصرف در این بازه زمانی روزانه 12 میلیون لیتر برآورد می شود در هفت ماهه بعد سال اما در حالی که مصرف به 32 میلیون لیتر در

روز می رسد ، تحویل گازوئیل 29 میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره گازوئیل در پنج ماه ابتدایی سال در نیروگاه ها تأمین

خواهد شد مصرف نفت کوره نیز در حالی که در پنج ماه نخست سال در نیروگاه ها روزانه 3 تا 4 میلیون لیتر بوده ، در زمستان به 18 میلیون لیتر در

مصرف انرژي اولیه با توجه به این اعداد و ارقام مشخص می شود که روزانه می توان تا 50 میلیون لیتر روز می رسد روند افزایشی شدت 

سوخت مایع (شامل 32 میلیون لیتر گازوئیل و 18 میلیون لیتر مازوت) در نیروگاه ها مصرف کرد نگرانی ها آنجا بیشتر می شود که مصرف

گازوئیل در داخل کشور نیز رو به فزونی است ، اکنون مصرف گازوئیل در بخش حمل ونقل کشور 70 میلیون لیتر در روز است و با توجه به ظرفیت

تولید 115 میلیون لیتري پاالیشگاه هاي کشور براي تولید گازوئیل ، حدود 40 میلیون لیتر براي دیگر مصارف باقی می ماند براساس تراز سال 97 ،

بهینه سازي انجام شود ، قابلیت صرفه جویی 50 مصرف کنونی انرژي کشور معادل 6 3 میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه برنامه هاي 

مصرف انرژي وجود خواهد داشت  درصدي 

در طول دهه هاي اخیر عرضه انرژي اولیه کشور به طور میانگین ساالنه 3 درصد رشد داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سبب روند

مصرف انرژي جهان در طول دهه هاي گذشته روند کاهشی داشته است . مصرف انرژي اولیه شده است ، در حالی که شدت  افزایشی شدت 

شدت شدت عرضه انرژي در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه انرژي نزدیک به کشور آلمان است ، اما 

انرژي ایران 6 برابر آلمان است این در شرایطی است که مقدار تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابري قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون

مصرف انرژي در ایران در خدمت بخش غیرمولد است در نظر گرفتن این شاخص 6 برابر ایران است و این اعداد نشان می دهد 
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حذف یارانه پنهان به نفع اقشار ضعیف است/لزوم نگاه راهبردي و جامع به اقتصاد کشور

 

سخنگوي کمیسیون ویژه جهت تولید مجلس گفت : شفاف شدن یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می توان کمک بیشتر و

بهتري براي پرداخت یارانه ها به جامعه هدف کرد .

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرگزاري ایران اکونومیست گفت : ساالنه در کشور ما حداقل هزار هزار

میلیارد تومان یارانه نقدي به بخش هاي مختلف از جمله انرژي کاالهاي اساسی و پرداخت می شود وي افزود : پرداخت این یارانه ها با هدف کمک

به اقشار آسیب پذیر انجام می شود اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانه ها دارند و اقشار ثروتمند و

مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه می برند عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد : طبیعی است که شفاف

شدن یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می توان اقدام به کمک بیشتر و بهتري به جامعه هدف براي پرداخت یارانه ها کرد

زنگنه خاطرنشان کرد : اگر شفاف شدن یارانه ها و حذف یارانه هاي پنهان به درستی اجرا نشود نه تنها کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمی کند بلکه

موجب وارد آمدن فشار بیشتر به این قشر می شود وي یادآور شد : قانون هدفمندي یارانه ها قانون بسیار خوبی است اما عدم نگاه جامعه به این

قانون و تکه تکه کردن آن و همچنین نگاه بخشی به این مصوبه در حوزه اجرا باعث شد تا ما را از هدف اصلی خود براي اجراي این قانون دور کند 

حامل هاي انرژي واقعی شود و منابع حاصل از این سخنگوي کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد : طبق این قانون بنا بود تا قیمت 

حامل هاي انرژي گران شد و در عین حال منابع حاصله آزادسازي قیمت ها به اقشار ضعیف جامعه تخصیص یابد اما در این چند سال دیدیم که 

به دست اقشار ضعیف جامعه نرسید لذا اجراي ناقص قانون هدفمندي یارانه ها فشار بیشتري را به اقشار ضعیف جامعه وارد کرد . زنگنه در پایان

یادآور شد : اگر ما بخواهیم آزادسازي یارانه ها و شفاف کردن آن براي اقشار ضعیف جامعه مفید باشد باید یک نگاه راهبردي و جامع به حوزه اقتصاد

کشور داشته باشیم و از نگاه هاي بخشی پرهیز کنیم
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آیا گازهاي آالینده زمین را می بلعد؟

 

سوخت هاي فسیلی ، می تواند به کشورهاي جهان پیدا کردن راهی براي تمایز بین گاز «دي اکسید کربن» طبیعی و گاز منتشر شده ناشی از مصرف 

در نظارت بر پیشرفت خود در زمینه کاهش انتشار این گاز آالینده کمک کند .

به گزارش مشرق به نقل از «نیو ساینتیست» ، اکنون دولت ها و سازمان هاي پژوهشی میزان کلی انتشار گازکربنیک کشورها را بر اساس داده

هایی مانند مقدار فروش نفت و گاز برآورد می کنند جمع آوري و تدوین کامل چنین اطالعاتی سال ها زمان می برد و نتایج نیز ممکن است بسیار

سوخت هاي فسیلی به تایید درستی ارزیابی ها کمک خواهد کرد و متفاوت باشد سنجش و اندازه گیري مستقیم انتشار گازهاي ناشی از مصرف 

همچنین مشخص می کند که آیا سیاست هاي مربوط به کاهش انتشار گازهاي آالینده کارساز بوده اند یا خیر این امر همچنین تعیین میزان

مشخص انتشار گازهاي آالینده از شهرها یا مناطق جهان را ممکن می سازد اما چنین اندازه گیري هایی بسیار دشوار هستند زیرا با تغییر فصول و

وضعیت آب وهوایی ، میزان جذب و دفع گازکربنیک توسط گیاهان تغییر می کند بنابراین هر چند که افزایش جهانی میزان گازکربنیک اتمسفري در

بلندمدت قطعی است – از حدود 280 بخش در میلیون ppm پیش از انقالب صنعتی به حدود ppm 420 در حال حاضر رسیده است – اما تصویر

منطقه اي در کوتاه مدت چندان روشن و واضح نیست پژوهشگران راه هاي مختلفی را براي اندازه گیري مستقیم انتشار گازهاي ناشی از مصرف

سوخت هاي فسیلی آزمایش کرده اند یکی از راه ها این است که تعیین کنیم چه مقدار از گازکربنیک موجود به شکل ایزوتوپ رادیواکتیو کربن

سوخت هاي فسیلی یافت نمی شود زیرا به مرور زمان از بین می رود و منابع نفت و گاز نیز میلیون ها سال عمر 14 است این ایزوتوپ کربن در 

دارند اما این کار مستلزم جمع آوري نمونه ها به شکلی است که اندازه گیري مداوم را ناممکن می سازد از سوي دیگر ، برخی از رآکتورهاي هسته

اي نیز کربن 14 منتشر می کنند که این نیز موجب آشفته شدن تصویر خواهد شد یک گروه پژوهشی در دانشگاه «آنجلیا شرقی» در انگلستان ، از

یک رویکرد جایگزین بر اساس سنجش همزمان اکسیژن و گازکربنیک اتمسفري استفاده کرده است زمانی که مواد گیاهی به عنوان غذا استفاده می

شود یا پوسیده و تجزیه می شود و یا می سوزد ، نسبت اکسیژن از دست رفته از اتمسفر به گازکربنیک افزایش یافته حدود 1 1 است این نسبت در

مورد زغال سنگ در حدود 1 2 و در مورد گاز 2 است این گروه تحقیقاتی از سال 2020 از این روش براي محاسبه میزان انتشار گازهاي آالینده از

جنوب انگلستان استفاده کرده است تغییرات آب و هوایی نه تنها موضوعی انسانی ، اقتصادي و مربوط به سالمت و بهداشت است بلکه همچنین

یک موضوع امنیت ملی نیز به شمار می رود «براد ویر» یکی از کارشناسان سازمان فضایی آمریکا (ناسا) می گوید که این روش موثر است اما

احداث ایستگاه هاي سنجش و نظارت در سرتاسر جهان وقت و زمان زیادي الزم دارد وي خاطرنشان می کند که اگر قرار است یک سامانه نظارت

سوخت فسیلی و کربن داشته باشیم ، این کار باید با ماهواره ها آغاز شود تیم تحقیقاتی او سال گذشته اعالم کرد که کاهش انتشار دي اکسید بر 

کربن به علت همه گیري جهانی کرونا با استفاده از ماهواره هاي کنونی حسگر گازکربنیک قابل ردیابی بوده و طرح هایی براي اجراي ماموریت

هاي بیشتري با تمرکز بر ردیابی این گاز در سال هاي آینده در دستور کار قرار دارد اما مشکل این کار این است که ماهواره ها قادر به ردیابی

سوخت هاي فسیلی گازکربنیک از میان ابرها نیستند و همچنین نمی توانند میان انتشار گازکربنیک زیستی (بیولوژیک) و گازهاي ناشی از مصرف 

سوخت هاي فسیلی ، تمایزي قائل شوند ماهواره ها براي مشخص کردن انتشار ناشی از 
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به الگوهاي رایانه اي متکی هستند کارشناسان می گویند که در نهایت بهترین راه براي سنجش و اندازه گیري گازکربنیک ناشی از فعالیت هاي

سوخت فسیلی ، تلفیقی از تمامی روش هاي موجود خواهد بود هر چند برخی پدیده هاي طبیعی مانند آتشفشان ها نیز موجب صنعتی و مصرف 

افزودن دي اکسید کربن به اتمسفر زمین می شوند اما تحلیل دقیق این گاز آالینده در جّو زمین دانشمندان را به این نتیجه رسانده که فعالیت هاي

سوخت هاي فسیلی با انباشت در جّو زمین با اثر گلخانه اي انسانی عامل اصلی انباشت گاز آالینده در جّو است گازهاي آالینده ناشی از مصرف 

موجب به دام افتادن اشعه خورشید و باال رفتن دما می شوند در نتیجه تغییرات آب و هوایی شاهد باال آمدن سطح آب دریا در مناطق ساحلی ، توفان

هاي شدیدتر ، افزایش میانگین دما و توسعه بیابان زایی و کاهش مساحت سطح زمین قابل پشتیبانی از زندگی انسان هستیم تغییرات آب و هوایی

نه تنها موضوعی انسانی ، اقتصادي و مربوط به سالمت و بهداشت است بلکه همچنین یک موضوع امنیت ملی نیز به شمار می رود هیچ سازکار

(مکانیسم) یا نهاد جهانی براي اجبار کشورها به کاهش انتشار گازهاي آالینده وجود نداردیکی از مسائل مهم سیاست گذاري در جهان نحوه مقابله و

سوخت و استفاده از کاهش مقیاس تغییرات اقلیمی است در این زمینه رویکردهایی براي توسعه فناوري هایی به منظور افزایش بهره وري مصرف 

مصرف انرژي بسیار دشوار منابع تجدیدپذیر انرژي در پیش گرفته شده است اما به علت افزایش جمعیت و رشد اقتصادي در جهان ، کاهش میزان 

خواهد بود این درحالی است که هیچ سازکار (مکانیسم) یا نهاد جهانی براي اجبار کشورها به کاهش انتشار گازهاي آالینده وجود ندارد و تعهدات

کشورها در این زمینه امري اختیاري و داوطلبانه است کشورهاي جهان در سال 2015 در نشستی در پاریس یک هدف جمعی براي محدود کردن

میانگین افزایش دماي جهان به 2 درجه سلسیوس (سانتی گراد) باالتر از سطح مربوط به پیش از صنعتی شدن تعیین کردند اما کشورها در این

زمینه صرفا قصد و نیت خود را اعالم کرده اند و تعهدي قطعی در کار نیست در کشور آمریکا بسیاري از ابتکارات سیاست گذاري با هدف کمک به

تحقق هدف این کشور براي کاهش 50 درصدي انتشار گازهاي آالینده مطابق توافق پاریس تا سال 2030 در کنگره این کشور در آستانه انتخابات

سال جاري معطل مانده است
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رشد تقاضاي جهانی انرژي تا سال 2030 از رشد عرضه پیشی می گیرد

 

بانک آمریکایی ِجی پی مورگان در نخستین چشم انداز انرژي ساالنه خود اعالم کرد که رشد تقاضاي جهانی انرژي تا سال 2030 از رشد عرضه پیشی

می گیرد و جهان براي جلوگیري از بحران انرژي باید تا 2030 در زمینه تقویت تولید انواع انرژي و زیرساخت 1 . 3 تریلیون دالر بیشتر سرمایه گذاري

کند

 

به گزارش شانا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت ، دو متخصص راهبرد انرژي بانک جی پی مورگان ، مارکو

کوالنوویچ (Marko Kolanovic) و کریستیان ملک (Christyan Malek) ، طی یادداشتی گفتند : یافته هاي اصلی ما این است که تا

سال 2030 ، رشد تقاضاي جهانی انرژي بر اساس روندهاي کنونی ، حدود 20 درصد از رشد عرضه بیشتر خواهد شد ، که بیشتر ناشی از اقتصادهاي

انرژي سوخت ها ، از جمله نفت و گاز ،  نوظهور و تالش آن ها براي توسعه و رهایی شهروندان از فقر است . سرمایه گذاري باید شامل همه 

هاي تجدیدپذیر و هسته اي باشد و انتظار می رود تقاضاي نفت به تنهایی تا سال 2030 حدود 10 درصد و تقاضاي گاز 18 درصد رشد کند این

سوخت ها برابر نیستند ، و در بیشتر موارد چشم انداز که 30 تحلیل گر ِجی پی مورگان در تدوین آن مشارکت داشتند ، بر این باور است که همه 

(و در این افق زمانی) ، منابع مختلف انرژي به طور کامل قابل جایگزینی بایکدیگر نیستند براي نمونه ، صفحه هاي خورشیدي نمی توانند جایگزین

نفت خام در تولید پتروشیمی شوند یافته هاي این تحقیق با پیام آژانس بین المللی انرژي در گزارش چشم انداز انرژي سال گذشته خود اعالم کرده

سوخت هاي فسیلی نیست ، در تضاد است البته آژانس از آن زمان تاکنون بارها تصریح کرده است که این بود نیازي به سرمایه گذاري جدید در 

چشم انداز براي سرمایه گذاري تنها نتایج یکی از سناریوهاي پیشنهادي است و از سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) خواسته است براي

مقابله با بحران کنونی انرژي ، نفت بیشتري تولید و به بازار عرضه کند گزارش چشم انداز انرژي ِجی پی مورگان حکایت از آن دارد که در مقیاس

بسیار بزرگ ، همه منابع انرژي کنونی براي گذار به انرژي ایمن تر ، پاك تر و ارزان تر مدنظر خواهند بود در بلندمدت ، این گذار انرژي ممکن است

تنها از طریق انرژي همجوشی هسته اي فراهم شود بنابراین تا زمانی که فناوري هاي مقیاس پذیر ، قابل اطمینان ، پاك و مقرون به صرفه در

دسترس نباشند ، جهان باید با همه منابع کنونی انرژي ـ فسیلی و غیرفسیلی ـ و معایب آن ها کار کند طبق این گزارش ، انتظار می رود میانگین

هزینه هاي مصرف نهایی انرژي جهان از 8 4 درصد طی سال هاي 2015 تا 2019 به 9 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یابد

بانک ِجی پی مورگان معتقد است که افزایش بیشتر در هزینه هاي انرژي ، احتمال ناآرامی اجتماعی و کاهش سرعت گذار انرژي را افزایش می دهد

به گزارش اویل پرایس ، حتی پیش از اینکه حمله روسیه به اوکراین بازار انرژي را متالطم کند و همه پیش بینی ها را تغییر دهد ، سرمایه گذاري

ناکافی مزمن در نفت طی سال هاي اخیر منجر به توازن هاي بازار سخت تر و افزایشی شده بود ، نااطمینانی درباره مقدار نفت خارج شده روسیه از

بازار در ماه هاي آینده سبب کاهش شدید سرمایه گذاري در هفته هاي اخیر شده است . افزون بر این ، تحلیل ران و سازمان ها از جمله آژانس بین

المللی انرژي (IEA) می گویند که منابع انرژي تجدیدپذیر ساالنه به سرمایه گذاري بسیار بیشتري نسبت به مقدار کنونی نیاز دارند تا به اهداف

خالص انتشار صفر تا سال 2050 دست یابند فاتح بیرول ، رئیس آژانس بین المللی انرژي در اواخر سال گذشته میالدي گفته بود : اگر جهان بخواهد

به اهداف موافقت نامه پاریس دست یابد ، سرمایه گذاري در انرژي کم کربن باید سه برابر مقدار کنونی شود کد خبر 456368
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بازنگري در سیاست هاي کلی انرژي

خبرگزاري آریا ششمین جلسه بازنگري سیاست هاي کلی انرژي در کمیسیون زیربنایی و تولیدي مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد

خبرگزاري آریا ششمین جلسه بازنگري سیاست هاي کلی انرژي در کمیسیون زیربنایی و تولیدي مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد به

گزارش خبرگزاري آریا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ششمین جلسه بازنگري سیاست هاي کلی انرژي در

کمیسیون زیربنایی و تولیدي مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم ، برگزار شد 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در این جلسه که با حضور حجت االسالم و المسلمین محمدي عراقی و

حجت االسالم و المسلمین مجید انصاري از اعضاي کمیسیون زیربنایی و تولیدي و مهندس سعیدي کیا دبیر کمیسیون و روساي کمیته ها و

کارگروه هاي کمیته انرژي برگزار گردید ، اعضا به بازنگري سیاست هاي کلی انرژي ابالغی 1379 پرداختند و بند هاي مربوط به «ساماندهی

محیط زیست در حکمرانی انرژي و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در حوزه هاي رقابت پذیر بخش انرژي» و «رعایت سیاست هاي کلی 

مصرف انرژي و کاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي» را تصویب کردند . گفتنی است کمیسیون زیربنایی و تولیدي در پنج جلسه زنجیره تولید تا 

پیش از این جلسه ، بند هاي پیشنهادي خود را جهت بازنگري سیاست هاي کلی انرژي در موضوع «نفت و گاز» و «سایر منابع انرژي» تنظیم و

تصویب کرده است و قرار است این پیشنهادات در نوبت بررسی در کمیسیون مشترك و صحن مجمع قرار گیرند 

به گفته دکتر قوام ملکی ، نائب رئیس کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدي دبیرخانه ، هفته آینده «بررسی طرح اختالفی ساماندهی صنعت

خودرو» در دستور کار مشترك کمیسیون هاي "زیربنایی و تولیدي" و "اقتصاد کالن ، بازرگانی و اداري" قرار خواهد گرفت و پس از آن «بازنگري

سیاست هاي کلی معدن» در دستور کار کمیسیون زیربنایی و تولیدي خواهد بود .
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محیط زیست است مصرف بی رویه انرِژي زمینه ساز آسیب رساندن به 

 

محیط زیست ارزیابی کرد و از مسئوالن حوزه انرِژي گروه استان ها_ امام جمعه شیراز تولید و مصرف بی رویه انرِژي را زمینه ساز آسیب رساندن به 

اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سازي صحیح با پدیده زیان بار اسراف مقابله کنند . خواست تا با 

 

اخبار استانها به گزارش خبرگزاري تسنیم از شیراز ، نماینده ، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در دیدار با سرپرست و جمعی از مدیران و

کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان اظهار داشت : فرآیند تولید ، توزیع و مصرف برق باید در چارچوبی انجام شود که از نظر ارزش هاي انسانی

، دینی و ملی ضرري را بر کشور و استان تحمیل نکند .  

محیط زیست ارزیابی کرد و افزود : اسراف در ارزش هاي دینی به آیت اهللا دژکام تولید و مصرف بی رویه انرِژي را زمینه ساز آسیب رساندن به 

اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سازي صحیح با پدیده زیان بار عنوان گناه برشمرده می شود و از مسئوالن حوزه انرِژي در خواست داریم تا با 

اسراف مقابله کرده و جامعه را به سوي مصرف بهینه سوق دهند . امام جمعه شیراز ، نقش اصحاب رسانه را در این زمینه سازنده ارزیابی کرد و افزود

مصرف انرژي مورد توجه قرار گیرد  : مصالح کشور و مردم باید در زمینه تولید و 

وي با اشاره به اینکه سکانداري شرکت توزیع نیروي برق استان فارس به فردي متخصص ، متعهد و باتجربه واگذار شده اظهار داشت : در سنوات

گذشته با مهندس جالیر به سفر معنوي حج مشرف شدیم و خاطرات شرینی بر جاي بماند و ایشان تجربه گرانبهایی در شرکت توزیع برق دارد و

سالیان طوالنی در بخش هاي مختلف حوزه انرِژي برق خدمت کرده است و امیدوارم در پرتو عنایات پروردگار متعال در زمینه خدمت رسانی به مردم

شریف کشور و استان کارنامه موفقی ثبت کند . سرپرست شرکت توزیع نیروي برق استان فارس نیز گفت : خانواده بزرگ صنعت برق در استان

جمعیتی بالغ بر چندین هزار نفر را تشکیل می دهند و تالش داریم از این ظرفیت ارزنده به عنوان یک جامعه تاثیرگذار فرهنگی بهره بریم حمیدرضا

جالیر با تبریک به حضور پرشور مردم در راهپیمایی باشکوه روز قدس و فرا رسیدن عید بزرگ مسلمانان ، اظهار داشت : حضور آیت اهللا دژکام در

جمع فعاالن حوزه انرژي ، مایه دلگرمی بوده و رهنمود هاي ایشان راهگشا می باشد و این نصایح خردمندانه چراغ راه سیاست گذاري هاي صنعت

برق فارس خواهد بود وي با تاکید بر این که تقاضاي مصرف بهینه به معناي ضعف در تولید برق نیست اظهار داشت : کشور هاي پیشرفته و

ثروتمند در مدیریت مصرف برق بسیار فعال و کوشا هستند 

مجلس تمامی دستگاه ها را مکلف به کاهش مصرف برق تا حداقل 25درصد کردبرق کابل و 10 والیت دیگر هنوز وصل نشده استمجلس الگوي

مصرف ماهانه برق خانگی را تعیین کردجالیر با بیان این که صنعت برق در حوزه صنایع و تولیدات به عنوان زیرساخت مهم و محوري قرار می

گیرد ، بیان داشت : در سال هاي اخیر وضعیت اقلیمی کره زمین به سمت و سوي افزایش دما تغییر رویه داده است و به همین دلیل تمهیداتی از

سوي وزارت نیرو اندیشیده شده تا در عملکرد صنایع و روند تولید وقفه اي به وجود نیاید . بر همین اساس امیدوارم با همراهی و مشارکت مردم

شریف ، ایام پیک اوج مصرف برق را در سال جاري به صورت مطلوب پشت سرگذاریم وي ، در بخش دیگري از سخنانش با بیان اینکه وزارت نیرو

با استخراج قانونمند و مجاز رمزارز مخالفتی ندارد اظهار داشت : از شهروندان تقاضا می شود براي کشف دستگاه هاي رمزارز غیرمجاز با صنعت برق

استان فارس همکاري کنند و بر اساس دستورالعمل تا سقف بیست میلیون تومان براي گزارشات موثق ، پاداش دریافت کنند انتهاي پیام/424/ش

22

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15188442


1401/02/18 - 1401/02/10گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

خارگ نیوز

1401/02/10
19:32

بنزین با کارت هوشمند سوخت/ اختالف قیمت 60 برابري گازوئیل ایران با کنترل قاچاق 
همسایگان

 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل در کشورهاي همسایه 60 برابر ایران است ، گفت : با توجه به

سوخت ، قاچاق قابل بنزین به دلیل کنترل مصرف با کارت  سوخت در کشور مربوط به گازوئیل است ، اما درباره  این اختالف قیمت ، عمده قاچاق 

کنترل است .

 

بنزین کشور کمتر از 100 میلیون لیتر است ، اظهار کرد : با توجه به به نقل از ایرنا ، جلیل ساالري در این باره با اشاره به اینکه مصرف روزانه 

سوخت بنزین مطابق پیش بینی هاست . وي با اشاره به موضوع قاچاق  بنزین را برآورد کردیم و اکنون نیز مصرف  پیش بینی ها ، مصرف 

سوخت جذاب است مدیرعامل شرکت ملی گفت : واقعیت این است که با توجه به اختالف قیمت گازوئیل در ایران و کشورهاي همسایه ، قاچاق 

پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی با تأکید بر اینکه قیمت گازوئیل در کشورهاي همسایه ، 60 برابر قیمت آن در ایران است ، افزود : از همین رو

سوخت مهار می بنزین از آنجا که مصرف با کارت هوشمند  سوخت از کشور مربوط به گازوئیل است ساالري تأکید کرد : در باره  عمده قاچاق 

شود ، قاچاق آن قابل کنترل است
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سوخت هاي فسیلی ◄ راهکار تسریع در کاهش مصرف 

 

سوخت هاي فسیلی ، اعمال مالیات بر کربن است تا تولید کنندگان مربوطه ، بخشی از هزینه هاي تنها راه ممکن براي تسریع در کاهش مصرف 

جانبی را خود تقبل و تامین کنند .

تین نیوز سید منصور محمودي* : بخش 30 از سلسله مقاله هاي مربوط به موضوع «انرژي هاي تجدید پذیر در حمل و نقل» هفته گذشته منتشر

شد ، بخش 31 آن در ادامه می آید سایر موارد مرتبط با انرژي هاي نهایی تجدیدپذیر ذخیره سازي انرژي برق نحوه ذخیره کردن انرژي ، بخش

انرژي هاي تجدیدپذیر است امروزه چند روش ذخیره سازي انرژي برق وجود دارد از جمله : باتري هاي لیتیوم آیونی بزرگی از روند انقالب 

(Lithium Ion) ، تلمبه آب یا بلند کردن وزنه هاي سنگین به سطوح باالتر ، فشردن هوا ، باتري هاي جریان رداکس (Redox Flow) و

اخیرا تبدیل آب به هیدروژن می باشد باتري هاي لیتیوم آیونی گران است و توان آن ها در پاسخ به تغییرات فرکانس یا ولتاژ ، کم و زیاد می شود در

مقابل هزینه هر کیلووات ساعت تولیدي باتري لیتیوم آیونی به قیمت ثابت از 1100 دالر در دهه گذشته به 140 دالر در سال 2020 (با میانگین

کاهش 22 9 درصد درسال) رسیده است ضمن اینکه در مدت چهار سال گذشته مبلغ هر کیلوات ساعت به نصف تقلیل یافته است صاحبان هزاران

مصرف انرژي خود هستند در هر ساختمان مسکونی و تجاري در آمریکا متقاضی نصب سلول هاي خورشیدي براي صرفه جویی در هزینه هاي 

فصل سال 2019 حدود 7000 خانه مجهز به باتري شده اند دو شرکت تسال و ال جی ، عمده بازار باتري هاي این کشور را در اختیار دارند هر دو

آن ها از باتري هاي اکسید لیتیوم نیکل منگنز کبالت (NMC) استفاده می کنند که مقبول صنعت خودروسازي (با فروش 300 هزار دستگاه در

سال 2019) بوده است باتري هاي (NMC) در ابزارهایی چون ساعت ، لپ تاپ و سایر دستگاه هاي کوچک برقی نیز به کار می رود هدف باتري

سازان هر چه کارآمدتر ، ارزانتر و کوچکتر کردن اندازه آن هاست مشکل فعلی این نوع باتري ها گاهی جوش آوردن ، آتش گرفتن و انفجار در

محیط هاي بسته است مشکل پیش آمده در شبکه برق کره جنوبی که این نوع باتري ها را در معرض خطرناك شدن قرار داد ، توجه بسیاري را به

خود جلب کرده است از آنجایی که در نیروگاه هاي بزرگ موضوع ایمنی مهم است ، به منظور جلوگیري از زیان هاي احتمالی ، براي آن ها

تجهیزات ویژه تامین ایمنی خودکار و کنترل از راه دور نصب می شود البته احتمال وقوع چنین مشکالتی یک در 10 میلیون است اخیرا باتري رقیب

از نوع لیتیوم آهن فسفات (LFP) ارائه شده که به خاطر برخورداري بیشتر از ثبات ، در حال فتح بازارهاست برتري باتري هاي (LFP) نسبت به

باتري هاي (NMC) اینست که وقتی از کار می افتند ، داغ نمی شوند از ضعف هاي باتري هاي (LFP) گرانتر بودن و اشغال فضاي بیشتر است

(LFP) ولی با گذشت زمان و بهبود فناوري ، سطح رقابت پذیرتري آن ها افزونتر می شود دو شرکت بزرگ کشور چین سال هاست که باتري هاي

می سازند و به لحاظ به کارگیري فناوري هاي نوین و ارزانی قیمت بسیار رقابت پذیر شده اند باتري هاي ارزان لیتیوم آهن فسفات مورد توجه اکثر

شرکت هاي بزرگ خودروسازي برقی نظیر تسال و BYD هم قرار گرفته است در نمودار زیر وضعیت سهم بازار سه نوع باتري مذکور تا سال

2030 نشان داده شده است همان طور که مالحظه می شود ، باتري (NMC) که در سال 2015 حدود70 درصد بازار را در اختیار داشت ، به سطح

30 درصد در سال 2030 تنزل می یابد در حالیکه دو باتري(LFP) و (NCA) بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص خواهند داد افزایش تقاضا

براي باتري هاي خودرو برقی ارزانتر در چین ، موجب شده که از باتري هاي جدید کربنات لیتیومی بهره گیري شود براي ساخت باتري هاي گرانتر

هیدروکسید لیتیومی ، از فلزات گرانتر نیکل ،
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کبالت و منگنز استفاده می شود باتري هاي کربنات لیتیومی نسبت به باتري هاي هیدروکسید لیتیومی 20 درصد ارزانتر است اخیرا بحث باتري هاي

سربی به سبب ارزانی و فراوانی مواد آن مجددا داغ شده است در فناوري جدید ، پودر کربن در سطح میکروسکوپی ُخرد شده و در یک مخلوط

کربنی قرار داده می شود این مواد در یک پوسته نازك از جنس اکسید سرب جاسازي می گردند براي تقویت توان ، به آن کربنات فلوراتیلن افزوده

می شود در 100 بار سیکل شارژ و دشارژ و در مقایسه با آند گرافیتی ، این نوع آند ظرفیت ذخیره سازي انرژي دو برابري داشته است باتري جریان

رداکس یک مزیت یگانه دارد میزان توان و مقدار انرژي که ذخیره می کند ، با نوع نیازها قابل تغییر است ضمن اینکه توان ذخیره انرژي براي مدت

انرژي خورشیدي تابستان براي مصرف در روزهاي بدون آفتاب زمستان) دو مشکل اساسی این نوع باتري ، گرانی هاي طوالنی را هم دارد (مثال 

و عمر کوتاه تر آن است در یک پژوهش جدید دانشگاهی در انگلستان ، الکترود کربن پایه با یک منبع الکترولیتی بسیار به صرفه (منگنز یا سولفور)

ترکیب شده است در این فناوري ، منبع الکترولیتی با پایه نانوکربنی (ترکیبی از گرافین تزریق شده به وسیله نیتروژن) با منگنز یا سولفور بهم آمیخته

شده تا عمر و قیمت آن به شدت بهبود یابد یعنی با استفاده از منگنز یا سولفور ، قیمت آن به یک سی ام باتري لیتیومی (که به ُکبالت گرانبها نیاز

دارد) ، کاهش داده شده و انرژي حاصله به 20 پوند در هر کیلووات ساعت رسیده است در راستاي ذخیره سازي انرژي هاي تجدید پذیر ، چند سال

پیش شرکت نورث ولت (NorthVolt) با حمایت مالی کشورهاي آلمان و لهستان و با سرمایه گذاري به مبلغ 3 6 میلیارد دالر ، براي ساخت

کارخانه عظیم باتري سازي اقدام کرده که هم اکنون به بار نشسته است ذخیره انرژي در ساختمان ها شرکت رولزرویس همراه با خودروسازان بزرگ

ي براي تغذیه تاسیسات ثابت با مشخصه غیر قطعی برق در سوخت ولوو و دایملر در حال کار براي ایجاد سیستم تغذیه 2 مگاواتی هستند پیل 

مکانهایی مانند مراکز دیتا ، بیمارستان ها و هتل هاي چند ستاره ، آرمانی به نظر می رسد از طرف دیگر همانند بسیاري از کشورهاي استفاده کننده

از برق سلول هاي خورشیدي نصب شده بر بام ها ، در کشور آلمان هم نه تنها تقاضا براي پانل هاي خورشیدي زیاد شده ، بلکه نصب باتري هاي

ذخیره کننده برق ، رشد چشمگیري یافته است همانطور که در نمودار زیر مشخص گردیده ، میزان باتري هاي نصب شده در منازل مسکونی طی

سال هاي 2018 ، 2019 و 2020 به ترتیب برابر 124000 ، 184000 و 272000 سیستم بوده است میزان افزایش تقاضا هم طی این سه سال به

انرژي هاي تجدیدپذیر و ترتیب 40000 ، 60000 و 88000 سیستم جدید بوده است این روند تصاعدي تقاضا به منظور استفاده هرچه بیشتر از 

سرمایه گذاري افزونتر ، آینده امیدبخشی را براي تحقیق و توسعه این نوع صنایع رقم می زند کشور هلند به طور آزمایشی یک دیگ بخار براي

سوخت هیدروژن کار می کند در انگلیس نیز لوله کشی براي انتقال هیدروژن براي مصرف 400 خانوار در حال انجام مصارف خانگی ساخته که با 

است در صورت به صرفه بودن این کار ، می توان براي کاهش میزان سرمایه گذاري هاي زیربنایی ، از لوله کشی بال استفاده گاز طبیعی موجود

براي انتقال گاز هیدروژن استفاده گردد در یک آزمایش دیگر که در نیوجرسی آمریکا صورت گرفته ، در یک خانه از برق پانل هاي خورشیدي پشت

بام براي تغذیه دستگاه الکترولیز (به اندازه یک ماشین لباسشویی) استفاده شده است با بهره گیري از مخازن تعبیه شده در انباِر خانه ، می توان 623

متر مکعب هیدروژن را تولید و ذخیره نمود البته سرمایه گذاري براي اولین اجراي آزمایشی مربوطه ، قدري باال بوده است اما برآورد می شود که در

حال حاضر نیاز به سرمایه گذاري به سطح 90 هزار دالر کاهش یافته باشد انتظار می رود که بر اثر فناوري هاي نوین به زودي این سیستم کامال

ي وات (Watt Fuel Cell, WATT) در مسیر کار خود به نقطه عطف تجاري سازي سیستم سوخت خودکفا و به صرفه شود شرکت پیل 

ي به میزان 100 درصد (2 کیلووات) ، به افزایش سوخت ي مناطق مسکونی رسیده است این شرکت با افزایش توان پیل  سوخت هاي پیل 

بازدهی به مقدار 50 درصد نائل شده است این سیستم می تواند در مواقع مورد نیاز ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر برق خورشیدي به طور موازي کار کند شرکت وات با اعمال فرایندهاي فزونی ساخت و با با برق شهري و سایر 

استفاده از تجارب گسترده در کاربري کاتالیست ها ، توانسته در عین حفظ مزایاي مالی مرتبط با نیازهاي آسان سازي سیستم ، بازدهی باالتري را

سوخت از بخار هوا استفاده می نماید و اکسیداسیون جزئی (POX) ساده ترین و به صرفه نسبت به قبل کسب کند محصول مزبور براي تولید 

سوخت (با بازدهی نسبتا اندك 40 درصد) است اگرچه که سیستم استفاده از بخارآب به بازدهی 60 درصد رسیده ، ولی هزینه ترین شکل فرآوري 

هاي مربوطه نسبتا باالتر است نسخه بتاي اکسیداسیون جزئی با بازدهی بهتر در سال 2021 مورد آزمایش قرار گرفته است 

تبدیل گاز CO به اسید دانشگاه مهندسی رایس امریکا ، با انجام 150 ساعت کار آزمایشگاهی ، با استفاده مستمر از یک مبدل مبتکرانه کاتالیستی

(تصویر زیر) توانسته منواکسید کربن را مستقیما به اسید استیک که یک عامل شیمیایی پر مصرف براي اموري چون مزه دهی سرکه ، ضدعفونی

کننده بهداشتی ، حالل مرکب و رنگ و همچنین استات وینیل (ماده اولیه براي ساخت چسب) می باشد ، تبدیل کند . این فرایند در یک راکتور

ویژه ، با استفاده از مکعب هاي نانویی مسی به عنوان کاتالیست اولیه و یک الکترولیت نیمه هادي یگانه ، انجام شده است (تصویر زیر) بدین وسیله

انرژي تجدیدپذیر به یک محصول بسیار خالص (2 درصد اسید استیک و 98 درصد آب) درآمده است سپس اجزاء اسید تا 98 درصد خالص شده که

سوخت مایع بوده است عالوه بر آن دو تن از مهندسین شیمی و بیومولکولی بسیار باالتر از آزمایشهاي قبلی براي کاتالیز کردن منو اکسیدکربن به 

دانشگاه مزبور توسط کاتالیز کردن فرایند الکتروشیمیایی ، تالش هاي قبلی براي کاهش منواکسید کربن و به دست آوردن محصولی پر استفاده را

به ثمر رسانده اند این آزمایش از دو جنبه داراي اهمیت است : اوال بازدهی آن باالتر است و ثانیا محصول به دست آمده پایدار باقی می ماند گام

بعدي ایجاد این سیستم در مقیاس بزرگتر براي بهبود پایداري و کاهش میزان انرژي مورد نیاز فرایند است نتیجه این آزمایشها باعث شده که در

سوخت مایع ، مبلغ دو میلیون دالر براي تداوم تحقیقات مزبور اعطاء شود طی برقراري یک فرایند دیگر ، گازهاي گلخانه اي به  راستاي تبدیل 

راکتور آزمایشگاه با استفاده از برنج ، گازکربنیک را به اسید فورمیک تبدیل کرده است صنایع انرژي بر سبز در سه صنعت عمده یعنی تولید فوالد ،

سوخت فسیلی نیاز است میزان ایجاد آالیندگی انواع مواد صنعتی انگلیس در نمودار زیر نشان داده شیشه و سیمان ، به دماهاي باالي کوره هاي 

گازهاي گلخانه اي است با کم شدن قیمت شده است میزان آالیندگی ساالنه ناشی از تولید سیمان در آمریکا ، به تنهایی عامل 8 درصد از انتشار 

سوخت کوره ها از فسیلی به قوس الکتریکی ، نه تنها قیمت تمام شده تهیه این نوع انرژي هاي تجدیدپذیر و جابجایی نوع  تمام شده 

محیط زیست نیز آلودگی کمتري خواهد داشت خاطر نشان می سازد صنعت فوالد عامل تقریبا 25 درصد از تولید محصوالت کمتر می شود ، بلکه 

سوخت هیدروژن ، مبلغ گازهاي گلخانه اي در جهان است قرار است که چندین شرکت اروپایی براي تولید 5 میلیون تن فوالد سبز با استفاده از 

3 میلیارد دالر سرمایه گذاري کنند این پروژه در کشور پیشگام سوئد انجام می شود و انتظار می رود که در سال 2024 به ثمر برسد سلطان صنعت

سوخت فوالد جهان یعنی آقاي میتال (هندي االصل) ، در نظر دارد در سال 2023 یک کارخانه تولید فوالد را در هامبورگ آلمان افتتاح کند که 

آن ترکیبی از انواع بیوتوده (biomass) است البته در انتها ،
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سوخت هیدروژنی ارزانتر تمام فرایند کربن زدایی صورت می پذیرد برآوردهاي موجود نشان می دهد هزینه هاي تامین انرژي این روش نسبت به 

می شود اما کارشناسان اقتصادي نشان می دهند که منحنی هزینه هاي تولید هیدروژن سیر نزولی را طی می کند و به زودي استفاده از آن به

سوخت ها ممکن است روزي بالاستفاده شده و به سوخت ها با صرفه تر می شود در این صورت سرمایه گذاري براي تامین سایر  نسبت سایر 

انرژي هاي تجدیدپذیر بر حسب مگاوات ساعت طی 10 سال گذشته نشان داده شده هدر برود در نمودار زیر روند کاهش هزینه هاي تولید انواع 

انرژي خورشیدي در انرژي خورشیدي 90 درصد ارزانتر شده است روند تقاضا و سرمایه گذاري براي برپایی سیستم  است طی این مدت تولید 

مصرف انرژي بادي نیز با احتساب هزینه هاي سطح نیاز مصرف کنندگان ، آن را از همه موارد مشابه ارزانتر کرده است طی همین مدت بهاي 

انرژي هاي تجدیدپذیر خورشیدي (برقی) و مربوطه طی عمر مفید آن ، 71 درصد تنزل کرده است همان گونه که در نمودار باال مشخص است ، 

بادي در برخی از مراکز تولیدي حتی از انرژي گاز طبیعی نیز ارزانتر شده اند هم اینک انرژي هاي خورشیدي (از نوع حرارتی) ، هسته اي و همچنین

گازِي مصرف اوج (نیروگاه هاي گازي که صرفا در مواقع اوج تقاضا کار می کنند و تعرفه مصرف آن ها بسیار باالست) باالترین قیمت تمام شده به

ازاي هر کیلووات ساعت را دارند به دلیل به کارگیري فناوري پیشرفته ، هزینه هاي تولید اغلب انرژي ها (به جز انرژي هاي هسته اي ، زغال سنگ

و زمین گرمایی) پایین تر آمده است هزینه تولید گاز طبیعی فقط در آمریکا و کانادا نیز به واسطه به کاربردن فناوري نوین (Fracking) با 32

انرژي خورشیدي فقط براي ماهواره ها استفاده می شد و مبلغ آن 1 825 درصد تنزل در قیمت تمام شده همراه بوده است در دهه 50 میالدي ، 

دالر به ازاي هر وات بود ولی اکنون به 0 7 دالر رسیده است در ابتدا تحقیقات عمدتا براي کاهش هزینه مصرف ماهواره ها انجام می پذیرفت تا

اینکه به قدري ارزان شد که توسط مقاصد عمومی نیز قابل بهره برداري گردید از اواسط دهه 70 میالدي به ازاي هر دو برابر شدن مقدار ظرفیت

سوخت تولید ، به مقدار 20 درصد کاهش در قیمت پانلها انجامیده است فرق انرژي فسیلی با تجدیدپذیر اینست که بخش بزرگی از هزینه هاي 

هاي فسیلی مربوط به استخراج و فرآوري و حمل مواد معدنی است که این موضوع در مورد زغال سنگ 40 درصد است اما بخش عمده تولید انرژي

تجدیدپذیر تقریبا مجانی است به همین دلیل هزینه هاي انرژي فسیلی نمی تواند همگام با سرعت رقیِب تجدیدپذیر خود کاهش یابد ضمن اینکه

انرژي هاي تجدیدپذیر به دلیل منافع بسیار زیاد آن ، از یارانه هاي دولتی زیادي هم برخوردارند در نمودار زیر روند مصرف انواع انرژي در کشور

آمریکا طی قرن بیست و یکم نشان داده شده است همان گونه که مالحظه می شود ، مقدار مصرف زغال سنگ طی دو دهه اخیر از 50 درصد به

حدود 20 درصد رسیده است در سال 2019 حدود 72 درصد از ظرفیت هاي جدید ایجاد شده براي تولید انرژي ، مربوط به منابع تجدیدپذیر بوده

انرژي هاي تجدیدپذیر است و طی 20 سال گذشته این سهم سه برابر شده است برآوردهاي اولیه سال 2020 حاکی از اینست که مجموع 

(خورشیدي ، بادي ، هیدروالکتریکی و زیست توده) از مصرف زغال سنگ فراتر رفته است البته بخش بزرگی از کاهش مصرف زغال سنگ را گاز

طبیعی ارزان (به ویژه پس از بکارگیري فناوري Fracking) به خود اختصاص داده است اگر چه گاز طبیعی نسبت به زغال سنگ 60 درصد کمتر

گاز کربنیک متصاعد می کند ، اما به هر حال با انتشار گاز بسیار منفی متان ناشی از فرایندهاي پاالیشگاهی مربوطه ، موجب تغییرات آب و هوایی

سوخت هاي فسیلی و سرمایه گذاران انرژي هاي تجدیدپذیر ، سرمایه گذاري هاي سنگین قبلی در  می گردد مانع اصلی رشد تولید و مصرف 

متنفذ و نگران از آینده سرمایه گذاري هاي خود در بخش هاي معدنی و پاالیشگاه ها بوده است در سال 2020 هزینه تامین انرژي به ازاي هر

انرژي خورشیدي 31 دالر ، مگاوات ساعت در طول عمر مفید تاسیسات مختلف (با احتساب یارانه ها) : 
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بادي 26 دالر ، زغال سنگ 41 دالر و گاز طبیعی 28 دالر شده است با این وجود در سال 2020 میزان تولید انرژي بادي در آمریکا به 17 2 گیگا

انرژي هاي تجدیدپذیر وات رسید این در حالی است که سهم انرژي بادي از برق مصرفی انگلیس نزدیک به 60 درصد است یکی از مشکالت 

اینست که معموال در مکانهایی تولید می شوند که جمعیت هایی اندك و مصارف کمی وجود دارند و در نتیجه به خطوط انتقال انرژي مدرن و با افت

انرژي هاي تجدیدپذیر به میزانی که در سال 2035 کل انرژي مورد نیاز خود را از کم نیاز دارند کشورهاي توسعه یافته اي که خواهان گسترش 

سوخت هاي فسیلی روبرو می شوند با این وجود گویا تولید زغال سنگ به این طریق تامین کنند ، با چالش سرسختانه سرمایه گذاران قدرتمند 

سوخت صورت امروزین آن به انتهاي خط خود رسیده و اولین قربانی گرایش سهمگین به انرژي هاي سبز است اما نوع کاربري ، ارزانی و فراوانی 

سوخت گاز طبیعی به گونه ایست که به این زودي ها نمی توان تولید آن را به کلی متوقف کرد تنها راه ممکن براي تسریع در کاهش مصرف 

هاي فسیلی ، اعمال مالیات بر کربن است تا تولید کنندگان مربوطه ، بخشی از هزینه هاي جانبی را خود تقبل و تامین کنند برقراري چنین مالیاتی

که در بعضی از کشورهاي اروپایی رایج است ، موجب می شود که سقفی براي تولید و بازار فروش این نوع انرژي هاي آلوده کننده ایجاد شود ، در

غیر این صورت هزینه هاي درمانی و تصفیه هوا بر عهده مردم و بودجه دولت (یارانه پن هان) قرار می گیرد * مشاور انجمن صنفی شرکت هاي

حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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بهینه سازي مصرف موتورخانه واحدهاي مسکونی و تجاري در ثبت 347 تقاضا براي اصالح و 

استان کردستان

 

مصرف گاز طبیعی و بهینه سازي  مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت : شرکت گاز در راستاي سیاست هاي کالن وزارت نفت مبنی بر 

بهینه سازي موتورخانه واحدهاي مسکونی و تجاري را در دستور کار خود قرار داده است. کاهش هزینه ي مشترکین ، طرح ملی اصالح و 

 

مصرف گاز طبیعی و بهینه سازي  مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت : شرکت گاز در راستاي سیاست هاي کالن وزارت نفت مبنی بر 

بهینه سازي موتورخانه واحدهاي مسکونی و تجاري را در دستور کار خود قرار داده است .   کاهش هزینه ي مشترکین ، طرح ملی اصالح و 

مصرف انرژي استان گفت : شرکت گاز در راستاي سیاست هاي کالن بهینه سازي  احمد فعله گري در جلسه ارائه گزارش عملکرد واحدهاي 

بهینه سازي موتورخانه واحدهاي مصرف گاز طبیعی و کاهش هزینه ي مشترکین ، طرح ملی اصالح و  بهینه سازي  وزارت نفت مبنی بر 

مصرف گاز طبیعی و صرفه جویی خواهد مسکونی و تجاري را در دستور کار خود قرار داده است . فعله گري اضافه کرد : این طرح موجب کاهش 

شد و به تبع آن ، هزینه گازبهاي مشترکین نیز کاهش می یابد و اجراي این طرح براي مشترکین کامال رایگان است 

بهینه سازي موتورخانه هاي منازل مسکونی ، تجاري و اداري در پنج مرحله انجام می وي اجراي این طرح را بسیار مفید دانست و افزود : طرح 

گیرد : مرحله اول اطالع رسانی ، شناسایی و ثبت نام مشترکین ، مرحله دوم بازدید از موتورخانه و برآورد هزینه ها ، مرحله سوم بازار یابی مجریان ،

آموزش و واسپاري انجام کار ، مرحله چهارم تائید مصالح ، کنترل انجام کار و تائید نهایی اصالح موتورخانه و در مرحله پنجم تائید صورت وضعیت و

انجام مراحل کار اداري پرداخت به مجري طرح صورت می گیرد .  

بهینه سازي موتورخانه در استان کردستان خبر داد و گفت : از مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان همچنین از ثبت نام 347 مشترك در طرح 

بهینه سازي و اصالح موتورخانه نهایی شده که تعداد آپارتمان هاي تحت پوشش 315 مورد را تعداد کل ثبت نام کنندگان 149 مورد تمام مراحل 

در برمی گیرد که متراژ آنان 142 هزار متر مربع می باشد .  

بهینه سازي و اصالح رایگان موتورخانه هاي تاسیسات گرمایشی براي هر مشترك شرکت گاز استان کردستان فعله گري ادامه داد : اجراي طرح 

سوخت به دنبال دارد که با اصالح موتورخانه هاي 149 مورد انجام گرفته 1میلیون و 136 هزار به میزان 10 تا 15 درصد صرفه جویی در مصرف 

مصرف گاز صرفه جویی شده است . این مقام مسئول یادآور شد : براي اجراي طرح فوق االشاره تاکنون 12 میلیارد و 890 میلیون متر مکعب در 

و 250 هزار ریال هزینه به مجریان این طرح پرداخت گردیده است وي تاکید کرد : متقاضیان اجراي این طرح در موتورخانه هاي تاسیسات

بهینه سازي موتورخانه گرمایشی خود می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت ملی گاز ایران به نشانی NIGC ir و انتخاب گزینه "طرح 

ها" نسبت به ثبت شماره اشتراك و دریافت خدمات طرح اقدام کنند 

بهینه سازي موتورخانه هاي تاسیسات گرمایشی واحدهاي مسکونی ، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان یادآور شد : شرکت گاز براي 

تجاري و اداري به ازاي هر مترمکعب میانگین مصرف دو سال آخر مشترکان مشمول ، تا سقف هشت هزار ریال هزینه می کند که شامل تنظیم

مشعل ، عایقکاري و نصب ضدرسوب مغناطیسی است .
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وزیر نفت : مصرف محصوالت میعانات گازي خارج از الگوي مصرف کشور است؛/کل درآمد

حاصل از فروش نفت و میعانات وصول شده است

وزیر نفت گفت : کل درآمد حاصل از فروش نفت ، میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی وصول شده است

وزیر نفت گفت : کل درآمد حاصل از فروش نفت ، میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی وصول شده است 

جواد اوجی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان در وزارت نفت اظهار کرد : وزارت نفت براي استفاده از این ظرفیت در حوزه

سوخت ، افزایش تولید به ویژه در عرصه هاي کم بازده ، زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی ، جمع بهینه سازي مصرف  کاري خود و در بحث 

آوري گازهاي مشعل و از همه مهمتر ادوات مورد نیاز صنعت نفت که وارداتی است ، فراخوان داده است . استفاده از توان دانش بنیان ها براي

افزایش بهره وري در صنعت نفت وي ادامه داد : 150 شرکت از میان همه شرکت هاي دانش بنیان مشخص شدند و دوستان مراحل نهایی بررسی

را طی می کنند که این شرکت ها به استان ها معرفی و از تسهیالت وام هاي کم بهره و تسهیل چتر وزارت نفت برخوردار می شوند وزیر نفت

تصریح کرد : از توان این شرکت هاي دانش بنیان در حوزه هاي اشاره شده و براي افزایش بهره وري در حوزه صنعت نفت ، کاهش هزینه ها و

اشتغال آفرینی استفاده می شود اوجی در بخش دیگري با ارائه توضیحی به اظهارات خود مبنی بر اختصاص 80 میلیارد دالر یارانه و گزارش سازمان

اتالف انرژي در کشور انجام شد وي ادامه داد : نرخ جهانی انرژي از اختصاص 25 میلیارد دالر یارانه در ایران ، گفت : این قیاس با توجه به میزان 

هر متر مکعب گازي که به مردم ارائه می شود ، زیر یک سنت است در حالی که در بازارهاي جهانی تا 400 سنت هم خرید و فروش می شود به

همین دلیل اگر این را با قیمت هاي جهانی ارزش گذاري کنیم ، می بینیم که عمده محصوالت ما خارج از الگوي مصرف در کشور ، مصرف می

سوخت هاي صادراتی را با توجه به تحریم ها در شود وزیر نفت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوري اسالمی درآمد ارزي حاصل از 

اختیار می گیرد یا خیر ، اظهار کرد : هر چه نفت و میعانات محصوالت پتروشیمی که فروختیم همه را زمان سر رسید وصول کردیم
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