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1401/03/21 - 1401/03/14فهرست اخبار

مصرف انرژي در بخش خانگی است 3 بیشترین  08:33 فصل تجارت

آلودگی هوا اتوبوس هاي برقی در راه تهران/ راه کار نجات پایتخت نشیان از   4 00:06 فارس نیوز

6 چین می خواهد اولین نیروگاه خورشیدي جهان را تا سال 2028 در مدار زمین بسازد 17:19 واحد مرکزي خبر

7 3 . 5 برابر شدن قیمت نفت در بازار جهانی فقط در 2 سال 12:46 فارس نیوز

بهینه سازي مصرف 8 با صدور حکمی از سوي وزیر نفت/رئیس هیئت مدیره جدید شرکت  12:15 شانا

بنزین در دستور کار مجلس و دولت نیست 9 افزایش قیمت  10:45 ایران اکونومیست

10 بزرگراهی با انتشار کربن صفر در چین 10:18 مهر

11 سیستمی براي تولید همزمان آب و برق با قابلیت به صفر رسیدن ردپاي کربن 18:05 اتحاد خبر

سوخت فسیلی براي استخراج بیت کوین در نیویورك 12 ممنوعیت استفاده از  11:02 فارس نیوز

انرژي خورشیدي 13 بحران انرژي در دولت بایدن و دستوري براي توسل به  06:19 ایرنا

15 خروج تهران از آلودگی با استفاده از حمل ونقل پاك 19:05 ایرنا

اتوبوس هاي برقی راهی براي رفع برخی دغدغه هاي پایتخت  17 17:31 واحد مرکزي خبر

18 غلظت دي اکسید کربن جو زمین برابر با 4 میلیون سال قبل است ! 11:18 تسنیم

19 آیا باتري هاي گرانشی می توانند مشکالت ذخیره انرژي ما را حل کنند؟ 10:43 ایستنا

23 چرا دنیا درگیر بحران غذا و انرژي است؟ 08:17 ایرنا

27 سطح دي اکسید کربن زمین به باالترین رکورد تاریخی خود رسید 11:33 دیجیاتو

بهینه سازي مصرف سوخت
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فصل تجارت

1401/03/21
08:33

مصرف انرژي در بخش خانگی است بیشترین 

 

مصرف انرژي بخش خانگی بیشتر از دیگر بخش ها حتی مصرف انرژي ایران گفت : در حال حاضر  فصل تجارت رئیس انجمن علمی مدیریت 

بخش صنعت است.

مصرف انرژي بخش خانگی بیشتر از دیگر بخش ها حتی مصرف انرژي ایران گفت : در حال حاضر  فصل تجارت رئیس انجمن علمی مدیریت 

بخش صنعت است 

مصرف انرژي ایران در ارتباط تلفنی با برنامه «روزنه» رادیو گفت وگو درمورد لزوم مهندس محمدحسن زربخش رئیس انجمن علمی مدیریت 

مصرف انرژي بخش خانگی بیشتر از دیگر بخش ها حتی بخش استفاده از فناوري هاي نوین براي کاهش مصرف برق اظهارکرد : در حال حاضر 

مصرف انرژي را به خود اختصاص داده افزود : بخش صنعت 34 5 درصد ، صنعت است . وي با بیان اینکه بخش خانگی حدود 35 درصد 

مصرف انرژي را به خود اختصاص داده اند رئیس انجمن علمی کشاورزي 14 درصد ، بخش عمومی 9 درصد و سایر بخش ها نیز 7 درصد 

مصرف انرژي ایران در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهارکرد : 70 درصد برق مصرفی در منازل ، مربوط به لوازم خانگی آشپزخانه و 30 مدیریت 

درصد آن مربوط به بخش روشنایی و دیگر لوازم خانگی است از این 70 درصد هم حدود 30 درصد فقط مربوط به یخچال فریزر و 26 درصد هم

انرژي هاي تجدیدپذیر گفت : با استفاده از تابش خورشید می توان دو سوم برق مورد نیاز براي کولر آبی و گازي است زربخش درمورد اهمیت 

کشور را تأمین کرد اما با توجه به گران بودن آن و سرمایه گذاري زیاد ، چندان به صرفه نیست که البته وزارت نیرو این موضوع را در دستور کار قرار

داده است
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فارس نیوز

1401/03/21
00:06

آلودگی هوا اتوبوس هاي برقی در راه تهران/ راه کار نجات پایتخت نشیان از 

آلودگی هوا و ترافیک دو چالش اساسی کالن شهر تهران است گروه اجتماعی خبرگزاري فارس ، 

آلودگی هوا و ترافیک دو چالش اساسی کالن شهر تهران است راه حل برون رفت از این مشکل توسعه حمل گروه اجتماعی خبرگزاري فارس ، 

اتوبوس هاي برقی وارد سیستم حمل ونقل عمومی است توسعه سیستم حمل ونقل پاك در دستور کار مدیریت شهري است و قرار است بزودي 

اتوبوس ها اتوبوس هاي برقی باشد چرا که استفاده از  ونقل عمومی شوند قرار است بخشی از نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري ، استفاده از 

اتوبوس هاي برقی هستند البته محیط زیست می شود اعضاي شوراي شهر تهران و شهرداري تهران به دنبال استفاده از  باعث کاهش مشکالت 

اتوبوس ها بودجه الزم در نظر گرفته شود  که باید براي خرید این 

اتوبوس هاي گازوییلی و گازهاي گلخانه اي است و در این میان خودروها و  بر اساس این گزارش ، حمل ونقل یکی از بزرگترین عوامل تولید 

آلودگی هوا موثر هستند و باید به سمت استفاده از حمل نقل پاك رفت .   دیزلی که غالبا دچار فرسودگی و نقص فنی هستند در 

محیط زیست اتوبوس هاي برقی کم است مهدي پیرهادي رئیس کمیسیون خدمات شهري و اتوبوس برقی را بررسی کردیم/آالیندگی  اولین 

شوراي شهر تهران دراین باره به خبرنگار فارس گفت : اولین خودروي برقی تولید داخل را بررسی کردیم . وي ادامه داد : این خودروي مراحل تست

اتوبوس ها به شهر در کاهش آالیندگی تاثیر گذار است عضو شوراي شهر تهران بیان کرد : هزینه هاي الزم را سپري کرده است وورود این 

ي پایتخت آلودگی هوا اتوبوس هاي برقی گران تر است اما از سوي دیگر آالیندگی ندارد وبه سمت سیستم حمل ونقل پاك حرکت می کنیم 

میراثی است که از گذشته باقی مانده است و باید تمام دستگاه هاي مسوول براي رفع این مشکل پاي کار بیایند علیرضا زاکانی شهردار تهران دراین

ي پایتخت میراثی آلودگی هوا آلودگی هوا همه مسئول هستند و شهرداري هم قطعًا در این زمینه مسئول است  باره می گوید : در زمینه رفع 

است که از گذشته باقی مانده است وي ادامه داد : قطعًا بخشی از سهم رفع آلودگی هاي پایتخت به شهرداري مربوط است اما در این بحث تنها

آلودگی شهرداري مسئولیت ندارد و دیگر دستگاه ها نیز در این زمینه مسئولند به عالوه محیط هاي دیگري نیز در شهر وجود دارند که منجر به 

هوا می شوند و این محیط ها و مراکز ، مسئوالن مختلفی دارند 

رانی شهر منعقد شده است شهردار تهران بیان کرد : شهرداري در حوزه حمل و نقل شهري ، اتوبوس اتوبوس برقی به ناوگان  اولین قرارداد ورود 

تنظیم چارچوب و مقررات شهري براي کاهش آلودگی ، ایجاد فضاي سبز براي مقابله با آلودگی و در دیگر موضوعات کمک کننده به کاهش

آلودگی هوا و در راستاي تجدید نظر در سیستم حمل و نقل آلودگی هوا مسئولیت و وظیفه دارد . زاکانی گفت : به منظور کمک به کاهش 

عمومی شهر ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

فارس نیوز

1401/03/21
00:06

ي آلودگی هوا رانی شهر منعقد شده است براي اینکه بتوانیم سهم خودمان در کاهش  اتوبوس اتوبوس برقی به ناوگان  اولین قرارداد ورود 

پایتخت را محقق کنیم ، به سمت ایجاد امکانات برقی و هیبریدي در سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی حرکت خواهیم کرد شهرداري تهران به

اتوبوس هاي برقی با یکبار شارژ و طی مسافت 250 کیلومتر ، بدون ایجاد دنبال برون سپاري حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی است 

آلودگی هوا و آلودگی صوتی می تواند بخشی از مشکالت پایتخت را رفع کند مهدي بابایی عضو شوراي شهر تهران دراین باره می گوید : بر

آلودگی هوا است وي ادامه داد : اساس نظرسنجی ها دغدغه اصلی شهروندان تهرانی توسعه حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به حل مسأله 

اتوبوس برقی کارا ، یکی از راهکارهایی رفع متولیان امر باید به سمت استفاده از انرژي پاك براي توسعه حمل و نقل عمومی بروند ، استفاده از 

اتوبوس اتوبوس هاي برقی گفت : این  دغدغه هاي حمل و نقل عمومی و زیست محیطی پایتخت است عضو شوراي شهر تهران در خصوص 

آلودگی هوا و آلودگی صوتی می تواند بخشی از مشکالت پایتخت را رفع کند بابایی ها با یکبار شارژ و طی مسافت 250 کیلومتر ، بدون ایجاد 

سوخت و هزینه دیزلی و برقی نیز در طول یک دوره سه تا چهار ساله از طریق حذف هزینه مصرف  اتوبوس هاي  ادامه داد : فاصله قیمتی 

نگهداشت اقتصادي خواهد بود 

وي با بیان اینکه شهرداري تهران به دنبال برون سپاري حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی است ، تاکید کرد : با توجه به وضعیت درآمدي

سوخت ، اتوبوس ها از طریق تهاتر ، بخشی از اعتبارات بانکها و وزارت نفت از محل کاهش هزینه  شهرداري تهران بهتر است ، منابع خرید این 

تامین شود . بر اساس این گزارش ، براي حمایت از توسعه خودروهاي پاك و برقی قوانینی وجود دارد و به موجب ماده 12 قانون حمایت از تولید

سوخت می توان یارانه معادل اختصاص داد همچنین یکی از اهداف توسعه حمل رقابت پذیر به ازاي میزان صرفه جوئی ایجاد شده در مصرف 

رانی در میان مدت و بخشهاي دیگر مانند سیستم ریلی نیازمند سرمایه اتوبوس ونقل ، توسعه عدالت اجتماعی است که بخش هایی از آن مانند 

گذاري هاي بلند مدت است با ورود خودروهاي برقی میزان آالیندگی به شدت کاهش می یابد انتهاي پیام/
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واحد مرکزي خبر

1401/03/19
17:19

چین می خواهد اولین نیروگاه خورشیدي جهان را تا سال 2028 در مدار زمین بسازد

 

انرژي خورشیدي به ریزموج یا لیزر تبدیل می شود و بعد به طور مستقیم در به گزارش خبرگزاري صدا وسیما ، محققان می گویند این انرژي ابتدا از 

قالب پرتوهاي انرژي به ایستگاه هاي زمینی یا دیگر ماهواره ها انتقال می یابد.

انرژي خورشیدي به ریزموج یا لیزر تبدیل می شود و بعد به طور مستقیم به گزارش خبرگزاري صدا وسیما ، محققان می گویند این انرژي ابتدا از 

در قالب پرتوهاي انرژي به ایستگاه هاي زمینی یا دیگر ماهواره ها انتقال می یابد محققان این کشور می گویند کاربردهاي نظامی احتمالی و

پیشرفت هاي فنی می توانند دوباره توجه دولت را به این موضوع جلب کنند این برنامه حاال دو سال زودتر از تاریخی اجرا خواهد شد که قبال پیش

بینی شده بود برق تولیدي از این روش به 10 کیلووات می رسد که براي تامین نیاز چند خانه کافی خواهد بود با این حال ، پروفسور «دانگ شیوي»

از آزمایشگاه ملی علوم و فناوري آکادمی فناوري هاي فضایی چین می گوید چنان چه این تکنولوژي توسعه پیدا کند ، می تواند در کاهش تولید

کربن و دستیابی به اهداف زیست محیطی نقش مهمی داشته باشد یک دانشمند فضایی چینی ساکن شانگهاي که در این پروژه دخالت نداشته ، می

گوید پتانسیل هاي نظامی در استفاده از این پروژه ممکن است باعث افزایش سرعت پیشبرد کارها شده باشد با این حال ، دانگ در این مقاله متذکر

شده که ساخت اولین نیروگاه خورشیدي فضایی آن ها را با چالش هاي بی بدیلی مواجه خواهد کرد مطابق طرح جدید پژوهشگران چینی ، این

نیروگاه در چهار مرحله ساخته می شود این پروژه دو سال پس از اولین پرتاب ، یک ماهواره قدرتمندتر را به فاصله 36 هزار کیلومتري زمین می

فرستد تا آزمایش هاي بیشتر انجام دهد در نهایت ، یک نیروگاه 10 مگاواتی می تواند تا سال 2035 آغاز به کار کند و تا سال 2050 می توانیم

انتظار دسترسی به نیروگاه خورشیدي 2 گیگاواتی را در مدار زمین داشته باشیم

6

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15353724


1401/03/21 - 1401/03/14گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

فارس نیوز

1401/03/18
12:46

3 . 5 برابر شدن قیمت نفت در بازار جهانی فقط در 2 سال

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از تاس ، بانک جهانی شب گذشته گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی براي سال 2022 را

منتشر کرد

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از تاس ، بانک جهانی شب گذشته گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی براي سال 2022 را

منتشر کرد در این گزارش آمده است قیمت نفت در دو سال گذشته 350 درصد افزایش یافته که بیشترین رشد قیمت نفت در یک بازه دوساله از

سال 1973 تاکنون به شمار می رود بانک جهانی در این گزارش گفته که قیمت نفت خام نسبت به آوریل سال 2020 ، در ماه آوریل سال جاري

حامل هاي انرژي در سال 2022 افزایش یافته اما به نسبت نفت ، قیمت گاز و زغال سنگ 350 درصد رشد کرده است به طور کلی قیمت تمام 

رشد بیشتري داشته و به باالترین میزان در تاریخ رسیده است بانک جهانی می گوید : نسبت به سال 2021 قیمت نفت به طور متوسط 42 درصد

باال رفته اما در عین حال کارشناسان بانک جهانی پیش بینی کرده اند براي سال 2023 و 2024 شاهد کاهش به ترتیب 8 و 13 درصدي قیمت نفت

خواهیم بود بانک جهانی می گوید : متوسط قیمت نفت براي سال 2022 ، صد دالر در هر بشکه معامله خواهد شد و قیمت گاز در اروپا افزایش

چشمگیري داشته و حتی از قیمت آن در بحران اقتصادي سال 2008 هم فراتر رفته است کارشناسان بانک جهانی پیش بینی کرده اند که قیمت

نفت در کوتاه مدت همچنان باال بماند انتهاي پیام/
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شانا

1401/03/18
12:15

بهینه سازي مصرف با صدور حکمی از سوي وزیر نفت/رئیس هیئت مدیره جدید شرکت 
سوخت منصوب شد

 

سوخت منصوب شد . بهینه سازي مصرف  وحید رضا زیدي فرد با حکم وزیر نفت به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت 

سوخت بهینه سازي مصرف  به گزارش شانا ، جواد اوجی در حکمی وحیدرضا زیدي فرد را به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت 

به مدت دو سال منصوب کرد 

بهینه سازي در متن این حکم آمده است : «با عنایت به مصوبه نشست مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده نمایندگان صاحبان سهام شرکت 

سوخت مورخ 1401/03/16 و به استناد ماده (10) اساسنامه آن شرکت (مصوب1393/2/3 هیئت وزیران) ، بدین وسیله جنابعالی به مصرف 

) براي مدت دو سال منصوب می شوید . امید است با اتکال به سوخت بهینه سازي مصرف  عنوان (عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت 

الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید کد خبر 457913
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ایران اکونومیست

1401/03/18
10:45

بنزین در دستور کار مجلس و دولت نیست افزایش قیمت 

 

بنزین ، گازوئیل و سایر یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی ، گفت : در عین حال که معتقدیم باید در حوزه مصرف 

فرآورده هاي آن مدیریت دقیقتري اعمال شود اما هیچ گونه برنامه اي براي افزایش قیمت آن ها در دستور کار مجلس و دولت نیست .

بنزین و افزایش قیمت آن ، بیان کرد : هیچ برنامه اي پرویز محمدنژاد ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص تغییر در نحوه سهمیه بندي 

حامل هاي انرژي در دستور کار نیست تنها طرحی که اکنون در خصوص تغییر در نحوه سهمیه بندي بنزین و سایر  در خصوص افزایش قیمت 

بنزین مطرح است ، همان طرحی است که به صورت پایلوت بدون تغییر قیمت در جزیره کیش در حال اجرا است این طرح نیز در راستاي کسب

بنزین در کمیسیون انرژي که مرجع اصلی اطالعات مدیریتی در حال اجرا است وي در ادامه اظهار کرد : هیچ بحثی در خصوص افزایش قیمت 

حامل هاي صدور مجوز در این حوزه است ، مطرح نشده و این مطالب صرفا شایعاتی در فضاي مجازي است البته ما معتقدیم که در حوزه مصرف 

بنزین ، گازوئیل و سایر فرآورده هاي نفتی باید مدیریت دقیق تري اعمال گردد نماینده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمی ، با انرژي نظیر 

بیان اینکه در موضوع برق ، کمیسیون انرژي طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق را با کار کارشناسی دنبال کرد ، تصریح کرد : در زمینه سایر

حامل هاي انرژي نیز الزم است که کار کارشناسی انجام شود دولت بحث مدیریت یارانه ها را دنبال می کند و اگر قرار باشد در حوزه یارانه

بنزین یا گازوئیل تغییر ایجاد شود به مصرف کننده آسیبی وارد نخواهد شد مانند یارانه نان که دولت قصد دارد مستقیم آن را به نانواها پرداخت

بنزین یا سایر فراورده ها را نخواهیم داد چراکه نباید فشار مضاعفی به مردم تحمیل شود در کند محمدنژاد تاکید کرد : ما اجازه افزایش قیمت 

بنزین و گازوئیل هزینه زیادي می شود ، باید ساماندهی در این حوزه صورت گیرد اما نباید قیمت ها افزایشی داشته باشد زمینه تولید 
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مهر

1401/03/18
10:18

بزرگراهی با انتشار کربن صفر در چین

 

محیط زیست مورد بزرگراه صحراي تاریم چین که از صحراي تاکلیماکان در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور عبور می کند ، با آسیب صفر به 

توجه قرار گرفته است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سی جی تی ان ، در دو طرف این بزرگراه یک کمربند سبز گیاهی ایجاد شده و به لطف یک پروژه تبدیلی که

اوایل ماه جاري براي آبیاري این کمربند تکمیل شد ، هیچ کربنی در محیط اطراف متصاعد نمی شود بر همین اساس ، درختچه هاي کنار بزرگراه به

انرژي خورشیدي آبیاري می شوند طبق اعالم مؤسسه تاریم پتروچاینا که مسئول این پروژه است ، دیزلی با کمک پمپ هاي  جاي پمپ هاي 

تخمین زده می شود از این طریق مصرف گازوئیل در حدود 1000 تن و انتشار دي اکسید کربن تا 3410 تن در سال کاهش یابد بزرگراه صحراي

تاریم در سال 1995 تکمیل شد و با عبور از بزرگترین بیابان چین ، فاصله مرکز منطقه ارومچی تا هوتان را 500 کیلومتر کاهش داد با این حال ،

ساخت و نگهداري بزرگراه در تاکلیماکان ، دومین بیابان بزرگ دنیا با انبوه شن و ماسه ، کار آسانی نبود در سال 2005 ، یک کمربند گیاهی به طول

436 کیلومتر در دو طرف بزرگراه کاشته شد تا از بلعیده شدن آسفالت توسط شن و ماسه محافظت شود و 109 ایستگاه چاه براي آبیاري ساخته شد

سوخت دیزل تغذیه می شدند و تأمین انرژي مداوم براي آنها به یک چالش مبدل شده بود در ژانویه سال هشتاد و شش ایستگاه از این چاه ها با 

دیزلی را به ژنراتورهاي خورشیدي فتوولتائیک تبدیل کند جاري ، شرکت تاریم پتروچاینا پروژه تحول را راه اندازي کرد تا تمام ژنراتورهاي برق 

این کار حتی می تواند به خنثی کردن دي اکسیدکربن منتشر شده از وسایل نقلیه عبوري کمک کند و این بزرگراه را به بزرگراهی با انتشار کربن

انرژي خورشیدي همچنین مجهز به امکانات ذخیره انرژي هستند که منبع تغذیه پایدار را تضمین می کند و برق صفر تبدیل می کند ژنراتورهاي 

قابل دسترسی را براي کارگران بخش تعمیر و نگهداري فراهم می کند بزرگراه کربن صفر نمونه دیگري از تالش چین براي به صفر رساندن انتشار

کربن در جو زمین تا سال 2060 است
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اتحاد خبر

1401/03/17
18:05

سیستمی براي تولید همزمان آب و برق با قابلیت به صفر رسیدن ردپاي کربن

 

اتحادخبر : محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی نوعی سیستم آب شیرین کن را براي تولید همزمان آب و برق عرضه کردند که به گفته

آنها از پسماند این سیستم می توان براي حذف فلزات سنگین در تولید باتري هاي لیتیومی بهره برد .

اتحادخبر : محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی نوعی سیستم آب شیرین کن را براي تولید همزمان آب و برق عرضه کردند که به

گفته آنها از پسماند این سیستم می توان براي حذف فلزات سنگین در تولید باتري هاي لیتیومی بهره برد 

به گزارش ایسنا؛ امیرحسین حسین پور ، مجري طرح با بیان اینکه این طرح ، پروژه جامعی است که دستاوردهاي آن می تواند کشور را به توسعه

پایدار برساند ، گفت : براي اجراي این طرح اقدام به بررسی نیازهاي کشور کردیم و مشاهده کردیم در پی خشکسالی هاي اخیر ، نیاز مبرمی به آب

و منابع آبی و همچنین نیاز به برق براي صنایع و مصارف شهري احساس می شود .  

وي ادامه داد : بر این اساس در این پروژه تحقیقاتی از ایده اي پیروي کردیم که پیاده سازي آن موجب به صفر رساندن ردپاي کربن خواهد شد ، به

این صورت که در طی مطالعات با استفاده از آینه هاي مقعر ، نور خورشید را بر روي یک منبع حاوي نمک متمرکز کردیم که از این طریق نمک

موجود شروع به ذوب شدن می کند و بعد از آن آب دریا وارد این سیکل می شود ، به دلیل باال بودن دماي نمک ، آب وارد شده بخار خواهد شد .

حسین پور با بیان اینکه بخار ایجاد شده به داخل توربین ها هدایت می شود ، اظهار کرد : با حرکت توربین ، برق تولید می شود و از سوي دیگر این

بخار به دستگاه تقطیر وارد می شود و با فرآیند میعان ، آب قابل مصرف در صنایع و کشاورزي تولید خواهد شد مجري طرح با بیان اینکه این

سیستم نوعی آب شیرین کن است ، یادآور شد : اکثر دستگاه هاي آب شیرین کن ، پساب آنها وارد آب دریا می شود که موجب می شود آب دریا از

توازن خارج شده و شوري آن افزایش یابد افزایش شوري آب موجب افزایش دماي محیط هاي آبی خواهد شد ، ولی در این سیستم پساب وارد دریا

نخواهد شد؛ بلکه از این امالح براي ساخت باتري هاي لیتیومی استفاده می شود 

این محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی خاطر نشان کرد : در حال حاضر براي تولید باتري هاي لیتیومی از فلزات سنگینی چون

محیط زیست مضر هستند؛ ولی در این طرح ، از امالح موجود در نمک براي ساخت باتري هاي لیتیومی کبالت و نیکل استفاده می شود که براي 

استفاده خواهد شد .  

سوخت هاي فسیلی در حرکت است ، خاطر نشان کرد : در این مسیر دنیا وي با تاکید بر اینکه دنیا به سمت جایگزین کردن انرژي هاي پاك با 

نیاز مبرم به انرژي برق و باتري هاي لیتیومی دارد و در تالش هستند که در هواپیماها از باتري هاي لیتیومی استفاده شود که این طرح می تواند در

این راستا توسعه یابد . حسین پور با تاکید بر اینکه سیستم ارائه شده قادر به تولید همزمان آب و برق است ، اظهار کرد : نمونه ساخته شده در دنیا

تنها براي تولید برق است ، ولی این سیستم ارائه شده ، چند کاربردي است
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فارس نیوز

1401/03/17
11:02

سوخت فسیلی براي استخراج بیت کوین در نیویورك ممنوعیت استفاده از 

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از رویترز ، با توجه به تشدید نگرانی هاي زیست محیطی در آمریکا استخراج کنندگان

سوخت هاي فسیلی بدین منظور استفاده کنند . ارزهاي دیجیتال در نیویورك تنها تا دو سال دیگر می توانند از 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از رویترز ، با توجه به تشدید نگرانی هاي زیست محیطی در آمریکا استخراج

سوخت هاي فسیلی بدین منظور استفاده کنند علیرغم انتشار این خبر ، کنندگان ارزهاي دیجیتال در نیویورك تنها تا دو سال دیگر می توانند از 

دفتر کتی هوچول فرماندار نیویورك روز دوشنبه اعالم کرد او هنوز تصمیم نگرفته که آیا این مصوبه را امضا کند یا خیر استخراج ارزهاي دیجیتال

به انرژي زیادي نیاز دارد و سیستم هاي رایانه اي به همین منظور برق فراوانی مصرف می کنند این مصوبه بخشی از برنامه هاي ایالت نیویورك

گازهاي گلخانه اي در سراسر این ایالت به میزان 85 درصد تا سال 2050 است ده درصد از عملیات استخراج بیت کوین جهان براي کاهش انتشار 

در نیویورك انجام می شود و این کار ساالنه منجر به مصرف حدود 120 تراوات برق در جهان می شود که تقریبا برابر با مقدار برقی است که در کل

آرژانتین مصرف می شود انتهاي پیام/
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ایرنا

1401/03/17
06:19

انرژي خورشیدي بحران انرژي در دولت بایدن و دستوري براي توسل به 

 

بنزین در این کشور رکورد می زند ، وادار نیویورك – ایرنا دولت جو بایدن رئیس جمهوري آمریکا در پی بحران انرژي در کشورش و در حالیکه قیمت 

انرژي خورشیدي اعالم کند . شده است مجموعه اي از اقدامات اجرایی را براي توسل به 

 

کاخ سفید روز دوشنبه به وقت محلی اعالم کرد که با استفاده از قانون تولید دفاعی که در زمان جنگ استفاده می شود ، اقداماتی را براي افزایش

انرژي خورشیدي تولید داخلی فناوري هاي انرژي پاك مانند پنل هاي خورشیدي و اجزاي آن و همچنین توسعه برنامه ها براي خرید محصوالت 

تولید داخل انجام می دهد . کاخ سفید همچنین اعالم کرد تعرفه واردات بر پنل هاي خورشیدي از چهار کشور آسیاي جنوب شرقی که جمعا پانل

هاي خورشیدي به امریکا صادر می کنند را به مدت دو سال به تعویق می اندازد یک مقام ارشد آمریکایی می گوید سرمایه گذاري بخش خصوصی

انرژي خورشیدي سر برابر شده است و پیش بینی می کنیم این سرمایه گذاري تا سال 2024 سه برابر سطح کنونی شود افزایش ایجاد نیروگاه در 

هاي خورشیدي در آمریکا یکی از عناصر کلیدي برنامه رئیس جمهوري این کشور براي مبارزه با تغییرات اقلیمی است با این حال وزارت بازرگانی

آمریکا تحقیقاتی را آغاز کرده است که می تواند منجر به اعمال تعرفه هاي سنگین بر پنل هاي خورشیدي وارداتی و قطعات آنها از کامبوج ، مالزي

انرژي خورشیدي آمریکا پیش از این اخطار داده بود که این تعرفه هاي گمرکی اثر مخربی بر مشاغل در این کشور ، تایلند و ویتنام شوند صنعت 

انرژي خورشیدي در تولید انرژي در این کشور را از 4 درصد کنونی به 50 درصد تا سال 2050 دارند دولت آمریکا در طرح خود قصد دارد سهم 

گازهاي گلخانه اي است افزایش قیمت افزایش دهد و مدعی است این بخشی از طرح بزرگ تري براي مقابله با گرمایش زمین و کاهش تولید 

بنزین در 10 بنزین در آمریکا همچنان ادامه دارد و شبکه خبري سی ان ان حامی دولت دموکرات جو بایدن در گزارشی اعالم کرد که قیمت 

ایالت این کشور به 5 دالر و باالتر در هر گالن ( 3 8 لیتر) رسیده است شبکه خبري سی ان ان آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در گزارشی اعالم

بنزین در این کشور در روز دوشنبه به 4 87 دالر در هر گالن(3 8 لیتر) رسید کرد بر اساس گزارش انجمن خودروي آمریکا ، میانگین ملی قیمت 

بنزین در 10 این رقم 25 سنت گرانتر از هفته گذشته و 59 سنت گرانتر از ماه گذشته است سی ان ان گزارش داد در حال حاضر میانگین قیمت 

بنزین در آنها به 5 دالر در هر ایالت آمریکا 5 دالر در هر گالن(3 8 لیتر) یا باالتر است میشیگان و ایندیانا آخرین ایالت هایی هستند که قیمت 

بنزین در واشنگتن دي سی نیز باالي 5 دالر است بر اساس گزارش سی ان ان ، نیوجرسی ، پنسیلوانیا و ماساچوست فقط گالن می رسد قیمت 

بنزین است پیش از این ، شبکه خبري چند سنت با این قیمت فاصله دارند جورجیا تنها ایالت آمریکا با میانگین کمتر از 4 30 دالر در هر گالن 

فاکس نیوز از رسانه هاي حامی جمهوریخواهان و مخالفان دولت بایدن در گزارشی اعالم کرد از زمانی که جو بایدن رئیس جمهوري آمریکا در

ژانویه 2021 کار خود را آغاز کرده ،
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بنزین (3 8 لیتر) درسراسر این کشور بیش از دو برابر افزایش یافته است جو بایدن رئیس جمهوري آمریکا طی ماه هاي گذشته قیمت هر گالن 

بنزین جلوگیري کند اما افزایش بهاي انرژي تبدیل به کابوسی براي دولت او شده است تالش کرده از تبعات سیاسی ناشی از افزایش قیمت هاي 

بنزین در آمریکا در میان تالش اتحادیه اروپا براي تحریم نفت روسیه به دلیل جنگ اوکراین و همچنین در میان تورم بی سابقه در افزایش قیمت 

آمریکا اتفاق می افتد رئیس جمهوري آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی ، تحت فشار بسیاري در

https : //www yahoo com/news/biden takes داخل کشورش قرار دارد که هرلحظه بر ابعاد این بحران اقتصادي افزوده می شود

aggressive executive action to protect solar industry expansion 161119590 html ? guccounter=1

guce_referrer=aHR0cHM6Ly9jLm5ld3Nub3cuY28udWsv

guce_referrer_sig=AQAAACaRYX2zm7r1CKVQRBbJi9V1MCk3iGkuWp5zBt5T6IhAcdl6rjJe3YhG

nsPYPj0FchIuKYrz_X1tAGRq8DFeNNl09O4rQNUK73sbcHg

WV_bVYajOzhRy9na29skysZWjCq_QrWykCo56_PAdE8LIj4ko 4OLqXYnfvLhgr61GT9
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خروج تهران از آلودگی با استفاده از حمل ونقل پاك

 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی ، استفاده از حمل و نقل پاك را یکی از راهکارهاي برون رفت تهران ایرنا رئیس کمیسیون سالمت 

آلودگی هوا عنوان کرد . تهران از 

 

اتوبوس برقی تولید به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شوراي اسالمی شهر تهران ، مهدي پیرهادي در بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل و نخستین 

این شرکت ، از تحول در مجموعه ایران خودرو تشکر کرد و گفت : گزارش مهندس جواد توسلی مهر مدیرعامل ایران خودرو دیزل ، حاکی از این

اتوبوس هاي برقی ، نسبت به نوسازي بوده که اقدامات چشمگیري در ایران خودرو رخ داده است . وي ابراز امیدواري کرد ، با استفاده از تولید 

محیط زیست و هم توسعه اتوبوس ها هم در حوزه کاهش مشکالت  ناوگان حمل و نقل شهري اقدام شود پیرهادي تاکید کرد : استفاده از این 

اتوبوس هاي برقی می رود و اگر به این سمت حرکت نکنیم ، حمل و نقل عمومی ، راهکار مناسبی است وي افزود : دنیا به سمت استفاده از 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی تاکید کرد : هم شوراي شهر و هم عقب ماندگی جدي خواهیم داشت رئیس کمیسیون سالمت 

اتوبوس ها باید برنامه ریزي کرد  اتوبوس هاي برقی هستند اما براي مشکالت مالی خرید این  شهرداري تهران به دنبال استفاده از 

اتوبوس هاي گازوییلی و گازهاي گلخانه اي است و در این میان خودروها و  وي افزود : بی تردید حمل ونقل یکی از بزرگترین عوامل تولید 

محیط زیست و خدمات شهري آلودگی هوا موثرند . به گفته رئیس کمیسیون سالمت  دیزلی که غالبا دچار فرسودگی و نقص فنی هستند در 

اتوبوس هاي برقی هستند اما براي مشکالت مالی خرید این شوراي اسالمی ، هم شوراي شهر و هم شهرداري تهران به دنبال استفاده از 

اتوبوس ها باید برنامه ریزي کرد وي افزود : بخش قابل توجهی از این آلودگی در تهران و سایر کالن شهرها به دلیل باال رفتن غلظت ذرات

اتوبوس دیزلی منتشر می شوند پیرهادي تاکید کرد : هر دستگاه  سوخت و انتشار گاز خودروهاي  معلق زیر 2 5 میکرون است و این ذرات از 

درون شهري به طور متوسط 200 کیلومتر روزانه تردد دارد و این حجم از تردد گویاي ظرفیت آالینده گی سیستم حمل و نقل شهري خواهد بود 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران ادامه داد : در این راستا برنامه ریزي و سیاستگذاري براي رئیس کمیسیون سالمت 

محیط زیست به شدت پیگیري می گسترش حمل ونقل عمومی پاك موضوعی است که در این دوره شورا بر آن تاکید شده و کمیسیون سالمت و 

سوخت هاي فسیلی و جایگزینی آن با انرژي برق و اتوبوس برقی ضمن کاهش تبعات استفاده از  کند . پیرهادي ادامه داد : از مزایاي استفاده از 

اتوبوس برقی توسط صنایع و کارخانجات حذف آالینده ها ، افزایش عمر مفید آنها به میزان تقریبا دو برابر است وي گفت : بومی سازي تولید 

داخلی ضمن تامین نیاز کشور ،
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محیط زیست و خدمات شهري جهش قابل توجهی براي به روز رسانی تکنولوژي و صنعت کشور محسوب می شود رئیس کمیسیون سالمت 

اتوبوس هاي برقی هستند اما براي مشکالت مالی خرید شوراي اسالمی تاکید کرد : هم شوراي شهر و هم شهرداري تهران به دنبال استفاده از 

اتوبوس برقی در ایران خودرو ، امکان صرفه جویی 45 اتوبوس ها باید برنامه ریزي کرد وي افزود : با توجه به توانایی تولید هزار دستگاه  این 

اتوبوس برقی طی هفت سال می توان به کاهش 1 2 میلیارد سوخت وجود دارد پیرهادي گفت : با فرض تولید هفت هزار دستگاه  میلیون لیتري 

سوخت طی هفت سال ، صرفه جویی 662 میلیون دالر ، صرفه جویی 21 هزار میلیارد تومان اشاره کرد وي یادآور شد : با حمایت شوراي لیتر 

اتوبوس هاي برقی در شهر تهران امیدوار بود شهر و انجام برخی اقدامات از سوي شهرداري تهران می توان به توسعه خدمات 
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اتوبوس هاي برقی راهی براي رفع برخی دغدغه هاي پایتخت

 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران در جریان بازدید از به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، نائب رئیس کمیسیون سالمت ، 

اتوبوس برقی شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت : بر اساس نظرسنجی ها دغدغه کارخانه ایران خودرو دیزل و آشنایی با ویژگی هاي نخستین 

آلودگی هوا است. اصلی شهروندان تهرانی توسعه حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به حل مسأله 

 

محیط زیست و خدمات شهري شوراي اسالمی شهر تهران در جریان بازدید از به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، نائب رئیس کمیسیون سالمت ، 

اتوبوس برقی شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت : بر اساس نظرسنجی ها کارخانه ایران خودرو دیزل و آشنایی با ویژگی هاي نخستین 

آلودگی هوا است . وي گفت : از سویی رهبر معظم انقالب دغدغه اصلی شهروندان تهرانی توسعه حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به حل مسأله 

اسالمی نیز بر تولید با رویکرد دانش بنیان تاکید کرده اند که باید به آن توجه شود بابایی با بیان اینکه متولیان امر باید به سمت استفاده از انرژي

اتوبوس برقی کارا ، یکی از راهکار هایی رفع دغدغه هاي حمل و نقل عمومی پاك براي توسعه حمل و نقل عمومی بروند عنوان کرد : استفاده از 

و زیست محیطی پایتخت است 

اتوبوس برقی از سوي شرکت ایران خودرو و ویژگی هایی که شرکت براي رئیس کمیته ایمنی شوراي اسالمی شهر تهران با اشاره به تولید 

آلودگی هوا ، آلودگی اتوبوس ها بایک بار شارژ و طی مسافت 250 کیلومتر ، بدون ایجاد  اتوبوس ها ي برقی در نظر گرفته است ، افزود : این 

دیزلی و برقی نیز در طول یک دوره 3 تا اتوبوس هاي  صوتی می تواند بخشی از مشکالت پایتخت را رفع کند . بابایی ادامه داد : فاصله قیمتی 

سوخت و هزینه نگهداشت اقتصادي خواهد بود  چهار ساله از طریق حذف هزینه مصرف 

وي با بیان اینکه شهرداري تهران به دنبال برون سپاري حمل و نقل عمومی به بخش خحصوصی است ، تاکید کرد : با توجه به وضعیت درآمدي

اتوبوس ها از طریق تهاتر ، بخشی از اعتبارات بانک ها و وزارت نفت از محل کاهش هزینه شهرداري تهران بهتر است ، منابع خرید این 

سوخت ، تامین شود .
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غلظت دي اکسید کربن جو زمین برابر با 4 میلیون سال قبل است !

 

آژانس آب و هواي ایاالت متحده اعالم کرد که غلظت دي اکسید کربن در جو در ماه می میالدي 50 درصد بیشتر از دوران پیش از صنعتی شدن بود و

به سطوحی رسید که براي حدود 4 میلیون سال روي زمین دیده نمی شد .

اخبار اجتماعی به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري تسنیم؛ آژانس آب و هواي ایاالت متحده اعالم کرد که غلظت دي اکسید کربن در جو در ماه

می میالدي 50 درصد بیشتر از دوران پیش از صنعتی شدن بود و به سطوحی رسید که براي حدود 4 میلیون سال روي زمین دیده نمی شد این

حجم از انتشار co2 در جو براي گونه انسان بی سابقه بوده و مربوط به زمانی است که ساختار کره زمین بسیار متفاوت با امروز و توانایی در آن

ترسیب کربن بسیار بیشتر از االن بوده است اداره ملی اقیانوسی و جوي آمریکا (NOAA) گفت : گرمایش جهانی ناشی از انسان ، به ویژه از

سوخت هاي فسیلی ، حمل ونقل ، تولید سیمان یا حتی جنگل زدایی ، عامل این حجم کم سابقه از افزایش دي طریق تولید برق با استفاده از 

اکسید کربن است به نقل از SCIENCEALERT, در ماه می معموًال باالترین میزان دي اکسید کربن در هر سال ثبت می شود در ماه می

سال 2022 ، میزان دي اکسید کربن از آستانه ppm 420 ( واحد اندازه گیري که براي تعیین کمیت آلودگی در جو استفاده می شود), عبور کرد در

ماه می 2021 ، این میزان ppm 419 و در سال ppm 417 ، 2020 بود طبق گزارش NOAA ، قبل از انقالب صنعتی ، سطوح CO2 در

حدود ppm 280 ثابت بود ، سطحی که براي تقریبًا 6 هزار سال تمدن بشري که قبل از صنعتی شدن بود ، حفظ شد این آژانس در بیانیه اي اعالم

کرد که این سطح اکنون با سطح بین 4 1 تا 4 5 میلیون سال پیش قابل مقایسه است ، زمانی که سطح CO2 نزدیک یا باالتر از ppm 400 بود

در آن زمان ، سطح دریاها بین 5 تا 25 متر باالتر از سطح فعلی بود ، به اندازه اي که بسیاري از شهرهاي بزرگ امروزي را زیر آب می برد طبق

مطالعات انجام شده ، CO2 یک گاز گلخانه اي است که گرما را به دام می اندازد و به تدریج باعث گرم شدن کره زمین می شود و هزاران سال در

جو و اقیانوس ها باقی می ماند NOAA اشاره می کند که افزایش co2 باعث عواقب چشمگیري ، از جمله افزایش امواج گرما ، خشکسالی ،

آتش سوزي, سیل و , شده است پیتر تانز ، دانشمند آزمایشگاه نظارت جهانی ، گفت : مقدار دي اکسید کربن به سطحی رسیده است که گونه انسان

گازهاي گلخانه اي آگاهیم اما نتوانسته ایم هیچ اقدام مفیدي را در این زمینه انجام قبًال تجربه نکرده است ما نیم قرن است که از موضوع افزایش 

آلودگی هوا طوفان هاي اقیانوسی آمریکا و اروپا را دهیم حال سوال این است که این افزایش باید به چه حدي برسد تا ما بیدار شویم؟کاهش 

بیشتر می کند ! 99درصد مردم جهان هواي آلوده تنفس می کنندانتهاي پیام/
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آیا باتري هاي گرانشی می توانند مشکالت ذخیره انرژي ما را حل کنند؟

مهار یکی از بنیادي ترین نیروهاي جهان با فناوري هاي پیشرفته و هدایت آن در مسیر درست ، دانشمندان را به ایده باتري هاي گرانشی سوق داده

است

مهار یکی از بنیادي ترین نیروهاي جهان با فناوري هاي پیشرفته و هدایت آن در مسیر درست ، دانشمندان را به ایده باتري هاي گرانشی سوق داده

انرژي هاي تجدیدپذیر ، معماي بزرگی نهفته است وقتی که باد می وزد یا آفتاب می تابد یا موج هاي دریاها و اقیانوس ها است در قلب انقالب 

خروش کافی را دارند ، می توان انرژي سبز فراوانی تولید کرد بااین حال ، هنگام ابري بودن هوا یا در ساعات شب و هنگامی که وزش باد به مقدار

کافی نباشد ، چه می توان کرد؟ در حال حاضر ، پاسخ ما به این چالش افزایش تولید الکتریسیته و تأمین برق شبکه ازطریق سوزاندن بیشتر

سوخت هاي فسیلی است این راه حلی قرن بیستمی براي چالشی قرن بیست ویکمی است که در تضاد مستقیم با هدف دستیابی به انتشار کربن

صفر خالص قرار دارد برخی کارشناسان می گویند داشتن آینده اي پاك در گرِو ساختن باتري هاي لیتیوم یونی بزرگ تر است برخی دیگر معتقدند

هیدروژن سبز امید اصلی جهان براي داشتن آینده اي بهتر است؛ اما برخی دیگر به جاي دل بستن به شیمی و دستاوردهاي آن ، به دنبال استفاده از

نیروي فیزیکی نامحدودي هستند که همه ما را احاطه کرده است و آن چیزي نیست جز نیروي گرانش «هر چیزي که باال می رود ، باید پایین بیاید

» این قانون تغییرناپذیر نیوتونی اساس کار فناوري جدید ذخیره انرژي است طراحی باتري هاي گرانشی به طور شگفت انگیزي ساده است : از

انرژي تجدیدپذیر مازاد می توان براي جابه جایی جرمی سنگین به ارتفاع از پیش تعیین شده استفاده کرد و وقتی دسترسی به انرژي تجدیدپذیر

محدود باشد ، با رها کردن وزنه و حرکت آن به سمت پایین دراثر نیروي گرانشی می توان یک ژنراتور را به کار انداخت در نیروگاه هاي برق آبی از

رویکرد مشابهی براي ذخیره انرژي استفاده می شود هنگام تولید مازاد انرژي ، آب به ارتفاع باالتر پمپاژ می شود و در مواقع نیاز با بازکردن دریچه

هاي سد آب به سمت ژنراتورهاي برق آبی هدایت می شود این سیستم پیش از این امتحان خود را پس داده است و درحال حاضر ، 90 درصد از

ذخیره انرژي با ظرفیت بسیار زیاد در جهان بدین صورت انجام می شود بااین حال ، مشکالت متعددي در زمینه انطباق پذیري روش ذخیره ي

انرژي به صورت برق آبی وجود دارد پروژه هاي برق آبی بسیار هزینه بر است و ساختگاه نیروگاه ها به اعتبار مالی زیادي نیاز دارد همچنین ،

الزامات جغرافیایی سخت گیرانه اي درباره محل ساخت پروژه وجود دارد؛ چراکه ساخت نیروگاه هاي برق آبی فقط در مناطقی ممکن است که در آن

آب فراوانی جریان داشته باشد اگر به دنبال تحقق هدف انتشار کربن صفر خالص هستیم ، باید به دنبال روش دیگري براي ذخیره ي انرژي

بگردیم؛ سیستمی که بتوان آن را تقریبًا در هر نقطه از زمین و به تعداد زیاد راه اندازي کرد باتري هاي گرانشی به روشی مشابه برق آبی عمل می

(Gravitricity) کنند؛ روشی مبتنی بر تمرکز و هدایت آب در سرباالیی قبل از رهاکردن آن ازطریق توربین ها براي تولید انرژي گرویتریسیتی

نام استارت آپی مستقر در ادینبورگ است که در حوزه فناوري انرژي هاي تجدید پذیر فعالیت می کند مهندسان این شرکت در آوریل سال گذشته

توانستند اولین نمونه از باتري هاي گرانشی خود متشکل از وزنه آهنی 50 تنی آویزان شده از برجکی فوالدي به ارتفاع 15 متر را با موفقیت آزمایش

کنند موتورهاي الکتریکی ابتدا جعبه فلزي سنگین را به باالي برجک منتقل و سپس با رهاکردن تدریجی آن و حرکت وزنه دراثر نیروي گرانش به

سمت زمین ، ژنراتورهاي سیستم شروع به کار می کنند جیل مک فرسون ، مهندس ارشد بخش شبیه سازي و آزمایش گرویتریسیتی ، می گوید با

اینکه تجهیزات آزمایش شده در مقیاس واقعی ساخته نشده بودند ،

19

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15336124


1401/03/21 - 1401/03/14گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایستنا

1401/03/16
10:43

250 کیلووات برق تولید کردند و این میزان براي تأمین چندساعته برق 750 خانه کافی است دراین بین ، شاید دلگرم کننده ترین بخش از آزمایش

اولین نمونه از باتري هاي گرانشی پی بردن به ظرفیت فراوان این فناوري باشد مک فرسون در این باره می گوید : ثابت کردیم تا جایی که عمر

مکانیکی تجهیزاتی مانند کابل باالبرنده اجازه بدهد ، می توانیم روي سیستم تولید الکتریسیته کنترل داشته باشیم این سیستم به گونه اي طراحی

شده است که در صورت خرابی هر قطعه ، به جاي جایگزینی کل سیستم بتوان قطعه معیوب را جداگانه با قطعه جدید تعویض کرد بنابراین ، می

توان گفت این سیستم احتماًال براي ده ها سال بهره برداري شدنی باشد با اینکه نمونه هاي اولیه از باتري هاي شرکت گرویتریسیتی به سوي

آسمان افراشته شده اند ، مهندسان آن تمرکز خود را به زیِر زمین معطوف کرده اند آن ها در سال گذشته معادن زغال سنگ بالاستفاده واقع در

انگلستان ، شیلی ، آفریقاي جنوبی و اروپاي شرقی را بررسی کردند چارلی بلیر ، مدیرعامل گرویتریستی ، در توضیح این موضوع می گوید : چرا باید

برجک بسازیم؛ درحالی که می توانیم از جغرافیاي فعلی زمین براي جابه جایی وزنه ها استفاده کنیم؟ استفاده از تجهیزات قدیمی براي مصارف جدید

و پاك راه حل هوشمندانه اي به نظر می رسد در گوشه وکنار دنیا ، می توان معادن زغال سنگی را پیدا کرد که تونل هاي آن براي نصب تجهیزات

باتري هاي گرانشی گرویتریسیتی در عمق 300 متر و بیشتر به اندازه کافی عمیق هستند بلیر می گوید براي انجام این کار اراده سیاسی الزم نیز

وجود دارد؛ چراکه سیاست گذاران مایل اند از تمایل افکار عمومی به رویکرد «فقط گذار» نهایت بهره را ببرند طبق این سیاست در مرحله گذار به

سوخت هاي فسیلی جلوگیري و حفظ منابع درآمد این قشر تضمین می شود اقتصاد پاك و کم کربن ، از اخراج نیروي کار فعال در حوزه صنایع 

بلیر معتقد است با اختصاص اعتبار کافی ، ممکن است اولین نمونه از باتري هاي گرانشی زیرزمینی در سال 2024 در کشور جمهوري چک شروع به

کار کند؛ اما پیش از آن باید مشکالت باقی مانده براي بهره برداري از آن حل شوند بلیر دراین باره توضیح می دهد : باید به دقت سازه هاي فعلی

مانند دیواره تونل ها و اطراف داالن هاي معادن را بررسی کنیم تا از استحکام و توانایی آن ها در تحمل وزن بارهاي چندهزار تنی مطمئن شویم

همچنین ، خطرهاي بالقوه اي درباره انتشار گاز متان و آب گرفتگی معادن در اثر سیل وجود دارد مدیران گرویتریسیتی با درنظرگرفتن این مسائل به

دنبال حفر تونل هاي زیرزمینی مخصوص نیز هستند با اینکه حفر تونل باعث افزایش هزینه هاي استفاده از باتري هاي گرانشی می شوند ، خطر

بروز حوادث سازه اي و تداخل بین عملکرد تجهیزات را کاهش می دهد استارتاپ انرژي Gravitricity قصد دارد از شفت هاي متروکه معادن

انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده کند همه نوآوران عرصه انرژي هاي سبز به دنبال راه حل هاي زیرزمینی نیستند در دره اي در جنوب براي تولید 

سوئیس ، یکی دیگر از شرکت هاي پیشرو درزمینه ساخت باتري هاي گرانشی به نام انرژي والت در حال آزمایش نمونه اولیه از محصول خود

هستند این سازه عظیم از جنس فوالد و بتن که ارتفاعی بیش از یک ساختمان بیست طبقه دارد ، هنگام پیشی گرفتن میزان تولید انرژي تجدیدپذیر

بر مصرف ازطریق جرثقیل هاي کنترل شونده با کمک برنامه هوش مصنوعی یک جفت بلوك 30 تنی را به ارتفاع باالتر منتقل می کند زمانی که

میزان مصرف از تولید انرژي بیشتر باشد ، وزنه ها به سمت حرکت و انرژي کافی براي تأمین برق هزاران خانه را تأمین می کنند موفقیت انرژي

والت در آزمایش این فناوري باعث سرازیرشدن سرمایه گذاري هاي جدید به ارزش 402 میلیون دالر شده و این شرکت امیدوار است نمونه هاي

تجاري از محصول خود را به زودي روانه بازار کند البته مهندسان قبل از شروع عرضه تجاري باتري هاي گرانشی خود ، نیم نگاهی به بهبود زیبایی

ظاهري آن ها انداخته اند نمونه ي تجاري محصول شرکت انرژي والت به نام EVx شبیه به ساختمانی مدوالر است و می تواند ازطریق سیستم

ترابري الکتریکی هزاران کیلوگرم وزنه را در ارتفاع باال نگه دارد رابرت پیکونی ، مدیرعامل انرژي والت ، در توضیح محصول شرکتش می گوید :

این سیستم را مانند انباري از آسانسورهاي انرژي در نظر بگیرید وقتی برق پاك تولید می شود ، بلوك هاي ساخته شده از مواد بازیافتی به باال

حرکت می کنند و وقتی شبکه به برق بیشتر نیاز داشته باشد ،
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این بلوك ها پایین می آیند و ژنراتورها شروع به کار می کنند هر EVx با ظرفیت ذخیره 100 مگاوات ساعت می تواند برق موردنیاز 25 هزار خانه

را به مدت یک روز تأمین کند ظرفیت ذخیره سازي هر باتري به اندازه تأسیسات و شکل کلی آن بستگی خواهد داشت؛ اما ساخت حتی کوچک

ترین نوع از این سازه به ده ها هکتار زمین نیاز دارد آیا این موضوع می تواند دردسرساز باشد؟ جواب پیکونی به این پرسش منفی است؛ چراکه سازه

هاي باتري گرانشی آن ها به احتمال زیاد نزدیک مزارع بادي و خورشیدي و به دور از مناطق شهري ساخته خواهند شد او می گوید : الزم نیست

چاه هاي عمیق حفر کنیم یا با فاکتورهاي جغرافیایی دیگر محدود شویم اساسًا هرکجا که بتوان ساختمانی بیست طبقه احداث کرد ، براي ما کفایت

می کند به نظر می رسد راهکار انرژي والت باعث جلب توجه کشورهاي مختلف شده است فهرست سفارش هاي رسیده به این شرکت به سرعت در

حال رشد است و کشورهاي اروپایی و آمریکایی ، خاورمیانه ، استرالیا و چین به استفاده از این فناوري ابراز عالقه کرده اند پیکونی می گوید مورد

آخر بیش از همه او را به هیجان آورده است او امیدوار است عالقه چین به فناوري انرژي هاي سبز نشانگر تغییر رویکرد بزرگ ترین انتشاردهنده

گازهاي گلخانه اي درقبال روش هاي تأمین انرژي خود باشد پایدار سازي شبکه شاید این سخن رؤیاپردازانه به نظر برسد؛ اما همه کشورها دیر یا

زود باید به استفاده از یکی از انواع انرژي هاي سبز روي بیاورند در این صورت ، نیاز به استفاده از تجهیزاتی براي ذخیره بلندمدت انرژي بیش از

پیش احساس خواهد شد؛ سیستم هایی که بتوانند در مواقع محدودیت دسترسی به منابع انرژي تجدیدپذیر و کاهش تولید برق خأل به وجود آمده را

پر کنند درواقع ، باتري هاي گرانشی هنگام اوج مصرف برق می توانند نیاز شبکه به انرژي بیشتر را تأمین کنند دراین میان ، مشکل مهم دیگري

دربرابر توسعه دهندگان انرژي هاي سبز قرار دارد شبکه هاي برق براي کار با نیروگاه هاي فعلی طراحی شده اند ، نه نیروگاه هاي انرژي تجدیدپذیر

توماس مورستین ، کارشناس مهندسی برق از دانشگاه ادینبورگ ، درباره این موضوع توضیح می دهد : پایداري شبکه دائمًا باید حفظ شود اوپراتورها

همیشه باید بین میزان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کنند وقتی با انرژي بادي یا خورشیدي سروکار داشته باشید ، انجام این کار دشوارتر خواهد شد؛

چراکه انرژي سبز ذاتا ناپایدار است و باعث بروز نوسان هاي ناگهانی در شبکه می شود وزن زیاد باتري هاي گرانشی درکنار کاهش آهسته ارتفاع

وزنه ها ، باعث تولید میزان زیادي گشتاور می شود و به سیستم اجازه می دهد حداکثر توان ممکن را در کمترین مدت زمان تولید کند این ویژگی

باتري هاي گرانشی می تواند به حفظ پایداري شبکه کمک کند و خطر واردآمدن آسیب هاي جدي به زیرساخت ها و وقوع خاموشی دراثر نوسان

هاي لحظه اي را کاهش دهد نیروگاه ذخیره انرژي الکتریکی برقمعدن از رده خارج شده استاریک در جمهوري چک ، یکی از مکان هاي بالقوه

براي نیروگاه هاي ذخیره انرژي گرویتریسیتی آینده باتري هاي لیتیومی باتري هاي شیمیایی به خصوص باتري هاي لیتیوم یونی به طور گسترده در

ساخت تلفن هاي همراه ، لپ تاپ و خودروهاي الکتریکی استفاده می شوند فناوري ساخت این باتري ها نیز همانند باتري هاي گرانشی شاهد

پیشرفت هاي چشمگیر بوده و در سال هاي اخیر هزینه ساخت باتري هاي لیتیومی نیز کاهش پیدا کرده است پس چرا نباید به سراغ راه حلی آسان

تر ، یعنی ساخت باتري هاي شیمیایی بزرگتر برویم؟ در پاسخ به این پرسش ، باید عالوه بر هزینه هاي اولیه به هزینه نگه داري بلندمدت سیستم

ها نیز توجه کرد باتري هاي گرانشی درواقع تجهیزات مکانیکی هستند؛ بنابراین ، ممکن است خراب شوند شاید یک کابل پاره شود یا چرخ دنده آن

گیر کند یا بخشی از آن زنگ بزند این مسائل با وجود مشکل آفرین بودن ، مخرب نیستند و باعث نابودي کامل سیستم نمی شوند؛ چون هر قطعه

معیوب را تقریبًا به آسانی می توان تعویض کرد متخصص ذخیره سازي انرژي از دانشگاه بین المللی رباط در مراکش به نام اسما برادا می گوید

تعمیرپذیري باتري هاي گرانشی باعث افزایش عمر بهره برداري از آن ها تا 50 سال می شود بااین حال ، داستان درباره باتري هاي الکتروشیمیایی

متفاوت است برادا معتقد است : باتري هاي لیتیوم یونی فرسوده می شوند؛
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یعنی توانایی آن ها در ذخیره انرژي به مرورزمان کاهش می یابد ازلحاظ عمر مفید سیستم هاي ذخیره انرژي باید گفت باتري هاي شیمیایی با

محدودیت تعداد چرخه روزانه نیز مواجه هستند یکی از مزیت هاي باتري هاي گرانشی این است که الزم نیست درباره فرسودگی آن ها نگران

باشیم؛ چون قطعات به راحتی تعویض شدنی هستند مطالعات برادا نشان داده است هزینه نگه داري و بهره برداري از باتري هاي لیتیومی دو برابر

محیط باتري هاي گرانشی است گفتنی است نگرانی هایی درباره رعایت نشدن حقوق بشر و استفاده از کودکان کار در معادن کوبالت و تخریب 

زیست به وسیله صنعت ساخت باتري هاي شیمیایی مطرح شده است برادا با اشاره به این موضوعات و نتایج تحقیقات خود به این نتیجه رسیده

است که استفاده از ابزارهاي غیرلیتیومی ذخیره سازي انرژي در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود برادا و دیگر اعضاي یک تیم تحقیقاتی در حال

ساخت اولین نمونه از باتري هاي گرانشی از نوع آبی هستند گفتنی است این پروژه را دولت هاي اسپانیا و مراکش تأمین مالی می کنند برادا در

توضیح نحوه کارکرد باتري هاي گرانشی آبی بر این باور است که انرژي سبز مازاد تولیدشده به جاي باال بردن یک جسم صلب بزرگ باعث حرکت

رو به باالي یک پیستون داخل آب می شود و هنگام بازگشت پیستون به حالت اولیه آب با فشار زیاد به داخل ژنراتورها هدایت می شود گفتنی است

سیستم هاي آبی مشابهی در کالیفرنیا و آلمان در حال توسعه هستند همچنین ، محققان ایالت نوادا در ایاالت متحده مشغول بررسی روشی

منحصربه فرد براي استفاده از راه آهن به منظور ذخیره انرژي هستند گفتن این که چه تعداد از این تالش ها به ثمر خواهد رسید ، غیرممکن است؛

اما واضح است که جهان براي حل مشکالت اقلیمی به راه حل هاي خالقانه و جسورانه نیاز دارد در این آوردگاه ، هیچ سالح جادویی نداریم؛ اما به

نظر می رسد باتري هاي گرانشی با قابلیت خود در مهار نیروي نامحدود گرانشی می توانند بخش مهمی از این راه حل ها باشند
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چرا دنیا درگیر بحران غذا و انرژي است؟

 

تهران – ایرنا برخی کارشناسان می گویند : تنش هاي سیاسی نظامی مسبب اصلی بروز مشکل در حوزه انرژي و حامل هاي آن است و دامنه وسیع آن

مانند دومینویی به دیگر بخش ها رسیده و رشد هزینه هاي حمل و نقل در کنار عواملی دیگر مانند جنگ ، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منجر به

بروز بحران بزرگ تر مواد غذایی شده است .

کشورهاي غربی و به خصوص ایاالت متحده با تحریک رقباي جهانی خود یعنی روسیه و چین ، سعی در ناآرام کردن اوضاع اقتصادي آن ها دارند و

در این راه از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند؛ حتی اگر این مسیر به جنگ ، خون ریزي و قحطی جهانی ختم شود 

این کشورها براي رشد اقتصاد خود و افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهان ، با اعمال تحریم هاي گسترده بر چین و روسیه از جمله تحریم هاي

شدید بر حوزه انرژي روسیه ، در حال ایجاد بحرانی عظیم هستند که به طور قطع دامن خودشان را نیز خواهد گرفت اما با تصمیمات غلط و عدم

مسئولیت پذیري و بدون توجه به عواقب آن هر روز بیشتر غرق در باتالق آن می شوند . بحران غذا که در پی بحران انرژي بروز می کند ، شاید در

ابتدا تاثیر چندانی بر روي کشورهاي ثروتمند غربی نداشته باشد ولی با کاهش ذخایر استراتژیک این کشورها ، در نهایت ، بحران آن ها را نیز درمی

ي در بنزین نوردد و تنش هاي اقتصادي ، سیاسی و امنیتی بسیاري را برایشان بوجود می آورد بحران غذا و انرژي در آمریکا مالکان خودروهاي 

سوخت مواجه شده اند آنها تصور می کنند که این افزایش قیمتی ناشی از تورم در ایاالت متحده طی هفته هاي گذشته به شدت با افزایش قیمت 

است و هیچ ذهنیتی از بزرگی و شدت بحرانی که پیش رویشان است ندارند بخشی از این عدم آگاهی مردم از بحران غذا و انرژي نشات گرفته از

اقتصاددانان و دیدگاه هاي آماري آن هاست بتازگی یکی از کارشناسان اقتصادي NPR ، از پرمخاطب ترین رسانه هاي آمریکایی در نقل قولی

بنزین ، کنترل تورم است " هر کسی که ذره اي آگاهی از شرایط فعلی جهان و نیز نحوه کارکرد شاخص آورده است : "تنها راه کنترل قیمت 

حامل هاي انرژي رو به افزایش گذاشته است و علت اصلی آن هاي اقتصادي داشته باشد به راحتی متوجه نادرست بودن این گزاره می شود قیمت 

عوامل فیزیکی و شرایط فعلی جهان است و این افزایش قیمت ها در نهایت خود منجر به رشد تورم می شود و در مرحله بعدي باعث رشد بهره 

هاي بانکی می شود اکنون عوامل فیزیکی و محیطی بسیاري در جریان هستند که همگی دست به دست هم داده اند و باعث بروز و تشدید بحران

کنونی انرژي و غذا شده اند عواملی که ظاهرا از چشم رهبران جهان و به خصوص کشورهاي غربی و ایاالت متحده پنهان مانده است این رهبران

بروز مشکالت را در آمار و ارقام جستجو می کنند و از قبول مسئولیت در قبال رفتار و تصمیمات خود که این بحران را بوجود آورده است شانه خالی

می کنند در ادامه به تعدادي از این عوامل و شرایط بوجود آمدن آن ها اشاره و بررسی می کنیم افزایش قیمت هاي جهانی ، چرا؟ جواب این سوال

حامل هاي انرژي به دلیل شرایط محیطی که شامل پاندمی کرونا ، جنگ و کاهش تولید می شود همگی باعث افزایش قیمت ساده است؛ کمبود 

انرژي شده است آثار اقتصادي همه گیري کرونا که در پی آن کمبود نیروي کار ، محدودیت هاي مختلف ، تعطیلی واحدهاي صنعتی و بسیاري

موارد دیگر را در پی داشته است که نتیجه آن کاهش تقاضا و نیز کاهش تولید بوده است با بهبود نسبی همه گیري کرونا ، تقاضا افزایش یافته است

حامل هاي انرژي بوده است در کنار این عامل ، اما همچنان تولید به سطوح پیشین بازنگشته است که این مساله یکی از عوامل افزایش قیمت 

جنگ اخیر روسیه و اوکراین و افزایش تنش هاي منطقه اي و جهانی که منجر به تحریم هاي گسترده صنایع روسیه و نیز کاهش تولیدات این

کشور شده است ،

23

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15335284


1401/03/21 - 1401/03/14گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایرنا

1401/03/16
08:17

خود از مهم ترین عوامل افزایش قیمت هاي انرژي و بروز بحران فعلی در جهان شده است 

جنگ اخیر روسیه و اوکراین و افزایش تنش هاي منطقه اي و جهانی که منجر به تحریم هاي گسترده صنایع روسیه و نیز کاهش تولیدات این

کشور شده از مهم ترین عوامل افزایش قیمت هاي انرژي و بروز بحران فعلی در جهان استبسیاري از کشورهاي اروپایی بواسطه بروز این جنگ ،

واردات نفت و فرآورده هاي نفتی از روسیه را تحریم و متوقف کردند؛ در پی این اقدام میزان تولیدات نفت روسیه در روز بیش از یک میلیون بشکه

کاهش یافت و صادرات آن نیز بیش از 4 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد که در مقابل نیاز 100 میلیون بشکه اي جهان عدد بسیار باالیی

است . این موضوع صرفا مختص به نفت نیست و در دیگر منابع انرژي همچون گاز طبیعی نیز وجود دارد به طور مثال با تحریم هاي اعمال شده بر

گار روسیه ، قیمت این حامل انرژي در سطح جهانی افزایش چشمگیري داشت به نحوي که قیمت گاز طبیعی در ایاالت متحده در حال حاضر سه

برابر قیمت متوسط آن است شرایط منابع انرژي جهان انرژي عاملی حیاتی و جدایی ناپذیر از جهان امروز است و هر آن چه را که انجام می دهیم

نیازمند وجود انرژي است انرژي در اقتصاد جهانی در هم تنیده شده و در واقعیت می توان انرژي را معادل اقتصاد در نظر گرفت؛ بنابراین هر زمان

که بحران انرژي بوجود آید به سرعت به بحران هاي دیگري نیز ختم می شود ارتباط میان انرژي و اقتصاد در حال حاضر در واضح ترین حالت خود

دیزلی می توان به سرعت احساس کرد  سوخت هاي  قرار دارد و کامال ملموس است این ارتباط را در 

سوخت هاي سوخت استفاده می کنند ، در نتیجه وقتی  کامیون ها ، قطارهاي باري و تراکتورها از این  بسیاري از وسایل لجستیکی همچون 

دیزلی نایاب می شوند و یا قیمت آن ها افزایش می یابد ، بالفاصله هزینه هاي حمل و نقل و به تبع آن قیمت مواد غذایی نیز افزایش می یابد .

هزینه هاي حمل و نقل و لجستیک از ابتداي سال جاري میالدي افزایشی بودند و شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز به این امر کمک کرد در حال

دیزلی در کشورهاي آفریقاي جنوبی ، سریالنکا و بسیاري از مناطق اروپا وجود دارد  سوخت هاي  حاضر کمبود 

سوخت زمین گیر شده ، قطارهاي مسافربري در هند از حرکت باز ایستاده اند و کامیون تجاري در کامرون به دلیل نداشتن  اتوبوس و  هزاران 

سوخت و مواد غذایی ، دولت مرکزي آن کشور را سرنگون کرد . انرژي در اقتصاد جهانی در هم تنیده شده و در واقعیت می در سریالنکا بحران 

توان انرژي را معادل اقتصاد در نظر گرفتنشانه هاي بحران شدید انرژي و مواد غذایی در تمام نقاط جهان در حال افزایش است در نیجریه ،

سوخت کافی براي ناوگان هوایی خود در شرف تعطیلی هستند قیمت پرجمعیت ترین کشور آفریقایی ، بسیاري از خطوط هوایی به دلیل نداشتن 

گازوئیل در ایاالت متحده به باالترین سطح تاریخی خود رسید و اروپایی ها نیز اعالم کرده اند که با کمبود شدید گاز طبیعی در زمستان پیش رو

مواجه خواهند بود وزیر انرژي عربستان سعودي بتازگی در کنفرانس جهانی زیرساخت خطاب به رهبران جهان گفت : "دنیا باید از این خواب غفلت

سوخت و مواد غذایی همان طور که بیدار شود ، ذخایر و ظرفیت منابع انرژي جهان رو به اتمام است و این یک واقعیت محض هست " بحران 

دیزلی ، هزینه هاي حمل و نقل و در نتیجه قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است اما این سوخت هاي  پیش تر اشاره شد با افزایش بهاي 

مورد تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر بحران فعلی غذا در جهان است با شروع تنش هاي جدید و جنگ روسیه و اوکراین ، قیمت کودهاي نیتروژنی

که از گاز طبیعی به دست می آیند به طور بی سابقه اي افزایش یافته است و کشاورزان را در سراسر جهان با کمبود کود و افزایش هزینه هاي تولید

مواجه کرده است در کشورهاي جنوب آفریقا ، افزایش قیمت کودهاي شیمیایی ،
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کشاورزان را به ناچار مجبور به استفاده کمتر از این مواد در روند تولید محصوالت خود کرده است که به تبع آن تولید برنج و ذرت در آفریقا به شدت

کاهش یافته است کاهش موجودي کودهاي نیتروژنی و قیمت باالي آن ها در کنار نبود جایگزین مناسبی براي این کودها ، کشاورزي را با بحران

مواجه می کند و موجب کاهش تولید محصوالت استراتژیک همچون گندم ، ذرت ، برنج و جو می شود 

روسیه و اوکراین به تنهایی مسئول تامین 30 درصد گندم مصرفی جهان هستند و درگیري هاي اخیر بر تولید و حتی صادرات این محصول از سوي

دو کشور تاثیر منفی گذاشته است روسیه و اوکراین به تنهایی مسئول تامین 30 درصد گندم مصرفی جهان هستند و درگیري هاي اخیر به شدت بر

تولید و حتی صادرات این محصول از سوي دو کشور تاثیر منفی گذاشته است . بنادر استراتژیک اوکراین به دلیل جنگ و ناآرامی محدود شده است

و صادرات از این بنادر متوقف و یا کامال محدود شده است 

این دو کشور عالوه بر این 10 درصد کالري مصرفی دنیا را صادر می کنند و در کنار آن نسبت باالیی از روغن هاي گیاهی جهان در روسیه و

اوکراین تولید و صادر می شود که در پخت و پز و تهیه غذا مورد استفاده قرار می گیرند که در نتیجه درگیري  هاي اخیر ، اکنون اروپا با کمبود شدید

روغن مواجه شده است و در بریتانیا نیز محدودیت خرید روغن براي شهروندان اعمال کرده اند . کشورهاي کم درآمد جهان که تا پیش از این به

دلیل بحران همه گیري کرونا در تنگناي اقتصادي قرار داشتند با شوك قیمتی و بحران مواد غذایی ، شرایط شان به شدت وخیم تر شده است مصر

بعد از چهار دهه قیمت نان هاي دولتی را افزایش داد و به ناچار محدودیت هایی را بر گندم و آرد این کشور تحمیل کرد 

با بروز جنگ میان روسیه و اوکراین ، بسیاري از کشورها همچون مجارستان ، اندونزي ، مولداوي و صربستان ، محدودیت هاي شدیدي را بر

صادرات مواد غذایی استراتژیک خود از جمله غالت ، میوه و سبزیجات ، روغن هاي پخت و پز و مغزهاي خوراکی اعمال کردند که این محدودیت

ها بر قیمت جهانی محصوالت نامبرده تاثیر مستقیم گذاشت . تغییرات آب و هوایی و تولید گندم طبق گزارش هاي رسانه اي اکنون و با توجه به

کاهش تولید و افزایش قیمت هاي مواد غذایی در سطح جهانی ، تعداد افرادي که به غذاي کافی در روز دسترسی نخواهند داشت با رشدي سرسام

آور از 440 میلیون نفر به 1 6 میلیارد نفر رسیده است که از این تعداد 250 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند عامل دیگري که به تشدید بحران

هاي غذایی در جهان دامن زده ، تغییرات آب و هوایی گسترده است که بر تولید و میزان برداشت مواد غذایی و کشاورزي تاثیر سویی گذاشته است

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گندم در جهان ، به دلیل کاهش بارندگی در فصل کاشت گندم ، به کمترین میزان برداشت در سالیان اخیر

رسیده است و در سوي دیگر با رکوردشکنی دماي هوا و کاهش بارش باران در شبه قاره هند ، دومین تولیدکننده بزرگ گندم ، میزان تولید این

محصول حیاتی به شدت کاهش یافته است در کشورهاي شاخ آفریقا ، بحران مواد غذایی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است و این کشورها

درگیر شدیدترین میزان خشکسالی در طی چهار دهه اخیر هستند چرا دنیا درگیر این بحران ها شده است؟ طبق گزارش هاي رسانه اي این موارد

نشان از بزرگ ترین بحران مواد غذایی از زمان جنگ جهانی دوم درجهان است این بحرانی است که تاثیرات زیادي را بر کشورهاي فقیر و کم

درآمد جهان خواهد گذاشت کارشناسان می گویند این بحران و عدم امنیت غذایی احتمال دارد منجر به حوادثی مانند تنش هاي سیاسی ، کودتا ،

آشوب هاي اجتماعی ، جنگ هاي شهري ، کشتار و سرکوب شود اکنون در کشورهاي برزیل و مصر ، کمبود موجودي و افزایش قیمت مواد غذایی

باعث بروز ناآرامی هاي اجتماعی شده است غرب و روسیه هر یک دیگري را مقصر ایجاد وضع موجود می دانند آن ها پوتین را مسئول بروز ناآرامی

ها و عدم امنیت غذایی می خوانند و روسیه نیز ناتو و تنش آفرینی غرب در سطح منطقه و جهان را عامل بروز بحران می داندغرب و روسیه هر یک

دیگري را مقصر ایجاد وضع موجود می دانند آن ها شخص پوتین را مسئول بروز ناآرامی ها و عدم امنیت غذایی می خوانند و روسیه نیز ناتو و تنش

آفرینی غرب در سطح منطقه و جهان را عامل بروز بحران می داند و این اتفاقات بهانه اي شده است براي خالی کردن از زیر بار مسئولیت و در

نهایت تشدید بحران غرب و به خصوص ایاالت متحده می بایست به جاي پیش گرفتن سنت تاریخی و گذشته خود که همان گرفتن ماهی از آب

گل آلود تنش است ، با قبول مسئولیت در قبال اقدامات خود ،
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راه را براي بازگشت امنیت به جهان و حل بحران خطیر پیش روي هموار کند کشورهاي غربی باید به جاي اولویت قرار دادن رشد اقتصادي خود و

نگاه صرفا آماري به مساله فعلی ، در پی همکاري و همراهی با دیگر قدرت هاي جهانی از جمله روسیه و چین براي عبور از این بحران باشند بحران

ها همواره چالشی بزرگ براي سیاستمداران بوده و هست ولی انکار و یا برخورد سیاسی با چنین مسائلی ، صرفا منجر به تشدید شرایط می شود تنها

راه حل فعلی براي رهبران و سیاستمداران جهان براي عبور از بحران فعلی در پس دیدن واقعیت و عدم انکار آن نهفته است ، حتی اگر این کار

https : //b2n ir/n98068 https : //b2n ir/n27531 : منجر به شکست در انتخابات یا کاهش تعداد فالوورهاي توییترشان شود منابع

https : //b2n ir/p85678 https : //b2n ir/y97783 https : //b2n ir/r07647 https : //b2n ir/g21344
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سطح دي اکسید کربن زمین به باالترین رکورد تاریخی خود رسید

آژانس آب و هواي ایاالت متحده با انتشار گزارشی از افزایش سطح دي اکسید کربن زمین و ثبت رکورد تاریخی جدیدي خبر داد

آژانس آب و هواي ایاالت متحده با انتشار گزارشی از افزایش سطح دي اکسید کربن زمین و ثبت رکورد تاریخی جدیدي خبر داد این در حالی است

محیط زیست است ولی حال کره زمین خوب نیست در گزارش آژانس آمده است : «غلظت کربن دي که امروز 5 ژوئن (15 خردادماه) روز جهانی 

اکسید موجود در جو در ماه می به حدي افزایش یافته است که در چهار میلیون سال پیش در تاریخ زمین بی سابقه است » مقدار کربن دي اکسید

زمین در ماه می به 50 درصد بیشتر از مقدار آن در دوره «پیش از صنعتی شدن» رسید و نگرانی ها در مورد تغییرات آب و هوا را افزایش داد اداره

ملی اقیانوسی و جوي ایاالت متحده (NOAA) میزان کربن دي اکسید را فراتر از 420 قسمت در هر میلیون (ppm) بیان کرد «ppm» یک

واحد اندازه گیري است که براي تعیین کمیت آلودگی در جو استفاده می شود مقدار این کمیت در ماه میالدي گذشته ppm 419 و در سال 2020 ،

به صورت میانگین در حدود ppm 417 بود به گفته NOAA ، تغییرات آب و هوایی کره زمین ناشی از فعالیت هاي انسان در زمینه تولید برق با

سوخت هاي فسیلی ، حمل و نقل ، تولید سیمان و جنگل زدایی است گاز کربن دي اکسید یک گاز گلخانه اي است که گرما را به دام استفاده از 

می اندازد و به تدریج باعث گرم شدن کره زمین می شود این گاز هزاران سال در جو باقی می ماند و اثرات مخربی دارد این گرمایش اثرات منفی

چشمگیري دارد به عنوان مثال ، می توان به خشکسالی ، سیل و آتش سوزي در مناطق مختلف کره زمین اشاره کرد دوره پیش از صنعتی شدن و

گازهاي گلخانه اي و برآوردهاي صورت گرفته نشان می دهد مقدار کربن دي اکسید موجود در جو در دوره پیش از تغییرات آب و هوا اندازه گیري 

صنعتی شدن در حدود ppm 280 بود این رقم براي حدود شش هزار سال که پیش از صنعتی شدن بود ، حفظ شد به گفته NOAA رقم کنونی

را می توان با آنچه در حدود 4 1 تا 4 5 میلیون سال پیش بود ، مقایسه کرد در آن زمان سطح کربن دي اکسید موجود در جو زمین حدود 400

ppm بود و به موجب آن ، سطح دریاها تا 25 متر باالتر از سطح فعلی بود – به اندازه اي که بسیاري از شهرهاي بزرگ امروزي زیر آب بودند

مدیر NOAA در پایان گفت : « این که انسان ها مسبب تغییرات آب و هوا هستند ، واضح است ما باید زیرساخت هاي خود را به گونه اي تغییر

دهیم که با رخدادهاي آب و هوایی جدید سازگار باشند »
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