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1401/04/11 - 1401/04/04فهرست اخبار

4 ایرانی ها به اندازه نصف کل قاره اروپا گاز مصرف کردند 08:40 ایران اکونومیست

مصرف گاز 5 هشدار آژانس بین المللی انرژي به اتحادیه اروپا درباره  13:04 تسنیم

مصرف انرژي جهان از سطح پیش از شیوع کرونا فراتر رفت 6 بی پی :  16:51 شانا

7 75 درصد انرژي مصرفی یزد صنعتی است/ تمام خانه هاي باید برچسب انرژي بگیرند 22:50 فارس نیوز

سوخت ، راهکاري کم هزینه و اشتغ... بهینه سازي مصرف   9 11:22 فارس نیوز

بهینه سازي و بهره وري انرژي ایران 11 برگزاري کنفرانس و نمایشگاه بین المللی  13:35 ایران اکونومیست

سوخت با تنفس نفتی بهینه سازي مصرف  12 پیشنهاد احیاي  12:47 فارس نیوز

14 فرانسه به دنبال راه اندازي مجدد نیروگاه زغال سنگ در بحبوحه بحران انرژي است 11:36 آریا

مصرف انرژي را در ساختمان ها کاهش می دهد 15 رعایت اصول معماري  09:49 سپیدار آنالین

سوخت و تصادفات با حمل ریلی 16 ◄ کاهش مصرف  14:59 تین نیوز

18 با انتشار کم گازهاي گلخانه اي؛/سفر بزرگترین کشتی هیبرید جهان 2024 آغاز می شود 11:58 مهر

انرژي خورشیدي 19 باتري هاي شارژشدنی        راه حلی براي ذخیره  11:15 واحد مرکزي خبر

سوخت فسیلی شوند 21 9 منبع انرژي که می توانند جایگزین  08:30 ایران اکونومیست

بنزین 24 با گازسوز کردن 200 هزار خودروي عمومی : /صرفه جویی 350 میلیون لیتري در مصرف  رسالت

25 با حذف گاز روسیه ، قاره سبز چاره اي جز استفاده از زغال سنگ ندارد/تلخ شدن کام ار... روزنامه ایران

27 راه حل سبز بحران انرژي؟ دنیاي اقتصاد

سوخت فسیلی 29 ذخیره سازي انرژي آبی در چین به جاي  07:45 فارس نیوز

محیط زیست 30 هفته نامه اکونومیست تحلیل کرد/عبور از بحران انرژي بدون آسیب به  اعتماد

بهینه سازي مصرف سوخت
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ایران اکونومیست

1401/04/11
08:40

ایرانی ها به اندازه نصف کل قاره اروپا گاز مصرف کردند

بریتیش پترولیوم از رشد 3 1 درصدي تولید گاز طبیعی ایران در سال 2021 خبر داد و ایران را چهارمین تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز

طبیعی در جهان طی این سال معرفی کرد

به گزارش ایران اکونومیست شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به گزارش مرور آماري انرژي جهان 2022 از

رشد 4 8 درصدي تولید گاز طبیعی جهان طی سال 2021 خبر داده است کل تولید گاز طبیعی جهان در سال 2020 بالغ بر 3861 5 میلیارد

مترمکعب بوده که این رقم در سال 2021 به 4036 9 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است *ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز جهان شد ایران با

تولید 256 7 میلیارد مترمکعب که معادل 6 4 درصد کل تولید گاز طبیعی جهان در سال 2021 است به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز جهان

در این سال شناخته شده است آمریکا با تولید 934 2 میلیارد مترمکعب گاز و اختصاص سهم 23 1 درصدي از کل تولید جهانی بزرگترین تولیدکننده

گاز طبیعی در جهان شناخته شده و روسیه با تولید 701 7 میلیارد مترمکعب و سهم 17 4 درصدي از تولید گاز جهان در رتبه دوم و چین با تولید

209 2 میلیارد مترمکعب و سهم 5 2 درصدي از کل تولید جهانی سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در سال 2022 شناخته شده اند *رشد تولید

گاز طبیعی ایران بیش از 2 برابر متوسط جهانی با وجود تحریم ها بر اساس این گزارش تولید گاز طبیعی در ایران از سال 2011 همواره روندي

صعودي را طی کرده و تحریم هاي آمریکا که به بهانه فعالیت هاي هسته اي علیه ایران وضع شده نتوانسته رشد تولید گاز در ایران را متوقف یا

معکوس کند طی این سال ها تولید گاز طبیعی در ایران به طور متوسط ساالنه 5 4 درصد رشد کرده است که بیش از دو برابر رشد متوسط جهانی

بوده است تولید گاز طبیعی جهان در این دوره 10 به طور متوسط 2 2 درصد در سال رشد داشته است در سال 2021 نیز تولید گاز طبیعی ایران

نسبت به سال قبل از آن رشد 3 1 درصدي داشته و از 249 5 میلیارد مترمکعب در سال 2020 به 256 7 میلیارد مترمکعب طی این سال افزایش

مصرف گاز طبیعی در ایران طی یافته است *ایرانی ها به اندازه نصف کل قاره اروپا گاز مصرف کردند این گزارش همچنین از رشد 3 2 درصدي 

مصرف گاز طبیعی در ایران طی سال 2021 را 241 1 میلیارد مترمکعب اعالم کرده است سال 2021 نسبت به سال قبل از آن خبر داده و کل 

مصرف گاز طبیعی در ایران طی این سال از رشد تولید بیشتر بوده است ایران در سال پیش از آن 234 3 میلیارد مترمکعب گاز بنابراین رشد 

مصرف گاز طبیعی در ایران بین سال هاي 2011 تا 2021 بالغ بر 4 6 درصد در سال بوده است در سطح مصرف کرده بود متوسط رشد 10 ساله 

جهان 4037 5 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی طی سال 2021 مصرف شده که این رقم با رشد 5 3 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده

است ایرانی ها 6 درصد از کل گاز مصرفی جهان در این سال را مصرف کرده اند و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان در این سال شناخته

مصرف گاز بیشتري نسبت به ایران در سال 2021 داشته اند شده اند تنها سه کشور آمریکا ، روسیه و چین 
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تسنیم

1401/04/10
13:04

مصرف گاز هشدار آژانس بین المللی انرژي به اتحادیه اروپا درباره 

 

مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژي طی اظهاراتی هشدار داد که اگر جریان گاز از سمت روسیه متوقف شود ، اتحادیه اروپا باید تا اواسط فوریه 30

درصد از مصرف خود را کاهش دهد .

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از راشاتودي ، فاتح بیرول ، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژي (IEA) روز سه شنبه طی

اظهاراتی هشدار داد که اگر جریان گاز از سمت روسیه متوقف شود ، اتحادیه اروپا باید تا اواسط فوریه 30 درصد از مصرف خود را کاهش دهد بیرول

در ایمیلی به بلومبرگ گفت : بسته به زمان آن ، قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپا می تواند منجر به پایین تر رفتن سطح ذخایر گاز در آستانه

زمستان شود و اتحادیه اروپا را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار دهد وي افزود : در شرایط کنونی ، من احتمال قطع کامل صادرات گاز روسیه به

اروپا را رد نمی کنم اشپیگل : برلین به دنبال ملی کردن خط لوله گاز روسیه در آلمان استآلمان بدون گاز روسیه بیشتر از 2 5 ماه دوام نمی آوردبر

اساس این گزارش ، میزان ذخیره سازي گاز اتحادیه اروپا با سرعت کنونی تا 1 نوامبر به 90 درصد ظرفیت می رسد با این حال ، اگر صادرات گاز

روسیه به طور کامل متوقف شود ، این میزان می تواند به 75 درصد کاهش یابد رئیس آژانس بین المللی انرژي خاطرنشان کرد که براي رسیدن به

اهداف ذخیره سازي ، ابتدا باید کاهش مصرف در بخش صنعت و خانوارها شروع شود بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان ، پس از کاهش 60

درصدي واردات گاز از طریق خط لوله نورد استریم در اوایل ماه جاري میالدي ، با مشکل کمبود عرضه گاز از سوي روسیه دست و پنجه نرم می

مصرف گاز از کند در واکنش به این اقدام روسیه ، دولت آلمان طرح اضطراري گاز خود را به جریان انداخته است که حکایت از ضرورت کاهش 

سوي مشاغل و خانوارها دارد انتهاي پیام/
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شانا

1401/04/08
16:51

مصرف انرژي جهان از سطح پیش از شیوع کرونا فراتر رفت بی پی : 

مصرف انرژي جهان در سال 2021 میالدي از سطح پیش از آغاز شیوع ویروس عالم گیر کرونا فراتر رفت شرکت بی پی اعالم کرد که 

به گزارش خبرگزاري رویترز ، شرکت بی پی با انتشار گزارش بررسی آماري انرژي جهان در سال 2021 اعالم کرد به دلیل شتاب گرفتن فعالیت

مصرف انرژي جهان در سال 2021 میالدي 5 8 درصد افزایش یافته که این مقدار فراتر از سطح پیش از آغاز همه گیري ویروس کشورها ، 

سوخت هاي فسیلی را کمرنگ کرده است بر اساس این انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده از  کروناست ، در حالی که افزایش قابل توجه تولید 

گزارش ، تقاضاي روزانه نفت در سال گذشته میالدي 3 7 میلیون بشکه کمتر از سطح تقاضا در سال 2019 میالدي بود که دلیل اصلی آن ، کاهش

33 درصدي فعالیت بخش هوانوردي نسبت به پیش از شیوع ویروس عالم گیر کروناست در همین حال ، بهبود سریع اقتصاد سبب افزایش 5 7

مصرف انرژي شد که این مقدار تاحدودي مشابه سال 2019 میالدي است اسپنسر دیل ، گازهاي گلخانه اي حاصل از  درصدي انتشار 

اقتصاددان بلندمرتبه شرکت بی پی ، در این گزارش اعالم کرد : کاهش محسوس انتشار کربن در سال 2020 میالدي موقتی بود بنا بر این گزارش

سوخت هاي فسیلی 82 درصد از مصرف اولیه ، تقاضاي اولیه انرژي در سال 2021 میالدي 5 8 درصد نسبت به سال 2019 افزایش داشته ، 

انرژي سال گذشته میالدي را به خود اختصاص می دهند این رقم در سال 2019 میالدي 83 درصد و پنج سال پیش 85 درصد بوده است افزون بر

این ، تقاضاي روزانه نفت در سال 2021 میالدي به طور میانگین 96 میلیون و 900 هزار بشکه بود که حدود سه میلیون و 700 هزار بشکه کمتر از

مقدار تقاضا در سال 2019 میالدي است بیشتر کاهش تقاضاي نفت مربوط به تقاضاي بخش هوانوردي است که با 33 درصد کاهش نسبت به سال

2019 به بیش از دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسید تولید روزانه نفت جهان در سال 2021 نیز یک میلیون و 400 هزار بشکه افزایش یافت

و ائتالف سازمان کشورهاي تولیدکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان غیرعضو ، موسوم به اوپک پالس ، بیش از 75 درصد از این رشد را به خود

اختصاص داد بر اساس این گزارش ، تقاضاي گاز طبیعی جهان در سال 2021 میالدي با رشد 5 3 درصدي همراه بود و به باالتر از سطح پیش از

آغاز شیوع ویروس کرونا در سال 2019 بازگشت و براي نخستین بار از مرز 4 تریلیون مترمکعب فراتر رفت سهم گاز در انرژي اولیه در سال 2021

بدون تغییر نسبت به سال پیش 24 درصد بود عرضه گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) نیز با رشد 5 6 درصدي یا 26 میلیارد متر مکعب در سال

2021 به 516 میلیارد مترمکعب رسید که کمترین مقدار رشد از سال 2015 میالدي تاکنون (به جز سال 2020) به شمار می رود مصرف زغال

سنگ در سال 2021 میالدي با اندکی افزایش نسبت به سال 2019 بیش از 6 درصد افزایش یافت که باالترین سطح از سال 2014 میالدي تاکنون

به شمار می آید چین و هند بیش از 70 درصد از رشد تقاضاي زغال سنگ را در سال 2021 به خود اختصاص دادند انرژي هاي اولیه تجدیدپذیر

سوخت هاي زیستی به استثناي انرژي آبی) در سال 2021 میالدي 15 درصد افزایش یافته که این رقم نسبت به رشد 9 درصدي این نوع (شامل 

سوخت ها در سال 2021 بیشتر بوده است کد خبر 458821 از انرژي در سال گذشته میالدي و دیگر 
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فارس نیوز

1401/04/07
22:50

75 درصد انرژي مصرفی یزد صنعتی است/ تمام خانه هاي باید برچسب انرژي بگیرند

 

انرژي خورشیدي به گزارش خبرگزاري فارس در یزد ، ابوالفضل اسدي پیش از ظهر امروز در نشست خبري با بیان این که این یزد با تولید 84 مگاوات 

جزو استان هاي برتر کشور است ، اظهار کرد : بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدي شش ساله است و سرمایه گذاران باید این مهم را مد نظر قرار دهند .

انرژي به گزارش خبرگزاري فارس در یزد ، ابوالفضل اسدي پیش از ظهر امروز در نشست خبري با بیان این که این یزد با تولید 84 مگاوات 

خورشیدي جزو استان هاي برتر کشور است ، اظهار کرد : بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدي شش ساله است و سرمایه گذاران باید این مهم را مد

انرژي خورشیدي از جمله برنامه هاي شاخص برق منطقه اي در استان یزد است که به زودي وارد نظر قرار دهند وي افزایش 200 مگاواتی تولید 

مدار می شود ، افزود : طبق برنامه ریزي انجام شده قرار این مقدار انرژي ابتداي پیک 1403 وارد مدار مصرف شود مدیرعامل شرکت برق منطقه

اي یزد با بیان این که 75درصد انرژي مصرفی در این استان به صنایع اختصاص یافته است ، گفت : سیاست هاي کالن وزارت نیرو در مدیریت

انرژي خورشیدي در استان یزد را 1100 وات در مترمربع دانست و بیان کرد : 10 توزیع برق خاموش نشدن مشترکین خانگی است اسدي تابش 

شاخص براي ایجاد نیروگاه خورشیدي مد نظر است که استان یزد در بسیاري از آنها شاخص کشوري است وي با بیان این که مشترکین برق منطقه

مدیریت مصرف انرژي در واحدهاي صنعتی از جمله اولویت هاي اجرایی استان در حوزه  بهینه سازي  اي واحدهاي صنعتی هستند ، تأکید کرد : 

بهینه سازي مصرف انرژي برق در استان یزد است مدیرعامل برق منطقه اي یزد با اشاره به این که افزایش تعرفه به تنهایی را عامل مدیریت و 

برق نیست ، گفت : آموزش شهروندي و آگاه سازي در خصوص نحوه مدیریت مناسب از دیگر راهکارهاي الزم براي مدیریت منابع انرژي در استان

یزد و کشور است اسدي با بیان این که طبق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 24 آبانماه 1401 تمام خانه هاي کشور باید تا سال 1401 برچسب

انرژي داشته باشند ، اظهار کرد : متأسفانه علی رغم گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز اقدام جدي در این خصوص انجام نشده و نیاز به هم افزایی

مدیران دستگاه هاي مختلف دارد وي با اشاره به وجود بیش از چهار هزار کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع و 12 هزار و 600 مگاولت آمپر ظرفیت

پست هاي انتقال و فوق توزیع در استان ، گفت : خوشبختانه استان یزد که دومین استان معدنی کشور محسوب می شود ، کمترین تلفات انرژي در

شبکه انتقال و فوق توزیع را در کشور دارد اسدي ظرفیت نامی منصوبه تولید برق نیروگاه هاي استان را بیش از 2800 مگاوات اعالم و تصریح کرد :

انرژي خورشیدي است وي البته ظرفیت عملی نیروگاهی استان در حال حاضر 2246 مگاوات است که 84 مگا وات آن در قالب 11 نیروگاه از نوع 

به کاهش نزوالت جوي و آب پشت سدها براي تولید برق آبی در کشور ، گفت : وزارت نیرو در عین حال تولید 35 هزار مگاوات برق طی چهار سال

را در دستور کار قرار داده که 10 هزار مکاوات آن مربوط به نیروگاه هاي خورشیدي است مدیرعامل برق منطقه اي یزد خاطرنشان کرد : خوشبختانه

طی یک سال اخیر در قالب برنامه پیک تا پیک ، شش هزار مگاوات تولید برق در کشور برنامه ریزي و عمدتا براي پیک امسال محقق شد و

خوشبختانه در همین راستا نیز تا امروز در بخش خانگی و تجاري محدودیت و خاموشی ناشی از کمبود تولید برق نداشته ایم وي با اشاره به اقدامات

مناسب و به موقع صورت گرفته جهت تعمیر و نگهداري از تاسیسات تولید ، انتقال و توزیع تا قبل از وقوع پیک مصرف تابستان امسال ، گفت :

خوشبختانه 99 5 درصد تعمیرات شبکه و تاسیسات برق استان تا اردیبهشت ماه انجام شد اسدي توسعه ظرفیت شبکه هاي انتقال و فوق توزیع به

تناسب نیاز شبکه با اولویت قرار دادن مناطق کم برخوردار نظیر خط و پست 400 مهرگان ، پست 400 بهادران ،
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پست 230 ساغند و توسعه پست 132 مروست را از دیگر این اقدامات ذکر کرد انتهاي پیام/الف
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سوخت ، راهکاري کم هزینه و اشتغال آفرین بهینه سازي مصرف 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا ، سهم اندکی در تجارت انرژي دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا ، سهم اندکی در تجارت انرژي دارد دلیل این

موضوع را می توان در مصرف غیربهینه انرژي در داخل کشور جستجو کرد که ایران را از مزایاي سیاسی اقتصادي صادرات انرژي محروم کرده

سوخت ، یکی از اولویت هاي جدي دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نفت محسوب می شود در حال بهینه سازي مصرف  است بدین ترتیب 

بهینه سازي را برعهده دارد (جدول 1)  سوخت ذیل شرکت ملی نفت ، ماموریت اجراي ابرپروژه هاي  بهینه سازي مصرف  حاضر شرکت 

سوخت با تنفس نفتی» اشاره شد که ابهام در شیوه بهینه سازي مصرف  جدول 1 در گزارش قبلی خبرگزاري فارس با عنوان «پیشنهاد احیاي 

بهینه سازي اصلی ترین دلیل توقف یا کندي پیشرفت آنها بوده است .   تامین مالی طرح هاي 

سوخت ذیل شرکت ملی نفت ، اجراي الگوي Loan for Oil براي بهینه سازي مصرف  به اعتقاد کارشناسان با توجه به جانمایی شرکت 

بهینه سازي می شود و هم می تواند به توسعه بازپرداخت وام با نفت در آینده ، یکی از راهکارهایی است که موجب تامین مالی پروژه هاي 

رفع موانع تولید ، با یک سرمایه گذاري غیرتراکنشی بازارهاي نفت کشور کمک کند . در واقع می توان با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 12 قانون 

بهینه سازي اقدام کرد و سپس با فروش نفت به آن کشور تسویه مالی را انجام داد  از کشورهاي خارجی براي تامین مالی پروژه هاي 

سوخت به طور کلی دو راهکار براي مثبت شدن تراز انرژي ایران و بهینه سازي مصرف  * هزینه توسعه میادین هیدروکربوري سه برابر 

سوخت 2 افزایش تولید از طریق توسعه بهینه سازي مصرف  افزایش سهم از بازار انرژي دنیا وجود دارد : 1 کاهش مصرف از طریق اجراي 

میادین نفت و گاز جدید . سوال اساسی این است که در شرایط محدودیت منابع مالی ، پیگیري کدامیک از این دو راهکار در اولویت باالتري قرار

بهینه سازي مصرف را با توسعه میادین نفت و گاز مقایسه کرد  دارد؟ براي پاسخ به این پرسش باید حجم سرمایه گذاري موردنیاز براي 

سوخت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به این پرسش بهینه سازي مصرف  نصرت اهللا سیفی مدیرعامل اسبق شرکت 

مصرف گاز در کشور را بکاهیم ، زیرا بهینه سازي مصرف ، حجم زیادي از میزان  می گوید : ما به جاي افزایش تولید یا واردات گاز می توانیم با 

بهینه سازي بسیار کمتر از هزینه مصرف گاز در ایران به طور قابل مالحظه اي غیراستاندارد و غیربهینه است . حجم سرمایه گذاري پروژه هاي 

هاي مربوط به توسعه میادین گازي است وي اظهار داشت : برآورد ها نشان می دهد که به ازاي هر متر مکعب گاز ،
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بهینه سازي مصرف در بهینه سازي مصرف همان مقدار گاز است در نتیجه  هزینه افزایش تولید گاز از طریق توسعه میادین گازي سه برابر 

بهینه سازي مصرف باعث اشتغالزایی در مقایسه با سایر راهکارها در اولویت باالتري از منظر اقتصادي قرار دارد سیفی در پایان گفت : همچنین 

بخش هاي مختلف می شود یعنی شما اگر کمی دقت کنید می بینید به اندازه هر وسیله انرژي بر در بخش خانگی و اداري می توان یک پروژه

بهینه سازي تعریف کرد که بدین ترتیب تعداد زیادي از مهندسان و تکنسین ها و استادکاران ما مشغول به کار می شوند 

سوخت نسبت به توسعه میادین بهینه سازي مصرف  در مجموع به نظر می رسد با توجه به یک سوم بودن هزینه پیشبرد طرح هاي 

بهینه سازي براي مثبت نگه داشتن تراز انرژي در کشور است . انتهاي پیام/ هیدروکربوري ، اولویت بیشتري با اجراي 24 ابرپروژه 
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بهینه سازي و بهره وري انرژي ایران برگزاري کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 

 

بهینه سازي و بهره وري انرژي ایران در تاریخ 29 و 30 مردادماه 1401 با هدف تالش براي توسعه بهره وري انرژي کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 

برگزار می شود .

 

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو ، این کنفرانس و نمایشگاه بین المللی با مشارکت سیاست گذاران ،

فعاالن اجرایی و صنعتی ، شرکت هاي دانش بنیان ، دانشگاهیان و پژوهشگران علمی ، به عنوان بزرگ ترین گردهمایی فعاالن این حوزه ، محملی

سوخت و براي هم اندیشی و ارائه راهکار توسعه بهره وري انرژي در کشور است که باهدف بررسی ابعاد مختلف بهره وري انرژي (برق ، حرارت ، 

خوراك) در کشور در تاریخ 29 و 30 مردادماه 1401 برگزار می شود .  

از مهم ترین محورهاي این رویداد بین المللی می توان به «کارایی قوانین و سیاست هاي حوزه بهره وري انرژي در کشور» ، «وضعیت و

بهینه سازي در » ، «وضعیت و راهکارهاي  سوخت بهینه سازي در بخش هاي مختلف تولید ، انتقال ، توزیع ، مصرف حرارت و  راهکارهاي 

بهینه سازي در حوزه هاي بخش هاي مختلف ساختمان ، حمل ونقل و صنایع» ، «اقتصاد انرژي و چالش هاي تأمین مالی و سرمایه گذاري در 

مختلف» ، «حکمرانی انرژي» اشاره کرد .  

این رویداد بین المللی با حمایت اکثر سازمان هاي متولی این بخش از قبیل معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، وزارت نیرو ، وزارت نفت ،

سوخت ، سازمان بهینه سازي مصرف  انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي (ساتبا) ، شرکت  وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان 

محیط زیست ، شهرداري تهران ، انجمن هاي فعال در این بخش و غیره در مرکز همایش هاي بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد . حفاظت 

در اثناي این کنفرانس ، شرکت هاي توانمند و دانش بنیان داخلی نیز در نمایشگاه جانبی به ارائه دستاوردهاي خود خواهند پرداخت عالقه مندان

براي کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت www eeciran ir مراجعه کنند
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سوخت با تنفس نفتی بهینه سازي مصرف  پیشنهاد احیاي 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا ، سهم اندکی تجارت انرژي دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا ، سهم اندکی تجارت انرژي دارد دلیل این

موضوع را می توان در مصرف غیربهینه انرژي در داخل کشور جستجو کرد که ایران را از مزایاي سیاسی اقتصادي صادرات انرژي محروم کرده

سوخت ، یکی از اولویت هاي جدي دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نفت محسوب می شود در حال بهینه سازي مصرف  است بدین ترتیب 

بهینه سازي را برعهده دارد  سوخت ذیل شرکت ملی نفت ، ماموریت اجراي ابرپروژه هاي  بهینه سازي مصرف  حاضر شرکت 

بهینه سازي مصرف سوخت جدول 1 ، آخرین وضعیت 24 ابرپروژه  بهینه سازي مصرف  * چالش تامین مالی دلیل اصلی توقف پروژه هاي 

سوخت در کشور را نشان می دهد . طبق این جدول از 24 طرح تعریف شده ، پیشرفت فیزیکی 15 طرح صفر درصد است به اعتقاد کارشناسان ،

سوخت است به بیان دیگر فقدان منابع بهینه سازي مصرف  ابهام در شیوه تامین مالی این پروژه ها ، دلیل اصلی عقب ماندگی طرح هاي 

بهینه سازي مصرف بهینه سازي است جدول 1 هر چند شرکت  مالی موردنیاز از مهم ترین دالیل توقف یا سرعت کند اجراي پروژه هاي 

بهینه سازي صفر نیست بلکه در مرحله اخذ مجوز از شوراي اقتصاد است  سوخت در گزارش خود عنوان کرده است که پیشرفت 14 ابرپروژه 

در این گزارش آمده است : در مورد طرح هاي شماره 11 تا 24 که در جدول منتشره خبرگزاري فارس میزان پیشرفت آن صفر اعالم شده است به

سوخت در خصوص این طرح ها اقدام به تهیه گزارش هاي توجیهی فنی و اقتصادي کرده و بهینه سازي مصرف  اطالع می رساند که شرکت 

از طریق وزارت نفت و سازمان برنامه جهت اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد اقدام کرده است که تاکنون مصوب و ابالغ نشده و توسط مراجع مورد

اشاره در دست بررسی است .  

بهینه سازي تعریف شده در جدول 1 و اما به نظر می رسد عدم پیگیري وزارت نفت براي دریافت مجوز شوراي اقتصاد ، کندي مابقی پروژه هاي 

بهینه سازي ، دلیلی غیر از ابهام در تامین مالی شرکت جداسازي طرح هایی همچون طرح توسعه CNG و ارتقاي موتورخانه ها از شرکت 

بهینه بهینه سازي ابهام در تامین مالی طرح هاي  سوخت نداشته باشد . *ظرفیت ماده 12 براي تامین مالی طرح هاي  بهینه سازي مصرف 

سازي درحالی رقم خورده است که ظرفیت هاي قانونی خوبی براي جذب سرمایه در این پروژه ها وجود دارد یکی از این ظرفیت هاي قانونی ،
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رفع موانع تولید است  ماده 12 قانون 

مصرف گاز در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره ظرفیت ماده 12 براي بهینه سازي  نصرت اهللا سیفی مدیرعامل اسبق شرکت 

بهینه سازي جیب ُپر پول نمی خواهد . از محل صرفه جویی می توانید منابع مالی را تامین مالی طرح ها می گوید : اگر خوب نگاه کنید انجام کار 

بهینه ایجاد کنید فقط تفاوتش این است که اختالف زمانی وجود دارد وي اظهار داشت : یعنی براي انجام پروژه در ابتدا پول الزم است ولی در 

سازي در پایان پروژه پول به دست می  آید پس الزم است کاتالیزروي در میان باشد تا پول اولیه به نحوي تامین شود توجه داشته باشید که نتیجه

بهینه سازي مصرف به قدري پول می آورد که هم سرمایه اولیه برمی  گردد و هم سود آن *یک تیر و دو نشان با اجراي الگوي سرمایه گذاري

بهینه سازي به همراه سود آن در پایان پروژه به طور کامل تامین Loan for Oil همانطور که اشاره شد ، هزینه سرمایه گذاري در پروژه هاي 

Loan for می شود ، حال سوال اساسی این است که سرمایه اولیه براي شروع پروژه از چه مسیري تامین مالی شود به اعتقاد کارشناسان الگوي

بهینه سازي می شود و هم می تواند به Oil براي بازپرداخت وام با نفت در آینده ، یکی از راهکارهایی است که موجب تامین مالی پروژه هاي 

بهینه توسعه بازارهاي نفت کشور کمک کند در واقع می توان با یک سرمایه گذاري غیرتراکنشی از کشورهاي خارجی براي تامین مالی پروژه هاي 

سازي اقدام کرد و سپس با فروش نفت به آن کشور تسویه مالی را انجام داد 

سوخت بهینه سازي مصرف  محمدصادق جوکار ، سرپرست مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي با اشاره به راهکارهاي تامین مالی پروژه هاي 

گفت : الگوي Loan for Oil براي بازپرداخت وام با نفت در آینده یکی از الگوهاي فروش نفت و جذب سرمایه است . اگر براي پروژه اي چه

نفتی و غیر نفتی ، تامین مالی را در یک قالب راهبردي تأمین کردید و قرار شد که بازپرداخت آن نفت خام – البته به قیمت روز در آینده باشد ، اگر

تحریم ها هم در آینده Snapback شد ، تحریم به مساله مورد دغدغه کشور وام دهنده تبدیل می شود وي اظهار داشت : این کشور قطعا از

تحریم خرید نفت ایران تبعیت نمی کند زیرا خرید بخشی از نفت ایران بازپرداخت وامی است که قبًال به ایران داده است این همان نکته اي است

که بنده می گویم؛ بازار سازي یعنی ایمن سازي خرید نفت ایران در آینده از سوي خریداران در مجموع اجراي الگوي Loan for Oil می تواند به

بهینه سازي سوخت و توسعه بازارهاي صادراتی نفت ایران کمک کند با توجه به تعریف شرکت  بهینه سازي مصرف  تامین مالی طرح هاي 

بهینه سازي به نظر می رسد انتهاي سوخت ذیل شرکت ملی نفت ، اجراي این سیاست ، در دسترس ترین شیوه پیشبرد ابرپروژه هاي  مصرف 

پیام/
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آریا

1401/04/06
11:36

فرانسه به دنبال راه اندازي مجدد نیروگاه زغال سنگ در بحبوحه بحران انرژي است

 

خبرگزاري آریا وزارت انتقال انرژي فرانسه تأیید کرد که ممکن است پس از تعطیلی آن در 31 مارس ، «با توجه به وضعیت اوکراین» و آشفتگی در بازار

انرژي ، تولید برق را از یک نیروگاه زغال سنگ در شرق این کشور در زمستان آینده از سر بگیرد .

خبرگزاري آریا وزارت انتقال انرژي فرانسه تأیید کرد که ممکن است پس از تعطیلی آن در 31 مارس ، «با توجه به وضعیت اوکراین» و آشفتگی در

بازار انرژي ، تولید برق را از یک نیروگاه زغال سنگ در شرق این کشور در زمستان آینده از سر بگیرد به گزارش سرویس بین الملل آریا؛این

وزارتخانه با تایید اطالعات گزارش شده توسط ایستگاه رادیویی محلی RTL گفت : «این امکان وجود دارد که نیروگاه در سن آولد را براي چند

ساعت دیگر در صورت نیاز به آن در زمستان آینده راه اندازي کنیم» وي همچنین با تاکید بر اینکه از زغال سنگ روسیه استفاده نخواهد شد ، افزود

: در هر صورت تولید برق با زغال سنگ زیر آستانه یک درصد کل تولید باقی خواهد ماند در حال حاضر تنها یک نیروگاه زغال سنگ در کوردمی ،

در غرب فرانسه وجود دارد که بیش از 67 درصد برق را از طریق نیروگاه هاي هسته اي تولید می کند ، در حالی که سهم برق تولید شده از طریق

سوخت هاي فسیلی در سال 2020 حدود 7 5 درصد بود که به 0 3 درصد از طریق زغال سنگ تقسیم می شود و 6 9 درصد از طریق گاز این

وزارتخانه تاکید کرد که راه اندازي مجدد بر تعهد رئیس جمهور امانوئل ماکرون براي بستن تمام نیروگاه هاي زغال سنگ در فرانسه تأثیري نمی

سوخت فسیلی براي آب و هوا را براي جبران کاهش عرضه گاز گذارد آلمان ، اتریش و هلند نیز اخیرًا افزایش استفاده از زغال سنگ ، مضرترین 

محیط زیست را نگران کرد که به خطر تضعیف جاه طلبی هاي زیست روسیه به اروپا اعالم کردند این تصمیم کمیسیون اروپا و سازمان هاي 

محیطی اتحادیه اروپا اشاره کردند

14

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15445727


1401/04/11 - 1401/04/04گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

سپیدار آنالین
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مصرف انرژي را در ساختمان ها کاهش می دهد رعایت اصول معماري 

 

بهینه سازي انرژي در معماري و مصالح ساختمانی وابسته به وزارت نفت گفت : احداث ساختمان ها براساس مبحث ماده 19 قانون رییس امور 

سوخت و انرژي دارد. معماري کشور ، نقش موثري در کاهش مصرف 

بهینه سازي انرژي در معماري و مصالح ساختمانی وابسته به وزارت نفت گفت : احداث ساختمان ها براساس مبحث ماده 19 قانون رییس امور 

سوخت و انرژي دارد  معماري کشور ، نقش موثري در کاهش مصرف 

« سید ایمان طباطبایی » در بازدید از یک مجموعه انبوه سازي مسکن در شهرستان فردیس استان البرز افزود : افزایش ساخت وسازها در کشور با

مصرف انرژي در اولویت قرار بگیرد . وي مصرف انرژي همراه است بر این اساس باید الگوهاي معماري براي پیشگیري از کاهش  باال رفتن 

بهینه سازي انرژي در واقع یک ضرورت و اجباري است و اگر الگوها رعایت شود در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با بیان داشت : بحث 

قطعی برق مواجه نمی شویم 

سوخت وابسته به وزارت نفت نیز در بهینه سازي مصرف  انرژي هاي تجدیدپذیر در بخش ساختمان شرکت  « فاطمه شاه محمدي» رییس 

انرژي خورشیدي باید در اولویت قرار بگیرد . این بازدید گفت : توسعه بهره گیري از 
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14:59

سوخت و تصادفات با حمل ریلی ◄ کاهش مصرف 

 

حمل و نقل ریلی حدود 15 درصد از حمل و نقل جاده اي به صرفه تر است ، گفت : در داخل استان به مدیر کل راه آهن جنوب با بیان اینکه هزینه 

حمل و نقل ریلی استفاده نمی شود . طور کامل از ظرفیت 

حمل و نقل ریلی حدود 15 درصد از حمل و نقل جاده اي به صرفه تر است ، گفت : در تین نیوز مدیر کل راه آهن جنوب با بیان اینکه هزینه 

حمل و نقل ریلی استفاده نمی شود با توجه به مزیت هایی که راه آهن دارد ، انتظار می رود بخشی از بارها داخل استان به طور کامل از ظرفیت 

که دولتی است از طریق راه آهن حمل شود که با این اقدام بیش از 85 درصد تصادفات جاده اي کاسته می شود 

حمل و نقل ریلی نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهار به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا ، عبدالکریم درویش زاده از افزایش چشمگیر میزان 

حمل و نقل ریلی بار استان در سال گذشته 11 میلیون تن بوده است که از نظر تناژ 13 درصد و از نظر تن کیلومتر شاهد رشد 16 درصدي کرد : 

حمل و نقل ریلی به باالي 12 میلیون تن برسد . وي افزود : در اوایل سال نسبت به سال قبل از آن بوده ایم اما امسال تالش می کنیم میزان 

1401 حدود یک میلیون و 321 هزار و 825 تن کاال بارگیري و حدود یک میلیون و 16 هزار تن کاال در ایستگاه هاي این محور ریلی تخلیه شده

است درویش زاده تصریح کرد : در حال حاضر بیشترین حمل بار مربوط به ایستگاه بندر امام خمینی(ره) است که شامل محصوالت غالت و

کاالهاي اساسی می شود همچنین در ایستگاه میاندشت شمش فوالد صادراتی از شرکت فوالد خوزستان را داریم که این دو کاال ، بیشترین سهم

بارگیري راه آهن جنوب را به خود اختصاص داده اند اما در بحث تخلیه بار ، شمش فوالد و سنگ آهن مربوط به شرکت فوالد خوزستان بیشترین

سهم را در حمل و نقل راه آهن جنوب دارند 

حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی استان در کشور اظهار کرد : براساس سنجش هاي انجام شده سهم کل خوزستان از  وي در رابطه با سهم 

حمل و نقل ریلی ، از لحاظ تناژ حدود 10 درصد و از لحاظ تن کیلومتر 13 درصد است اما سهم بخش ریلی استان در کشور نسبت به سایر خطوط 

حمل و نقل ریلی در استان گفت : در 8 سال گذشته و در کل حمل و نقل استان حدود 12 درصد است . درویش زاده در خصوص ظرفیت هاي 

حمل و نقل ریلی در استان را افزایش دهیم به گونه اي که در سال 92 میزان بارگیري و تخلیه براساس مذاکرات انجام شده توانستیم سهم تناژ 

حمل و نقل ریلی جنوب به 18 کمتر از 5 میلیون تن بود اما در سال گذشته این میزان به 11 میلیون تن رسید وي افزود : امسال ظرفیت تناژ 

میلیون تن در داخل استان افزایش یافته است اما با تکمیل دو خط اهواز اندیمشک و اهواز بندرامام این ظرفیت می تواند به 25 میلیون تن هم

افزایش پیدا کند درویش زاده با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه توسعه خطوط در داخل و خارج از استان اظهار کرد : از جمله این پروژه ها می

توان به راه آهن اهواز ایذه اصفهان اشاره کرد از طرف دیگر پروژه خط سربندر خرمشهر شادگان را داریم که مناقصه قطعات اولیه این پروژه در حال

حمل و نقل ریلی استان افزوده می شود وي ادامه داد : همچنین اگر موفق به احداث خط برگزاري است؛ با احداث این خطوط به ظرفیت 

شلمچه_بصره شویم ،
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تین نیوز

1401/04/05
14:59

حمل و نقل ریلی نسبت قطعا در بحث صادرات و واردات به کشور عراق سهم بیشتري خواهیم داشت مدیر کل راه آهن جنوب در خصوص هزینه 

حمل و نقل ریلی حدود 15 درصد از حمل و نقل جاده اي به صرفه تر است در حال به سایر روش هاي حمل و نقل در کشور تصریح کرد : هزینه 

حاضر 10 قطار در داخل استان وجود دارد که در مسیرهاي ریلی اهواز اندیشمک ، اهواز خرمشهر ، اهواز بندرامام و اهواز ماهشهر تردد می کنند به

عنوان مثال هزینه تردد با ناوگان حمل و نقل جاده اي از مرکز شهر اندیمشک تا اهواز باالي 100 هزار تومان است در حالی که هزینه تردد در این

مسیر از طریق راه آهن با وجود شرایط بهتر و بهترین واگن هاي جابه جایی مسافر ، سیستم هاي خنک کننده و ایمنی بسیار باال ، حدود 6 هزار

حمل و نقل ریلی در داخل استان به طور کامل استفاده می شود؟ بیان کرد : تومان است درویش زاده در پاسخ به این سوال که آیا از ظرفیت هاي 

متاسفانه در داخل استان به طور کامل از این ظرفیت استفاده نمی شود مشکل این است که ما براي بعضی مقاصد ریل نداریم و یا اینکه صاحبان

کاال به دالیل مختلف بار خود را از طریق ریل حمل نمی کنند با توجه به مزیت هایی که راه آهن دارد ، انتظار می رود بخشی از بارها که دولتی

است از طریق راه آهن حمل شود که با این اقدام بیش از 85 درصد از تصادفات جاده اي کاسته می شود 

حمل و نقل ریلی را حمل و نقل سبز محیط زیست ،  حمل و نقل ریلی از جمله ایمنی باال و آلودگی کمتر هوا و  وي با اشاره به مزیت هاي 

سوخت مصرف می شود . حمل و نقل ریلی حدود یک هفتم حمل و نقل جاده اي  خواند و افزود : عالوه بر حمل انبوه بار به صورت یکجا ، در 

محیط زیست حمل و نقل ریلی مهیا شود می تواند قدم موثري در حفظ  با در نظر گرفتن میزان آلودگی موجود در هوا اگر امکان افزایش 

برداشت 

حمل و نقل ریلی را از لحاظ ایمنی باال نسبت به سایر روش هاي حمل و نقل غیرقابل قیاس دانست و افزود : ما در کشور ساالنه 17 درویش زاده 

تا 20 هزار نفر کشته در حمل و نقل جاده اي داریم در حالی که در راه آهن در دو بخش مسافري و بارگیري کاال ، این عدد ساالنه تقریبا کمتر از

10 نفر است .
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مهر

1401/04/05
11:58

با انتشار کم گازهاي گلخانه اي؛/سفر بزرگترین کشتی هیبرید جهان 2024 آغاز می شود

شرکت «بریتانی فریز» اعالم کرد بزرگترین کشتی هیبرید جهان به نام سنت مالو در 2024 میالدي آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ ، این کشتی 639 فوتی مجهز به یک باتري با ظرفیت 11 5 مگاوات ساعت است چنین

ظرفیتی تقریبًا دو برابر ظرفیت معمول براي نیروي محرکه هیبریدي در کشتی هاي دریایی است همچنین این کشتی جایگزین یکی از مدل هاي

قدیمی این شرکت می شود که در مسیر سنت مالو (فرانسه) به پورتسموث (انگلیس) فعالیت می کرد کریستوفر ماتیو مدیر ارشد اجرایی بریتانی فریز

محیط زیست پیشرو هستند ما با همکاري شرکایمان قصد داریم کشتی در این باره می گوید : قایق هاي باتري دار در حوزه حمل ونقل حافظ 

بهینه سازي محیط زیست را در منطقه محل فعالیت مان به کار گیریم در کشتی سنت مالو چند سیستم ترکیب شده اند که به  هایی حافظ 

محیط مصرف انرژي طی سفر و همزمان ارتقاي کارآمدي منجر می شود این کشتی همچنین مجهز به قابلیت هایی خواهد بود که آن را حافظ 

دیزلی ، پتانسیل زیست می کند ویژگی هایی مانند بهره وري بهینه انرژي ، قدرت هیبریدي ، و پالگین کنار ساحل ، در مقایسه با پیشرانه هاي 

گازهاي گلخانه اي را تا 15 درصد دارند بهبود کاهش انتشار 
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انرژي خورشیدي باتري هاي شارژشدنی        راه حلی براي ذخیره 

 

انرژي خورشیدي و ذخیره آن را در یک وسیله انجام دهند و به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، پژوهشگران تالش می کنند راه هایی بیابند که تبدیل 

در این راه به موفقیت هایی هم دست یافته اند.

انرژي خورشیدي و ذخیره آن را در یک وسیله انجام به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، پژوهشگران تالش می کنند راه هایی بیابند که تبدیل 

دهند و در این راه به موفقیت هایی هم دست یافته اند پژوهشگران براي یافتن راه هایی به منظور حل مشکالت بر سر راه دستیابی به انرژي پاك ،

انرژي خورشیدي یکی از بهترین منابع تجدیدپذیر است اما موانعی وجود دارد انرژي خورشیدي ، در حال رقابت با یکدیگر هستند  از جمله ذخیره 

انرژي خورشیدي در طول روز ، متغیر که اجازه نمی دهد از آن به صورت گسترده استفاده و آن را با منابع انرژي مرسوم جایگزین کنیم از آنجا که 

انرژي خورشیدي در سلول هاي خورشیدي (قطعات است ، این موضوع اهمیت دارد که یک سیستم ذخیره قدرتمند داشته باشیم به تازگی ، 

الکترونیکی که به کمک اثر فوتوولتاییک ، انرژي نور خورشید را مستقیم به الکتریسیته تبدیل می کند) به برق تبدیل شده اند این منابع نمی توانند

این انرژي را براي مدت طوالنی در خود ذخیره کنند و سیستم هاي ذخیره سازي باتري جدا هم نامناسب و گران هستند براي حل این مشکل ،

انرژي خورشیدي و ذخیره آن را در یک وسیله انجام دهند  پژوهشگران در تالش اند راه هایی بیابند که تبدیل 

انرژي خورشیدي و ذخیره آن ، منجر به قرار گرفتن دو جزء متفاوت در کنار هم در یک وسیله بود که تالش هاي پیشین براي ساده کردن تبدیل 

ساختار آن پیچیده و در نتیجه ناکارآمد ، گران و سنگین بود اما تالش هایی چشمگیر براي ترکیب این عناصر در یک وسیله انجام شده است که به

مشکالت طراحی هاي قبلی پایان می دهد .  

در مقاله اي که در مجله نانو ریسرچ انرجی (Nano Research Energy ، پژوهش درخصوص انرژي نانو) چاپ شده است ، پژوهشگران ژاپنی

مصرف انرژي 16 انرژي خورشیدي در سطح زمین تا صدهزار ِتراوات در ساعت است که نیازهاي ساالنه جهان به  اظهار داشتند میزان دریافت 

انرژي انرژي خورشیدي مانند انرژي باد منقطع است براي ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ، باید  تراواتی را پاسخ می دهد . در هر صورت ، 

خورشیدي در سایر دستگاه هاي ذخیره انرژي نگهداري شود به همین دلیل ، استفاده از فناوري هاي مناسب براي ذخیره انرژي در سلول هاي

انرژي خورشیدي را قابل اجرا کند و در هنگام نیاز ، برق تولیدشده را انتقال دهد دانشمندان در استفاده از 6 خورشیدي ضروري است تا استفاده از 

نوع گوناگون از باتري هاي فلزي شارژشدنی موفقیت هایی کسب کرده اند : باتري هاي لیتیوم یون ، زینک یون ، لیتیوم سولفور ، لیتیوم ید ، زینک

ید ، لیتیوم اکسیژن ، زینک اکسیژن و لیتیوم کربن دي اکسید 

انرژي خورشیدي به برق و ذخیره سازي آن ها جزییات مزایا و معایب استفاده از هرکدام از این باتري ها و نحوه به کارگیري آن ها در تبدیل 

انرژي را بیان کرده اند؛ مثًال باتري هاي لیتیوم یون ، که همه با آن ها آشنا هستیم ، در بسیاري از وسایل الکترونیکی از جمله لپ تاپ و گوشی

انرژي خورشیدي هاي همراه استفاده می شوند ، کارآمد هستند؛ اما به دلیل ساختار پیچیده شان ساخت این باتري ها در اندازه قابل استفاده براي 

مشکل است .

19

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15439577


1401/04/11 - 1401/04/04گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

واحد مرکزي خبر

1401/04/05
11:15

پژوهشگران به این نکته اشاره کرده اند که این فناوري هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و باید پژوهش هاي بیشتري در این زمینه صورت گیرد

بهینه سازي شوند پژوهشگران امیدوارند کشف کنند که چگونه ممکن است این الزم است مواد الکترودي بیشتري کشف و ساختار باتري ها 

فناوري در زمینه تبدیل سایر انواع انرژي و سیستم هاي ذخیره سازي نیز به کار گرفته شود
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سوخت فسیلی شوند 9 منبع انرژي که می توانند جایگزین 

 

محیط زیست می گذارند . سوخت هاي فسیلی اگرچه راه حل مقرون به صرفه اي براي تامین انرژي هستند ، اما اثرات جبران ناپذیري را بر روي 

سوخت هاي سوخت هاي فسیلی انرژي خانه ها ، مدارس ، محل کار و ساختمان هاي دولتی زیادي را تامین کرده اند  از دهه 1800 میالدي 

سوخت مقرون به صرفه براي تامین انرژي دنیاي ما محسوب می شوند ، اما انتشار آلودگی هاي مضر در جو هم از معایت این فسیلی یک نوع 

انرژي هاي تجدیدپذیر سوخت هاست که به تدریج به نابودي سیاره منجر خواهد شد بر اساس گزارش لیست ورس ، محققان امیدوارند روزي 

سوخت هاي فسیلی شود که به ما این امکان را می دهد که روند آسیب به سیاره زمین را کاهش داده و حتی آن را به طور کامل جایگزین 

سوخت هاي فسیلی به طور کامل از انرژي هاي تجدیدپذیر در حال کاهش است و ممکن است طی یکی دو دهه آینده  معکوس کنیم هزینه 

فرایند تولید انرژي خارج شوند در این گزارش به چند منبع انرژي تجدید پذیر اشاره می کنیم که در آینده اي نه چندان دور می توانند جایگزین

محیط زیست و همینطور کارامدترین منبع انرژي تجدیدپذیر انرژي خورشیدي ، دوستدار  انرژي خورشیدي  سوخت هاي فسیلی شوند 

امروزي است از فناوري هاي خورشیدي می توان براي تأمین نور ، گرم کردن فضاي داخلی و گرم کردن آب براي مصارف خانگی ، تجاري یا

صنعتی استفاده کرد امروزه طیف وسیعی از دستگاه ها نور خورشید را به انرژي قابل استفاده تبدیل می کنند طراحی سامانه غیرفعال خورشیدي براي

گرمایش و سرمایش فضا ، فتوولتائیک خورشیدي براي برق و گرمایش آب خورشیدي از جمله پرکاربردترین فناوري هاي خورشیدي براي خانه ها و

انرژي خورشیدي به کسب و کار ها و صنایع کمک می کند تا در منابع انرژي خود تنوع ایجاد کنند ، کارایی را افزایش دهند و در مشاغل هستند 

انرژي خورشیدي در شب غیرممکن است هزینه ها صرفه جویی کنند با این حال نقص هایی در این نوع انرژي وجود دارد و براي مثال جمع آوري 

در مناطق یا کشور هایی که نور خورشید شدت کمتري دارد ، پنل هاي خورشیدي کارایی خود را از دست می دهند همچنین ، نصب اولیه یک

انرژي خورشیدي نسبتًا گران است انرژي بادي انرژي باد که به عنوان نیروي باد نیز شناخته می شود ، با استفاده از یک توربین بادي سیستم 

ایجاد می شود انرژي جنبشی در هر جسم متحرکی وجود دارد و دانشمندان و مهندسان باد را براي تولید الکتریسیته پاك مهار می کنند پتانسیل

توربین هاي بادي را نمی توان نادیده گرفت زیرا نوع کوچک آنها می تواند 100 کیلووات برق براي مصرف یک خانه تولید کنند توربین هاي بادي

با پره هاي روتور که طول آن 40 متر است ، ممکن است 1 8 مگاوات برق تولید کنند توان تولید شده توسط توربین هاي غول پیکر می تواند از 4 8

سوخت هاي فسیلی است و در کنار انرژي خورشیدي به طور قابل توجهی بیشتر از  تا 9 5 مگاوات متغیر باشد پتانسیل انرژي باد همراه با 

یکدیگر می توانند بخش زیادي از انرژي مورد نیاز جهان را تامین کنند در حال حاضر با فناوري هاي موجود در سراسر جهان می توان حداقل 6700

مصرف انرژي در جهان است انرژي زمین گرمایی نیروي زمین گرمایی که پتاوات ساعت از خورشید و باد به دست آورد که بیش از 100 برابر 

همچنین به عنوان انرژي زمین گرمایی شناخته می شود ،
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یک سیستم تولید برق مستقل و قابل اعتماد است که از انرژي حرارتی موجود در ماگماي زمین استفاده می کند انرژي زمین گرمایی از طریق بخار

از مخازن زیر سطح زمین برداشت می شود بخار یک توربین را می چرخاند که به چرخش ژانراتور و تولید انرژي منجر می شود برق آبی برق آبی

نوعی انرژي است که توسط جریان آب تولید می شود راهکار هاي استفاده از انرژي آب به بیش از 2 هزار سال قبل بازمی گردد زمانی که یونانیان

باستان از آب براي به حرکت درآوردن ماشین هاي آسیاب غالت استفاده می کردند سیستم سد هاي فعلی هم از توربین ها و ژنراتور ها براي تبدیل

انرژي جنبشی به الکتریسیته استفاده می کند و متعاقبًا انرژي تولید شده در سراسر شبکه برق توزیع می شود نیروي آبی یکی از اولین منابعی بود که

براي تولید برق مورد استفاده قرار گرفت زیست توده زیست توده یک منبع آلی تجدیدپذیر است و از حیوانات و گیاهان به دست می آید انرژي

زیست توده یا انرژي مشتق شده از موجودات زنده ، از زمانی که انسان هاي اولیه از آتش چوب براي پخت و پز و گرمایش استفاده می کردند ،

توسط بشر استفاده می شد امروزه ، ما از زیست توده براي ژنراتور هاي برق و سایر ماشین آالت استفاده می کنیم در حال حاضر ، چوب هنوز رایج

ترین منبع انرژي زیست توده است سایر منابع ، محصوالت غذایی ، گیاهان ، جلبک هاي غنی از نفت ، بقایاي کشاورزي یا جنگلی و اجزاي آلی

زباله هاي صنعتی و شهري هستند حتی بخار هایی که در محل دفن زباله ها وجود دارد و حاوي متان هستند می تواند براي تولید انرژي زیست

توده استفاده شوند انرژي هیدروژن آب ، گیاهان ، حیوانات و مردم حاوي مقادیر زیادي اتم هیدروژن هستند در حالی هیدوژن تقریبًا در مولکول هاي

سوخت براي موجودات زنده وجود دارد ، یک گاز کمیاب محسوب می شود پس از جدا شدن هیدروژن از مولکول ها ، می توان از آن به عنوان 

تولید انرژي استفاده کرد می توان از هیدروژن در خودروها ، خانه ها ، منابع برق قابل حمل و سایر برنامه ها استفاده کنیم هیدروژن به یک روش

انرژي هاي تجدیدپذیر تبدیل شده که امکان استفاده از انرژي در زمان هایی که به آن نیاز است را می دهد امروزه راه هاي محبوب براي ذخیره 

سوخت هیدروژن وجود دارد اصالح گاز طبیعی (یک فرآیند حرارتی) و الکترولیز متداول ترین فناوري هاي مورد استفاده هستند مختلفی براي تولید 

فرآیند هاي بیولوژیکی و خورشیدي نیز قابل اجرا هستند انرژي جزر و مد انرژي جزر و مدي از باال و پایین رفتن طبیعی جزر و مد و جریان اقیانوس

در نتیجه فعل و انفعاالت گرانشی بین زمین ، خورشید و ماه به دست می آید هنگامی که آب از میان توربین حرکت می کند ، انرژي الزم براي

ذخیره سازي به دست می آید مکان هایی با دامنه جزر و مدي باال گزینه هاي خوبی براي برداشت انرژي جزر و مدي هستند انرژي موج انرژي موج

یک منبع انرژي تجدیدپذیر است که توسط امواج اقیانوس تولید می شود بر خالف انرژي جزر و مدي که از باال و پایین رفتن سطح دریا ها به دست

می آید ، انرژي موج ناشی از کشش هاي گرانشی است فناوري انرژي امواج را می توان به سه دسته تقسیم کرد اولین مورد از شناور ها یا براي

تولید الکتریسیته از موج هاي دریا استفاده می کند شکل دوم با باال و پایین رفتن آب در داخل یک شفت استوانه اي با استفاده از یک ستون آب

نوسانی ، برق تولید می کند کانال مخروطی ، چه در داخل و چه در دریا ، در نوع سوم استفاده می شود انرژي امواج و جزر و مد از بسیاري از منابع

انرژي تجدیدپذیر دیگر می تواند قابل اتکاتر باشد ، زیرا طول عمر بیشتري دارند و کارآمدتر هستند؛ زیرا برخالف بسیاري از منابع انرژي تجدیدپذیر

دیگر ، الگو هاي موج و جزر و مد بیشتر قابل پیشبینی هستند انرژي هسته اي شکافت یا شکستن اتم هاي اورانیوم در داخل یک راکتور هسته اي ،

نحوه تولید انرژي هسته اي است هسته اتم از پروتون ها و نوترون هایی تشکیل شده است که توسط الکترون احاطه شده اند پیوند هایی که هسته

را کنار هم نگه می دارند ، حاوي مقدار زیادي انرژي هستند هنگامی که این پیوند ها توسط شکافت هسته اي شکسته می شوند ، این انرژي هسته

اي آزاد می شود که می تواند براي تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار گیرد نیروي هسته اي یک روش کارآمد براي جوشاندن آب براي تولید برق از

طریق توربین هاي بخار است یک پالت اورانیوم به قطر و طول حدود 1 سانتی متر ، انرژي معادل سه بشکه نفت ، 1000 کیلوگرم زغال سنگ یا

5181 متر مکعب گاز طبیعی دارد با این وجود ،
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انرژي هسته اي به طور کلی به عنوان یک منبع انرژي تجدید ناپذیر در نظر گرفته می شود انرژي تولید شده توسط نیروگاه هاي هسته اي

سوخت مورد نیاز آن تجدیدپذیر نیست تجدیدپذیر است ، اما 
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1401/04/05
با گازسوز کردن 200 هزار خودروي عمومی : /صرفه جویی 350 میلیون لیتري در مصرف

بنزین

 

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با یادآوري این که بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد براي گازسوزکردن رایگان

بنزین صرفه جویی شده است. خودروهاي عمومی تاکنون 200 هزار خودرو تبدیل شده اند ، گفت : از این محل ساالنه 350 میلیون لیتر در مصرف 

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با یادآوري این که بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد براي گازسوزکردن رایگان

بنزین صرفه جویی شده است خودروهاي عمومی تاکنون 200 هزار خودرو تبدیل شده اند ، گفت : از این محل ساالنه 350 میلیون لیتر در مصرف 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ، محمدحسن باقري در گفت وگو با ایرنا بابیان این که طرح تبدیل

خودروهاي عمومی شامل تاکسی ها ، ون ها و وانت بارها به سیستم دوگانه سوز بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد از اواخر سال 98 آغاز شد ، افزود :

بر اساس این مصوبه قرار است یک میلیون و 206 هزار خودرو به سیستم دوگانه سوز تبدیل شوند . وي ادامه داد : براي انجام این کار زیرساخت

هایی موردنیاز آماده شد و از اواخر سال 98 کار را آغاز کردیم که به دلیل کرونا و شرایط خاص ، این طرح به مدت 6 ماه متوقف بود باقري با اشاره

به این که در آن زمان زیرساخت هاي نرم افزاري الزم را آماده کردیم ، تأکید کرد : خودروها می توانند در سامانه www gcr niopdc ir براي

ثبت نام تبدیل وضعیت مراجعه کنند وي گفت : بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد ، در حال حاضر از محل این اعتبارات مجاز به تبدیل خودروهاي

عمومی بار و مسافر شامل وانت بارها ، تاکسی ها و مسافربرهاي شخصی ساماندهی شده شامل مسافربرهاي اینترنتی مثل اسنپ و تپسی و آژانس

هاي ساماندهی شده مورد تأیید وزارت کشور هستیم مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با تأکید بر این که لیست

مشموالن بر روي سامانه بارگذاري می شود ، افزود : مالکان خودرو بر اساس لیست و مشخصات براي ثبت نام به سامانه مراجعه می کنند وي تعداد

خودروهاي تبدیلی در این طرح تا به امروز را 200 هزار خودرو اعالم کرد و افزود : از این تعداد 46 هزار خودرو مسافربرهاي شخصی بودند و حدود

16 هزار خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند که با انتخاب کارگاه و زمان تبدیل ، خودروي آن ها گازسوز خواهد شد 

باقري با اشاره به این که در ابتداي اجراي طرح تبدیل رایگان خودروهاي عمومی ، استقبال بیشتري انجام شد ، گفت : در آن زمان به علت اختالف

بنزین به قیمت هاي جهانی ، استقبال براي استفاده از سی ان بنزین و سی ان جی وجود داشت و با توجه به نزدیک بودن قیمت  قیمتی که بین 

جی بیشتر بود .
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روزنامه ایران

1401/04/05
با حذف گاز روسیه ، قاره سبز چاره اي جز استفاده از زغال سنگ ندارد/تلخ شدن کام اروپا از

یک حقیقت سخت

 

هیأت تحریریه روزنامه فایننشال تایمزمترجم : وصال روحانیمحدودیت هایی که روسیه پس از مناقشه اخیرش با اوکراین در زمینه گاز صادراتی خود به

اروپا اعمال کرده ، حقایق تلخی را فراروي اروپایی ها قرار داده و زمان لمس این حقیقت تلخ را براي آنها نزدیک ساخته است.

هیأت تحریریه روزنامه فایننشال تایمزمترجم : وصال روحانیمحدودیت هایی که روسیه پس از مناقشه اخیرش با اوکراین در زمینه گاز صادراتی خود

به اروپا اعمال کرده ، حقایق تلخی را فراروي اروپایی ها قرار داده و زمان لمس این حقیقت تلخ را براي آنها نزدیک ساخته است همین هفته پیش

بود که روس ها حجم گاز ارسالی خود به آلمان را 60درصد کاهش دادند و مدعی شدند این امر محصول تحریم هایی بوده که «اتحادیه اروپا» در

حق روس ها اعمال داشته و شبکه گازرسانی آنان را در پهنه اروپا مخدوش کرده و پمپاژ آن را سخت تر ساخته است بسیاري از ناظران این را رد

می کنند و می گویند روس ها از گاز ارسالی خود به عنوان سالحی براي تأدیب آن دسته از کشورهاي اروپایی بهره می گیرند که در مناقشه اوکراین

طرف کی یف را گرفته اند نامعلوم بودن زمان پایان این ستیز به گونه اي است که آژانس بین المللی انرژي مجبور شده به اروپایی ها هشدار بدهد

آماده رسیدن زمستانی شوند که در آن هیچ خبري از گاز ارسالی روس ها نباشد و از حاال به تهیه مواد گرمازاي دیگري بیندیشند در همین راستا

برخی کشورهاي قاره سبز از هم اینک در تدارك تأمین زغال سنگ به حد کفایت براي چنین روزهایی هستند آلمان که در آستانه جیره بندي گاز

است و همین طور اتریش و هلند از آن قبیل هستند نمی توان به طبیعت گفت که دو ماه واندي دیگر به سمت سرما نرود و نمی شود از مردم

خواست که اصًال بیمار نشوند خانه ها به وسایل گرمازا نیاز دارند و بیمارستان ها به ادواتی که انرژي و امکانات الزم را براي درمان بیماران داشته

باشند اگر از طریق زغال سنگ و هر چیز مشابهی گرماي داخل خانه ها و انرژي الزم براي گردش کار ادارات صنعتی فراهم نیاید ، زمستانی فاجعه

حامل هاي انرژي شود و همان بار در انتظار اروپایی ها خواهد بود هیچ کس نمی داند زغال سنگ چگونه و چقدر می تواند جانشین گاز و نفت در 

عملکرد را داشته باشد اما راه هاي دیگر پیش روي اروپایی ها از این هم بسته تر و اندك تر است 

چالش گازي اروپااروپایی ها حتی قبل از مناقشه اخیر اوکراین حجم گاز وارداتی خود را از روسیه 40درصد کاهش داده بودند اما وقتی کرملین براي

تنبیه دولت هایی که در مناقشه اخیر به کی یف سالح و پول دادند ، شرط دریافت روبل (نه یورو و نه دالر) را براي ارسال گاز خود مقرر داشت ،

همین میزان گاز را هم عمًال از خود دریغ کردند زیرا پرداخت روبل جزو ساز وکارهایی نیست که براي اروپا «به صرفه» تلقی شود . همه این موارد

این قاره را به سمت این نتیجه گیري بدیهی سوق می دهد که اگر فقط به دریافت گازي امید ببندند که اینک روس ها آن را از چرخه یک ارسال

عمومی خارج کرده و چکمه خود را روي گردن مخالفان خود در پهنه قاره سبز گذاشته اند ، راه به جایی نخواهند برد 

رویکرد به کارخانه هاي تولید انرژي هسته اي نیز نمی تواند براي تمام کشورهاي اروپایی صدمه دیده راهگشا و اصوًال میسر باشد و یکی از آنها ،

آلمان است که اگرچه از صنایع و کارخانه هاي الزم در این زمینه برخوردار است ، اما کار روزمره با آنها و تحصیل انرژي از این کارخانه ها که باید از

هر جهت تحت مراقبت و ایمن باشند ، یک ریسک باالي امنیتی را دربر دارد و نشت فرآورده هاي اتمی می تواند یک چرنوبیل ثانوي را موجب شود

. این در حالی است که تا قبل از بحران اخیر اوکراین به نظر می رسید تجمع انرژي هاي هسته اي و نحوه استفاده از آن ، مسیر درستی را طی می

کند و هر سال دو درصد رشد و پیشرفت در این زمینه مشاهده می شد به واقع 7سال پس از توافقنامه پاریس در زمینه چگونگی استفاده از انرژي

هسته اي در اروپا ،
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حامل هاي انرژي بشدت چیزي حدود 12درصد رشد و نظم در این زمینه به ثبت رسیده اما اینک شرایط اروپا به کلی متفاوت است و بهاي تمامی 

باال رفته است بحران اوکراین هم روش هاي زندگی و تأمین مخارج آن را به کلی تغییر داده و یک گرانی دست کم 60درصدي را بر اکثر ارزاق

Financial Times : حامل هاي انرژي حاکم ساخته است منبع عمومی و 
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دنیاي اقتصاد

1401/04/04
راه حل سبز بحران انرژي؟

دنیاي اقتصاد ، گروه اقتصاد بین الملل : شوك انرژي امسال جدي ترین شوك از زمان بحران هاي نفتی خاورمیانه در 1973 و 1979 به حساب می آید

این شوك هم مانند بحران هاي قبلی ، به معناي ایجاد مشکالت و نابسامانی ها درکوتاه مدت و تغییر صنعت انرژي در درازمدت است 

سوخت و برق ، بیشتر کشورها با کاهش رشد ، تورم ، افت به نظر می رسد وقوع مشکالت در حوزه انرژي قطعی است ، چرا که به دلیل قیمت باالي 

استانداردهاي زندگی و واکنش هاي سیاسی شدید مواجه خواهند بود . نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با پرداختن به بحران در حوزه انرژي ،

تاکید می کند که عواقب درازمدت این بحران ، نامشخص است 

سوخت هاي فسیلی شوند ، که شرایط ثبات اقلیمی را اگر دولت ها واکنش نامناسبی در این شرایط نشان دهند ، می توانند باعث بازگشت به سمت 

سخت تر خواهد کرد . آن ها باید مسیري پرریسک را دنبال کنند که امنیت تامین انرژي را با امنیت اقلیمی و آب وهوایی ترکیب می کند

اکونومیست در سرمقاله خود بررسی کرد راه حل سبز بحران انرژي؟ دنیاي اقتصاد ، گروه اقتصاد بین الملل : شوك انرژي امسال جدي ترین شوك

از زمان بحران هاي نفتی خاورمیانه در 1973 و 1979 به حساب می آید این شوك هم مانند بحران هاي قبلی ، به معناي ایجاد مشکالت و

نابسامانی ها درکوتاه مدت و تغییر صنعت انرژي در درازمدت است به نظر می رسد وقوع مشکالت در حوزه انرژي قطعی است ، چرا که به دلیل

سوخت و برق ، بیشتر کشورها با کاهش رشد ، تورم ، افت استانداردهاي زندگی و واکنش هاي سیاسی شدید مواجه خواهند بود قیمت باالي 

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با پرداختن به بحران در حوزه انرژي ، تاکید می کند که عواقب درازمدت این بحران ، نامشخص است

سوخت هاي فسیلی شوند ، که شرایط ثبات اقلیمی اگر دولت ها واکنش نامناسبی در این شرایط نشان دهند ، می توانند باعث بازگشت به سمت 

را سخت تر خواهد کرد آن ها باید مسیري پرریسک را دنبال کنند که امنیت تامین انرژي را با امنیت اقلیمی و آب وهوایی ترکیب می کند بحران

انرژي در قاره سبز این در حالی است که اروپا هم با بحران انرژي مواجه است موج گرما سبب شد تقاضاي گاز در اسپانیا به باالترین حد خود برسد ،

درحالی که در 14 ژوئن ، روسیه شروع به کاهش جریان گاز در امتداد خط لوله نورد استریم یک به اروپاي غربی کرد ، که این اتفاق باعث افزایش

بنزین 5دالر می پردازند ، که 50درصدي قیمت ها شد و نگرانی ها از سهمیه بندي را افزایش داد در آن سوي دنیا هم آمریکایی ها براي هر گالن 

به تورمی دامن می زند که براساس نظرسنجی ها بزرگ ترین نگرانی آن ها و بدترین دردسر جو بایدن و دولت آمریکاست از طرفی بازار برق

استرالیا هم با مشکل مواجه است گویا به هر طرف که نگاه می کنیم کمبود و ضعف وجود دارد بنابراین شوك هاي انرژي می توانند به فاجعه هاي

سوخت و برق باشد سیاسی تبدیل شوند شاید یک سوم از تورم 8درصدي که جهان ثروتمند با آن روبروست به دلیل افزایش هزینه هاي 

خانوارهایی که براي پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند خشمگین هستند که همین امر منجر به سیاست هایی با هدف نادیده گرفتن آن ها

بنزین را سوخت فسیلی ، با وجود آلوده بودن آن ، می شود بایدن ، که با وعده انقالب سبز به قدرت رسید ، قصد دارد مالیات بر  و افزایش تولید 

تعلیق و به زودي به عربستان سعودي سفر کند تا از این کشور بخواهد در این شرایط ، نفت بیشتري تولید کند بازگشت زغال سنگ به سبد انرژي؟

در آلمان ، نیروگاه هاي زغال سنگی باز هم شروع به فعالیت می کنند شرکت هاي معدنی دولتی چین و هند هم مقادیر بی سابقه اي از زغال سنگ

را کشف و استخراج می کنند این هرج ومرج قابل درك است ، اما به طور بالقوه می تواند فاجعه بار باشد ، زیرا می تواند حرکت به سمت انرژي پاك

سوخت هاي فسیلی مقاومت می را متوقف کند نیروگاه هاي جدید آلوده و میادین نفت و گاز با طول عمر 30 تا 40 سال در برابر حذف تدریجی 

کنند به همین دلیل است که دولت ها حتی در حین مبارزه با بحران هاي مختلف ، باید روي مقابله با مشکالت اساسی صنعت انرژي تمرکز کنند

سوخت فسیلی ، به ویژه گاز طبیعی است ، که طول عمر آن ها بین 15 تا 20 سال است تا یکی از اولویت ها یافتن راهی براي ارتقاي پروژه هاي 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2050 هماهنگ شوند از طرفی اروپا و آسیا باید خود را از وابستگی به گاز و زغال با هدف کاهش چشمگیر انتشار 

سنگ روسیه رها کنند ،
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چرا که ظرفیت گاز طبیعی مایع (LNG) بسیار کمی دارند راه حل هاي پیشنهادي یک ترفند این است که طرح هایی را که براي کوتاه مدت

طراحی شده اند احیا کنیم یکی از گزینه ها این است که دولت ها و شبکه هاي انرژي قراردادهاي تضمین شده اي را در این دوره ارائه دهند که

بازدهی مناسبی را فراهم می کنند یکی دیگر از این موارد این است که از حمایت نهایی دولت براي پاك تر کردن این پروژه ها ، به عنوان مثال از

انرژي هاي تجدیدپذیر نیست ، که موفق ترین بخش تا به طریق جذب و ذخیره کربن ، استفاده کنیم این به معناي کند شدن حرکت به سمت 

امروز براي واکنش به بحران آب و هوا بوده است هر کیلووات ساعت اضافی که از انرژي خورشید به شبکه هاي برق اروپا وارد می شود ، یک

کیلووات ساعت بیشتر از یک خط لوله روسیه کم می شود از طرفی هم دولت ها باید دسترسی ، ظرفیت و قابلیت هاي ذخیره سازي شبکه هاي

انرژي هاي تجدیدپذیر را برطرف کنند همان طور که گزارش اکونومیست از فنالند ، جایی که نظرات قوي و خود را بهبود بخشند و موانع بر سر 

هماهنگ ضدهسته اي وجود دارد ، نشان می دهد ، دولت ها باید با نشان دادن اینکه مراقبت هاي بهتري در برابر حوادث و راه هاي جدید ذخیره

سوخت هاي زباله وجود دارد ، مورد حمایت قرار گیرند سیاست مداران باید به راي دهندگان بگویند که تمایل آنها براي تغییر انرژي و دوري از 

فسیلی و انرژي هسته اي توهم خطرناکی است آخرین ضرورت این است که صنعت را قابل پیش بینی کنیم با توجه به اینکه بازارهاي انرژي قرن

بیستم با جنگ ها ، کودتاها ، انقالب ها ، تقاضاهاي چین و فناوري جدید کنار آمدند ، ممکن است عجیب به نظر برسد اما تغییرات آب وهوا عدم

گازهاي گلخانه اي تا سال اطمینان مضاعف را ایجاد کرده است به گفته آژانس بین المللی انرژي ، براي رسیدن به سطح انتشار «صفر خالص» 

2050 ، سرمایه گذاري ساالنه باید دو برابر شود و به 5تریلیون دالر در سال برسد مشکل این جاست که بحران هاي اخیر و واکنش آشفته دولت ها

به آن ، سرمایه گذاران را براي سرمایه گذاري در این حوزه بسیار محتاط تر کرده است افزایش سرمایه گذاري به معناي اجتناب از ترفندهایی از

محیط زیست به عنوان حمایت از آن) ، طرح هاي حمایت گرایانه براي ایجاد زنجیره تامین سبز و ممنوعیت هاي جمله سبزشویی (آسیب زدن به 

بانک ها در مورد پروژه هاي گازي است همچنین به جاي آن مستلزم گسترش مداوم اقدامات تضمین شده در مورد اینکه کدام منابع انرژي براي

چه مدت قابل استفاده هستند خواهد بود این امر نیازمند افزایش انتشار اطالعات است ، به طوري که شرکت ها اثرات خارجی ایجادشده را درك

کنند همچنین افزایش قیمت کربن به طوري که شرکت ها متوجه هزینه آلودگی شوند و مقرراتی که حذف تدریجی فناوري هاي آالینده را الزامی

می کند ضروري است شوك بزرگ انرژي در سال 2022 یک فاجعه است اما می تواند به معناي فرصتی باشد که دولت ها با سیاستگذاري بهتر ،

سرمایه گذاري مورد نیاز براي حل تعارض بین تامین انرژي امن تر و بحران آب وهوایی را آغاز کنند این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این

پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي برق تورم دولت صنعت
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سوخت فسیلی ذخیره سازي انرژي آبی در چین به جاي 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از آي اي ، چین قرار است به طور گسترده برنامه هاي خودش را براي ذخیره انرژي

آبی را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از آي اي ، چین قرار است به طور گسترده برنامه هاي خودش را براي ذخیره

انرژي آبی را افزایش دهد این کار با کمک یک شرکت ساخت و ساز ملی در حال رونمایی است و طرح هاي ساخت 200 ایستگاه آبی تلمبه اي در

سوخت هاي فسیلی براي نیازهاي برقی تالش کند این این کشور تا سال 2025 عملیاتی می شود چین باید به شدت براي کاهش اتکاي خود به 

انرژي خورشیدي و بادي سرمایه گذاري کرده و در آینده نزدیک می خواهد این نیروگاه ها را تصاحب کند با این حال ، کشور روي نیروگاه هاي 

منابع انرژي تجدیدپذیر محدودیت هایی دارند و براي کشوري که بیشترین تقاضاي برق در جهان را دارد ، این محدودیت ها می تواند فلج کننده

باشد بنابراین ، چین به دنبال راه حل هاي ذخیره سازي انرژي است تا در مواقعی که باد نمی وزد ، یا خورشید به صفحه هاي خورشیدي نمی تابد ،

کمبود انرژي را برطرف کند بر اساس گزارش بلومبرگ ، این کشور همچنین در حال سرمایه گذاري هنگفتی در حوزه ذخیره سازي باتري ها است و

براي حدود 100 گیگاوات ظرفیت ذخیره سازي انرژي تا سال 2030 برنامه ریزي کرده است ذخیره انرژي آبی چیست؟ ذخیره سازي انرژي آبی ، که

به آن نیروگاه هاي ذخیره سازي پمپ شده نیز می گویند ، از انرژي منابع تجدیدپذیر براي پمپاژ آب به مخزن اهرمی در زمان هاي تقاضاي کم

انرژي و در دسترس بودن توان باال استفاده می کند زمانی که ظرفیت تولید انرژي تجدیدپذیر کاهش یافته و تقاضا افزایش می یابد ، آب ذخیره

شده آزاد می شود و براي تولید نیرو از توربین ها عبور می کند این مفهوم جدید نیست و در دهه 1890 در ایتالیا و سوئیس استفاده می شد و در دهه

1930 در ایاالت متحده و همچنین در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است تا سال 2019 ، ظرفیت ذخیره انرژي آبی جهان 158 گیگاوات

بود برنامه هاي چین براي ذخیره سازي انرژي آبی از سال گذشته ، چین به دنبال بهره برداري از ذخیره انرژي آبی بوده است بلومبرگ گزارش داد

که اداره ملی انرژي این کشور (NEA) پتانسیل ذخیره انرژي آبی را 680 گیگاوات تعیین کرده است این کشور در چهاردهمین برنامه پنج ساله خود

براي توسعه انرژي ، که سه ماه پیش منتشر شد ، اعالم کرد مقامات چینی برنامه ریزي کردند تا 62 گیگاوات ذخیره انرژي هیدروژن تا سال 2025

عملیاتی شود و تا آن زمان کار براي 60 گیگاوات دیگر نیز آغاز خواهد شد با ساخت بیش از 200 ایستگاه آبی پمپاژ شده ، شرکت ساخت و ساز نیرو

در نظر دارد تا سال 2025 ظرفیت ترکیبی 270 گیگاوات بسازد این تصمیم چهار برابر برنامه پنج ساله است و می تواند 23 درصد از تقاضا را برآورده

کند انتهاي پیام/
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محیط زیست هفته نامه اکونومیست تحلیل کرد/عبور از بحران انرژي بدون آسیب به 

 

گروه اقتصادي هفته نامه اکونومیست در تازه ترین شماره خود به بررسی اثرات شوك قیمت انرژي در دنیا پرداخته و عنوان کرده که قیمت هاي کنونی

سوخت و برق ، ممکن است در درازمدت عواقب ناخوشایندي داشته باشد و اگر دولت ها واکنش مناسبی به آن نداشته باشند؛ ممکن است بازگشت به

سوخت هاي فسیلی ، به گزینه اصلی آنها تبدیل شود. استفاده از 

 

گروه اقتصادي هفته نامه اکونومیست در تازه ترین شماره خود به بررسی اثرات شوك قیمت انرژي در دنیا پرداخته و عنوان کرده که قیمت هاي

سوخت و برق ، ممکن است در درازمدت عواقب ناخوشایندي داشته باشد و اگر دولت ها واکنش مناسبی به آن نداشته باشند؛ ممکن است کنونی 

محیط زیست سوخت هاي فسیلی ، به گزینه اصلی آنها تبدیل شود . اتفاقی که در نهایت صدمات جبران ناپذیري بر  بازگشت به استفاده از 

خواهد داشت به نوشته اکونومیست رشد قیمت هاي انرژي از زمان بحران نفتی در خاورمیانه در سال هاي 1973 و 1979 بی سابقه است در اروپا ،

کابوس شب هاي سرد زمستانی ، حاال به رویاي تبدار نیمه تابستان تبدیل شده است موج گرما موجب شده تا تقاضاي فزاینده گاز در اسپانیا به

باالترین سطح خود برسد چهاردهم ژوئن امسال ، روسیه جریان گاز در خط لوله «نورداستریم 1» به سمت کشورهاي اروپایی را کند کرد تا قیمت ها

بنزین ، 5 دالر می پردازند که حاال به تورمی دامن زده که نظرسنجی ها می گویند بزرگ ترین 50 درصد رشد کند امریکایی ها نیز براي هر گالن 

نگرانی مردم امریکا و دردسر بزرگی براي رییس جمهور بایدن است بازار برق استرالیا با تراز منفی مواجه شده و به هر طرف که نگاه می کنی ،

کمبود و شکنندگی وجود دارد از دیدگاه اکونومیست ، شوك هاي انرژي می توانند به فاجعه سیاسی تبدیل شوند شاید یک سوم از تورم 8 درصدي

توسط شوك قیمت انرژي به کشورهاي ثروتمند و صنعتی تحمیل شده است از این رو ، خانوارهایی که براي پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه

سوخت فسیلی با تمام عوارض منفی آنها می کنند آقاي بایدن ، که با وعده انقالب هستند و به خشم درآمده و دولت ها را مجبور به افزایش تولید 

بنزین را ملغی کند و قرار است در بازدید از عربستان سعودي از این کشور درخواست افزایش تولید نفت سبز به قدرت رسید ، قصد دارد مالیات بر 

را داشته باشد اروپا براي بهبود اوضاع ، عوارض اضطراري ، پرداخت یارانه ، سقف قیمت و موارد دیگري را لحاظ کرده است در آلمان ، نیروگاه هاي

سوخت زغال سنگ دوباره با همان سر و صداي خود شروع به کار کرده اند و شرکت هاي معدنی دولتی چین و هند به سرعت در پی کشف و با 

استخراج معادن جدید ذغال سنگ هستند اکونومیست اضافه می کند : آشوب در جهان انرژي قابل درك است؛ اما باید توجه داشت که به طور

همزمان پتانسیل بروز یک فاجعه تمام عیار را هم دارد چرا که در نهایت به توقف استفاده از انرژي هاي پاك می انجامد این وضعیت موجب می

سوخت هاي فسیلی به سختی برداشته شود و به صاحبان میادین نفت و گاز با طول عمر شود که یارانه هاي عمومی و معافیت هاي مالیاتی براي 

سوخت هاي فسیلی نشان دهند از دیدگاه اکونومیست ، در این شرایط 30 تا 40 سال اجازه می دهد که مقاومت بیشتري در برابر حذف تدریجی 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2025 باید یکی از اولویت ها ، یافتن راهی براي افزایش تولید گاز طبیعی است که با هدف کاهش چشمگیر انتشار 

انجام شود به ویژه اروپا و آسیا که باید وابستگی خود را از گاز و زغال سنگ روسیه قطع کنند؛
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ظرفیت اندکی براي استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) دارند 

اکونومیست پیشنهاد بازگشت به یکی از طرح هایی که براي کوتاه مدت ایجاد شده را داده و می نویسد : یکی از گزینه ها این است که دولت ها و

شبکه هاي انرژي قراردادهاي تضمین شده اي را در این دوره ارایه دهند که براي تعطیل کردن زودتر از موعد ظرفیت هاي موجود استفاده از انرژي

انرژي هاي تجدیدپذیر نیست هاي فسیلی و به دست آوردن باالترین بازدهی به تفاهم برسند . البته این به معناي کاهش شتاب حرکت به سمت 

دولت ها باید دسترسی ، ظرفیت و قابلیت هاي ذخیره سازي شبکه هاي خود را بهبود بخشند و موانعی را که موجب می شود افزایش ظرفیت هاي

تجدیدپذیر دشوارتر شود؛ برطرف کنند طراحی شبکه هاي برق و بازارهاي مرتبط با انرژي کامًال به دولت ها مربوط است و بیشتر آنها در تله تفکر

قرن بیستم مانده اند اکونومیست اضافه می کند که بخش صنعت وابسته به انرژي نیز باید قابل پیش بینی شود از دیدگاه کارشناسان این نشریه ،

این موضوع با توجه به اینکه بازارهاي انرژي قرن بیستم با جنگ ها ، کودتاها ، انقالب ها ، تقاضاي زیاد چین و فناوري هاي جدید کنار آمده اند؛

ممکن است عجیب به نظر برسد اما تحوالت آب و هوا الیه دیگري از نااطمینانی را اضافه کرده است حتی اگر به طور همزمان نیاز به افزایش

گسترده سرمایه گذاري حس شود به گفته آژانس بین المللی انرژي براي صفر شدن خالص انتشار گاز هاي گلخانه اي تا سال 2050 ، سرمایه

گذاري ساالنه روي صنایع با انرژي هاي پاك باید دو برابر شده و به 5هزار میلیارد دالر برسد اما بحران اخیر انرژي و واکنش شتابزده دولت ها به

این بحران ، سرمایه گذاران را بیش از پیش محتاط تر کرده و ریسک سرمایه گذاري را باال برده است یک انقالب متفاوت اکونومیست در قسمت

پایانی مقاله خود با استفاده از واژه اي به نام «سبزشویی» (Greenwashing) توضیح می دهد که براي تحریک سرمایه گذاران باید اقدامات

محیط زیست اشاره دارد به این صورت که با نام حمایت از خاصی انجام داد «سبزشویی» واژه اي است که به دورویی صنایع به ظاهر دوستدار 

محیط زیست صدمه می زنند براي اثبات سبزشویی اغلب به این موضوع استناد می شود که بیش از آنکه واقعًا در مسیر دوستی محیط زیست به 

محیط زیست فعالیت کنند ، براي سبز بودن تبلیغ و هزینه می کنند اکونومیست در این باره می نویسد : تحریک سرمایه گذاري به معناي با 

اجتناب از ترفندهایی مانند سبزشویی ، طرح هاي یارانه اي براي ایجاد زنجیره تامین داخلی سبز و برداشتن سنگ اندازي بانک ها در حوزه گسترش

پروژه هاي گازي است در عوض ، بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران مستلزم اعتمادسازي درباره منابع انرژي بلندمدت و پاك است این به معناي

آلودگی هوا نداشته باشند و البته افزایش افشاي اطالعات خواهد بود به طوري که سرمایه گذاران دغدغه اي از جانب پرداخت هزینه هاي جانبی 

مقرراتی نیز براي حذف تدریجی فعالیت هاي آلوده کننده آب و هوا نیاز است اکونومیست می نویسد : شوك بزرگ انرژي در سال 2022 یک فاجعه

است؛ اما همچنان می تواند فرصتی باشد تا دولت ها راهکاري را براي حل و فصل تعارض میان تامین انرژي و آلوده ساختن آب و هوا بیابند و براي

پیدا کردن این راهکارها ، سرمایه گذاري را تسهیل کنند
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