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مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران وجهان 1 تا8 مرداد 1401



1401/05/08 - 1401/05/01فهرست اخبار

4 ساعدي : /چه کسی مسئول ضررهاي میلیاردي هدررفت انرژي در کشور است؟ 12:09 مشرق

5 بررسی ظرفیت انتشار «گواهی صرفه جویی انرژي» براي مشترکان بخش خانگی و کشاورزي/صرفه... 11:00 سنا

بنزین در ایر... سوخت با اجراي پروژه هاي بهینه سازي؛/یارانه  7 کنترل مصرف افسارگسیخته  11:19 ایرنا

بنزین چقدر است؟ سوخت شعاري برخورد نکنیم/ احتمال واردات  11 با  09:46 ایلنا

سوخت فسیلی 12 تغییرات آب و هوایی و اطالع رسانی نادرست شرکت هاي  00:30 ایرنا

14 گزارش آژانس بین المللی انرژي از وضعیت سرمایه گذاري انرژي پاك در جهان تا سال 2030 16:41 فارس نیوز

مصرف گاز در اتحادیه اروپا تصویب شد 15 صرفه جویی 15 درصدي  12:37 ایران اکونومیست

بنزین در جهان 16 ایران رتبه دوازدهم مصرف  10:44 ایسنا

بنزین کشور به بیش از 100 م... بنزین کشور/میانگین مصرف روزانه  17 افزایش 14 درصدي مصرف  10:20 شانا

18 نعل وارونه براي رفع کمبود انرژي 07:30 خبرآنالین

20 گرانی منابع انرژي چطور اقتصاد جهان را زیر و رو می کند؟/شوك انرژي در قلب افزایش ت... 12:59 فصل تجارت

مصرف انرژي 22 فرانسه و تدابیر جدید براي صرفه جویی در  11:29 ایرنا

سوخت هاي فسیلی 23 گرماي طاقت فرسا ، نتیجه استفاده از  10:55 فصل تجارت

25 «ابتکار» از بحران انرژي و تورم در قاره سبز گزارش می دهد/آزمون مرگ و زندگی براي ا... ابتکار

28 بیشترین یارانه انرژي جهان در ایران پرداخت می شود 19:55 واحد مرکزي خبر

29 بحران انرژي و اختالف ها؛ اروپا در جنگ اوکراین به زانو درمی آید؟ 17:01 ایرنا

31 رکوردشکنی تولید جهانی برق زغال سوز 15:11 برق نیوز

33 دو قطبی شدن راهبرد اقلیم و انرژي اتحادیه اروپا/ نگرانی از سهمیه بندي انرژي در زم... 13:14 شانا

بنزین بنزین می آید؟ / 8 راهکار اساسی براي حفظ خودکفایی در تولید  35 بوي واردات  جوان

38 مزایاي حذف یارانه انرژي صنعت چیست؟ 08:50 ایمنا

بهینه سازي مصرف سوخت
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1401/05/08 - 1401/05/01فهرست اخبار

سوخت جت می شود ! (+عکس) 39 آب ، دي اکسید کربن و نور خورشید چگونه  05:29 موبنا

41 ساالنه 400 میلیارد یورو انرژي در کشور تلف می شود 16:38 ایسنا

بنزین در کیش تمام شد 43 اجراي آزمایشی طرح یارانه  12:59 ایسنا

بنزین شنیده می شود 44 زنگ خطر واردات  12:56 نفتی ها

مصرف گاز در کشور چگونه است؟ 46 سرانه  09:25 شانا

47 مهر گزارش می دهد؛/صنایع و پتروشیمی ها؛ قربانیان پرمصرف ها در فصل سرد سال 08:18 مهر

بهینه سازي هزار و300 واحد موتورخانه در البرز  49 08:08 واحد مرکزي خبر

مصرف گاز 50 اختالف در اتحادیه اروپا بر سر کاهش  02:47 واحد مرکزي خبر
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مشرق

1401/05/07
12:09

ساعدي : /چه کسی مسئول ضررهاي میلیاردي هدررفت انرژي در کشور است؟

 

عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت : تعویض دستگاه هاي سرمایشی و گرمایشی ، اورهال کردن نیروگاه ها و اصالح شبکه توزیع و فرهنگسازي براي

اصالح مصرف مشترکان خانگی در مسیر جلوگیري از هدررفت انرژي ضروري است .

به گزارش مشرق ، قاسم ساعدي با اشاره به هدررفت ساالنه 400 میلیارد یورو ثروت کشور در حوزه انرژي و آب به دلیل عدم مصرف درست ، گفت

: متاسفانه هدررفت انرژي در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده است و این هدررفت انرژي در صنعت و دستگاه ها به عنوان یک عادت همیشگی

مورد رسیدگی قرار نمی گیرد 

مصرف بهینه سازي  نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شوراي اسالمی با بیان اینکه وزارتخانه هاي نیرو ، نفت و صمت باید براي 

انرژي کارگروه مشترکی را تشکیل دهند ، ادامه داد : تعویض دستگاه هاي سرمایشی و گرمایشی ، اورهال کردن نیروگاه ها و اصالح شبکه توزیع و

فرهنگسازي براي اصالح مصرف مشترکان خانگی در این مسیر ضروري است . وي افزود : کمیسیون انرژي باید به این دستگاه ها ماموریت دهد و

محدودیت زمانی براي تحقق اهداف شان مشخص کند تا بهانه کم کاري از آنها گرفته شود و مسئوالن به جاي صرفا بیان مشکالت و دادن شعار

اقدام به اصالح امور کنند 

مصرف انرژي به یک دکور تبدیل شده است و در انجام وظایف خطیر و مهم خود کوتاهی می کند ، بهینه سازي  ساعدي معتقد است شرکت 

مصرف انرژي یکی از اولویت هاي فراموش شده وزارت نفت در طول سالیان گذشته است . عضو کمیسیون بهینه سازي  همچنین طرح هاي 

اتالف انرژي در انرژي مجلس شوراي اسالمی اظهار کرد : هدررفت باال انرژي اگر با اعداد جهانی مقایسه شود ، متوجه می شویم که چه میزان 

ایران صورت می گیرد
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سنا

1401/05/07
11:00

بررسی ظرفیت انتشار «گواهی صرفه جویی انرژي» براي مشترکان بخش خانگی و کشاورزي/
صرفه جویی انرژي ، اوراق می شود

 

ایجاد بستر داد و ستد گواهی صرفه جویی انرژي براي تمامی مشترکان انرژي فارغ از اینکه می تواند فرصت مالی براي مصرف کنندگان کم و خوش

مصرف انرژي باعث مصرف باشد در گام اول باعث کاهش قطع برق و گاز صنایع بزرگ در مقاطع پیک مصرف شده و در گام بعدي با اصالح فرهنگ 

مصرف انرژي در کشورمان در بخش صنایع ، کشاورزي و خانگی که عمدتًا بر مبناي مصرف باال ایجاده شدند ، می شود بهبود زیرساخت هاي توزیع و 

.

به گزارش پایگاه خبري بازار سرمایه (سنا) ، در روزهاي ابتدایی پاییز سید احسان خاندوزي ، وزیر امور اقتصاد و دارایی در توییتی خبر از اجازه انتشار

«گواهی صرفه جویی انرژي» و تصویب دستورالعمل آن در شوراي عالی بورس خبر داد 

حامل هاي انرژي در علی نقوي ، مدیرعامل بورس انرژي در رابطه با این مصوبه شوراي عالی بورس ، گفته است : «براي صرفه جویی در مصرف 

فاز اول گاز و برق پروژه هایی که براساس این حامل ها اجرا می شود ، اگر با انجام روش هایی منجر به صرفه جویی در مصرف برق و گاز شود ،

طبق مصوبه کمیسیون صرفه جویی که تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد ، می تواند به میزان صرفه جویی بخشی از گاز یا برق صرفه

جویی شده را در قالب اوراق گواهی صرفه جویی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد که بتوانند آن را در بورس انرژي معامله کنند . » وي افزود : «با

تصویب دستورالعمل معامالت گواهی صرفه جویی انرژي در شوراي عالی بورس ، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو باید کارهاي اجرایی و مقدماتی آن

را انجام دهند » به طور کلی در حال حاضر «گواهی صرفه جویی انرژي» مکانیزمی تشویقی براي استانداردسازي مصرف صنایع است تا از طریق

این مکانیزم ، انرژي صرفه جویی شده توسط صنایع در اختیار خودشان قرار گیرد و آنها بتوانند اقدام به فروش انرژي صرفه جویی شده خود کنند

مصرف انرژي به ویژه برق و گاز می تواند استفاده از بهینه سازي  بهینه سازي مصرف با گواهی صرفه جویی انرژي یکی از روش هاي 

راهکارهاي تشویقی باشد و یکی از این راهکارها ، گواهی صرفه جویی انرژي است اوراق گواهی صرفه جویی انرژي در دنیا به عنوان مشوق افزایش

مصرف انرژي خواهد شد با ورود معامالت برق و گاز صنایع بهینه سازي  مصرف انرژي به کار گرفته می شود که منجر به  بهره وري و کاهش 

کشور به بورس انرژي و رواج استفاده از این اوراق ، صنایعی که امکان و انگیزه بیشتري براي صرفه جویی در برق دارند می توانند انرژي صرفه

جویی شده خود را با قیمت رقابتی به صنایعی که با کمبود برق دست و پنجه نرم می کنند ، بفروشند مشترکان خانگی و کشاورزي هم جایزه صرفه

جویی می گیرند؟ نکته قابل توجه اینجاست که این سیاست در حال حاضر صرفا براي صنایع طراحی شده اما ایجاد زیرساخت هاي فنی جدید مانند

کنتورهاي هوشمند برق و گاز قابلیت استفاده از آن براي مشترکان در بخش کشاورزي و خانگی نیز به وجود می آید بر اساس آخرین آمارهاي ارائه

مصرف گاز کشور مربوط به مشترکان خانگی است همچنین قریب به 14 درصد مصرف برق کشور نیز شده ، 31 درصد مصرف برق و 55 درصد 

مربوط به مشترکان بخش کشاورزي است؛ از سوي دیگر بیشتر حجم بیش مصرفی کشور نیز معطوف به همین بخش مشترکان است بطوریکه

مصرف انرژي در ایران به ازاي هر مترمربع در سطح زیربنا به سرانه مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر میانگین جهانی است یا شاخص میزان 

طور میانگین سه تا چهار برابر دنیاست و تلفات انرژي در بخش خانگی و گرمایش در فصول سرد سال بسیار باالست 

سرمایه گذاري براي صرفه جویی بیشتر به جاي مصرف بیشتر موضوع قابل توجه اینجاست که با اشاعه این سیاست سرمایه گذاران به جاي سرمایه

مصرف انرژي در بخش هاي مختلف از جمله گاز و برق می شود و گذاري براي مصرف بیشتر در مسیرهایی گام بر می دارند که منجر به کاهش 

در ازاي این صرفه جویی گواهی دریافت می کنند که بازدهی آن از افزایش مصرف بیشتر خواهد بود .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

سنا

1401/05/07
11:00

این گواهی قابل معامله در بورس خواهد بود و مصرف کنندگان بخش هاي مختلف در کشور می توانند از سرمایه گذاران این گواهی را خریداري

کنند البته نوع دوم این گواهی ، گواهی صرفه جویی تامین مالی است که براي تامین مالی پروژه هایی که منجر به صرفه جویی می شود که پس از

تصویب در کمیسیون صرفه جویی ، قابل انجام پذیره نویسی است جزئیات بیشتر درباره سازوکار گواهی صرفه جویی انرژي زمانی که نخستین

گواهی ها آماده عرضه در بورس انرژي باشند ، در اختیار معامله گران قرار خواهد گرفت آمادگی کامل بورس انرژي براي صدور گواهی صرفه جویی

انرژي در حال حاضر سیمانی ها ، فوالدي ها و صنایعی همچون تولید کاشی و سرامیک و 

مصرف انرژي و بهینه سازي  که بیش از میزان استانداردهاي مشخص شده و الگوي مصرف ، گاز یا برق مصرف می کنند ، در چارچوب بازار 

محیط زیست باید پروژه هاي تعریف شده خود براي صرفه جویی انرژي را به دبیرخانه کمیسیون صرفه جویی ارائه کنند . هر میزان صرفه جویی

مصرف گاز یا برق که بر اساس این پروژه ها انجام شود ، به خود این صنایع تعلق خواهد گرفت آنها می توانند از این انرژي استفاده کنند و یا در 

گواهی صرفه جویی انرژي خود را بفروشند پیش بینی می شود که این طرح براي صنایع بزرگ مزیت مهمی تلقی شود به لحاظ مقرراتی این طرح

براي مشترکین خانگی نیز امکان پذیر است و حتی پیشتر در بورس انرژي ایران براي مشترکین خانگی مدل هایی پیشنهاد شده است هم اکنون

زیرساخت هاي بازار سرمایه براي انجام معامالت گواهی سپرده صرفه جویی انرژي آماده است و تقریبا در سمت بازار سرمایه براي معامالت گواهی

صرفه جویی انرژي کاري باقی نمانده است تنها فرآیند پذیرش آن مانده است که براي این مرحله باید اشخاصی که به آنان گواهی صرفه جویی

انرژي تعلق گرفته ، درخواست پذیرش دهند و ناشران که شرکت ملی گاز و توانیر هستند ، تضامین الزم را براي مکانیزم تحویل به بورس انرژي

ایران ارائه کنند تا کار به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شود * محمد درودگر
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ایرنا

1401/05/06
11:19

بنزین در سوخت با اجراي پروژه هاي بهینه سازي؛/یارانه  کنترل مصرف افسارگسیخته 
ایران ، معادل 63 درصد بودجه عمومی دولت

 

بنزین یارانه اي در ایران باعث شده تا دولت ساالنه 954 هزار بنزین فوب خلیج فارس و دالر 28 هزار تومانی در کنار  تهران ایرنا قیمت یک دالري 

میلیارد تومان یارانه در این حوزه پرداخت کند که معادل 63 درصد از بودجه عمومی در سال جاري است .

مصرف انرژي در کشور 2 برابر میانگین جهانی است مصرف انرژي در جهان شرایط مناسبی ندارد و شدت  به گزارش ایرنا ، ایران از نظر شدت 

سوخت هاي فسیلی از جمله گاز و فرآورده هاي نفتی این شدت مصرف باالتر است این موضوع تقریبا در تمام عرصه ها وجود دارد هر چند که در 

حامل هاي مصرف انرژي تاکید دارند اما به دلیل پرداخت یارانه باال توسط دولت براي  با وجود آنکه تمام بخش هاي کشور بر لزوم کاهش 

بهینه سازي نیستند . از همین انرژي در ایران و عدم پرداخت قیمت واقعی این حامل ها توسط مصرف کنندگان ، هیچ کدام از بخش ها به دنبال 

رو است که نه نیروگاه ها به دنبال افزایش راندمان خود می روند و نه بخش صنعت تکنولوژي روز را به خدمت می گیرد تا هزینه انرژي خود را

سوخت خودروهاي سواري مورد استفاده قرار می گیرد ، به دلیل بنزین که به عنوان  بنزین نیز به شدت وجود دارد  کاهش دهد این موضوع در 

حامل هاي انرژي ایران است از سوي آنکه خودروها با کیفیت روز جهان فاصله دارند و همچنین به دلیل پایین بودن قیمت ، جزو پرمصرف ترین 

دیگر تفاوت فاحش قیمت این حامل انرژي با کشورهاي همسایه که در مواردي تا 80 درصد نیز برآورد می شود ، باعث شده تا قاچاق با هر هزینه

اي براي برخی افراد جذاب و اقتصادي باشد 

حامل هاي انرژي در ایران و عدم پرداخت قیمت واقعی این حامل ها توسط مصرف کنندگان ، هیچ به دلیل پرداخت یارانه باال توسط دولت براي 

بهینه سازي نیستند موضوعی که واکنش مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی را به دنبال داشته کدام از بخش ها به دنبال 

است . ساالري هفته گذشته اعالم کرد که موضوع کیفیت خودرو در قانون هواي پاك و تکلیف سازمان استاندارد آمده و طبیعتا خودروها به تناسب

مصرف باید استاندارد الزم را داشته باشند تعداد خودروهاي شخصی و موتورسیکلت در کشور حدود 25 تا 26 میلیون را شامل می شود وي تاکید

بنزین محقق می شود در حال حاضر روزانه 250 میلیون لیتر فرآورده نفتی کرده که اگر استاندارد جهانی را داشته باشیم 50 درصد کاهش مصرف 

در ایران مصرف می شود که با هر تراز جهانی و با هر کشوري مقایسه شود بسیار باال و 5 تا 6 برابر استاندارد دنیا است نزدیک شدن میزان تولید و

سوخت کشور را در بخش هاي مختلف نصف بنزین در کشور موضوعی که البته وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است اگر مصرف  مصرف 

بنزین و کنیم ، می توان ساالنه 150 میلیارد دالر به دولت تحویل داد «جواد اوجی» می گوید که امروز ظرفیت پاالیشی کشور در زمینه تولید 

نفت گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است یکی از وظایف وزارت نفت بحث تولید نفت ، گاز و دیگر فرآورده هاي نفتی است تا

امنیت انرژي کشور تأمین شود 

مصرف بهینه انرژي در بخش هاي مختلف به ویژه بخش خانگی کشور تاکید دارد که ساالنه حدود 10 تا 12 وزیر نفت با اشاره به رعایت نشدن 

سوخت مایع کشور افزایش می یابد ، از این رو هم زمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پاالیشی کشور باشیم ، ضروري است از درصد مصرف 

بهینه سازي مصرف در کشور به ویژه در بخش هاي خانگی و صنعتی غافل نباشیم . اجراي طرح هاي 
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سوخت در کشور را ساالنه 80 میلیارد دالر دانست و گفت : این در شرایطی است که سال گذشته مجموع درآمدهاي وي میزان پرداخت یارانه 

نفتی کشور 43 میلیارد دالر بوده است این اعداد نشان می دهد ایران حدود 2 برابر درآمدهاي نفتی خود را صرف پرداخت یارانه کرده است آخرین

ترازنامه انرژي کشور شدت مصرف فرآورده هاي نفتی را 1 4 برابر میانگین سرانه مصرف جهانی گزارش می کند اگرچه این اعداد به خودي خود

بسیار بزرگ هستند اما زمانی که آن را با اعداد کالن بودجه و عملکرد آن در سال گذشته مقایسه کنیم عمق فاجعه مشخص می شود 

بنزین با عدد اکتان 92 در معامالت خلیج فارس نشان می دهد هر بنزین ایران و فوب خلیج فارس نگاهی به قیمت  اختالف 18 برابري قیمت 

بنزین در خلیج فارس در سال جاري حدود یک دالر بنزین که معادل حدود 159 لیتر است و یک محاسبه ساده نشان می دهد هر لیتر  بشکه 

بنزین در خلیج فارس 28 هزار تومان قیمت بوده که با میانگین قیمت 28هزار تومان براي هر دالر به قیمت صرفی هاي بانک مرکزي ، هر لیتر 

می خورد .  

بنزین سهمیه اي 27 هزار و 500 تومان و بنزین آزاد ، هر لیتر  بنزین سهمیه اي و 3 هزار تومانی  با توجه به قیمت هزار و 500 تومانی براي 

بنزین آزاد نیز 25 هزار تومان یارانه دریافت می کند تا به قیمت هاي امروز به دست مصرف کننده ایرانی برسد .   هر لیتر 

بنزین آزاد تعلق می گیرد که نشان می دهد بنزین سهمیه اي و یک هزارمیلیارد تومان یارانه به  روزانه یک هزار و 650 میلیارد تومان یارانه به 

بنزین می دهد از سوي دیگر ایرانی ها به طور میانگین در سال جاري روزانه حدود100 دولت هر روز بیش از 2 هزار و 650 میلیارد تومان یارانه به 

بنزین آزاد بوده است .   بنزین سهمیه اي و 40 میلیون لیتر نیز  بنزین مصرف کرده اند که از این میزان 60 میلیون لیتر  میلیون لیتر 

بنزین سهمیه اي و یک هزارمیلیارد تومان یارانه بنزین در هر دو مورد ، روزانه یک هزار و 650 میلیارد تومان یارانه به  با توجه به پرداخت یارانه 

بنزین می دهد . با یک حسابی بنزین آزاد تعلق می گیرد که نشان می دهد دولت هر روز بیش از 2 هزار و 650 میلیارد تومان یارانه به  به 

بنزین در ماه 79 5 هزار میلیارد تومان و در سال 954 هزار میلیارد تومان خواهد بود این در حالی است که بودجه سرانگشتی یارانه پرداخت شده به 

بنزین در صورت ثابت بودن قیمت عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال جاري 1500 هزار میلیارد تومان است بنابراین یارانه پرداختی به 

بنزین و قیمت دالر ، معادل 63 درصد بودجه عمومی دولت در یک سال است 

سوخت توسط مردم نیز در باال بودن بهینه سازي هر چند الگوي و فرهنگ مصرف  مصرف انرژي با اجراي پروژه هاي  بازکردن گره شدت 

سوخت بهینه سازي مصرف  میزان مصرف در کشور تاثیرگذاري است ، اما گره اصلی مصرف افسارگسیخته در ایران تنها با اجراي پروژه هاي 

باز می  شود که اجراي آن بر عهده دولت ها است . در حال حاضر تراز گاز کشور منفی شده و میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده است با توجه به

بنزین و تولید آن در پاالیشگاه ها ، میزان مصرف 
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بنزین و گازوئیل نیز سرایت می کند بدین ترتیب نه تنها صادرات انرژي ایران به صفر می رسد بلکه عمده این موضوع تا پایان سال 1401 به 

مصارف انرژي نیز در بخش هاي غیرمولد انجام شده که هیچ نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور ندارند 

سوخت را به لحاظ اهمیت جایگاه ، معادل تولید و توسعه تلقی کرد؛ با در نظر گرفتن این موضوع که بهینه سازي مصرف  می توان مفهوم 

براي تولید 50 میلیون مترمکعب گاز رقمی در حدود 6 میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز است ، بنابراین برنامه ریزي و هدف گذاري براي صرفه جویی

به مقدار 20 میلیون مترمکعب در بخش مصارف خانگی و تجاري ، با در نظر گرفتن هزینه هاي مرتبط با آن نه تنها منطقی که سودآور به نظر می

بهینه سازي بسیار کمتر از هزینه هاي مربوط به توسعه میادین گازي است برآوردها نشان می دهد که به رسد . حجم سرمایه گذاري پروژه هاي 

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

بنزین و رسیدن مصرف در بهینه سازي مصرف در مقایسه با سایر راهکارها در اولویت باالتري از منظر اقتصادي قرار دارد افزایش دوباره مصرف 

بهینه سازي مصرف در این حوزه نیز بیشتر شود رقمی که می تواند درآمد روزهایی به باالي 100 میلیون لیتر در روز باعث شده تا توجه به 

بنزین را از کشور ، آن هم در این شرایط افزایش قیمت هاي جهانی سلب می کند و در آینده نزدیک هم ممکن است کشور را به وارد صادراتی 

کننده فرآورده هاي نفتی تبدیل کند 

بنزین به دقت رصد می شود و سیاست دولت با بنزین گفت : تولید و مصرف  وزیر اقتصاد در این زمینه البته با تاکید چندباره بر عدم تغییر قیمت 

بنزین افزایش توجه به دستور رییس جمهوري مبنی بر عدم افزایش قیمت ، این است تا از راه هاي دیگر مانند گاز سوز کردن خودروها ، مصرف 

بنزین در جزیره کیش ، تاکید کرد : مکررا بنزین و طرح آزمایشی  بنزین نداشته باشیم . وي درباره احتمال افزایش قیمت  نیابد و نیاز به واردات 

بهینه سازي مصرف بنزین در سال جاري وجود ندارد کاهش 90 درصدي هزینه ها با  عرض می کنم دستور کاري براي افزایش قیمت 

بهینه سازي مصرف را در سوخت دراین میان 2 راه پیش روي دولت قرار دارد یا باید پاالیشگاه هاي جدید براي تامین نیاز داخلی بسازد و یا 

دستور کار خود قرار دهد بررسی ها نشان می دهد اکنون براي ساخت یک پاالیشگاه باید حدود 10 میلیارد دالر سرمایه گذاري صورت گیرد در حالی

بهینه سازي مصرف همان میزان فرآورده نفتی اقدام کنیم هزینه ساخت که با 400 تا 500 میلیون دالر سرمایه گذاري می توانیم نسبت به 

پاالیشگاه ها بستگی به کیفیت محصوالت دارد ، یعنی هر چه میزان پیچیدگی یک پاالیشگاه باالتر باشد هزینه ساخت آن هم باالتر است 

بهینه سازي مصرف در این بنزین و رسیدن مصرف در روزهایی به باالي 100 میلیون لیتر در روز باعث شده تا توجه به  افزایش دوباره مصرف 

حوزه نیز بیشتر شود اگر تورم جهانی را سالیانه حدود 2 درصد در نظر بگیریم هزینه ساخت یک پاالیشگاه میعانات گازي 120 هزار بشکه اي ، به

بنزین کشور قیمت امروز معادل 2 . 3 میلیارد دالر محاسبه می شود که اگر با الگوي ستاره خلیج فارس ساخته شود ، 12 5 میلیون لیتر به تولید 

بنزین کشور محقق کرد از سوي دیگر ، بهینه سازي در مصرف  اضافه می کند در حالی که می توان با حدود یک دهم این رقم ، همین مقدار 
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هزینه کالن احداث پاالیشگاه هاي جدید نفت خام و میعانات گازي در ایران گاهی تا 3 برابر نرم جهانی نیز می رسد بنابراین منطقی است با اجراي

بنزین را کاهش داده و از محل این سوخت کشور از جمله توسعه سی ان جی مصرف  بهینه سازي در کنار ایجاد تنوع در سبد  طرح هاي 

صرفه جویی ، طرح هاي توسعه اي این صنعت از جمله کمک به افزایش ظرفیت پاالیشی کشور را اجرا کرد
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بنزین چقدر است؟ سوخت شعاري برخورد نکنیم/ احتمال واردات  با 

 

بنزین واردات است ، یعنی اگر نتوانیم با سیاست هاي سهمیه بندي ، تشویق مردم ، عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت : یکی از راه هاي تامین 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شیوه هاي مرسوم مصرف را کنترل کنیم حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این احتمال کم است.

 

بنزین واردات است ، یعنی اگر نتوانیم با سیاست هاي سهمیه بندي ، تشویق مردم ، عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت : یکی از راه هاي تامین 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شیوه هاي مرسوم مصرف را کنترل کنیم حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این احتمال کم است فریدون

بنزین اظهار داشت : زمان کرونا مسافرت ها کم بود مصرف نیز کاهش پیدا کرده عباسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، درباره زمزمه هاي واردات 

بود اکنون با توجه به کم شدن شیوع بیماري و همچنین فصل تعطیالت به یکباره تقاضا و مصرف رشد پیدا کرده به طوري که در استان هایی مثل

اردبیل و یا شهرهاي شمالی مصرف فزونی گرفته است . ضمن اینکه در 2 تا 3 سال گذشته تعداد خودروها هم در کشور اضافه شده بنابراین با رشد

بنزین مواجه هستیم  مصرف 

بنزین واردات است ، یعنی اگر نتوانیم با سیاست هاي سهمیه بندي ، تشویق مردم ، استفاده از وسایل نقلیه وي افزود : یکی از راه هاي تامین 

عمومی و شیوه هاي مرسوم مصرف را کنترل کنیم حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این احتمال کم است و شاید به صورت جزئی و در حد 5

تا 10 درصد باشد و بعد از تعطیالت که مسافرت با خودروي شخصی کم می شود و مصرف پایین می آید ، متوقف خواهد شد .  

بنزین جواب نمی دهد ، ضمن اینکه عضو کمیسیون انرژي مجلس در ادامه گفت : در کوتاه مدت تمرکز روي سی ان جی براي جبران کسري 

سوخت سی ان جی بیشتر در شهرها وجود دارد ، از این بابت باید تامل داشته باشیم و با موضوع شعاري برخورد نکنیم ، باید امکان سرویس دهی 

بنزین بخش هاي فنی نظر بدهند و امکان سنجی الزم انجام ، تمام تمهیدات صفر تا صد دیده شود بعد سی ان جی جایگزین بخشی از مصرف 

بنزین در کیش گفت : براي هر تصمیمی سوخت سی ان جی چندان باال نیست . وي درباره موضوع توقف طرح پایلوت  شود چون فعال تمایل به 

بنزین نباید دنبال اقدامات شتاب زده باشیم ، یک بحثی در مجلس مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد  سوخت و سهمیه بندي  در حوزه 

بنزین به هر نفر را مطرح نمی بنا بر این بود که در کمیسیون انرژي بحث شود ، اما متوقف شد ، اگر عده اي تک روي نمی کردند و طرح ارائه 

حامل هاي انرژي به طور کلی کار شود و قبل از تعمیم عمومی در کل جامعه چند سال به صورت پایلوت و در حد کردند و اجازه می دادند روي 

بنزین باید همه جوانب دیده ، اشکاالت رفع شود و نرم افزاري کار شود ، این اتفاقات نمی افتاد . عباسی تاکید کرد : در هر تصمیمی در زمینه 

وقتی به صورت تجربی و در یک مقیاس کوچک نرم افزار اجرا شد و مسئولین مربوطه قبول کنند و موضوع را امضا کنند به اجرا برسیم چه دلیلی

دارد هر موضوعی را به صورت شتاب زده اجرا کنیم؟ باید کار کارشناسی دقیق در محل هاي خاص صورت گیرد و مجموعه اي از دولت نیز در

صورتی که در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی جواب داد ، عهده دار اجرا شوند تا در جامعه تنش ایجاد نشود انتهاي پیام/
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ایرنا

1401/05/06
00:30

سوخت فسیلی تغییرات آب و هوایی و اطالع رسانی نادرست شرکت هاي 

 

گازهاي گلخانه سوخت فسیلی سال ها با اطالع رسانی نادرست از تغییرات آب و هوایی و محدودیت حمایت از کاهش انتشار  تهران ایرنا شرکت هاي 

اي ، مردم را نسبت به دانشمندان بدبین کردند .

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبري فیز (phys) ، در سال 1998 در حالی که کشورهاي سراسر جهان با کاهش انتشار کربن بر

سوخت فسیلی آمریکا نوعی استراتژي تهاجمی براي تزریق تردید به افکار عمومی در پیش اساس پیمان کیوتو موافقت کردند ، شرکت هاي 

گرفتند اکنون ، بعد از 25 سال واقعیت تغییر آب وهوا براي بیشتر آمریکایی ها واضح است؛ زیرا امواج گرما و آتش سوزي هاي جنگلی ، افزایش

سطح آب دریاها و طوفان هاي شدید رایج تر شده اند هفته گذشته ، جو بایدن رییس جمهور آمریکا ، اقداماتی را براي گسترش باد فراساحلی اعالم

کرد البته وي از اعالم وضعیت اضطراري آب وهوایی ملی خودداري کرد یک دادگاه عالی طی حکمی در ماه گذشته ، توانایی دولت فدرال را براي

گازهاي گلخانه اي به عهده تنظیم میزان انتشار کربن از نیروگاه ها محدود کرد؛ به این معنا که تصویب هرگونه محدودیت معنادار براي انتشار 

کنگره اي خواهد بود که دوپاره است نظرسنجی ها نشان می دهد که عموم مردم درمورد تغییرات آب وهوایی بیشتر از گذشته نگران شده و شمار

چشمگیري از آمریکایی ها به اجماع علمی بی اعتمادتر شده اند 

نائومی ُاِرسکز (Naomi Oreskes) مورخ علم در دانشگاه هاروارد ، که درباره تاریخچه اطالع رسانی نادرست در زمینه تغییرات آب وهوایی

مطالبی را نوشته است ، می گوید : فاجعه اینجا است که در سراسر شبکه هاي اجتماعی می توان ده ها میلیون آمریکایی را یافت که فکر می کنند

دانشمندان دروغ می گویند؛ حتی درباره مواردي که چندین دهه ثابت شده اند . چندین دهه به آنها اطالعات نادرست داده شده است ، انکار واقعًا

جدي است 

ماه گذشته با وجود گرماي بی سابقه در لندن ، آتش سوزي هاي جنگلی در آالسکا و سیل تاریخی در استرالیا ، پروژه علم و سیاست زیست محیطی

سوخت هاي فسیلی است ، در خبرنامه خود اعالم کرد که همه دانشمندان اشتباه کرده اند و بحران آب وهوایی وجود ندارد ! که طرفدار استفاده از 

سال ها قبل از اینکه کووید 19 موجی از اطالعات نادرست را به راه بیندازد یا دروغ هاي دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین آمریکا درباره انتخابات

گازهاي گلخانه اي سوخت فسیلی براي محدود کردن حمایت از کاهش انتشار  2020 به شورش در ساختمان کنگره کمک کند ، شرکت هاي 

انرژي هاي تجدیدپذیر را ترویج می کنند ، میراث همه اطالعات هزینه هاي زیادي را صرف کردند . اکنون که همان شرکت ها سرمایه گذاري در 

نادرست آب وهوایی باقی مانده است این مساله منجر به شک و تردید بیشتر درخصوص دانشمندان ، مؤسسات علمی و رسانه هایی که درباره آن ها

گزارش می دهند ، شده است این بی اعتمادي با تردید درباره واکسن ها یا اقدامات بهداشت عمومی دوران همه گیري مانند ماسک زدن و قرنطینه

سوخت فسیلی میلیون منعکس می شود از دهه هاي 1980 و 1990 میالدي ، با افزایش آگاهی عمومی درباره تغییرات آب وهوایی ، شرکت هاي 

ها دالر در کمپین هاي روابط عمومی سرمایه گذاري کردند و انبوهی از شواهد را که از تغییرات آب وهوایی حکایت می کرد ، محکوم کردند آنها به

اتاق هاي فکر مستقل کمک مالی می کردند تا علم را گلچین و دیدگاه هاي حاشیه اي را ترویج کنند که به نظر برسد اختالف دو طرف قانونی دارد

از آن زمان با آشکارترشدن تأثیر تغییرات آب وهوایی ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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ایرنا

1401/05/06
00:30

این رویکرد مالیم تر شد 

انرژي هاي تجدیدپذیر مانند محیط زیست را بازي می کنند و از  سوخت فسیلی به احتمال زیاد نقش طرفداران  درحال حاضر شرکت هاي 

انرژي خورشیدي و بادي یا طرح هایی که براي بهبود بهره وري انرژي یا جبران انتشار کربن طراحی شده اند تبلیغ می کنند . شرکت هاي

انرژي هاي تجدیدپذیر را به عنوان سوخت فسیلی هرگونه قصد گمراه کردن مردم آمریکا را رد می کنند و تأکید آنها بر سرمایه گذاري در 

گواهی بر جدي گرفتن تغییرات آب وهوایی بیان می کنند
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فارس نیوز
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گزارش آژانس بین المللی انرژي از وضعیت سرمایه گذاري انرژي پاك در جهان تا سال
2030

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، سرمایه گذاري روي انرژي هاي پاك و تجدید پذیر یکی از راهکارهاي مقابله با بحران انرژي و نیز رفع

بحران هاي آب و هوایی در آینده معرفی شده است ، از همین رو کشورها تالش می کنند که از االن در این حوزه سرمایه گذاري هاي گسترده اي انجام

دهند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، سرمایه گذاري روي انرژي هاي پاك و تجدید پذیر یکی از راهکارهاي مقابله با بحران انرژي و نیز

رفع بحران هاي آب و هوایی در آینده معرفی شده است ، از همین رو کشورها تالش می کنند که از االن در این حوزه سرمایه گذاري هاي گسترده

اي انجام دهند جنگ اخیر روسیه و اوکراین به بحران انرژي در کشورها بویژه منطقه اروپا انجامیده و سبب شده کشوري مانند آلمان روند سرمایه

گذاري روي انرژي هاي پاك را سرعت بیشتري بدهد آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهاي اروپایی هم رویکرد مشابهی را دنبال می کنند 

سوخت هاي فسیلی روند کاهشی داشته و پیش بینی گزارش آژانس بین الملل انرژي نشان می دهد که از سال 2015 سرمایه گذاري روي تولید 

شده است که تا سال 2030 هم به حداقل برسد در دیگر سو سرمایه گذاري روي انرژي هاي پاك از سال 2015 روند صعودي داشته است و پیشی

بینی شده که در سال 2030 سرمایه گذاري جهان روي انرژي هاي پاك به رقم نزدیک به 5000 میلیارد دالر در سال برسد . آژانس بین المللی

سوخت هاي فسیلی و انرژي هاي پاك را تا سال 2030 پیش بینی انرژي نمودار منتشر کرده که وضعیت بهتري از سرمایه گدذاري در بخش 

کرده است همانگونه که در نمودار نشان داده می شود به همان نسبت که سرمایه گذاري روي انرژي هاي فسیلی کمتر می شود به همان نسبت به

سرمایه گذاري روي انرژي پاك اضافه شده است و پیش بینی می شود که تا سال 2030 این رقم به اوج خود یعنی نزدیک به 5000 میلیارد دالر

برسد انتهاي پیام/
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ایران اکونومیست
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12:37

مصرف گاز در اتحادیه اروپا تصویب شد صرفه جویی 15 درصدي 

 

وزیران انرژي اتحادیه اروپا با کاهش 15 درصدي داوطلبانه تقاضا براي گاز در زمستان امسال موافقت کردند و معافیتهایی را براي کشورهاي عضو در

صورت اجباري شدن این کاهش مصرف ، در نظر گرفتند .

به گزارش ایران اکونومیست ، کمیسیون اروپا اعالم کرد صرفه جویی داوطلبانه 15 درصدي از اول اوت تا 31 مارس سال 2023 به 45 میلیارد متر

مکعب بالغ می شود وزیر صنعت و تجارت جمهوري چک اعالم کرد تصمیم اخیر به روشنی نشان داد کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در برابر هر گونه

تالش روسیه براي شکاف انداختن در میان اعضاي این بلوك با استفاده از تامین انرژي به عنوان سالح است طبق اعالم کمیسیون اروپا ، اگر این

کاهش مصرف اجباري شد ، معافیتهایی براي کشورهایی که اتصال محدودي به شبکه هاي گاز دارد یا براي تولید نیرو به شدت به گاز وابسته

هستند ، وجود خواهد داشت این مقررات کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را ملزم می کند برنامه هاي اضطراري ملی خود را تا پایان سپتامبر به روز

کرده و هر دو ماه یک بار ، به کمیسیون اروپا گزارش کنند کمیسیون اروپا تا اوت سال 2023 به بازبینی این مقررات خواهد پرداخت بر اساس

گزارش پالتس ، کادري سیمسون ، کمیسیونر انرژي اتحادیه اروپا بر ضرورت همبستگی تاکید کرد در حالی که رابرت هابک ، وزیر اقتصاد آلمان ،

خاطرنشان کرد مصالحه و معافیتها در خصوص تقاضا براي گاز در تولید گاز یا براي کشورهاي عضوي که اتصال کمتري به شبکه هاي منطقه دارند

، ضروري است جریان گاز از نورد استریم 1 روز چهارشنبه پس از نصف شدن ظرفیت انتقال تا پایان روز ، اندکی کاهش پیدا کرد و به 24 75

میلیون کیلووات بر ساعت در مقایسه با 27 78 میلیون کیلووات ساعت در روز گذشته رسید بنا بر تصمیمات گازپروم که اوایل هفته جاري اعالم شد

، جریان گاز از نورد استریم 2 قرار است به 14 42 میلیون کیلووات ساعت کاهش پیدا کند که معادل 20 درصد از ظرفیت انتقال گاز در این خط لوله

خواهد بود بر اساس گزارش رویترز ، همزمان با کاهش انتقال گاز از نورد استریم 1 به 20 درصد ظرفیت این خط لوله ، رگوالتور گاز آلمان اعالم

مصرف گاز ، باید بیشتر تالش کنند کرد کمبود گاز همچنان قابل اجتناب است اما صنعت و مصرف کنندگان براي صرفه جویی در 
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ایسنا

1401/05/05
10:44

بنزین در جهان ایران رتبه دوازدهم مصرف 

 

بنزین در بنزین طی دو دهه گذشته سینوسی ولی افزایشی بوده و آمارهاي بین المللی نشان می دهد ایران دوازدهمین مصرف کننده  نمودار مصرف 

جهان است و در این مورد در حال رقابت با کشورهایی نظیر آمریکا ، چین ، روسیه ، هند و برزیل است که جمعیت چند برابر بیشتر از ما دارند .

 

اسداهللا قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور در گفت وگو با ایسنا ، با بیان این مطلب ، اظهار کرد : دولت ها در مقاطعی با اجراي طرح هاي

سهمیه بندي توانسته اند مصرف را کنترل کنند ولی این مورد موفقیت طوالنی مدت نداشته و تقاضا براي مصرف با سیر صعودي همراه بوده است و

کارشناسان دالیل مختلفی را براي این مورد اعالم می کنند . وي ادامه داد : طی 10 سال گذشته و به طور میانگین حدود 20 میلیون لیتر در روز

سوخت کشور علی بنزین صورت گرفته که این رقم دو برابر مصرف کنونی کشوري مانند ترکیه است جالب تر آنکه جایگاه هاي  رشد در مصرف 

بنزین ، به لحاظ سودآوري رتبه صدم را دارند ، یعنی سیاستگذاري ها به شکلی بوده است که همه از تولید تا رغم رتبه باال در توزیع و مصرف 

توزیع و مصرف ناراضی بوده اند 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده هاي نفتی کشور ، با بیان اینکه امروزه دولت نه تنها به بهاي خالص

سوخت ، یارانه پرداخت می کند ، بلکه این مورد را درباره پرداخت هزینه هاي حمل و توزیع نیز انجام می دهد ، گفت : این هزینه ها هر سال

مانند سایر کاالها در قیمت براي اخذ از مردم لحاظ نمی شود ، همین امر موجب شده دولت ها در پرداختن هزینه هاي بخش خصوصی فعال در

حمل و توزیع انقباضی رفتار کنند که موجب مشکالت فراوان شده و درواقع شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و تدبیر اصالح امور با بررسی

دقیق واقعیات اقتصادي کشور به طوري که مردم و به خصوص اقشار کم درآمد آسیب نبینند ، می تواند راهگشا باشد . قلیزاده ادامه داد : مصرف

بنزین طی این سال ها عامل مهمی در افزایش مصرف و زیان هاي دیگر بوده که پیوسته باالي خودروها ، تثبیت نسبی قیمت ها و کیفیت متغیر 

مسئوالن با تردید به اصالح روندها نگریسته اند و روال موجود هم به زیان مردم و هم به زیان دولت و بخش خصوصی بوده است 

بنزین ، قیمت هاي بین المللی و نرخ ارز را مطرح می کنند هم درست نیست چراکه به گفته وي البته اینکه برخی کارشناسان در بحث قیمت 

سوخت استفاده کرد و واقعیات سوءمدیریت اقتصادي سالیان قبل و کاهش ارزش پول ملی را نمی توان به عنوان ابزاري براي رشد قیمت 

اقتصادي و بومی کشور باید مالك تصمیم گیري باشد . انتهاي پیام
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شانا

1401/05/05
10:20

بنزین کشور به بیش از بنزین کشور/میانگین مصرف روزانه  افزایش 14 درصدي مصرف 
100 میلیون لیتر رسید

 

بنزین به صورت میانگین در کشور در چهار ماه سال مدیر برنامه ریزي شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی از توزیع روزانه بیش از 100 میلیون 

1401 خبر داد .

افشین مهدوي در این باره به خبرنگار شانا گفت : از یکم فروردین ماه سال 1401 تا پایان تیرماه امسال به طور میانگین روزانه 100 میلیون و 900

بنزین در کشور توزیع شده است وي افزود : میانگین توزیع روزانه نفت گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین تا 31 تیرماه امسال هزار لیتر 

روزانه 107 میلیون و 600 هزار لیتر بوده است 

بنزین کشور در سال 1400 ، حدود 87 میلیون لیتر بود که این عدد حاکی از افزایش حدود 14 درصدي به گزارش شانا ، میانگین مصرف روزانه 

بنزین کشور در بازه زمانی ابتداي فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (1400) در کشور است .   مصرف 

مصرف انرژي در کشور از جمله اولویت هایی است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده بهینه سازي  مدیریت و 

بنزین در هاي نفتی ایران در صدر برنامه هاي خود قرار داده است ، اما کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره کننده مصرف 

سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است . کد خبر 459975 سبد 
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نعل وارونه براي رفع کمبود انرژي

مصرف انرژي در کارخانه هاي سیمان را کاهش دهند نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در صددند با تصویب طرحی ، 

مصرف انرژي در کارخانه هاي سیمان را کاهش دهند براي کشوري چون ایران نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در صددند با تصویب طرحی ، 

مصرف انرژي یکی از اصولی ترین و منطقی ترین که مزیت انرژي در آن یکی از مهمترین مزایاي جاري محسوب می شود ، بی تردید کاهش 

اقداماتی است که می تواند صورت گیرد خصوصًا آنکه ایران با وجود حضور در میان بزرگترین دارندگان ذخایر انرژي ، با محدودیت جدي انرژي

براي مصرف صنایع در شرایط کنونی روبروست و ناگفته پیداست که این محدودیت می تواند به عاملی بازدارنده براي توسعه صنعتی ایران در آینده

بهینه سازي صنایع بر مبناي آمار ، ارقام و مفروضات واقعی است چرا بدل شود آنچه در این میان اهمیت دارد ، تدوین طرح ها و برنامه ها با هدف 

که در صورت تدوین برنامه بر پایه داده هاي اشتباه ، نه تنها هدف اصلی محقق نخواهد شد بلکه صنایع ایران را به بیراهه خواهند برد 

مصرف انرژي در کارخانه هاي سیمان" تاکید شده است برابر محاسبات اولیه بهینه سازي در مقدمه طرح نمایندگان مجلس موسوم به "طرح 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، براي تولیدهر تن سیمان در کشور به طور متوسط 115 متر مکعب گاز طبیعی و 120 کیلووات برق مصرف می

شود . بحث اصلی و شاید انحراف در تصمیم گیري از همین نقطه آغاز می شود 

مصرف انرژي الکتریکی براي تولید هر تن سیمان به طور متوسط 120 کیلووات برق اعالم شده است که بررسی ها نشان می دهد در حالی میزان 

میزان مصرف برق در خطوط جدید تولید سیمان کشور که از باالترین استانداردهاي اروپایی برخوردارند ، حداکثر 95 کیلووات ساعت به ازاء هر تن

سیمان و همچنینمیزان برق مصرفی کارخانه هاي قدیمی نیز در باالترینمیزان مصرف حدود 110 کیلووات ساعت به ازاء هر تن سیماناست . در حال

حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور در 76 کارخانه و 99 کوره فعال ، حدود 88 7 میلیون تن سیمان در سال است کهبالغ بر 70 درصد این خطوط در

دو دهه اخیر در مدار تولیدقرار گرفته اند این کارخانه هاي جدید غالبًا از شرکت هایصاحب نام اروپایی خریداري شده و داراي مدرنترین و پیشرفته

ترین تجهیزات با آخرین استانداردهاي روز دنیاهستند و تنها سی درصد خطوط قدیمی می باشند که حتی این خطوط نیز چنین مصرف برقی را دارا

نیستند در طرح ارائه شده برخی از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی ، تاکید شده است که مطابق با استانداردها و الگوهاي جهانی ، مصرف

مصرف گاز در این واحدها برابر با سی و پنج درصد کاهش یابد این در حالی است که میزان برق در کارخانجات سیمان باید بیست و پنج درصد و 

مصرف برق در واحدهاي سیمانی در ایران به هیچ وجه چنین انحرافی را از استانداردهاي جهانی ندارد نگاهی به برخی آمارها در این حوزه ، صحت

این ادعا را نشان می دهد در سال 1400 کل کلینکر تولیدي کشور حدود 72 میلیون تن و کل سیمان تولیدي کشور 62 7 میلیون تن بوده استکه از

این میزان ، بالغ بر 70 درصد آن توسط خطوط با تکنولوژیروز و مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی و 30 درصدمابقی توسط خطوط قدیمی

مصرف تولید گردیده است بنابراین با لحاظ نمودن نسبت انرژي مصرفی در هر دو نوع خطوط جدید و قدیم و میزان تولید هر یک در سال 1400 ، 

انرژي حرارتی(گاز طبیعی) ، برا ي تولید هر تن کلینکر ،
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در خطوط جدید 95 مترمکعب و در خطوط قدیم 110 متر مکعب بوده که متوسط انرژي حرارتی مصرف شده را به 99 5 متر مکعب به ازاي هر تن

کلینکر می رساند همچنین متوسط انرژي الکتریکی مصرفی با احتساب نسبت تولید در خطوط جدید و قدیمی به ازاء هر تن سیمان حدود 103 کیلو

مصرف گاز سی و پنج وات ساعت بوده است لذا ارقام اعالم شده در خصوص اینکه میزان مصرف برق در واحدهاي سیمانی بیست و پنج درصد و 

درصد باالتر از استانداردهاي روز دنیاست صحیح نمی باشد و مبناي واقعی و علمی ندارد 

مصرف انرژي را در واحدهاي تولیدي سیمان اجرایی نموده و مصرف برق بهینه سازي  نمایندگان مجلس در صدد هستند با تصویب این طرح ، 

و گاز در کشور را دستخوش کاهش کنند تا بلکه در زمستان و تابستان ، واحدهاي تولیدي سیمان با قطع گاز و برق روبرو نباشند و پیش بینی می

مصرف انرژي ، نزدیک به 2 . 7 هزار مگاوات برق و در حدود 2 5میلیارد متر مکعب گاز در سال صرفه جویی می کنند که از محل این بهسازي

شود اما همان طور که توضیح داده شد ، این محاسبات براساس مفروضاتی غیرواقعی صورت گرفته است و در نتیجه اجراي این طرح ، چنین هدفی

را محقق نخواهد کرد و حتی می تواند مشکالت صنعت در ایران به طور عام و صنعت سیمان را به طور خاص دوچندان نماید در این مسیر شاید

کماکان راه حل سرمایه گذاري در صنعت برق و افزایش ظرفیت تولید بهترین راه حل باشد تا نه تنها مشکل عمده صنعت سیمان در زمستان و

تابستان را برطرف نماید بلکه گره از مشکالت عدیده صنعت سیمان و سایر صنایع نیز باز کند بی تردید چنین اقدامی در راستاي تحقق منویات مقام

معظم رهبري براي افزایش ظرفیت تولید در کشور و خوداتکایی و بی اثر کردن تحریم ها نیز خواهد بود در انتها پیشنهادات به شرح ذیل خطاب به

مصرف انرژي در صنعت سیمان ، تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند اولین بهینه سازي  نمایندگان محترم مجلس ارائه می گردد تا در جهت 

مصرف انرژي در تولید سیمان کاهش یابد ، فرهنگ سازي براي مصرف سیمان هاي آمیخته است  پیشنهاد براي اینکه میزان 

بر اساس مطالعات صورت گرفته و نیز تجربیات موفق کشورهاي صاحب نام در حوزه تولید سیمان ، تولید سیمان هاي آمیخته با متوسط 45 درصد

گازهاي گلخانه اي می گردد .   مصرف انرژي را کاهش داده و از همه مهمتر موجب کاهش معنادار انتشار  افزودنی ، حدود 25 درصد 

سوخت جایگزین در کارخانه هاي تولید سیمان است که با فراهم شدن بستر الزم و نیز پیشنهاد دوم در این راستا ، استفاده از RDF به عنوان 

سوخت صرفه جویی خواهد شد . در پایان نیز مشارکت فعال سازمان ها و نهادهاي مسئول ، با اجرا شدن این طرح بالغ بر 20 درصد در مصرف 

سوخت هاي جایگزین و سایر راهکارهاي اجرایی می باید اشاره کرد استفاده از سیستم هاي بازیافت انرژي حرارتی (WHR) ، انرژي هاي پاك و 

تواند کار ساز و گره گشا باشد نائب رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان 223223 کد خبر 1655429
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گرانی منابع انرژي چطور اقتصاد جهان را زیر و رو می کند؟/شوك انرژي در قلب افزایش
تورم

 

سوخت هاي فصل تجارت بحران انرژي که امروزه در جهان مشاهده می شود یادآور این است که جهان به رغم پیشرفت هاي تکنولوژیکش هنوز به 

فسیلی وابسته است.

سوخت فصل تجارت بحران انرژي که امروزه در جهان مشاهده می شود یادآور این است که جهان به رغم پیشرفت هاي تکنولوژیکش هنوز به 

هاي فسیلی وابسته است بخوانید تا ببینید ابعاد این شوك انرژي تا چه حد گسترده است آینده نگر درست در زمانی که جهان داشت درباره استفاده از

سوخت هاي فسیلی را در نقاط انرژي سبز جدي می شد و آینده جدیدي را براي خود تصور می کرد ، اتفاقی افتاد که دوباره وابستگی شدید به 

مختلف دنیا رقم زد : حمله روسیه به اوکراین ترکیب این حمله با فشارهایی که جهان در دوران پاندمی کرونا و نوسانات قیمت نفت ناشی از آن

متحمل شده بود عمال روند تمرکز روي انرژي هاي سبز را از بین برد در نیمه اول سال 2022 شاهد افزایش پنجاه درصدي قیمت نفت بودیم و

هنوز هم ثباتی در این بازار مشاهده نمی شود این شوك انرژي در قلب افزایش تورمی قرار داشت که باعث دردسرهاي سیاسی زیادي در سراسر دنیا

نیز شد همین دو سال پیش و در اوج بحران کرونا و تاثیرش بر اقتصاد جهانی بود که قیمت قراردادهاي آتی نفت آمریکا به زیر صفر رسید یک سال

بعد ، قیمت ها به دوران پیش از پاندمی کرونا برگشت و تقاضا هم رو به افزایش بود اما وقتی موج تحریم هاي آمریکا و متحدانش علیه روسیه

(منبع ده درصد از نفت دنیا و منبع بسیاري از کاالهاي مهم دیگر مثل گندم ، کود و نیکل) آغاز شد ، تمام معادالت دوباره عوض شد مقصد بیش از

نیمی از صادرات نفت روسیه عمال کشورهاي عضو اتحادیه اروپا هستند اما بازار انرژي جهانی است؛ پس تغییرات در عرضه و تقاضا در کل جهان

حس می شود در این میان کدام طرف بیش از بقیه از این وضع آسیب دید؟ مصرف کنندگان احتماال بدترین شرایط را تجربه کردند؛ چون پایین

مصرف انرژي برایشان بسیار سخت است در انگلیس ، هشدار داده شده که احتمالش هست که هزینه هاي خانوار به دلیل افزایش قیمت آوردن 

انرژي تا ماه اکتبر به میزان 42 درصد افزایش پیدا کند این یکی از بزرگ ترین ضرباتی است که از دهه 1950 میالدي تاکنون بر خانوارهاي

سوخت مصرفی حتی با سرعتی بیشتر از قیمت نفت خام باال انگلیسی وارد خواهد شد این در حالی است که در بخش هاي زیادي از جهان قیمت 

بنزین به شدت گران شده و در ماه ژوئن قیمت متوسطش در هر گالن به 5 دالر رسید که براي تابستان اصال قیمت رفته است مثال در آمریکا 

خوبی نیست نتیجه اش هم افزایش تورمی است که دنیا در چند دهه اخیر با این شدت تجربه اش نکرده بود افزایش قیمت انرژي درواقع نیمی از

گرانی هاي اصلی در اقتصادهاي پیشرفته جهان را تشکیل می دهد جدا از مسئله گرانی ، این نگرانی هم وجود دارد که مدارهاي نیروي جهان که

مدتهاست به خاطر تغییرات اقلیمی تحت فشار قرار داشتند حاال حتی وضعیت آسیب پذیرتري هم پیدا کنند ممکن است این شرایط به قطعی برق

گسترده بیانجامد و تبعات زیادي در عرصه اقتصاد باقی بگذارد در این میان به نظر می رسد که نشانه اي از توقف سریع جنگ در اوکراین وجود

ندارد و بنابراین حل شدن بحران کنونی انرژي در جهان نیز با سرعت زیادي انجام نخواهد گرفت امیدها به ا
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فزایش تولید نفت به نتیجه رسیده است اما به هر حال گرانی نفت ادامه دارد بحران امروزي انرژي و شوك آن در بازارهاي جهانی را شاید بتوان با

دو شوك معروف نفتی در تاریخ مقایسه کرد : اولی در دوران درگیري اعراب و اسرائیل در سال 1973 بود که باعث شد بسیاري از تولیدکنندگان نفت

از فروش نفت به کشورهاي حامی اسرائیل سرباز بزنند شش سال بعد هم انقالب ایران بود که باعث شد هفت درصد از عرضه نفت خام در جهان

کم شود اما در آن زمان تفاوت هایی با وضع امروزي مشاهده می شد مهم ترین تفاوت اکنون با آن موقع این است که رشد اقتصادي جهانی به

اندازه سابق (یا درواقع به اندازه دهه 1970 میالدي) به نفت وابسته نیست همچنین استفاده از روش هایی مثل فراکینگ باعث شده آمریکا

تولیدکننده بزرگی در حوزه نفت و گاز باشد و وابستگی اش به بازار جهانی کم تر از دهه 1970 باشد 

با این حال ، بحران و شوك انرژي که امروزه در جهان مشاهده می شود درواقع یادآور این است که جهان به رغم پیشرفت هاي تکنولوژیکش هنوز

سوخت هاي سنتی تامین کند . این وضعیتی سوخت هاي فسیلی وابسته است و باید بیش از سه چهارم از انرژي مورد نیاز خود را از طریق  به 

است که دهه ها ادامه داشته است و حتی سرمایه گذاري بسیاري از کشورها و شرکت ها در سراسر دنیا در انرژي هاي جایگزین پذیر و سبز هم

نتوانسته است این مشکل را مرتفع کند و حتی حاال این سرمایه گذاري ها کمرنگ هم شده اند با این اوصاف ، شوك انرژي در بازارهاي جهانی

فعال ادامه خواهد داشت چرا باید خواندبحران انرژي که امروزه در جهان مشاهده می شود یادآور این است که جهان به رغم پیشرفت هاي

سوخت هاي فسیلی وابسته است بخوانید تا ببینید ابعاد این شوك انرژي تا چه حد گسترده است تکنولوژیکش هنوز به 
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مصرف انرژي فرانسه و تدابیر جدید براي صرفه جویی در 

 

مصرف انرژي ممنوعیت باز بودن در مراکز تجاري داراي تهویه مطبوع را اعمال کرده تهران ایرنا مقامات فرانسه در اقدامی جدید براي صرفه جویی در 

اند .

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه فرانسوي لیبراسیون ، نگرانی از کمبود انرژي مقامات فرانسه را به اتخاذ تدابیر بی سابقه اي واداشته که هدف

اصلی آن صرفه جویی است در تازه ترین اقدام فروشگاه ها و مراکز خریدي که تهویه مطبوع دارند موظف هستند درب اصلی را ببندند و در غیر

اینصورت با جریمه 150 یورویی مواجه می شوند در حالی که فرانسه با موج گراي بی سابقه و طوالنی باالي 40 درجه مواجه است ، با این قانون

دیگر فروشگاه ها و مراکز خرید هم نمی توانند کمی از هواي مطبوع فضاي داخلی را به خیابان بفرستند شهرداري پاریس این قانون را روز جمعه

تصویب و روز اجراي آن را امروز (دوشنبه/25 ژوئیه) اعالم کرد «آن ایدالگو» شهردار پاریس این قانون را به منظور مقابله با «مصرف بی رویه» در

واکنش به «تبعات گرمایش زمین و لزوم صرفه جویی در انرژي در دوره کنونی» حمایت و رستوران و کافه هاي داراي فضاي باز بیرونی را از اجراي

آن مستثنی کرد در را فشار دهید/ فروشگاه باز و کولر روشن است این قانون که پلیس پاریس مسئول نظارت بر اجراي آن است می تواند با مخالفت

برخی از مراکز خرید مواجه شود چرا که فروشگاه هایی با درهاي گشوده بیشتر مشتري را جلب می کند احتمال امتناع از اجراي این قانون دلیل

تعیین جریمه نقدي 150 یورویی براي متخلفان ، عنوان شده است عالوه بر پایتخت ، این قانون در سه شهر دیگر لیون ، بورژان برس و بوزانسون

محیط زیست ، گفت : این یک تصمیم عاقالنه به نفع زمین و به نیز به اجرا درآمده است «گرگوري دوسه» شهردار لیون متعلق به احزاب طرفدار 

نفع همه ماست وي همچنین مغازه داران را به خاموش کردن ویترین ها زودتر از ساعت معمول و روي آوردن به استفاده از المپ هاي کم مصرف

فراخواند قانون بسته شدن درب مراکز خرید داراي تهویه مطبوع پیشتر در کنوانسیون شهروندي براي آب و هوا پیشنهاد شده بود اما فرمان دولتی

براي اجراي ان صادر نشده بود اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و تحریم هایی که در واکنش به آن علیه روسیه وضع کرده است ، با مساله احتمال

مصرف انرژي رفته است کمبود انرژي در فصل سرد مواجه است و به همین دلیل به سمت اتخاذ تدابیر ویژه براي صرفه جویی در 
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سوخت هاي فسیلی گرماي طاقت فرسا ، نتیجه استفاده از 

 

محیط زیست می شود ، فصل تجارت گرم شدن کره زمین دیگر یک مشکل نیست ، بلکه یک واقعیت است که نتیجه اش منجر به از بین رفتن 

سوخت هاي فسیلی است. بررسی ها نشان می دهد این گرماي طاقت فرسا نتیجه استفاده از 

محیط زیست می شود ، فصل تجارت گرم شدن کره زمین دیگر یک مشکل نیست ، بلکه یک واقعیت است که نتیجه اش منجر به از بین رفتن 

سوخت هاي فسیلی است گرم شدن کره زمین دیگر یک مشکل نیست ، بلکه بررسی ها نشان می دهد این گرماي طاقت فرسا نتیجه استفاده از 

محیط زیست می شود مارك بوکانن اخیرًا به بهانه تجمع صورت گرفته در پاریس مقاله اي یک واقعیت است که نتیجه اش منجر به از بین رفتن 

در وب سایت آمریکایی بلومبرگ منتشر کرده است که می گوید دماي هوا در فرانسه در این هفته به 108 درجه فارنهایت (42 2 درجه سانتیگراد)

رسیده است که حدود 36 درجه فارنهایت باالتر از میانگین فصلی است و در لندن نیز به 104 درجه فارنهایت (40 درجه سانتیگراد) رسیده است که

یک رکورد شکنی نسبت به سال 2019 ، است از طرف دیگر شاهد آتش سوزي شدید جنگل ها در سراسر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال ، یونان ، ترکیه و

ده ها ایالت ایاالت متحده هستیم که این آتش سوزي ها شرایط آب و هوایی را نگران کننده کرده است پس از توافقنامه پاریس در سال 2015 ،

گازهاي گلخانه اي را 50 درصد از سطح سال 2005 کاهش دهد و تا سال 2050 به انتشار ایاالت متحده قول داد تا سال 2030 میزان انتشار 

خالص صفر برسد ، و بسیاري از کشورهاي دیگر نیز وعده هاي مشابه یا بلندپروازانه تري دادند 

سوخت فسیلی «سرگردان» را آغاز می کردند؛ اگر می خواستیم آینده قابل زندگی داشته باشیم ، بازارهاي مالی باید کاهش ارزش دارایی هاي 

"Nature Climate Cheng" یک مجله علمی است که ماهانه منتشر می شود در این نشریه که اخیرًا منتشر شده است آمده ارزش فعلی

دارایی هاي نفت و گاز هنوز بیش از یک تریلیون دالر است و عمدتًا متعلق به سرمایه گذاران خصوصی در کشورهاي OECD است . نویسنده با

اشاره به اینکه به نظر می رسد بازارها چندان کارآمد نیستند و سرمایه گذاران تا کنون شوك وحشتناکی را که در آینده شاهد خواهند بود نادیده

گرفته اند ، از واقعیت آن چیزي که در حال رخ دادن است متعجب است او بر این باوراست که دولت ها بر اساس تعهدات اقلیمی خود عمل خواهند

گازهاي گلخانه اي در جهان همچنان بی کرد و واقعًا چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ علیرغم کلمات شگفت انگیز بی شماري ، انتشار 

وقفه در حال افزایش است نویسنده اشاره کرده است که احتمال سومی نیز وجود دارد که شاهد آن فروپاشی چشمگیر اخیر قوانین آب و هوایی در

سناي ایاالت متحده است 

جو مانچین ، سناتور دموکرات ، که سرمایه گذاري هنگفتی در عملیات زغال سنگ کرده است ، موازنه را با سیاست قوي تر آب و هوایی تغییر داده

سوخت فسیلی و سرمایه گذاران آنها است ، و البته 50 سناتور جمهوري خواه به او پیوستند ، و خاطرنشان کردند که ممکن است این شرکت هاي 

سوخت هاي فسیلی بر آینده تأثیر باشند به ویژه برخی از گروه هاي قدرتمند با گسترده تر . نفوذ آنها امیدوارند با متورم نگه داشتن ارزیابی هاي 

سوخت هاي فسیلی براي تأثیرگذاري بر بازارها ، تشویق سرمایه گذاري بگذارند آنها اضافه کردند که ممکن است که اعتماد مداوم به دارایی هاي 

سوخت هاي فسیلی کافی باشد  بیشتر و در نهایت متقاعد کردن مردم براي انتظار استفاده مداوم از 

در واقع ، نویسنده می گوید ، آزار دهنده است اما این ایده بیشتر از آن چیزي است که در ابتدا تصور می شود ،
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زیرا رتبه بندي باال انتظاراتی را ایجاد می کند که به راحتی می توان به آنها دست یافت و به دولت ها اجازه می دهد از انجام هر کاري دوري کنند

یا به طور کلی مسیر عملی را دنبال کنند که براي رهبران سیاسی کمترین دردناك است ، همانطور که سیاستمداران می توانند این کار را انجام دهند

سوخت فسیلی منجر به شکست در انتخابات یا ناآرامی اجتماعی خواهد شد  . متقاعد شده است که تقاضاي کمتر براي 

سوخت سوخت هاي فسیلی را یک سرمایه گذاري عمده بدانند ، یارانه بیشتري به ذخایر  این نویسنده خاطرنشان کرد هر چه بیشتر مردمی که 

سوخت فسیلی بیشتر در دارایی هاي واقعی سرمایه گذاري خواهند کرد و پس از آن عقب نشینی دولت ها فسیلی تعلق می گیرد و شرکت هاي 

دشوار خواهد بود . زیرا پول و سرمایه بیشتري در خطر خواهد بود 

بدتر این است که افراد کمتري در جایگزین هاي انرژي سرمایه گذاري کرده اند ، مانند انرژي هاي تجدید پذیر ، که پس از آن حمایت البی ضعیف

سوخت هاي فسیلی با نرخ هاي ناسازگار با کاهش اثرات تري را جلب می کند ، و نتیجه نهایی این است که همه ما همچنان به استفاده از 

تغییرات آب و هوایی ادامه می دهیم . صرف نظر از عواقب وخیم رو به رشدي که می تواند به ارمغان آورد
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«ابتکار» از بحران انرژي و تورم در قاره سبز گزارش می دهد/آزمون مرگ و زندگی براي

اتحادیه اروپا

 

گروه بین الملل چند روز قبل پائولو جنتیلونی ، کمیسر اقتصادي اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورونیوز انگلیسی گفت : قطع کامل گاز

روسیه به اروپا ما را با واقعیت بسیار بدي روبرو می کند؛ پیش بینی می کنیم تورم در سه ماهه سوم سال جاري به اوج خود برسد.

گروه بین الملل چند روز قبل پائولو جنتیلونی ، کمیسر اقتصادي اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورونیوز انگلیسی گفت : قطع کامل گاز

روسیه به اروپا ما را با واقعیت بسیار بدي روبرو می کند؛ پیش بینی می کنیم تورم در سه ماهه سوم سال جاري به اوج خود برسد این بحران در اروپا

با وقوع جنگ اوکراین و تحریم هاي روسیه از سوي غرب آغاز شده و به گفته کارشناسان تبعات و پیامدهاي آن روز به روز براي کشورهاي اروپایی

گسترده تر می شود در این رابطه روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی آورده است : هفته گذشته بحران هاي چند جانبه به قاره اروپا هجوم

آوردند تا تاب آوري اتحادیه اروپا را مورد آزمایش قرار دهند روسیه در تالش است تا با محدود کردن عرضه گاز طبیعی به بلوك اروپایی وحدت آن

را در هم بشکند در عین حال ، افزایش تورم به دوران نرخ هاي بهره منفی پایان می دهد و خطر شکست اقتصاد منطقه یورو را افزایش خواهد داد

تحریم هاي وضع شده عیله روسیه به بلوك اروپایی ضربه زده است ، زیرا اقتصاد هاي آن بلوك در هم تنیده شده اند به گفته مقام هاي اتحادیه

اروپا ، جاه طلبی مسکو در دستکاري عرضه گاز این است که اتحاد پایدار اتحادیه در حمایت از اوکراین را دچار چنددستگی و انشقاق سازد و تحریم

هایی را که به اقتصاد روسیه آسیب می زنند را در جهتی معکوس قرار دهد این نبرد در زمستان سال جاري به اوج خود می رسد با این احتمال

تاریک که بخش هاي بزرگی از صنایع اروپایی مجبور به تعطیلی به دلیل کمبود انرژي و در بدترین حالت خاموشی مجدد براي مصرف کنندگان

شوند تالش هاي روسیه به تورم باال دامن می زند که بانک مرکزي اروپا را بر آن داشت تا نرخ بهره خود را تا نیم درصد افزایش دهد بانک مرکزي

اروپا با نگرانی از این که پایان نرخ هاي بهره منفی باعث افزایش تنش ها بین اقتصاد هاي ضعیف تر و قوي تر می شود ابزار سیاست جدیدي را با

هدف محافظت از بدهکارترین اعضاي بلوك به ویژه در جنوب اروپا در برابر افزایش هزینه هاي استقراض اعالم کرد با این وجود ، این ابزار براي

محافظت از کشور ها در برابر فشار هاي نرخ بهره ناشی از خطرات سیاسی در داخل آن کشور ها طراحی نشده است در ایتالیا دومین کشور بدهکار

بلوك اروپایی پس از یونان «ماریو دراگی» نخست وزیر که در بحبوحه سیاست هاي ناهموار ایتالیا به عنوان سنگري از ثبات قلمداد می شد روز

پنجشنبه استعفاي خود را ارائه کرد اروپا در آستانه رکودهمه این موارد در حالی رخ می دهند که داده هاي جدید در روز جمعه حاکی از آن هستند که

اروپا ممکن است در آستانه رکود باشد اتحادیه اروپا پیش از این بحران هاي پیاپی را پشت سر گذاشته است مشکالت بدهی یونان در سال 2010

میالدي به آزمونی براي بقاي کل منطقه یورو تبدیل شد که حل آن سال ها به طول انجامید در اواسط دهه گذشته ، موج مهاجرت عمدتا از

خاورمیانه و آفریقا همبستگی این بلوك را مورد آزمایش قرار داد ، زیرا دولت ها در تالش بودند تا بار را به طور مساوي بین جنوب و شمال تقسیم

کنند 

به گزارش فرارو در ادامه این گزارش آمده است : اخیرا شیوع کووید تهدیدي بود که نشان می داد کشور هاي فقیرتر را سخت تر از کشور هاي

ثروتمندتر تحت تاثیر قرار می دهد تا زمانی که آلمان و سایر کشور هاي اروپایی مقاومت پیشین خود را در برابر یارانه دادن به همسایگان کم

درآمدتر اروپایی کنار گذاشتند و صندوق 750 میلیارد یورویی وام ها و کمک هاي بالعوض را براي کمک به آن کشور ها تاسیس نمودند . برخالف

برخی از بحران هاي گذشته ،
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اتحادیه اروپا داراي مزایایی است در وهله نخست در بحران انرژي خطراتی را شناسایی کرده که پس ازعدم پرداخت بدهی هاي یونان در سال

2010 میالدي به کندي شناسایی کرده بود «اورسوال فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه هنگام رونمایی از بسته پیشنهادي درنظر

گرفته شده گفت : «خواه قطع گاز روسیه نسبی و موقتی باشد یا قطع کامل اروپا باید آماده باشد» این پیشنهاد ها شامل کاهش داوطلبانه 15

مصرف گاز طبیعی است که در صورت عدم موفقیت اقدامات داوطلبانه می تواند اجباري شود قرار است وزراي انرژي در نشستی در روز درصدي 

سه شنبه در مورد این پیشنهاد بحث کنند این طرح نیازمند تصویب حداقل 15 کشور از 27 کشور عضو بلوك است که دست کم 65 درصد از

جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند فون در الین گفت : «بدترین دشمن ما تکه تکه شدن است » در چنین حالتی دولت ها می توانند انتقال

انرژي به سایر کشور ها را مسدود کنند که منجر به نابرابري بزرگ در نتایج اقتصادي می شود و راهبرد آشکار «والدیمیر پوتین» براي برانگیختن

دولت هاي اروپایی علیه یکدیگر و کاهش حمایت از اوکراین و تحریم ها را تایید می کند مقابله با این تهدید ادامه حمایت گسترده اروپا از اوکراین و

این باور است که بحران کامال توسط کرملین ایجاد شده است اعتقادي که اگر روسیه به طور کامل عرضه گاز طبیعی را قطع کند تشدید خواهد شد

«دیوید اوسالیوان» مدیرکل انستیتو امور بین الملل و اروپا در دوبلین که سفیر سابق اتحادیه اروپا در ایاالت متحده بوده می گوید : «من فکر می

کنم این موارد شواهدي هستند که نشان می دهند اجماع به طور قابل توجهی به خوبی در میان کشور هاي اروپایی در حال پیشرفت است اوکراین

باید مورد حمایت قرار گیرد و ما نمی توانیم با پوتین سازش هاي بدي داشته باشیم این اجماع کشور هاي اروپایی است تنها استثنا در این مورد می

تواند مجارستان باشد که وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه در مسکو و در تالش براي خرید گاز طبیعی بیش تر بود» «یان برمر» مدیر شرکت

مشاوره گروه اوراسیا می گوید : «عامل دیگر در سمت اتحادیه اروپا زمان است پوتین به خوبی می داند که اهرم فشار او کوتاه مدت است اگر پوتین

صادرات اروپایی خود را به طور ناگهانی تعطیل کند روسیه نفوذ خود را از دست می دهد ، اما اگر پوتین بنشیند و منتظر بماند تا آلمان و دیگر کشور

هاي اروپایی منابع دسترسی خود به انرژي را تنوع بخشند نیز نفوذ روسیه از بین خواهد رفت» آلمان؛ موضوع کلیدي براي کشورهاي اروپاییآلمان

کشوري است که بیش تر در معرض بحران انرژي قرار دارد و آسیب پذیري آن نتیجه مستقیم سیاست هایی بوده که طی دو دهه گذشته در پیش

گرفته است آلمان با افزایش وابستگی انرژي به مسکو (تا زمانی که سیاست خود را در اوایل سال جاري تغییر نداد) و سایر منابع انرژي از جمله

نیروگاه هاي هسته اي را تعطیل کرد تالش کرد تا پوتین را نزدیک به خود نگه دارد براي کشور هاي اروپایی این امري کلیدي است که ببینند

آلمان که مرکز اصلی انتقال و ذخیره سازي گاز است تا چه میزان گاز طبیعی را براي خود نگه می دارد اقتصاددانان «دویچه بانک» می گویند

صادرات مجدد گاز از آلمان یک عامل تعیین کننده است و این که آیا گاز آن تمام شود بستگی به میزان گازي دارد که روسیه ارسال می کند برلین

ممکن است خود را در موقعیت دشوار تصمیم گیري در مورد حفظ صنایع خود یا ارسال گاز به همسایگان نیازمند ببیند دولت هاي جنوب اروپا مانند

اسپانیا ، پرتغال و یونان ، که در طول بحران منطقه یورو بار ها از سوي برلین به ولخرجی متهم شده بودند به سرعت اشاره کردند که اکنون از آنان

مصرف انرژي مقاومت هاي وجود دارد و لهستان خواسته می شود تا بهاي انتخاب هاي آلمان در زمینه انرژي را بپردازند در مقابل طرح کاهش 

گفته که با طرح کمیسیون اروپایی مخالف است اکنون آلمان خود یکی از کشور هایی است که در معرض این تغییر وضعیت قرار گرفته است «دیوید

اوسالیوان» می گوید : «من تعجبی نمی کنم که به طور مشخص کشور هایی که در طول بحران مالی از سوي برلین سرزنش می شدند از وضعیت

فعلی اي که آلمان در آن قرار گرفته خوشحال نباشد نوعی شادي بدخواهانه با این وجود ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 3 ]

ابتکار

1401/05/03

تردید دارم که این امر در نهایت مانع راه حل مشترك اتحادیه اروپا شود» یکی از عوامل به نفع یک راه حل مشترك براي بحران انرژي اهمیت

آلمان براي سایر اقتصاد هاي بلوك است اگر صنعت آلمان به دلیل کمبود گاز سقوط کند اثرات موجی در بلوك و مناطق دورتر احساس می شود

«فرانس تیمرمن» معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که اگر کمبود گاز رخ دهد «این کمبود گاز روي تک تک کشور هاي

عضو تاثیر خواهد گذاشت ، زیرا عواقب جدي بر اقتصاد ما خواهد داشت و هیچ کس نمی تواند از این پیامد فرار کند» این کمیسیون اعالم کرد که

اگر از قبل اقدامی براي صرفه جویی در انرژي صورت نگیرد قطع کامل گاز روسیه در طول یک زمستان متوسط می تواند تولید ناخالص داخلی

بلوك را 0 6 تا 1 درصد کاهش دهد این کمیسیون افزوده است : «در شرایط زمستان سرد و در صورت آمادگی اروپا براي مواجهه با قطع گاز این

وضعیت می تواند تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط 0 9 تا 1 5 درصد کاهش دهد» 

خطر تکه تکه شدن بلوك اروپاییدر همین حال ، استراتژي بانک مرکزي اروپا براي جلوگیري از تکه تکه شدن بلوك می تواند بحث برانگیز باشد ،

زیرا به مقام هاي بانک مرکزي اروپا اختیارات گسترده اي براي خرید اوراق قرضه دولت هاي منطقه یورو می دهد و آن را به رویه ممنوعه تامین

مالی مستقیم پولی دولت ها نزدیک می کند . این موضوع احتماال چالش هاي قانونی را در بخش هایی از بلوك به ویژه آلمان ایجاد می کند به

گفته تحلیلگران ، سرمایه گذاران احتماال آزمایش خواهند کرد که بانک مرکزي اروپا چگونه ابزار جدید را به کار خواهد گرفت یک به اصطالح

محاکمه زودهنگام ممکن است در ایتالیا برگزار شود که با فروپاشی دولت ائتالفی خود در یک دوره عدم اطمینان سیاسی فرو رفته است این

وضعیتی است که بانک مرکزي اروپا قرار نیست با خرید اوراق قرضه آن را برطرف کند بحران سیاسی اي که منجر به استعفاي دراگی شد ممکن

است تالش هاي ایتالیا براي مقابله با تورم و کاهش احتمالی بلندمدت عرضه گاز از روسیه را پیچیده تر سازد رهبران احزاب احتماال در آستانه

انتخابات 25 سپتامبر بیش تر به تبلیغات انتخاباتی مشغول خواهند شد اگر برنده مشخصی وجود نداشته باشد برزخ سیاسی در ایتالیا ممکن است

ادامه خواهد یافت پس از آخرین انتخابات ملی در سال 2018 میالدي سه ماه به طول انجامید تا احزاب یک دولت ائتالفی تشکیل دهند در حالی که

دراگی به عنوان سرپرست باقی خواهد ماند احتماال محاسبات سیاسی احزاب مانع او خواهد شد ایتالیا در تامین منابع جایگزین گاز طبیعی بهتر از

بسیاري از همسایگان خود عمل کرده است دراگی از چندین کشور ، از جمله الجزایر منابع بیش تري دریافت کرده است و یک شرکت نیمه دولتی

دو تاسیسات گازي سازي مجدد و ذخیره سازي شناور خریداري کرده است در نمایشی از اهمیتی که دراگی براي این تالش قائل شده است او این

هفته در بحبوحه بحران سیاسی که منجر به استعفایش شد به الجزایر سفر کرد تا توافقی را امضا کند که دریافت گاز بی تر مورد نیاز ایتالیا از

همسایه خود در شمال آفریقا را تضمین می کند
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واحد مرکزي خبر
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بیشترین یارانه انرژي جهان در ایران پرداخت می شود

 

مصرف بهینه انرژي برق در خانواده ها گفت : ایران در تولید برق از به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکز قزوین ، فرح جمالزاده درهمایش مدیریت 

سوخت هاي گاز طبیعی رتبه چهارم و در زمینه فرآورده هاي نفتی رتبه هفتم جهانی را دارد و 95 درصد تولید برق در نیروگاه هاي حراتی با مصرف 

فسیلی مانند گاز طبیعی ، گازوئیل و مازوت صورت می گیرد.

 

مصرف بهینه انرژي برق در خانواده ها گفت : ایران در تولید برق به گزارش خبرگزاري صداوسیما مرکز قزوین ، فرح جمالزاده درهمایش مدیریت 

سوخت از گاز طبیعی رتبه چهارم و در زمینه فرآورده هاي نفتی رتبه هفتم جهانی را دارد و 95 درصد تولید برق در نیروگاه هاي حراتی با مصرف 

مصرف انرژي شرکت توانیر یادآورشد : در هاي فسیلی مانند گاز طبیعی ، گازوئیل و مازوت صورت می گیرد . رئیس گروه بهره وري و مدیریت 

ایام گرم سال الگوي برق 300 کیلو وات ساعت و در شرایط عادي 200 کیلو وات ساعت است که خوشبختانه در استان قزوین 65 درصد مشترکین

کمتر از الگوي مصرف و 12 درصد پر مصرف هستند و بیشتر از الگو ، مصرف دارند جمالزاده گفت : در کشورمان 86 میلیارد دالر یارانه انرژي

پرداخت شده که 19 درصد GDP را شامل می شود و سهم هر ایرانی در سرانه انرژي حدود یک هزار دالر است که رتبه اول پرداخت یارانه انرژي

در جهان را داریم 

مصرف انرژي در ایران نگران کننده است و در حال حاضر مصرف ما 60 درصد بیشتر از میانگین جهانی این کارشناس یادآورشد : باال بودن شدت 

براي تولید کاال و خدمات مشابه است وي گفت : مجموع مشترکین برق در کشور 38 میلیون و 600 هزار مشترك است و ساالنه نزدیک یک

میلیون مشترك جدید نیز به این مجموعه اضافه می شود که باید نیاز آن ها تامین شود . جمالزاده اضافه کرد : 80 درصد مشترکان برق کشور

خانگی ، 13 درصد تجاري ، 5 درصد عمومی ، 1 3 درصد کشاورزي و 7 دهم درصد نیز صنعتی هستند 

مصرف انرژي برق در ادارات حدود 14 هزار گیگابایت ، مصرف انرژي در ادارات نیز اظهارداشت : میزان  وي با اشاره به ضرورت کاهش 

مصرف گاز بالغ بر 1300 میلیون مترمکعب است که این ظرفیت موجود می تواند با برنامه ریزي و مشارکت کارمندان تا 50 درصد کنونی کاهش

مصرف انرژي شرکت توانیر بیان کرد : پیشنهاد می شود در هر اداره با تعیین یک مدیر انرژي ، بر نحوه یابد . رئیس گروه بهره وري و مدیریت 

مدیریت انرژي نظارت جدي شود  اجراي برنامه هاي کاهش مصرف و 

وي با اشاره به برخی راهکار هاي کاهش مصرف برق گفت : تنظیم دماي کولر هاي گازي بر روي 25 درجه سانتی گراد ، استفاده از دورپایین و کند

کولر هاي آبی ، استفاده از نور طبیعی روز و خاموش کردن المپ هاي اضافی و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو ، جاروبرقی ،

لباسشویی ، ظرفشویی در ساعات اوج بار 12 تا 18 و 20 تا 23 بعدازظهراز جمله راهکار هاي ساده اي است که شهروندان می توانند با توجه به آن

در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند . وي گفت : همچنین نگه نداشتن وسایل برقی نظیر تلویزیون و ماکروویو در حالت انتظار و خاموش کردن

آن در زمان هایی که استفاده نمی شود ، سرویس دوره اي وسایل برقی ، استفاده از المپ و چراغ ال اي دي ، استفاده از نور طبیعی در منازل و

ادارات از دیگر راه هاي کاهش مصرف برق است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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ایرنا
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بحران انرژي و اختالف ها؛ اروپا در جنگ اوکراین به زانو درمی آید؟

 

تهران ایرنا بحران انرژي ناشی از جنگ اوکراین لرزه به اندام اروپا انداخته است و تهدیدها از رکود اقتصادي همزمان با سهمیه بندي گاز نه تنها انسجام

اتحادیه اروپا را در 150 روز نخست جنگ در معرض آزمون قرار داده بلکه نگرانی طرف هاي غربی از واگذاري این نبرد پس از پنج ماه طاقت فرسا را

برانگیخته است .

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل روزنامه ال پائیس اسپانیا ، در 150 روز نخست جنگ اوکراین ، کشورهاي اتحادیه اروپا تالش کردند تا در برابر

حمله روسیه به اوکراین ، وحدت و قدرت خود به عنوان یک کل واحد را به نمایش بگذارند اما از این پس و به دنبال اعمال تحریم ها و اقدامات

محدودکننده متعدد و متنوع علیه مسکو ، اتحادیه اروپا مجبور است تا تدابیر استثنایی و بی سابقه اي را اتخاذ کند کشورهاي این مطرح ترین بلوك

مصرف انرژي و گاز و سهمیه اروپا براي نخستین بار در تاریخ اقداماتشان وادار شده اند تا براي جلب موافقت همه اعضا به منظور صرفه جویی 

بندي احتمالی گردهم آیند اکنون بروکسل بیم آن دارد که این دوره حساس ، وحدت اتحادیه اروپا را شکسته و نخستین شکاف هادر مواجهه با آنچه

به عنوان بحران انرژي و اقتصادي با پیامدهاي غیرقابل پیش بینی ظاهر شده است ، ایجاد شوند شوراي فوق العاده وزراي انرژي اتحادیه اروپا سه

مصرف انرژي را تعیین تکلیف کنند کشورهایی که شنبه آینده در بروکسل تشکیل جلسه خواهند داد تا سرنوشت نخستین نبرد مهم در کاهش 

کمتر به روسیه وابسته هستند حاضر نیستند خود را قربانی شرکاي وابسته به گاز ارزان قیمت کرملین که در خط مقدم آن ها آلمان قرار دارد ، کنند

به نوشته ال پائیس ، پیش نشست هاي این شورا شکاف عمیق بین 27 کشور عضو در برخی اقدامات صرفه جویی که کمیسیون اروپا براي مقابله با

بحران انرژي ناشی از جنگ اوکراین ضروري می داند را آشکار کرده است مخالفت ها با پیشنهاد بروکسل از اعضایی مانند اسپانیا و پرتغال که

مصرف گاز را بیش از حد می دانند تا مجارستان یا لهستان که به طور کلی اینکه کاهش انرژي به صورت متمرکز از سوي کاهش 15 درصدي 

بروکسل اعمال شود ، متفاوت است «پس از اعمال تحریم هاي متعدد و متنوع علیه مسکو ، اتحادیه اروپا مجبور است تا تدابیر استثنایی و بی سابقه

اي را اتخاذ کند» در تازه ترین مورد ، خبرگزاري ائوروپا پرس گزارش داد که «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا پیشنهاد «ناکارآمد» بروکسل مبنی

مصرف گاز تا آوریل 2023 را رد کرد سانچز اعالم کرد : اسپانیا نمی تواند تحمیل ها بدون بحث و مشورت را بپذیرد طرح بر کاهش 15 درصدي 

مصرف گاز که توسط «اورسوال فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد شده است ، به دنبال ایجاد یک شبکه ایمن براي صرفه جویی در 

آسیب پذیرترین کشورهاي اروپایی است که به آنها کمک می کند در صورت توقف کامل جریان گاز روسیه ، در زمستان دوام بیاورند این صرفه

جویی اگرچه داوطلبانه است اما در صورت بدتر شدن وضعیت انرژي ، اجباري شده و اعضاي اتحادیه اروپا باید آمادگی داشته باشند تا ذخایر گاز خود

را با دیگران به اشتراك بگذارند پدرو سانچز اگر چه اطمینان داد در راستاي همبستگی با اروپا با ارسال گاز و برق همکاري خواهد کرد اما تاکید کرد

که در برابر راه حل هاي تحمیلی از منافع اسپانیا دفاع خواهد کرد به گفته نخست وزیر اسپانیا ، پیشنهاد بروکسل ، وضعیت هر یک از کشورهاي

عضو اتحادیه اروپا همچون «تالش هاي تاریخی براي استقرار زیرساخت ها و تنوع بخشیدن به منابع تضمین کننده عرضه ملی انرژي» را در نظر

نمی گیرد اما اختالف هاي کشورهاي قاره سبز در هفته هاي اخیر فراتر از حوزه انرژي بوده است اصطکاك میان شمال و جنوب در یوروگروپ

(وزراي اقتصاد منطقه یورو) و در بانک مرکزي اروپا در موضوعات مرتبط با سیاست مالی و پولی که براي رویارویی با پاییز و زمستانی سخِت پیش

مصرف گاز طبیعی در اتحادیه اروپا به صورت میانگین ساالنه (2017 2021) به نوشته ال پائیس ، رو ضروري است ، مشهود است میزان 
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رژیم تحریم ها علیه روسیه ، که اکنون در دور هفتم خود قرار دارد ، شک و تردیدهایی را برانگیخته است و رفته رفته اظهارنظرها در مورد اثربخشی

آن ها به گوش می رسد در ایتالیا یک دولت حامی تحریم ها سقوط کرده است در مجارستان ، «ویکتور اوربان» رئیس جمهوري از سال ها قبل

روابط نزدیکی با کرملین برقرار کرده است اقدامات فوق العاده اتخاذ شده در گرماگرم آغاز جنگ ، مانند تامین مالی اروپا براي ارسال سالح به

اوکراین باعث نگرانی در برخی از پایتخت هاي اروپایی شده است رقم این تامین مالی از 500 میلیون یورو به دو میلیارد و 500 میلیون یورو ،

افزایش پنج برابري را نشان می دهد این براي سومین بار در بیش از یک دهه گذشته است که اتحادیه اروپا با یک بحران وجودي مواجه است

بحرانی که انسجام شرکاي اتحادیه و توانایی آن ها براي حفظ وضعیت اجتماعی ، اقتصادي و پولی حاصل شده را در معرض آزمایش قرار داده است

به نوشته ال پائیس ، اروپا پیش از این نیز در میدان جنگ ، خارج از کشور شکست خورده است ، به طوري که تعداد زیادي از کشورها در آفریقا ،

آسیا و آمریکاي التین استدالل روسیه مبنی بر اینکه جنگ به دلیل توسعه و تهدید ناتو آغاز شد و تحریم هاي غرب علیه مسکو به دلیل حمله به

اوکراین منجر به یک بحران جهانی غذا می شود را تکرار می کنند . «آنچه زنگ خطرها را به صدا در می آورد این است که غرب همزمان با

وضعیت جوامع ناراضی از تورم ، محدودیت هاي انرژي و خستگی ناشی از درگیري که پنج ماه به طول انجامیده است ، این نبرد را واگذار کند و

فروپاشی حمایت از اوکراین آغاز شود» در ادامه این گزارش آمده است : آنچه زنگ خطرها را به صدا در می آورد این است که غرب همزمان با

وضعیت جوامع ناراضی از تورم ، محدودیت هاي انرژي و خستگی ناشی از درگیري که پنج ماه به طول انجامیده است ، این نبرد را واگذار کند و

فروپاشی حمایت از اوکراین آغاز شود دقیقا این بحران انرژي و اقتصادي ناشی از جنگ اوکراین است که می تواند پایه هاي وحدت اتحادیه اروپا را

چنان که در بحران یورو (2010 2012) و همه گیري کووید 19 (2021) اتفاق افتاد ، متزلزل کند کمیسیون اروپا ، به ریاست فون در الین ، در

تالش است تا وحدت را حفظ کند اما ترس از سهمیه بندي انرژي و بحران اقتصادي و اجتماعی که ممکن است همراه با آن باشد ، باعث ایجاد

نگرانی در میان دولت هایی شده است این احساس که همه اتحادیه اروپا قرار است تاوان خطاهاي جدي سیاست انرژي آلمان را بپردازد ، سبب شده

محیط زیست تا فاصله گرفتن از سیاست صرفه جویی اعالمی را در دستور کار قرار دهند «کلودیا کمفرت» رئیس بخش انرژي ، حمل و نقل و 

موسسه تحقیقات اقتصادي آلمان می گوید : کشورها دالیلی براي مقاومت در برابر صرفه جویی در گاز دارند این کارشناس تاکید می کند که

"وابستگی شدید به روسیه ، به ویژه به آلمان ، آشکارا سیاسی است و خط لوله گاز نورد استریم 2 هرگز یک پروژه اقتصادي نبود بلکه یک پروژه

سیاسی بود

30



1401/05/08 - 1401/05/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

برق نیوز

1401/05/02
15:11

رکوردشکنی تولید جهانی برق زغال سوز

نیروگاه هاي زغال سوز در واکنش به افزایش تقاضا براي برق و افزایش قیمت گاز ، بیش از همیشه برق تولید می کنند و امسال در مسیر ثبت رکورد

جدیدتري هستند

به گزارش برق نیوز ، نیروگاه هاي زغال سوز جهان 10244 تراوات ساعت در سال 2021 تولید کردند و رکورد قبلی که 10098 تراوات ساعت در

سال 2018 بود را شکستند تولید برق با استفاده از زغال سنگ در سال 2022 رکورد باالتري را خواهد شکست ، زیرا نیروگاه ها در اروپا و آسیا

استفاده از گاز گران قیمت را پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم هاي آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو ، به حداقل رسانده اند در مقابل

، تولید معدنی همچنان پایین تر از رکوردي مانده که در فاصله سال 2012 تا 2014 مشاهده شد ، زیرا ژنراتور هاي زغال سوز قدیمی جاي خود را به

دستگاه هاي جدیدتر و کارآمدتر داده اند که به ازاي هر کیلووات ساعت ، برق کمتري مصرف می کنند تولید جهانی زغال سنگ در سال 2021 به

8173 میلیون تن در مقایسه با تولید ساالنه 8180 تا 8256 میلیون تن در فاصله سال 2012 تا 2014 ، کاهش پیدا کرد اما تولید معدنی امسال

احتماال به رکورد جدیدي صعود می کند ، زیرا افزایش تقاضا براي تولید برق با استفاده از زغال سنگ ، فراتر از بهبود هاي صورت گرفته در بهره

وري بوده است تاب آوري زغال سنگ افزایش استفاده از زغال سنگ ، تالش هاي سیاستگذاران آمریکا و اتحادیه اروپا که انتظار داشتند مصرف

زغال سنگ در راستاي برنامه شان براي صفر کردن آالیندگی ها کاهش پیدا کند را پیچیده کرده است در فاصله سال 2011 تا 2021 ، تولید برق با

استفاده از زغال سنگ رشد بسیار آهسته تري (1 2 درصد در سال) در مقایسه با آب (دو درصد) ، گاز (2 8 درصد) ، باد (15 5 درصد) و خورشیدي

(31 7 درصد) داشت در نتیجه سهم زغال سنگ از تولید جهانی برق از 40 8 درصد در سال 2013 ، به 36 درصد در سال 2021 کاهش پیدا کرد اما

رشد عظیم تقاضا براي برق (2 5 درصد در سال) ، تقاضاي رو به رشد براي همه منابع تولید نیرو را تضمین می کند تولید زغال سنگ و مصرف آن

مصرف گاز و تجدیدپذیر ها را براي تولید برق حداقل تا سال 2027 ادامه پیدا خواهد کرد ، زیرا تقاضاي رو به رشد براي برق ، بهبود بهره وري در 

تحت الشعاع خود قرار می دهد احیاي اقتصادي احیاي اقتصادي سریع پس از دوران پاندمی ، به این روند ها شتاب بخشید و تقاضا براي برق و

وابستگی به تولید نیروي زغال سنگ را افزایش داد و مصرف زغال سنگ را به رکورد باالیی رساند حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش صادرات

مصرف گاز گران را به حداقل برسانند و کشور ها گاز ، تقاضا براي زغال سنگ را به میزان بیشتري تقویت کرد ، زیرا نیروگاه ها تالش کردند 

تالش کردند تامین انرژي خود را بومی کنند در اروپا ، دولت ها نیروگاه هاي زغال سوز را تشویق کردند به جاي تعطیلی ، براي مدت طوالنی تري

فعالیت کنند تا در صورت توقف عرضه گاز روسیه در زمستان 2023 2022 با بحران نیرو روبرو نشوند چین و هند در واکنش به کمبود نیرو و نگرانی

هاي امنیت انرژي ، معدنکاران داخلی را تشویق کردند تولیدشان را افزایش دهند تا نسبت به کافی بودن ذخایر داخلی و کاهش وابستگی به واردات

گران گاز و زغال سنگ ، اطمینان پیدا کنند تولید زغال سنگ چین ، در فاصله ژانویه تا ژوئن به رکورد 2192 میلیون تن صعود کرد در حالی که در

مدت مشابه سال گذشته 1949 میلیون تن و 1758 میلیون تن در سال 2019 بود تولید هند در فاصله ژانویه تا مه ، به 393 میلیون تن در مقایسه با

سوخت با وجود رشد سریع تولید داخلی زغال سنگ در چین و هند ، 349 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته صعود کرد کمبود 
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سوخت وجود دارد و قیمت هاي زغال سنگ را به باالترین حد در بیش از 50 سال گذشته رسانده است تحریم هاي همچنان کمبود جهانی این 

آمریکا و اتحادیه اروپا فشار هاي صعودي روي قیمت ها را تشدید کرده است و جریان تجارت زغال سنگ روسیه را به آسیا و زغال سنگ استرالیا و

اندونزي را به اروپا تغییر داده و باعث افزایش هزینه هاي حمل شده است حمل زغال سنگ نسبت به ارزش آن گران تر است بنابراین سفر هاي

طوالنی تر تاثیر مستقیم و قابل توجهی روي قیمت نهایی دارد که تولیدکنندگان نیرو پرداخت می کنند قیمت باالتر گاز در اروپا هم قیمت زغال

سنگ را باال برده است ، زیرا تولیدکنندگان نیروي زغال سوز در تالش براي تامین خوراك هستند تا حد ممکن ، واحدهایشان براي ساعت طوالنی

تري کار کنند قیمت معامالت ماه آتی براي گاز که به شمال غرب اروپا تحویل داده می شود ، از 41 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت در سال 2021

به 157 یورو صعود کرده است و همزمان ، قیمت زغال سنگ از 16 یورو به 53 یورو افزایش پیدا کرده است اگر زمستان 2023 2022 سردتر از حد

معمول باشد ، کمبود زغال سنگ ، گاز و برق احتماال شدید خواهد بود و باعث جیره بندي انرژي خواهد شد کمبود جهانی زغال سنگ ، بخشی از

کمبود گسترده انرژي است که در سراسر بازار هاي نفت خام ، دیزل ، گاز و برق مشاهده می شود در هر کدام از این بازارها ، کمبود عرضه ناشی از

بهبود دوره اي قوي تقاضا از دوران پاندمی بوده که با حمله روسیه به اوکراین و تحریم هاي وضع شده علیه مسکو ، تشدید شده است قیمت هاي

باال ، سیگنال قوي به تولیدکنندگان ارسال کرده است تا تولیدشان را افزایش دهند و مصرف کنندگان هم تا جاي ممکن است سعی می کنند در

سوخت صرفه جویی کنند بر اساس گزارش رویترز ، با این حال ، مانند نفت و دیزل ، متعادل کردن بازار زغال سنگ احتماال مستلزم آن مصرف 

است که اقتصاد هاي بزرگ کندي قابل توجهی پیدا کنند تا از فشار فوري بر ذخایر کاسته شود و تولیدکنندگان فرصت پیدا کنند خود را با مصرف

همگام کنند
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دو قطبی شدن راهبرد اقلیم و انرژي اتحادیه اروپا/ نگرانی از سهمیه بندي انرژي در زمستان

 

راهبرد اتحادیه اروپا در مورد اقلیم و انرژي به طرزي نگران کننده دوقطبی شده است ، در حالی که اتحادیه تالش می کند نقش خود را به عنوان چراغ

جهانی کربن زدایی حفظ کند ، پایتخت هاي ملی براي تضمین تأمین انرژي الزم و پر نگه داشتن ذخایر گاز طبیعی و روشن نگه داشتن چراغ ها تالش

می کنند . تقابل این دو سیاست می تواند در عمل به شکست و ناامیدي هر دو منجر شود

به گزارش شانا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت ، برنامه اقلیمی اتحادیه اروپا در نگاه اول در حال اجراست ،

(CBAM) و نظام مالیات مرزي کربن (EU ETS) پارلمان اروپا سرانجام به مصالحه داخلی درباره اصالح سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا

سوخت هاي فسیلی روسیه از دست یافت به موازات آن ، کمیسیون اروپا (EC) طرحی بلندپروازانه براي پایان دادن به وابستگی اتحادیه اروپا به 

مصرف انرژي ارائه کرد حتی طرح طبقه بندي مناقشه برانگیز تأمین مالی پایدار (در مورد طریق ترکیبی از ایجاد تنوع در عرضه و صرفه جویی در 

سرمایه گذاري در گاز طبیعی و انرژي هسته اي) ، مورد توافق نهایی پارلمان اروپا قرار گرفت با این حال ، در نگاهی فراتر از این طرح ها و برنامه

هاي آرمانی اقلیمی اتحادیه اروپا ، وضعی روي زمین در حال بدتر شدن است پایتخت هاي اروپایی براي کنار آمدن با یکی از مخرب ترین بحران

هاي انرژي در تاریخ این اتحادیه تالش می کنند در کمتر از یک سال ، قیمت عمده فروشی برق در سراسر این قاره دو برابر و گاهی حتی سه برابر

شده ، همچنین قیمت نفت خام و گاز به باالترین حد خود رسیده است در عرض چند ماه ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه و آلمان هرکدام بین 30 تا 40

میلیارد یورو براي کاهش آسیب خانوارها و صنعت از افزایش قیمت کاالها هزینه کرده اند شرکت گازپروم به طور کامل عرضه گاز طبیعی را به

حداقل 12 کشور اتحادیه اروپا قطع کرده یا به طور قابل توجهی کاهش داده ، این موضوع سبب نگرانی سیاستمداران در مورد سهمیه بندي انرژي

در زمستان شده است آلمان هم اکنون محدود کردن آب گرم ، کاهش روشنایی معابر و درخواست از شهروندان براي صرفه جویی انرژي را آغاز

کرده است افزایش واردات گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) از منابع جایگزین حیاتی است ، اما زیرساخت ترمینال و عرضه جهانی آن محدود است

در انتظار یک فاجعه انرژي ، دولت هاي مختلف بی سروصدا زغال سنگ بیشتري می سوزانند و نیروگاه هاي زغال سنگی بیشتري را در سراسر اروپا

بازگشایی می کنند عدم تطابق فزاینده اي بین اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا و واقعیت هاي سخت در بخش انرژي وجود دارد با توجه به اینکه ممکن

است بحران کنونی بیش از چند ماه طول بکشد ، انتظار می رود این شکاف حتی بیشتر شود 

هرچند درست این است که اتحادیه اروپا موضع اقلیمی خود را حفظ کرده و سعی می کند دولت هاي ملی را تحت کنترل خود نگه دارد تا تحول

بلندمدت اقتصاد اروپا به عنوان یکی اولویت هاي مشترك این اتحادیه باقی بماند ، اما جبر سیاست در کمیسیون اروپا و وسواس آن با اصالحات

ساده انگارانه (و غیرواقعی) می تواند اعتبار این کمیسیون را به عنوان واسط و هماهنگ کننده شایسته بین سیاست هاي اقلیمی و انرژي تضعیف

کند . یا شاید کمیسیون اروپا دیگران را قانع کند که سیاست هاي کنونی درباره اقلیم براي شرایط عادي و منصفانه طراحی شده اند که شامل

اقتصادهاي پس از همه گیري کووید 19 ، جنگ کنونی و رکود جهانی در آینده نمی شود اتحادیه اروپا به کشورهاي عضو براي افزایش هدف سهم

تجدیدپذیرها در ترکیب انرژي خود به 45 درصد تا سال 2030 فشار می آورد 

با توجه به اینکه این سهم در نیمی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا هنوز زیر مرز 20 درصد است ، دستیابی به این هدف در عمل چگونه ممکن

است؟ به ویژه که 60 درصد ظرفیت انرژي تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا در واقع از زیست توده (سوزاندن چوب و محصوالت کشاورزي) به جاي

انرژي هاي تجدیدپذیر سابقه خوبی در تولید برق پاك دارند ، انرژي خورشیدي یا بادي حاصل می شود . 
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سوخت هاي فسیلی در صنعت ، کارخانه ها یا بخش هوانوردي شود با اینکه اما تنها دانشگاهیان بر این باورند که خروجی آنها می تواند جایگزین 

انرژي هاي تجدیدپذیر براي منافع جمعی کشورهاي اروپایی بسیار مهم است ، اما تناوب جریان تولید برق از آنها ، چگالی انرژي کم و امکان

ذخیره سازي محدود سبب شده که نقش و تأثیر مثبت آنها محدود شود کمیسیون اروپا «سازوکار خرید مشترك گاز» را پیشنهاد کرده است که به

نمایندگی از کشورهاي شرکت کننده در مورد قیمت گاز در قراردادها مذاکره می کند مقام هاي اتحادیه اروپا معتقدند برنامه موفق تهیه مشترك

واکسن کوویدـ 19 می تواند براي گاز طبیعی نیز تکرار شود ، اما عملی کردن این ایده به سادگی گفتن آن نیست پایتخت هاي ملی قراردادهاي

بلندمدت دوجانبه با عرضه کنندگان گاز دارند و ترجیح می دهند براي مذاکره استقالل و انعطاف پذیري خود را به تنهایی داشته باشند جاي تعجب

نیست که تنها چند کشور عضو اتحادیه اروپا عالقه محدودي به مشارکت در سازوکار خرید مشترك گاز نشان داده اند یکی از موضوعات نگران

کننده این است که تفکر بلندمدت کمیسیون اروپا در مورد اقلیم به شدت تحت تأثیر برنامه گذار انرژي آلمان (Energiewende) است بروکسل

انرژي هاي تجدیدپذیر ، هیدروژن و پمپ هاي حرارتی کرده همچنین شروع به پیروي از ارادت تقریبًا مذهبی برلین به «سه گانه مقدس» یعنی 

سوخت فسیلی ناکافی است باید گفت اگرچه این اهداف قابل ستایش هستند ، اما پرهزینه ، طوالنی مدت و براي جبران زیرساخت هاي کنونی 

هستند پس از تقریبًا 20 سال صرف وقت ، انرژي و صدها میلیارد یورو ، آلمان به دستاوردهاي واقعی بسیار کمی در کاهش اتکا به منابع انرژي

سوخت هاي فسیلی هنوز 77 درصد از انرژي آلمان را تشکیل می دهند راهبرد اتحادیه اروپا درباره اقلیم و فسیلی دست یافته است ، به طوري که 

انرژي به طرز نگران کننده اي دوقطبی شده است درحالی که اتحادیه تالش می کند نقش خود به عنوان چراغ جهانی کربن زدایی را حفظ کرده و

همچنان سیاست هاي بیش از حد جاه طلبانه و پرهزینه در این زمینه را دنبال کند ، به موازات آن ، پایتخت هاي ملی براي تضمین تأمین انرژي

الزم و پر نگه داشتن ذخایر گاز طبیعی و روشن نگه داشتن چراغ ها تالش می کنند تقابل این دو سیاست و یا به عبارت بهتر دو اولویت ، می تواند

در عمل به شکست و ناامیدي هر دو منجر شود اتحادیه اروپا نقش مهمی در تحت فشار قرار دادن شرکاي بین المللی خود براي مشارکت در اقدام

گازهاي گلخانه جمعی به منظور حل بزرگ ترین مشکل پیش روي جامعه جهانی دارد با این حال ، اروپا مسئول کمتر از 7 درصد از انتشار جهانی 

اي است ، درحالی که بقیه انتشاردهندگان بزرگ جهان در دهه گذشته نسبت به تعهد کاهش انتشار دي اکسید کربن خود فاصله زیادي داشته اند

در آینده نزدیک ، اروپا باید بتواند امنیت انرژي خود را بدون دادن هیچ گونه امتیازي به سایرین تضمین کند انتظار می رود سیاستمداران اروپایی در

مصرف انرژي بی رحم و درباره اقلیم بسیار عمل گرا باشند کد خبر 459774 مورد 
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بنزین بنزین می آید؟ / 8 راهکار اساسی براي حفظ خودکفایی در تولید  بوي واردات 

 

بنزین کشور سربه سر شده و در برخی روز هاي تابستان ، مصرف از تولید پیشی می گیرد ، احتمال بازشدن دوباره پرونده درحالی که مصرف و تولید 

بنزین واقعیتی است که مسئوالن امر نیز نسبت به آن هشدار می دهند . واردات 

سرویس اقتصادي جوان آنالین : حدود یک ماه پیش بود که مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی از

بنزین در سه ماهه نخست امسال حدود 96 بنزین از سال آینده خبر داد طبق گفته این مدیر مسئول ، متوسط مصرف  احتمال آغاز واردات 

میلیون لیتر در روز بوده و این رقم در خردادماه به طور متوسط به حدود 102 میلیون لیتر در روز رسیده است 

سعید مداح مروج ، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی همچنین خردادماه در خصوص میزان تولید گفت

: "باتوجه به اینکه در حال حاضر تعمیرات تاسیسات و برخی پاالیشگاه ها را در دست اجرا داریم ، متوسط تولید حدود 95 میلیون لیتر در روز است و

زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد ، این عدد به حدود 102 میلیون لیتر در روز می رسد .  

بنزین و فرآورده هاي نفتی نیست و تالش هاي ما نیز "شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی حاضر به ارائه آمار به روز تولید و مصرف 

براي دستیابی به این آمار ، تا امروز به نتیجه نرسیده؛ اما با فرض آنکه طبق گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش

بنزین هم اکنون فرآورده هاي نفتی در تاریخ 22 خردادماه امسال ، تعمیرات دوره اي پاالیشگاه ها به اتمام رسیده باشد ، میزان متوسط تولید 

بنزین در خردادماه که هنوز مسافرت هاي تابستانی آغاز نشده بود ، به 102 حدود 102 میلیون لیتر در روز است و از آنجایی که متوسط مصرف 

میلیون لیتر در روز رسید ، این نتیجه گیري منطقی خواهد بود که درحال حاضر که در آغازین روز هاي دومین ماه تابستان هستیم ، در خوشبینانه

بنزین سربه سر شده و احتمال عبور میزان مصرف روزانه از میزان تولید روزانه نیز احتمالی قوي و قابل توجه است .   ترین حالت ، مصرف و تولید 

بنزین کشور ، جبران کننده فاصله بین تولید و مصرف است و بررسی هاي تسنیم نشان می دهد حتی در این صورت ، درحال حاضر میزان ذخایر 

بنزین ، عرضه بدون وقفه این فرآورده در صورت ادامه روند نوسانی مصرف بیش از تولید تا پایان تابستان نیز ، می توانیم با تکیه بر ذخایر 

بنزین کشور کاسته می شود و استراتژیک نفتی را داشته باشیم . معموال با کاهش تردد هاي تابستانه و شروع فصل پاییز ، از مصرف روزانه 

بنزین در مخازنی که تابستان سال جاري را به پشتوانه آن خواهیم گذراند ، در پاییز به وجود خواهد آمد  فرصتی براي افزایش سطح ذخیره 

بنزین تبدیل خواهد کرد و امروز باید دولت و بنزین در سال جاري و ادامه این روند ، سال آینده ایران را به واردکننده  اما رشد قابل توجه مصرف 

بنزین تبدیل نشویم . * راهکار هاي مسئوالن ، در اقدامی عاجل به اتخاذ راهکار و تدوین نقشه راه در این زمینه اقدام کنند تا دوباره به واردکننده 

کوتاه مدت چیست؟1 در بخش تولید ، ساماندهی به پاالیشگاه هاي کشور ، کوتاه کردن دوره هاي تعمیراتی و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي

رفع موانع تولید ، از راهکار هاي زودبازده است بعضا دیده شده برخی پاالیشگاه هاي غیردولتی ، دوره هاي تعمیراتی را بیش از نیاز ، پاالیشی با 
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طوالنی می کنند و این مسئله ناشی از ضعف مدیریت چنین پاالیشگاه هایی است که نیاز به ورود شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی

سوخت بخش حمل و نقل کشور ، در حال براي جلوگیري از تکرار چنین رخداد هایی در صنعت پاالیش نفت کشور است 2 در بخش مصرف 

، CNG بنزین می شود و با وجود بیش از 2500 جایگاه عرضه حاضر روزانه 23 تا 24 میلیون مترمکعب مصرف CNG جایگزین مصرف 

ظرفیت عرضه روزانه حدود 40 تا 45 میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد 

بنزین کشور از مرز 100 میلیون لیتر به مرز 80 تا 85 میلیون لیتر باز می این ظرفیت خالی اگر مورد استفاده قرار بگیرد ، یعنی متوسط مصرف 

بنزین ایجاد خواهد شد .   بنزین و بازگشت به جمع کشور هاي صادرکننده  گردد و ظرفیت قابل اتکایی براي ذخیره سازي 

شوراي عالی اقتصاد در جلسه فوق العاده اي در آذرماه سال 1398 با هدف حمایت و کاهش هزینه هاي حمل و نقل عمومی و بهبود هواي شهرها ،

رفع موانع تولید ، مصوبه اي با عنوان حمایت از تولید و تبدیل کارخانه اي و کارگاهی یک میلیون و 460 هزار دستگاه به استناد ماده 12 قانون 

ي به CNG سوز تصویب کرد که این مصوبه نقطه عطفی در تاریخ توسعه بنزین خودروي تاکسی ، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی 

صنعت CNG بود .  

این مصوبه که با کندي در اجرا مواجه شده ، هنوز ظرفیتی مغتنم براي توسعه ناوگان CNG سوز کشور محسوب می شود و اگر دولت با بررسی

بنزین سوز به دوگانه سوز تسهیل و تسریع چالش ها و مشکالتی که موجب کندي در اجراي این مصوبه شده ، در جهت ثبت نام و تبدیل ناوگان 

بنزین کشور صرفه جویی خواهد شد و حتی می توان با کند ، با تبدیل ناوگان فعال در حمل و نقل عمومی ، بین 12 تا 15 میلیون لیتر در مصرف 

تسري این مصوبه به خودرو هاي شخصی ، با ایجاد مشوق هایی ، تمامی ظرفیت خالی موجود در عرضه CNG کشور را به ظرفیت عملی توزیع

سوخت تبدیل کرد .  

سوخت هستند؛ به طوري که به گفته مدیر هماهنگی و * راهکار بلندمدت چیست؟1 خودرو هاي تولیدي کشور یکی از پاشنه آشیل هاي مصرف 

نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی "متوسط مصرف خودرو ها در داخل نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است؛

بنزین بنزین داشته باشند ، در حال حاضر خودرو هاي ما 10 تا 12 لیتر مصرف  درحالی که خودرو هاي ما باید در هر 100 کیلومتر 4 لیتر مصرف 

دارند .  

سوخت ، در کنار فرهنگ سازي ، اصالح روند تولید خودرو در کشور و تبدیل " در واقع یکی از راهکار هاي بلندمدت براي اصالح روند مصرف 

سوخت دارند و این مهم جز با تصمیم جدي مسئوالن و الزام خودرو هاي پرمصرف در خط تولید ، به خودرو هایی است که مصرف بهینه در بخش 

سوخت تولیدي ایران و خودروسازان به تغییر روند تولید ، محقق نخواهد شد . 2 راهکار دیگر ، شناسایی ظرفیت کشور هاي همسایه در جذب 

بنزین را جایگزین سوق دادن نیاز آن ها به سمت بازار رسمی از کانال بورس است؛ همان اتفاقی که گذشته اي نه چندان دور ، صادرات رسمی 

بنزین در کشور که با رشد قابل قاچاق آن کرد پس این اتفاق تجربه شده ، قابل پیاده سازي مجدد است بدون شک بخشی از آمار مصرف فعلی 

توجه همراه بوده ، مربوط به قاچاق این فرآورده نفتی است 3 احداث پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته ،

بنزین است طبق اعالم وزیر نفت ، قرار است ظرفیت پاالیش نفت و میعانات سوخت به ویژه  راهکار مطمئن دیگري در افزایش ظرفیت تولید 

سوخت بخش حمل ونقل با برنامه ریزي بهینه و با استناد به برنامه هاي گازي ایران در دولت سیزدهم 1 5 برابر شود 4 تنوع بخشی به سبد 

بنزین باشد توسعه CNG و ورود باالدستی و بدون پرداخت هاي سلیقه اي و مخرب ، می تواند راهکار مطمئنی براي مدیریت بهینه مصرف 

خودرو هاي برقی ،
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بنزین کمک شایان توجهی کند 5 همچنین توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و جایگزینی آن با بخش عمده اي از می تواند به کاهش مصرف 

تردد با خودرو هاي شخصی و جذاب کردن استفاده از وسایل نقلیه عمومی با رفع چالش هاي متعدد این حوزه ، راهکاري ضروري براي اصالح روند

بنزین کشور در بلندمدت خواهد بود 6 از سوي دیگر ، اصالح نقاط کور ترافیکی در کالنشهر ها و جاده ها و تسهیل تردد با کاهش مصرف 

سوخت خودرو تحمیل می شود را کاهش خواهد داد ترافیک درون شهري و برون شهري ، بخش زیادي از مصارفی که به مردم در موضوع 
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08:50

مزایاي حذف یارانه انرژي صنعت چیست؟

 

مدیریت انرژي گفت : حذف یارانه انرژي براي صنایع این حسن را دارد که شرکت ها انرژي را با نرخ واقعی مصرف دبیر اجرایی جشنواره جایزه ملی 

کرده و مجبور خواهند شد که به سمت مدیریت بهینه انرژي حرکت کنند .

 

علیرضا قاسمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار کرد : در جشنواره ملی جایزه انرژي ، شرکت ها در چهار بخش مورد ارزیابی قرار می گیرند ، به

مدیریت انرژي را عنوان راهکاري تشویقی فرض را بر این می گذاریم که این شرکت ها اوًال استانداردهاي میان مصرف را رعایت کردند ، ثانیًا 

مدیریت انرژي ایزو 50001 استفاده می کنند و در آخر اینکه چه اقداماتی که براي بهبود ارتقاي سطح انرژي سیستماتیک کرده ، ثالثًا از سیستم 

انجام داده اند . وي افزود : این ها مواردي هستند که در چهار بخش اصلی که شامل صنایع و فرآیندهاي انرژي بر ، محصوالت انرژي بر ، ساختمان

مدیریت انرژي ادامه داد : شرکت هاي هاي غیر مسکونی اداري و پروژه هاي صرفه جویی انرژي است ، قرار می گیرند دبیر جشنواره جایزه ملی 

حامل هاي انرژي واحد خود را در سه سال گذشته اعالم می ثبت نام کننده در جشنواره ، براساس اظهار نامه هایی که ارائه می دهند ، مصرف 

مصرف انرژي طی شده رو به کاهش است و این کاهش مصرف ، اثرش را بر محصول خروجی کنند درواقع این شرکت ها ، باید نشان بدهند روند 

گذاشته باشد قاسمی گفت : هر صنعت براساس استاندارد میان مصرف خود ارزیابی می شود این استانداردها توسط سازمان ملی استاندارد مشخص

شده و در ازاي هر واحد محصول تولیدي محاسبه می شود؛ براي مثال در پاالیشگاه ها گاز براساس مترمکعب و در صنعت سیمان براساس تن

ارزیابی می شود وي با بیان اینکه زمزمه هایی از برداشته شدن یارانه انرژي در صنایع به گوش می رسد گفت : اگر یارانه انرژي حذف شود این

حسن را به همراه دارد که شرکت ها انرژي را با نرخ واقعی مصرف کرده و مجبور خواهند شد که به سمت مدیریت بهینه انرژي حرکت کنند دبیر

مدیریت انرژي افزود : در شرایط فعلی به دلیل پایین بودن تعرفه انرژي ، شرکت ها مجبور به نوسازي و استفاده از تکنولوژي جشنواره جایزه ملی 

هاي نو در فرآیند تولید ندارند و همچنان با دستگاه هاي قدیمی کار می کنند قاسمی تاکید کرد : اجرا نشدن این طرح از سوي دولت ، شاید به خاطر

پیامدهاي متعددي است که این طرح دارد؛ با حذف یارانه انرژي صنایع ، هزینه تمام شده آنان نیز به صورت قابل توجهی افزایش می یابد وي در

پایان گفت : در جشنواره اي که امسال برگزار شد استقبال خوبی از سمت پاالیشگاه هاي گاز صورت گرفت به طوري که تقریبًا تمام پاالیشگاه هاي

گاز در این فرآیند حضور داشتند 

به گزارش ایمنا ، سازمان مدیریت صنعتی از سال 1394 ، با جلب همکاري نهادهاي قانون گذار و ناظر در زمینه انرژي شامل معاونت علمی و

سوخت ، سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برق و سازمان ملی بهینه سازي مصرف  فناوري ریاست جمهوري ، شرکت 

مدیریت انرژي را پایه گذاري کرد . کد خبر 590123 استاندارد ایران ، نظام جایزه ملی 
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سوخت جت می شود ! (+عکس) آب ، دي اکسید کربن و نور خورشید چگونه 

 

سوخت جت استفاده می کند . سوخت را طراحی کرده اند که از آب ، دي اکسید کربن و نور خورشید براي تولید  استاینفلد و تیمش یک سامانه تولید 

گازهاي موبنا – صنعت هوانوردي از جمله بخش هاي موثر در تغییرات آب و هوایی است این بخش مسئول حدود پنج درصد از انتشار جهانی 

سوخت مایع هیدروکربنی حاصل شده از نفت خام ، سوخت جت ،  گلخانه اي مرتبط با فعالیت هاي انسان با اتکاي شدید به نفت سفید ، یا 

است در حقیقت ، تاکنون هیچ جایگزین مشخصی براي تامین نیروي مورد نیاز پروازهاي تجاري در مقیاس جهانی وجود نداشت ، اما به نظر می

سوخت را طراحی کرده اند که از آب ، رسد شرایط در حال تغییر است آلدو استاینفلد استاد دانشگاه ETH Zurich و تیم وي یک سامانه تولید 

سوخت جت استفاده می کند راهبرد آنها که اطالعات مربوط به آن در نشریه Joule منتشر شده است دي اکسید کربن و نور خورشید براي تولید 

، امید براي تحقق هدف کربن صفر صنعت هوانوردي را افزایش داده است به گفته استاینفلد ، ما نخستین افرادي هستیم که کل زنجیره فرایند

ترموشیمیایی از آب و دي اکسید کربن به نفت سفید در یک سامانه برج خورشیدي کامال یکپارچه شده را ارائه کرده ایم تالش هاي پیشین براي

انرژي خورشیدي براي تولید انرژي خورشیدي بیشتر به محیط آزمایشگاه محدود بودند این سامانه از  سوخت هاي هوانوردي با استفاده از  تولید 

SUN to LIQUID) جایگزین هاي مصنوعی استفاده می کند استاینفلد و همکارانش این سامانه را به عنوان بخشی از پروژه خورشید به مایع

انرژي هاي project) اتحادیه اروپا توسعه داده اند اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از نقشه راه انرژي خود تا سال 2050 ، سهم 75 درصدي 

سوخت هاي جایگزین در بخش حمل و نقل مصرف انرژي ناخالص را هدف قرار داده است تحقق این هدف به سهم بزرگی از  تجدیدپذیر در 

سوخت هاي خورشیدي سوخت هاي کم کربن در بخش هوانوردي است پروژه چهار ساله  نیاز دارد که شامل سهم هدف 40 درصدي استفاده از 

انرژي استاینفلد که در ژانویه 2016 آغاز شد ، امیدوار است به این موضوع رسیدگی کند استاینفلد و تیمش سامانه اي را توسعه داده اند که از 

سوخت هاي فسیلی ، مانند نفت سفید و گازوئیل استفاده می کند به گفته استاینفلد ، نفت خورشیدي براي تولید جایگزین هاي مصنوعی براي 

سوخت ، توزیع و استفاده نهایی در پیشرانه هاي جت انرژي خورشیدي با زیرساخت هاي هوانوردي موجود براي ذخیره  سفید تولید شده با کمک 

سوخت داراي 169 پنل سوخت فسیلی وجود دارد کارخانه تولید  سوخت با نفت سفید حاصل از  سازگار است همچنین ، امکان ترکیب این 

بازتابنده که خورشید را دنبال می کنند یک سال پس از آغاز پروژه یعنی در سال 2017 ، تیم استاینفلد توسعه طراحی و ساخت یک کارخانه تولید

سوخت خورشیدي در موسسه IMDEA Energy در اسپانیا را آغاز کردند این کارخانه داراي 169 پنل بازتابنده با قابلیت دنبال کردن حرکت

خورشید است که نور خورشید را به سمت یک راکتور خورشیدي مستقر در باالي یک برج هدایت و متمرکز می کنند سپس ،
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انرژي خورشیدي متمرکز شده موجب به جریان افتادن چرخه هاي واکنشی کاهش اکسیداسیون در راکتور خورشیدي می شود که داراي یک

ساختار متخلخل از جنس سریا (Ceria) است سریا آب و دي اکسید کربن تزریق شده به راکتور را به گاز سنتز تبدیل می کند که ترکیبی از

سوخت هاي هیدروکربنی مایع هیدروژن و مونو اکسید کربن است سپس ، گاز سنتز به یک مبدل گاز به مایع ارسال می شود ، جایی که در نهایت 

از جمله نفت سفید و گازوئیل تولید می شود بهبود طراحی براي افزایش کارایی به گفته استاینفلد ، این کارخانه نقطه عطفی فناورانه به سمت تولید

سوخت هاي هوانوردي پایدار محسوب می شود بنابر مقاله منتشر شده در نشریه Joule ، طی فعالیت نه روزه این کارخانه ، بازده انرژي راکتور

خورشیدي حدود 4 درصد بوده است این در شرایطی است که تیم استاینفلد به شدت در حال کار براي بهبود طراحی و افزایش بازده به بیش از 15

درصد است منبع : عصرایران
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ساالنه 400 میلیارد یورو انرژي در کشور تلف می شود

 

انرژي خورشیدي برگزار و به انرژي هاي تجدیدپذیر به ویژه  مدیرعامل گروه مپنا ، گفت : رویدادي را براي حمایت از ایده هاي نوآورانه در حوزه 

صورت تمام قد از ایده هاي برتر حمایت می کنیم و هیچ محدودیتی براي حمایت مالی ، حقوقی و . نخواهیم داشت

به گزارش ایسنا ، عباس علی آبادي امروز در نشست خبري رویداد نوآوري مپنا تک در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان حمایت از ایده هاي نوآور

اظهار کرد : تا مرز خلق ثروت از این ایده ها حمایت و توان سرمایه گذاري در تمام ایده هاي برتر را خواهیم داشت و ساز و کار الزم براي این

انرژي هاي تجدیدپذیر چه ساز و کاري را لحاظ مسئله را در نظر گرفته ایم وي درباره سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه مپنا براي حل مشکل باتري 

انرژي هاي تجدیدپذیر توجه به موضوع ذخیره سازي است چراکه در این انرژي امکان تولید و مصرف کرده است؟ اظهار کرد : یکی از ملزومات 

همزمان وجود ندارد لذا براي حل این مشکل باید از ذخیره سازها استفاده کنیم علی آبادي افزود : یکی از راهکارهاي حل مشکل پیک سایی می

تواند استفاده از یک مخزن ذخیره برق در منازل مسکونی باشد که باید ساز و کار آن لحاظ شود وي با بیان اینکه در حوزه باتري هاي شیمیایی با

محدودیت مواجه هستیم گفت : هرچند که ممکن است یکی از بهترین روش ها باشد ، اما می توانیم از جایگزین ها که قیمت کمتري نیز دارند

استفاده کنیم؛ مپنا براي حل مشکل باتري سرمایه گذاري هایی را انجام داده است او در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر مپنا در

حوزه انرژي هاي خورشیدي تا چه میزان وارد شده است ، گفت : تاکنون 12 مگاوات در حال بهره برداري است یک نیروگاه 20 مگاواتی را در حال

احداث داریم و قرارداد 58 مگاوات را منعقد کردیم و باید گفت که در حال حاضر مپنا 90 مگاوات پروژه اجرا شده و یا در حال اجرا در این بخش دارد

انرژي هاي تجدیدپذیر طی سال هاي اخیر گفت : مهمترین سد در این بخش اقتصاد برق بوده است ما وي با اشاره به مهمترین مانع عدم توسعه 

از جنبه اقتصادي در این حوزه هیچ نفعی نبرده ایم اما به لحاظ توسعه فناوري توانسته ایم به موقعیت خوبی برسیم که اگر این موضوع نیز حل شود

می توان گام هاي بزرگی در حوزه تجدیدپذیرها برداشت مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه در یک ماه گذشته با پنج شرکت مقیاس بزرگ جلسه

داشتیم و همه آنها معتقد بودند که فعالیت هاي مپنا در مقیاس جهانی قرار دارد وي با تاکید بر اینکه علی رغم اقدامات انجام شده در صنعت برق در

زمان پیک و تابستان با مشکالت زیادي مواجه می شویم ، گفت : علت اصلی این مشکالت اقتصاد برق است تا زمانی که این مشکالت برطرف

نشود ، نمی توانیم در صنعت برق به جایگاهی که باید برسیم لذا باید به سمت بهره وري پیش برویم او با تاکید بر اینکه تولید یک میلیارد کیلووات

ساعت برق در سال ثروت عظیمی است که متاسفانه با مصرف غلط به صورت نادرست پیش می رود ، گفت : باید در سطح باال این مشکالت را

برطرف کنیم در غیر اینصورت به اهداف بزرگ تدوین شده در صنعت برق دست نمی یابیم 

هدر رفت 400 میلیارد یورو ثروت کشور در حوزه انرژي و آب وي با بیان اینکه به دلیل عدم مصرف درست ، 400 میلیارد یورو ثروت کشور در حوزه

بنزین به عالوه انرژي و آب تلف می شود ، گفت : یک میلیارد کیلووات ساعت برق ، یک میلیارد متر مکعب گاز ، 200 میلیون لیتر گازوئیل و 

اتالف انرژي در ایران 100 میلیارد متر مکعب آب در سال اعداد بزرگی است که اگر با اعداد جهانی مقایسه شود ، متوجه می شویم که چه میزان 

صورت می گیرد .  

او با اشاره به اقدامات انجام شده در صنعت برق توسط مپنا ، گفت : 167 پروژه در حوزه احداث نیروگاه در دست اجرا داریم ، 501 واحد نیروگاهی به

ظرفیت 63 هزار و 971 مگاوات نیز به ما ابالغ شده است که از این میزان 46 هزار و 496 مگاوات تحت بهره برداري ، 65 واحد در حال احداث ،

41

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15571050


1401/05/08 - 1401/05/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایسنا

1401/05/01
16:38

61 واحد به نیروگاهی به ظرفیت 3776 مگاوات نیز به ما ابالغ شده که هنوز اجراي آن آغاز نشده است . به گفته وي ، از پیک سال گذشته تاکنون

گروه مپنا 3200 مگاوات واحد نیروگاهی جدید وارد مدار کرده که امیدواریم 2000 مگاوات دیگر تا پایان سال به آن اضافه شود همچنین از پیک

1400 تا 1401 ، 45 واحد نیروگاهی را ارتقاء دادیم که معادل 6929 مگاوات است در مجموع باید گفت که 5800 مگاوات افزایش ظرفیت ایجاد

شده و یا خواهد شد 

وي با اشاره به اقدامات انجام شده در خارج از کشور نیز گفت : از ابتداي سال معادل یک بلوك سیکل ترکیبی در عراق به ارزش 300 میلیون یورو

سنکرون کردیم و همچنین اولین واحد حلب را بازسازي کرده و توانستیم نیروگاهی را که داعش بطور کامل منهدم کرده بود ، بازسازي کنیم و امروز

دو واحد دیگر را در عراق نصب کردیم که آماده سنکرون است که حدود 900 مگاوات ظرفیت دارد . در ناصریه نیز سه واحد را در حال نصب داریم

که به تدریج وارد مدار می شود مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به مجموع واحدهاي نیروگاهی که در کشورهاي همسایه توسط این گروه اجرایی شده

گفت : 5668 مگاوات در خارج از کشور پروژه اجرا کرده ایم و یا در حال اجراست که این عدد براي یک سال عدد بزرگی به حساب می آید 

وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي نیروگاه هاي زباله سوز گفت : یکی از چالش هاي شهرهاي بزرگ

، زباله است ، در این زمینه اولین کار طراحی توربین بخار 30 تا 90 مگاواتی است که البته هنوز پروژه اي در این حوزه به ما ابالغ نشده اما زیر

ساخت هاي آن آماده است و اگر شهرداري شهرهاي بزرگ به ما اعالم کنند ، توان تولید را داریم . وي افزود : در شهرهاي کوچک دو پروژه ایجاد

کردیم؛ در جنوب تهران این کار در حال انجام بوده و در حال حاضر تحقیقات روي امحاء زباله هاي بیمارستانی در حال انجام است او با اشاره به

اقدامات صورت گرفته در حوزه تجدیدپذیرها گفت : دنیا به سمت گرم شدن رفته است و آن طور که سازمان هواشناسی اعالم کرده امسال گرماي

کره زمین یک رکورد خواهد زد لذا در این شرایط توسعه نیروگاه هاي حرارتی با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین باید اقداماتی همچون افزایش

راندمان نیروگاه ها صورت بگیرد که مپنا در این حوزه از گذشته اقداماتی را در دست اجرا دارد 

وي با بیان این که توربین هیدروژن سوز مپنا امسال در شهریورماه به عنوان اولین نمونه در بندرعباس نصب شود گفت : بحث بعدي حرکت به

سمت واحدهاي سیکل ساده به ترکیبی است که در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده و در حوزه تجدیدپذیرها نیز توانسته ایم اقدامات مفیدي را

انجام دهیم اما باز هم نیازمند جذب فناوري در این حوزه هستیم . او با اشاره به اقدامی که در حوزه انرژي هاي خورشیدي صورت گرفته است گفت

: ابتدا باید در چارچوب یک برنامه جامع ظرفیت هاي کشور را شناسایی کنیم که مپنا براي این موضوع برنامه اي را تحت عنوان تکنولوژي هاي گاز

در نظر گرفته است؛ بدین معنا که نوآوري هایی که امکان عرضه دارند شناسایی و وارد مرحله اجرا شوند در همین راستا اولین موضوع این رویداد را

توجه به انرژي هاي خورشیدي در نظر گرفته ایم و هدف این است که با اعالم یک فراخوان دانش پژوهان را به سمت این مهم سوق دهیم 

انرژي خورشیدي در ایران و سایر کشورهاي جهان گفت : در ادامه این نشست حقی فام معاون پژوهش و فناوري گروه مپنا با اشاره به جایگاه 

انرژي خورشیدي در استرالیا به عنوان اولین کشور 990 وات ، در هلند 755 وات و در آلمان 711 وات است که ایران نسبتا با این کشورها سرانه 

انرژي هاي تجدیدپذیر حرکت سوخت هاي فسیلی در کشور است . وي افزود : باید به سمت توسعه  فاصله زیادي دارد ، علت این مساله وجود 

انرژي هاي تجدیدپذیر نقش مهمی در این حوزه دارند  کنیم و براي این مهم نیز شبکه انرژي کشور باید تاب آور شود که 

وي با اشاره به برنامه هاي در نظر گرفته شده در این رویداد گفت : چهار اقدام را در نظر گرفته ایم که اولین آن شناسایی ایده هاي نوآور ، سپس

انتخاب ایده هاي برتر ، حمایت از این ایده ها براي توسعه و تولید آزمایشگاهی و در نهایت حرکت به سمت تجاري سازي و استفاده از آنها براي

انرژي هاي تجدیدپذیر است . انتهاي پیام توسعه 
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بنزین در کیش تمام شد اجراي آزمایشی طرح یارانه 

 

بنزین در جزیره کیش خبر داد . بنزین ، طی اطالعیه اي از اتمام دوره اجراي آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه  ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه 

 

بنزین با اعالم اتمام اجراي آزمایشی طرح بازتوزیع به گزارش ایسنا به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارایی ، ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه 

بنزین در جزیره کیش 4 ماهه بوده و قرار است نتایج اجراي طرح بنزین در جزیره کیش اعالم کرد : اجراي آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه  یارانه 

مذکور در کمیته هاي تخصصی بررسی شده و مراتب جهت تصمیم گیري به دولت تقدیم شود . براساس این طرح ، همه شهروندان داراي کارت

بنزین 20 لیتري را دارا خواهند بود  کیشوندي اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو ، امکان دریافت سهمیه 

بنزین یارانه اي بنزین تغییري نکرده است و  همانطور که پیش از این هم مسئوالن منطقه آزاد کیش اعالم کرده بودند در این طرح ، قیمت 

بنزین یارانه اي خود را به بنزین ندارند می توانند سهیمه  بنزین آزاد 3000 تومان است و افراد فاقد خودرو که مصرف  1500 تومان و قیمت 

سوخت آنها تعلق می گیرد انتهاي دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند . بر این اساس سهمیه خودروهاي عمومی کماکان مانند قبل به کارت 

پیام
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بنزین شنیده می شود زنگ خطر واردات 

 

بنزین صادر نمی شود هم اکنون گمانه زنی بنزین به راحتی از دست رفته و علی رغم اینکه حتی یک لیتر هم  این روزها دستاورد ایران در صادرات 

بنزین نیز از سر گرفته شده است . ها براي واردات 

 

نفتی ها /جلیل ساالري در حاشیه امضاي پنج تفاهم نامه میان شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی با شرکت هاي دانش بنیان در جمع خبرنگاران

سوخت سوخت را مدیریت کنیم و پس از آن به دنبال ذخیره سازي  اظهار کرده است : با برنامه ریزي هایی که انجام داده ایم باید دوره مصرف 

باشیم .  

بنزین در کشور کاهش یافته است ، تصریح مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تولید 

بنزین بر مبناي تعداد پاالیشگاه هایی که در بخش عملیات هستند و دوره تعمیرات ، ممکن است دچار نوسان هایی شود ، اما اینکه کرد : تولید 

بنزین بنزین به 70 یا 80 میلیون لیتر رسیده است صحت ندارد ، ما در برخی موارد به تولید 94 ، 97 ، 100 تا 104 میلیون لیتر  گفته شود تولید 

بنزین نیز گفت : هم اکنون به دنبال تأمین نیاز داخل هستیم و سپس بحث ذخیره سازي را خواهیم داشت ، اما هم رسیدیم . وي درباره صادرات 

در همین هفته صادرات گازوئیل (نفت گاز) و بعضی از فرآورده ها را داشته ایم صحبت هاي مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده هاي

بنزین را در کشور طی ماه هاي گذشته نشان می دهد  نفتی ایران وضعیت وخیم تولید و مصرف 

بنزین به در بسته خوردیم و آمار رسمی در این خصوص منتشر نمی اگرچه براي گرفتن آمار و اطالعات مستند در خصوص میزان تولید و مصرف 

شود که این موضوع محل سوال است اما با جستجوي ساده در اینترنت به واکنش رسانه ها به صحبت هاي ساالري برخورد کردیم که عمده این

بنزین بود .   موارد هشدار نسبت به واردات 

بنزین توسط شرکت ملی پاالیش و پخش کنترل نشود و راه کاري براي کاهش فروي به طوري که این نگرانی ایجاد شده است که اگر مصرف 

سوخت استراتژیک بنزین در جهان معرفی شده است دوباره وارد کننده این  مصرف اندیشیده نشود کشوري که با زحمت به عنوان صادرکننده 

بنزین بنزین نیاز داشت آمریکا چگونه صادرات  بنزین را از سر بگیرد . حتمًا به خاطر دارید که در اوایل دهه 90 وقتی ایران به  شود و واردات 

بنزین در بنزین به عنوان پاشنه آشیل دولت در آن سال ها تبدیل شد پس از تالش هاي صورت گرفته تولید  به ایران را متوقف کرد و عمًال 

سوخت شد اما اکنون زنگ بنزین بود تبدیل به صادرکننده این  دهه 90 به رقم قابل توجهی رسید تا حدي که کشوري که روزي نیازمند واردات 

بنزین به گوش می رسد به طوري که مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی از احتمال واردات و یا تهاتر خطر واردات مجدد 

بنزین از شهریورماه سخن می گویند  نفت با 

بنزین در کشور از روزهاي پایانی سال 1400 به یکباره اوج گرفت و به 131 میلیون لیتر نیز در بی توجهی به هشدارهایی که داده شد مصرف 

بنزین ، شرکت ملی برخی از روزها رسید و با آغاز نوروز نیز این روند مصرفی همچنان افزایشی بود تا جایی که با کمک مخازن استراتژیک 

پاالیش و پخش توانست روزهاي پر مصرف ابتدایی سال جاري را پشت سر گذارد .
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بنزین موضوع افزایش در همان ایام رسانه ها هشدارهاي جدي را به مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش دادند که باید درکنار کنترل مصرف 

تولید را نیز جدي بگیرند هرچند که می دانیم افزایش تولید یک شبه رخ نخواهد داد اما مسئله اینجا است که می توان دوره اورهال شرکت هاي

پاالیشی را کوتاه کرد تا حداقل از این محل ضربه نخوریم .  

بنزین دارد که این میزان مصرف اکنون که یک ماه از تابستان گذشته است و آمارهاي غیر رسمی نشان از مصرف روزانه 120 میلیون لیتري 

اختالف قابل توجهی با تولید داشته است که نشان می دهد ماه هاي آینده در صورت عدم کنترل مصرف و افزایش تولید قطعًا با مشکل جدي رو به

بنزین توسط پتروشیمی ها است .   رو خواهیم شد که در خوشبینانه ترین حال بازگشت تولید 

بنزین تولید می شود و این میزان تولید در حالی صورت خواهد گرفت براساس آمار و اطالعات رسمی هم اکنون در کشور روزانه 103 میلیون لیتر 

بنزین کنند هرچند که به گفته مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش هم اکنون به دلیل که تمام پاالیشگاه ها با ظرفیت کامل اقدام به تولید 

بنزین تولید نمی شود .   اورهال پاالیشگاه هاي کشور این حجم 

بنزین هم اکنون چیزي نزدیک به صفر است مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش بنزین نزدیک به صفر به گواه آمار صادرات  صادرات 

بنزین بهبود پیدا کند اما وضعیت مصرف به گونه اي رقم خورده است که به نظر می بنزین را توقف کرده اند تا حجم ذخایر استراتژیک  صادرات 

بنزین نخواهیم داشت و در بلند مدت نیز اگر مصرف کنترل شود ممکن است با آمدن رسد حداقل در کوتاه مدت با این روند امید به صادرات 

بنزین براي مصرف روزانه است .   بنزین تبدیل شویم اما اکنون مسئله تأمین  پاالیشگاه شهید سلیمانی دوباره به صادرکننده 

بنزین دور از ذهن است بنابراین کنترل مصرف با افزایش قیمت صورت نخواهد گرفت به همین با توجه به شرایط حال حاضر کشور افزایش قیمت 

بنزین اما موضوع اینجا است که در بودجه سال جاري ارزي براي جهت به نظر می رسد شرکت ملی پاالیش و پخش چاره اي ندارد به جز واردات 

بنزین محتمل ترین سناریو پیش رو است . از سوي دیگر دولت و مجموعه بنزین در نظر گرفته نشده است بنابراین موضوع تهاتر نفت با  واردات 

سوخت سی ان جی حساب کند در حال حاضر میزان 23 تا 24 میلیون متر مکعب به صورت شرکت ملی پاالیش و پخش می توانست روي کمک 

بنزین کاسته است مسئوالن صنعت سی ان جی روزانه سی ان جی در کشور مصرف می شود که این میزان مصرف سی ان جی عمًال از مصرف 

معتقدند اگر دولت هم اکنون نیز فکري به حال صنعت سی ان جی کند تا حد قابل توجهی مصرف سی ان جی می تواند رشد کند که این مسئله

بنزین کمک خواهد کرد  درنهایت به کاهش مصرف 

بنزین علی رغم تالش هاي شبانه روزي دولت و وزارت نفت به منظور تأمین منابع مورد نیاز براي نمره ضعیف پاالیش و پخش در خصوص 

بنزین عملکرد حرکت چرخ اقتصاد کشور اما شرکت پاالیش و پخش نتوانسته است در خصوص کنترل مصرف و برنامه ریزي براي افزایش تولید 

بنزین در ماه هاي اتی با این روند ، تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود به طوري که تمام تالش هاي مجموعه خوبی داشته باشد و به نظر می رسد 

وزارت نفت که منظور افزایش صادرات نفت صورت گرفته است به جاي آنکه در بخش هاي مولد اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد صرف تهاتر با

بنزین خواهد شد و عمًال دستاوردهاي وزارت نفت به باد خواهد رفت .

45



1401/05/08 - 1401/05/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

شانا

1401/05/01
09:25

مصرف گاز در کشور چگونه است؟ سرانه 

به گزارش شانا به نقل از روزنامه همشهري ، مطابق با داده هاي شرکت ملی گاز حدود 3 درصد از مردم ، الگوي بسیار پرمصرفی دارند

به گزارش شانا به نقل از روزنامه همشهري ، مطابق با داده هاي شرکت ملی گاز حدود 3 درصد از مردم ، الگوي بسیار پرمصرفی دارند این قشر به

طور میانگین 11 برابر بیشتر از کم مصرفان یارانه گاز دریافت می کنند یعنی دولت ماهانه حداقل 6 5 میلیون تومان یارانه پنهان انرژي به پرمصرف

ها می دهد کد خبر 459713
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مهر گزارش می دهد؛/صنایع و پتروشیمی ها؛ قربانیان پرمصرف ها در فصل سرد سال

 

بررسی ها نشان می دهد میزان کسري گازي که در فصل سرد سال از طریق اعمال محدودیت به صنایع و کاهش تولید آن ها جبران می شود ، با صرفه

جویی 3 درصد مشترکین قابل جبران است .

مصرف گاز رو به رو شد و به گفته وزیر نفت بین 200 الی 250 به گزارش خبرنگار مهر ، زمستان سال گذشته کشور با ناترازي گسترده تولید و 

میلیون متر مکعب کسري گاز طبیعی در کشور وجود داشت هر چند سال گذشته با برخی تدابیر و محدودیت گاز صنایع و پتروشیمی ها بدون قطعی

گاز خانگی گذشت ولی اگر چاره اي اساسی براي رفع این مشکل از همین فصل گرم سال اندیشیده نشود ، قطعًا به طرز شدیدتري دامن کشور را در

سال هاي آتی خواهد گرفت با توجه به اینکه اولویت شرکت ملی گاز ، تأمین گاز خانگی بوده و هست ، بزرگترین آسیب کسري گاز را صنایع و

پتروشیمی ها می بینند آمار نشان می دهد که در فصل سرد سال 1399 ، قطعی گاز صنایع به صورت ذیل بوده است : بدین ترتیب کاهش عرضه به

مجموع صنعت پتروشیمی و فوالد برابر با 1 1 میلیارد مترمکعب تخمین زده می شود همچنین کاهش عرضه به صنعت سیمان نیز برابر با همین

مقدار یعنی 1 1 میلیارد مترمکعب در فصل سرد تخمین زده شده است (در سال 1399) 

طبیعتًا هر مورد کاهش تولید منجر به طبعاتی می شود؛ به طور مثال کاهش تولیدات پتروشیمی که حدود 10 درصد گاز کشور را مصرف می کنند و

سال گذشته حدود 14 میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه کرد موجب کاهش درآمد ارزي می شود و یا کاهش تولید سیمان و فوالد منجر به

کاهش ساخت مسکن و اخالل در برنامه سالیانه مسکن و آسیب به سایر صنایع می شود . همچنین کاهش تولید این صنایع می تواند موجب منفی

شدن سهام آنان و متضرر شدن سهامداران و مردم به شکل دیگري شود 

محمدجواد ساکت کارشناس اقتصاد انرژي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که تراز منفی گاز و قطعی احتمالی آن چه تأثیري بر

وضعیت شرکت هاي بورسی و غیربورسی می گذارد ، عنوان کرد : «در وضعیتی که تراز گاز منفی است ، مانند سال هاي قبل ، اولویت قطعی گاز با

صنایع است و در این صورت قطعًا شاهد کاهش تولید و فروش و افزایش زیان دهی آن ها خواهیم بود . این اتفاق ، به علت در دسترس بودن

صورت هاي مالی ، براي شرکت هاي بورسی قابل مشاهده تر و ملموس تر از شرکت هاي غیربورسی خواهد بود با توجه به اینکه بخش عمده اي از

سهامداران شرکت هاي بورسی مردم هستند ، این زیان می تواند مستقیمًا متوجه آن ها شود » ساکت در خصوص واکنش احتمالی شرکت ها به این

وضعیت گفت : «شرکت ها چاره اي جز نظاره گر بودن نخواهند داشت و بسته به نحوه وابستگی فعالیتشان به گاز حتی ممکن است ، این اختالل

منجر به تعدیل نیروي این صنایع یا در مراحل حادتر تعطیلی آن ها شود » زیان صنایع ناشی از مصرف خارج از الگوي 3 درصد مشترکین به بیان

دقیق تر گازي که می توانست زیرساخت صنعتی کشور باشد و ضمن تولید ثروت زمینه افزایش درآمد دولت ، افزایش اشتغال و رشد اقتصادي را

فراهم آورد ، در خانه ها سوزانده می شود نکته قابل توجه این است که گاز داده شده به بخش خانگی ، در یک سطح مشخص مصرف نشده ، و

مصرف کنندگان الگوهاي مختلفی را از کم مصرف تا پرمصرف نشان داده اند یعنی عمده مردم کشور کم مصرف هستند حال آنکه تنها کمتر از 3

درصد از مردم الگوي بسیار پرمصرفی در زمستان داشته اند به عنوان مثال 90 درصد از مشترکین پرمصرف تهران ، در مناطق مرفه زندگی می کنند

به شکل دقیق تر سهم ساکنین مناطق یک تا سه شهر تهران از مشترکین پرمصرف به تنهایی 66 درصد است بدین ترتیب می توان ادعا کرد که

مصرف گاز آنان نشان داده شده عمده مشترکین پرمصرف از قشر مرفه جامعه هستند (در شکل زیر نسبت قیمت واحدهاي شهري در تهران و 

است) این طبقه پرمصرف ، در فصل سرد ، بیش از 7 5 درصد از گاز خانگی را ،
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معادل با 3 میلیارد مترمکعب به مصرف می رسانند به بیان دیگر این 3 درصد سرانه مصرفی 5 تا 6 برابر بیشتر از مشترکین عمده ي کم مصرف را

به ثبت رسانده اند محاسبات نشان می دهد ، در صورتی که این قشر اقلیت پرمصرف ، مصرف خود را بهینه کرده ، و نه به حیطه کم مصرف ها ،

که صرفًا به حوزه میانه مصرف (پله هفتم) برسانند ، بیش از 1 میلیارد متر مکعب در فصل سرد صرفه جویی خواهد شد این مقدار ، برابر با گاز مورد

نیاز براي صنایع پتروشیمی و فوالد ، یا صنعت سیمان ، در فصل زمستان است به عبارت دقیق تر ، زیانی که این صنایع در ازاي قطع گاز متحمل

می شوند ، به نوعی ناشی از الگوي خارج از قاعده ي اقلیت پرمصرفین است 

مصرف گاز در پله هاي پر مصرف ، مؤثرترین و سریع ترین راه براي کارشناسان معتقدند اصالح تعرفه هاي قیمتی گاز و غیر یارانه اي کردن 

بهینه سازي مصرف و افزایش تولید بهینه سازي مصرف است ، هرچند که در کنار آن نباید از راه هاي غیر قیمتی  کنترل مصرف بی رویه و 

غفلت کرد .

48



1401/05/08 - 1401/05/01گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

واحد مرکزي خبر

1401/05/01
08:08

بهینه سازي هزار و300 واحد موتورخانه در البرز

 

بهینه سازي به عنوان انتخاب پاسخ مناسب از میان چندین پاسخ در به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، مرکز البرز ، غفاریان گفت : در تعاریف علمی از 

مصرف گاز را می توان یکی از پاسخ هاي مناسب براي حداقل رساندن هدر رفت انرژي که در بهینه سازي  دسترس یاد می شود ، بر همین اساس 

مصرف گاز می شود ، بیان کرد. نتیجه آن موجب کاهش 

 

بهینه سازي به عنوان انتخاب پاسخ مناسب از میان چندین به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، مرکز البرز ، غفاریان گفت : در تعاریف علمی از 

مصرف گاز را می توان یکی از پاسخ هاي مناسب براي حداقل رساندن هدر رفت بهینه سازي  پاسخ در دسترس یاد می شود ، بر همین اساس 

بهینه مصرف گاز می شود ، بیان کرد . مدیر عامل شرکت گاز استان البرز افزود : به عبارت ساده تر  انرژي که در نتیجه آن موجب کاهش 

مصرف گاز نبوده ، بلکه کاهش هدر رفت گاز است که در نتیجه آن کاهش مصرف حاصل می شود به گفته مصرف گاز صرفا کاهش  سازي 

غفاریان : از سال 1399 و با ابالغ طرح «مدیریت ، کاهش مصرف و جلوگیري از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها» ، شرکت گاز استان البرز به

عنوان یکی از شرکت هاي گاز استانی پیشرو در پروژه «افزایش کارایی سیستم هاي گرمایشی/موتورخانه ها» فعالیت خود را در این حوزه شروع

کرده است غفاریان گفت : بر اساس طرح ارائه شده این پروژه در قالب سه فاز که فاز نخست آن تکمیل سیستم هاي گرمایشی/موتورخانه هاي

موجود شامل اقداماتی از قبیل تنظیم مشعل ، عایق کاري و نصب ضد رسوب مغناطیسی و الکترومغناطیسی است از ابتداي دي ماه سال 1399 در

شرکت گاز استان البرز شروع شد 

مدیر عامل شرکت گاز البرز گفت : با تجزیه و تحلیل دقیق بازار هدف این پروژه در سطح استان البرز و با اولویت بندي مناسب و استفاده بسیار

بهینه سازي خوب از ظرفیت شرکت هاي مجري طرح در مسیر تبلیغات و معرفی طرح به مشترکین مسکونی ، تجاري ، اداري و آموزشی ، امور 

مصرف گاز شرکت گاز استان البرز موفق شده است که با جلب مشارکت بیش از هزار و 500 مشترك در طرح و اجرا و تکمیل بیش از هزار و 300

واحد موتورخانه در سطح استان البرز ، یکی از پنج شرکت گاز استانی موفق در اجراي طرح در سطح کالن کشور باشد .  

بهینه سازي موتورخانه هاي آن ها تکمیل مصرف گاز مشترکان مشارکت کننده در طرح ، که فعالیت  به گفته او بر اساس برآورد انجام یافته ، 

طبیعی آن ها نسبت به دوره هاي مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و با احتساب مشوق هاي مصرف گاز شده است ، به طور میانگین 20 درصد 

مالی در نظر گرفته شده توسط شرکت ملی گاز ایران ، به طور میانگین 30 درصد مبلغ قبض پرداختی آن ها کاهش یافته است . مدیر عامل شرکت

گاز البرز افزود : بر اساس روش اجرایی تدوین شده در طرح ، همه مشترکین مسکونی ، تجاري ، اداري و آموزشی می توانند با مراجعه به سایت

بهینه سازي پیش بینی شده برخوردار شوند www goc nigc ir در این طرح شرکت کرده و از مزایاي رایگان طرح تا سقف مبلغ 
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مصرف گاز اختالف در اتحادیه اروپا بر سر کاهش 

 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی جی تی ان؛ کشور هاي اتحادیه اروپا درباره کاهش 15 درصدي

مصرف گاز دچار اختالف هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی جی تی ان؛ کشور هاي اتحادیه اروپا درباره کاهش 15 درصدي

مصرف گاز به میزان 15 درصد در زمستان مصرف گاز دچار اختالف هستند مجري سی جی تی ان گفت : پیشنهاد اتحادیه اروپا براي کاهش 

سال جاري سبب ایجاد شکاف بین کشور هاي عضو آن شده است اتحادیه اروپا این طرح را اوایل هفته به دنبال کاهش منابع گاز ارائه کرد برخی از

کشور ها و از جمله اسپانیا و پرتغال با این طرح مخالفت کرده اند «جولیا چاپمن» خبرنگار سی جی تی ان در بروکسل درباره این که چرا برخی از

کشور ها با این طرح مخالفت کرده اند؟ گفت : کشور هاي مختلف با دالیل مختلف با این طرح مخالفت کرده اند براي مثال لهستان می گوید

مصرف گاز خود ندارد ، زیرا از زمان آغاز جنگ اوکراین در اوایل سال جاري مقادیر زیادي گاز طبیعی ذخیره کرده است و میزان نیازي به کاهش 

ذخایر گاز آن به 95 درصد ظرفیت خود رسیده است خبرنگار سی جی تی ان در ادامه گفت : برخی از کشورها ، مانند اسپانیا و پرتغال که از روسیه

گاز وارد نمی کنند و گاز خود را از منابع دیگر تامین می کنند می گویند که نمی خواهند این کاهش قابل توجه را همانند کشور هایی که از روسیه

گاز وارد می کنند ، انجام دهند براي مثال جمهوري ایرلند که به شبکه گازي اروپا ملحق نشده هم اعالم کرده است که میزان گاز مصرفی خود را

کاهش نمی دهد مجارستان هم اعالم کرده است که می خواهد مقادیر بیشتري گاز از روسیه وارد کند هرگونه اجماع در بین کشور هاي اروپایی

مصرف گاز مشکل به نظر می رسد انتظار می رفت که در آستانه راي گیري هفته آینده در این رابطه اقداماتی انجام شود قرار است براي کاهش 

که وزراي انرژي کشور هاي عضو اتحادیه اروپا در اینجا در بروکسل گردهم آیند و در این رابطه راي گیري کنند اما قطعا به نظر می رسد که

اختالف نظر هایی وجود دارد خبرنگار سی جی تی ان در پاسخ به سوال مجري این شبکه مبنی بر این که این موضوع تا چه اندازه به منزله محکی

درباره یکپارچگی اتحادیه اروپا است؟ پاسخ داد : این قطعا به منزله محکی براي اتحادیه اروپا است اتحادیه اروپا این تصمیمات را در پاسخ به

اقدامات روسیه در اوکراین انجام می دهد آن ها می گویند که روسیه از انرژي به عنوان یک سالح استفاده می کنند البته روسیه این موضوع را رد

می کند تصویب این پیشنهاد بسیار دشوار به نظر می رسد البته شاید اصالحیه اي درباره این پیشنهاد ارائه شود اما این موضوعی الزام آور نیست وي

در پایان همچنین گفت : اگر وضعیت اضطراري شود اتحادیه اروپا این موضوع را اجباري خواهد کرد در هفته هاي اخیر رهبران اروپایی بر اتحاد این

اتحادیه تاکید کرده اند؛ اما همچنین گفته اند که اگر روسیه گاز خود را به روي اتحادیه اروپا قطع کند آنگاه تبعات زیادي براي تمامی کشور ها وجود

خواهد داشت برخی کشور ها به فوریت تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند البته اتحادیه اروپا اقتصادي یکپارچه دارد که این اقدام می تواند

زنجیره تامین کاال را تحت تاثیر خود قرار دهد
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