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مروري بر اخبار نفت وانرژي ایران و جهان 18 تا 22 مرداد 1401



1401/05/22 - 1401/05/18فهرست اخبار

سوخت در ایران و ترکیه؛ 9 برابر همسایه غربی 3 مقایسه مصرف  11:17 تسنیم

6 عضو کمیسیون انرژي مجلس در گفت وگو با مهر : /زیان 1 . 5 میلیارد دالري در اثر قطعی... 09:07 مهر

8 سه هزار نیروگاه خورشیدي در قم ایجاد می شود 04:11 ایرنا

10 ژاپن جزئیات طرح اقلیمی 1/ 1 تریلیون دالري را بررسی می کند دنیاي اقتصاد

بنزین به نفع چه کسانی است؟ 12 یارانه  آرمان ملی

14 بلومبرگ : بحران انرژي ، سفره مردم اروپا را هدف گرفته است 17:33 تسنیم

انرژي خورشیدي 15 کاهش تخریب مراتع و جنگل با  09:15 واحد مرکزي خبر

16 142 میلیون هزینه ساالنه هر خودرو فرسوده ! 08:58 تابناك

18 مهم ترین مشکل طرح بنزینی اجراشده در کیش 08:33 دانشجو

23 پیش بینی ضرر 260 میلیارد دالري اقتصاد آلمان از بحران اوکراین 16:16 فارس نیوز

24 با این خودرو گاز بده و هوا رو تمیز کن ! 16:02 واحد مرکزي خبر

26 بهره گیري از منابع انرژي تجدیدپذیر در قالب طرح هاي کالن شتاب گرفت 14:18 ایرنا

27 کاهش مصرف 10 درصدي انرژي شهرداري تهران تا پایان برنامه پنج ساله سوم 10:57 فارس نیوز

29 ناتوانی میلیون ها آلمانی در پرداخت قبوض سنگین انرژي 09:03 واحد مرکزي خبر

30 اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندي گاز را تصویب کرد دنیاي اقتصاد

31 رئیس پارك فناوري نفت : /قوانین حوزه دانش بنیان تسهیل شود هدف گذاري 5 هزار شرکت د... عصر رسانه

بهینه سازي مصرف سوخت
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سوخت در ایران و ترکیه؛ 9 برابر همسایه غربی مقایسه مصرف 

 

سوخت در ترکیه است و تفاوت فاحشی بین آمار و سوخت در ایران ، به مراتب بیشتر از مصرف  جدیدترین آمارها نشان می دهد که میزان مصرف 

بنزین و گازوئیل وجود دارد . ارقام مصرف نفت ، 

مصرف انرژي در جهان ایستاده است و اخبار بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري تسنیم ، ایران همچنان در میان 10 کشور اول پر 

سوخت و انرژي در کشورمان ، هزینه هاي سنگینی بر اقتصاد ما تحمیل می کند جدیدترین آمارها نشان می دهد که هدر رفت انواع و اقسام 

بنزین و سوخت در ترکیه است و تفاوت فاحشی بین آمار و ارقام مصرف نفت ،  سوخت در ایران ، به مراتب بیشتر از مصرف  میزان مصرف 

سوخت در ایران ، با همسایه غربی اش ترکیه از بسیاري جهات گازوئیل وجود دارد چرا مقایسه ایران و ترکیه مهم است؟مقایسه میزان مصرف 

اهمیت دارد چرا که ایران و ترکیه ، از حیث جمعیت برابر هستند و هر کدام از آنها نزدیک به 85 میلیون نفر جمعیت دارند و از حیث تنوع اقلیمی و

جغرافیایی و تقسیم مناطق سرد و گرم و الگوي زندگی جوامع اسالمی نیز شباهت هاي بسیاري دارند با توجه به سبک زندگی شهروندان ، وضعیت

کشاورزي ، شرایط اقلیمی و پارامترهاي دیگر ، می توان نتیجه گرفت که ترکیه ، مناسب ترین کشور منطقه براي مقایسه با ایران و تالش براي

مصرف انرژي است تفاوت مهم ایران و ترکیه از منابع تا میزان مصرفاگر چه ایران و ترکیه ، شباهت ها و رسیدن به یک الگوي تطبیقی در مورد 

سوخت و انرژي است ایران از نظر برخورداري از وجوه مشترك بسیاري دارند با این حال ، تفاوت مهم و بنیادین این دو کشور ، در بحث منابع 

منابع نفت و گاز ، یکی از ثروتمندترین و بی نظیرترین کشورهاي جهان است ، اما ترکیه از این نظر ، یک کشور فقیر و محروم است و ساالنه بین

45 تا 55 میلیارد دالر از پول هاي خود را براي واردات انرژي خرج می کند در نتیجه آن چه در این میان اهمیت دارد ، نه مقایسه میزان منابع

، (GPF) «سوخت در این دو کشور اسالمی منطقه است تازه ترین گزارش موسسه «گلوبال فایر پاور سوخت ، بلکه مقایسه میزان مصرف 

نشان می دهد که بین ایران و ترکیه در میزان مصرف نفت ، تفاوت عمده وجود دارد الف) ایران : به طور متوسط ، در روز 1 میلیون و 804 هزار

بشکه نفت مصرف می کند و در جایگاه 12 جهان ایستاده است ب) ترکیه : به طور متوسط ، در روز   989 هزار و 900 بشکه نفت مصرف می کند و

در جایگاه 21 جهان ایستاده است بدون آن که نیازي به ماشین حساب داشته باشیم ، با مقایسه دو عدد باال ، به آسانی می توانیم نتیجه بگیریم که

میزان مصرف روزانه نفت در ایران ، دو برابر ترکیه است در لیست مزبور ، 10 کشور اول جهان از حیث میزان مصرف نفت عبارتند از : آمریکا ، چین

، هندوستان ، ژاپن ، روسیه ، عربستان سعودي ، برزیل ، کره جنوبی ، آلمان و کانادا گروه دوم ، یعنی کشورهاي جاي گرفته در رده 11 تا 20

عبارتند از : مکزیک ، ایران ، فرانسه ، هندوستان ، انگلیس ، تایلند ، سنگاپور ، ایتالیا ، استرالیا گروه سوم یعنی کشورهاي 21 تا 30 نیز شامل این

کشورها هستند : ترکیه ، تایوان ، هلند ، امارات متحده عربی ، مصر ، عراق ، آرژانتین ، مالزي ، ونزوئال ، لهستان جالب اینجاست که در این لیست ،

کشور پرجمعیت پاکستان بر پله 33 جهانی ایستاده است آمارهاي موسسه (globalfirepower) در مورد میزان مصرف نفت در جهان ، کاري به

تفکیک حوزه مصرف ندارد و مشخص نیست که از میزان ارقام درج شده ، چند درصد آن مربوط به مصارف خانگی است و چند درصد مربوط به

بخش نیروگاهی و صنعتی ،
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حامل هاي انرژي در ترکیه از قیمت باالیی برخوردارند ، می توان گفت ، احتماًال حمل و نقل و مصارف نظامی اما با توجه به آن که گاز طبیعی و 

بنزین و گازوئیل در ایران و ترکیه در حال حاضر باالترین میزان مصرف نفت در ترکیه ، مربوط به بخش صنعت و حمل و نقل است مقایسه قیمت 

بنزین در ترکیه 22 لیره است (هر 1 لیره ترکیه معادل 1750 تومان و هر 1 دالر آمریکا معادل 18 لیره است ) البته قیمت ، قیمت هر یکلیتر 

بنزین در ترکیه ، نرخی است که جدیدًا پایین آمده و قبًال تا 25 لیره هم باال رفته بود همچنین یکلیتر گازوئیل در ترکیه 24 کنونی 22 لیره اي 

لیره است 

بنزین آزاد در ایران 3 هزار تومان (کمتر از 2 لیره) و اما بهاي باورنکردنی هر لیتر گازوئیل در ایران تنها سیصد تومان معادل 17 قیمت یک لیتر 

قوروش ترکیه است ! حاال در استانبول ، یک نان معمولی 220 گرمی ، در محالت معمولی شهر به قیمت 5 لیره فروخته می شود و یک قرص نان

اتوبوس بسیار باال باشد و ترکیه معادل 30 لیتر گازوئیل در ایران است ! گرانی گازوئیل در ترکیه ، موجب شده که هزینه استفاده از مینی بوس و 

حمل بار نیز متحمل هزینه هاي باورنکردنی شود . اما قیمت گازوئیل در ایران ارزان تر از همه جاي دنیاست مقایسه قیمت هاي موجود نه تنها با

ترکیه بلکه با دیگر کشورها نشان می دهد که هم اکنون گازوئیل در ایران بی ارزش تر از همه جاي دنیاست هر لیتر گازوئیل در ایران تنها 1 1

سنت معادل 3 هزار ریال قیمت دارد هیچ کشور دیگري چنین قیمت ارزانی را براي گازوئیل در نظر نگرفته است ، حتی در ونزوئال که رتبه دوم

جهان از نظر گازوئیل ارزان را به خود اختصاص داده است ، هر لیتر از این محصول بیش از دو برابر ایران یعنی 6234 ریال قیمت دارد مقایسه

بنزین و گازوئیل در ایران و ترکیهحاال که مقایسه قیمت ها را روشن کردیم ، اجازه بدهید سراغ موضوع مصرف برویم ارقام رسمی و مصرف 

بنزین و گازوئیل است در ترکیه ساالنه تقریبًا 28 میلیارد لیتر گازوئیل و موثق ، نشان دهنده شکاف و تفاوت عمیق مردم ایران و ترکیه در مصرف 

بنزین در ترکیه به صورت روزانه ، رقمی بین 9 تا 10 میلیون لیتر است اما در ایران ، روزانه بنزین مصرف می شود میزان مصرف  3 میلیارد لیتر 

بنزین مصرف می شود یعنی رقمی 9 برابر ترکیه ! حتی در کشور پرجمعیت چین با جمعیتی 1 5 میلیارد نفري ، روزانه 450 میلیون 85 میلیون لیتر 

بنزین در ایران 2 برابر پر جمعیت ترین کشور جهان است ترکیه ، واردکننده نفت خام و بنزین مصرف می شود و متاسفانه سرانه مصرف  لیتر 

بنزین خودکفا شده و حاال بنزین ، هزینه هاي باالیی دارد اما ایران ، مدت هاست که در تولید  پاالیش گر این ماده است و تولید و توزیع 

بنزین شود همچنین بد نیست به کارشناسان هشدار می دهند که اگر میزان مصرف مدیریت نشود ، ممکن است که ایران ، مجددًا ناچار به واردات 

این موضوع اشاره کنیم که قیمت هر 1 متر مکعب گاز طبیعی در بخش مسکن و براي خانوارهاي کم مصرف در ترکیه ، رقمی بین 3 تا 5 لیره است

(توپوگرافی و شرایط خاص هزینه گازرسانی در استان ها ، قیمت را تغییر می دهد) در نتیجه یک خانواده کم مصرف ترکیه اي که در ماه ، نهایتًا

یکصد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده ، دست کم پانصد لیره پرداخت می کند (نزدیک به 900 هزار تومان) 

این در حالی است که در ایران ، براي مصرف 400 متر مکعب گاز طبیعی در ماه (در فصل سرما) ، رقمی پرداخت می شود که تبدیل آن به لیره ،

مصرف گاز هر ایرانی حدود 6 براي یک شهروند ترکیه اي باورنکردنی است و چیزي حدود 35 لیره خواهد بود ! متاسفانه آمارها نشان می دهد که 

برابر میانگین مصرف دنیاست و بر اساس داده هاي گزارش آژانس بین المللی انرژي ، ایران در سال 2020 میالدي در بین 25 کشور جهان ،

باالترین سطح یارانه انرژي مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست را در زمینه پرداخت یارانه انرژي از جمله گاز ، برق و فرآورده هاي نفتی داشته و

5 میلیارد دالر یارانه به نفت ، 12 .
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5 میلیارد دالر یارانه به برق و 12 2 میلیارد دالر یارانه به گاز تخصیص داده که مجموع آن رقمی نزدیک به 30 میلیارد دالر است و در همان سال ،

دولت چین با جمعیت یک و نیم میلیارد نفري ، تنها 25 میلیارد دالر صرف یارانه انرژي کرده است 

حامل هاي انرژي در ترکیه ، موجب شده تا غالب مردم این کشور ، در الگوي مصرف ، جوانب احتیاط و دوري از در پایان باید گفت ، قیمت باالي 

بنزین و هدایت یارانه ها اسراف و تبذیر را در نظر داشته باشند و در صورتی که در ایران نیز الگوي مصرف بهینه شود ، می توان با صادرات گاز و 

در مسیر صحیح توسعه ، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا داد . انتهاي ییام/
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عضو کمیسیون انرژي مجلس در گفت وگو با مهر : /زیان 1 . 5 میلیارد دالري در اثر قطعی گاز
نیروگاه ها

عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت : در صورتی که بخواهیم به یک نقطه امنی در تأمین انرژي زمستانی کشور برسیم ، باید مصرف را در حوزه هاي

اصلی بهینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر ، کمبود عرضه گاز برابر تقاضاي آن در پیک مصرف ، یعنی پاییز و زمستان ، کشور را در آینده نزدیک مجبور به واردات گاز

خواهد کرد این امر موجب ایجاد وابستگی ایران در یکی از مهم ترین نیازهاي خود به خارج خواهد شد که به طور قطع زیبنده دومین دارنده منابع

گازي جهان نیست به گفته وزیر نفت در شهریور ماه سال گذشته ، کسري تراز گاز کشور در زمستان سال 1399 در برخی روزها 150 تا 160 میلیون

مترمکعب در روز نیز رسیده بود و براي زمستان 1400 نیز مقدار 200 میلیون مترمکعب کسري ثبت شد با ادامه این روند ، در سال 1401 مصرف

بیشتر و بحران قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع گسترده تر می شود در این زمینه با هادي بیگی نژاد ، عضو کمیسیون انرژي مجلس گفتگویی انجام

شد که مشروح آن به شرح ذیل است معضل کسري گاز چه ابعادي دارد؟ و دولت تاکنون چگونه این کسري را مدیریت کرده است؟ اولین اثر کسري

گاز ، تصمیم گیري دولت در راستاي تخصیص عرضه محدود خود نسبت به تقاضاي بیشتر است دولت ها همواره مردم را در اولویت گازرسانی قرار

می دهند و تالش دارند سایر بخش ها را به نوعی مدیریت کنند این رویکرد ، رویکرد مردم گرایانه و قابل تقدیري است ، اما دو بخش نیروگاه و

سوخت هاي صنایع عمده ، بخش هایی هستند که تحت تأثیر قرار می گیرند دولت در مواجهه با نیروگاه ها ، عدم تخصیص گاز به آنها و ارائه 

مایع جایگزین است یعنی گازوئیل و مازوت در سال 1399 ، مجموعًا حدود 6 5 میلیارد لیتر گازوئیل و 3 5 میلیارد لیتر مازوت در فصل سرد به

سوخت مایع به سوخت هاي مایع به جاي گاز وجود دارد؟ سوزاندن  نیروگاه هاي تحویل داده شده است آیا برآوردي از میزان خسارت جایگزینی 

سوخت مایع و گاز طبیعی تقریبًا یک به یک است یعنی به ازاي کسري هر یک مترمکعب گاز جاي گاز یعنی زیان خالص توجه کنید که نسبت 

طبیعی ، نیاز به ارائه یک لیتر گازوئیل خواهد بود این در حالی است که قیمت گازوئیل ، بدون دخالت دادن رشدهاي قیمت نفت کنونی حاصل از

جنگ در اوکراین ، دو برابر بیشتر از قیمت گاز طبیعی است از این رو به ازاي کسري هر مترمکعب گاز ، انگار به همان اندازه زیان خالص درآمدي

به کشور وارد می گردد بدین ترتیب ، با فرض گازوئیل 0 5 دالري به ازاي هر لیتر ، در این سال بیش از 1 5 میلیارد دالر تنها از این محل به کشور

زیان خالص درآمدي وارد شده است سوزاندن مازوت هم طبعًا مشکالت زیست محیطی به وجود می آورد و سالمت افراد را به مخاطره می اندازد

انتشار گازهاي سمی و مواد سنگین تر از هوا ، ایجاد آئروسل هاي حاوي سولفات ها و نیترات ها و ایجاد باران هاي اسیدي از تبعات محتمل استفاده

گسترده از مازوت در نیروگاه هاست پس از نیروگاه نوبت به صنایع عمده می رسد رویکرد دولت در قبال این صنایع نیز قطع گاز است حال انکه اگر

سوخت هاي مایع جایگزین را نداشته باشند ، عمًال منجر به توقف عملیات تولیدي آن صنایع مذکور قابلیت فرایندي و زیرساختی استفاده از 

سوخت خود صنعت می گردد نمونه بارز این مسئله را می توان در صنعت پتروشیمی مشاهده کرد این صنعت گاز طبیعی را به عنوان خوراك و 

مصرف می کند رقمی از میزان ضرر این صنایع در دسترس است؟ طبق برآورد به عمل آمده ، در سال 1399 ، در حدفاصل آذرماه تا اسفندماه ،

صنایع پتروشیمی کشور حدودًا با کسري عرضه 900 میلیون مترمکعب گاز مواجه بوده اند که به واسطه کاهش تولید این صنایع ،
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زیان بیش از 300 میلیون دالري به این صنعت وارد شده است به عبارتی دیگر به ازاي هر یک روز قطعی گاز صنعت پتروشیمی زیانی برابر با 20

میلیون دالر به این صنعت وارد می گردد در سال 1400 نیز حدودًا 700 میلیون دالر به بخش صادرات فراورده هاي پتروشیمی زیان وارد شده است

خب اینها رقم هاي بسیار بزرگ و قابل توجهی است 

آیا تبعات قطعی گاز فقط نیروگاه ها و صنایع را تحت تأثیر قرار می دهد؟ یا اینکه این ضرر به سایر بخش هاي اقتصاد هم سرایت می کند؟ وقتی

چنین زیانی به صنعت وارد می شود ، در وهله اول منجر به کاهش درآمد آن صنعت و عدم تمکن مناسب مالی در راستاي سرمایه گذاري براي سال

هاي آتی می گردد و عمًال رشد صنعت و رشد اقتصادي کشور مانع می سازد . مسئله دوم کاهش درآمدهاي دولت است با کاهش درآمدهاي صنعت

پتروشیمی ، درآمدهایی که دولت تحت عنوان مالیات می توانست اخذ کند نیز کاهش یافته و عمًال زیان مالی به خود دولت نیز وارد می شود مسئله

سوم نیز اثرگذاري روي وضعیت بورسی شرکت هاي مدنظر است بدین ترتیب که این توقف در تولید ، و زیان انتظاري در آینده ، منجر به پایین

آمدن سهام شرکت هاي متضرر و زیان کردن مستقیم مردم عادي می گردد درواقع به صورت غیر مستقیم و در انتهاي سلسله پیامدهایی ، زیان

تحمیل شده بر صنعت پتروشیمی به دوش مردم عادي منتقل می گردد پس عالوه بر ضرر هنگفت صنایع ، مردم هم خسارت می بینند بله اگر

نگاهی به سبد سهامداري بسیاري از پتروشیمی ها بیندازید ، می بینید عالوه بر مردم عادي ، سهم نهادهاي مردمی مثل صندوق بازنشستگی

کشوري نیز در آنها بسیار پررنگ است به بیان دیگر زیان پتروشیمی ها منجر به زیان این صندوق ها شده و بدین واسطه باز هم زیان به مردم و

قشر ضعیف بازنشستگان منتقل می گردد عالوه بر موارد فوق الذکر ، در واحدهاي پتروشیمی ، این زیان می تواند خود را در تعدیل نیرو ، خصوصًا

در شغل هاي غیرمستقیم و مستقیم غیررسمی در صنعت پتروشیمی ، و یا کاهش مزایاي کارگران فعال در این صنعت ناشی از تعطیلی واحدها نیز

نشان دهد ، که باز وارد آمدن فشار به مردم عادي قلمداد می شود بررسی ها نشان می دهد در 28 شرکت پتروشیمی فعال در بازار سرمایه ، مجموعًا

حدود 25 هزار نیروي کار وجود دارد ، که از این مقدار 5 هزار نفر رسمی و 20 هزار نفر درقالب قراردادهاي موقت ، مدت موقت ، پیمانی یا شرکتی

مشغول به کار هستند این تعداد را باید با هزاران شغل غیرمستقیم و شاغلین در زنجیره هاي پایین دست پتروشیمی جمع کرد که این مهم امکان

اثرگذاري بر تعداد زیادي از کارگران فعال در این صنایع را به خوبی روشن می سازد به نظر شما راه حل چیست؟ آیا راهی وجود دارد که هم گاز

خانگی قطع نشود و هم اینکه این ضرر هنگفت به صنایع وارد نشود؟ در صورتی که بخواهیم واقعًا به یک نقطه امنی در تأمین انرژي زمستانی

کشور برسیم ، باید مصرف را در حوزه هاي اصلی مصرف بهینه کنیم ، و براي این مهم باید از همین اآلن به فکر زمستان باشیم مطالعه ي رسمی

شوراي عالی انرژي حول تراز گاز نشان می دهد که اگر بخواهیم در فصل زمستان به حداقل کسري ممکن برسیم ، باید در کنار سرمایه گذاري در

مصرف گاز نیز توجه ویژه کنیم در حقیقت تمرکز به تنهایی بر تولید نمی تواند کشور را در حاشیه امنیتی در حوزه تولید ، به بهسازي و کاهش 

مصرف گاز در کشور امري ضروري خواهد بود بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی تأمین انرژي قرار دهد از این منظر تمرکز بر حوزه هاي اصلی 

در زمستان ، بخش خانگی است؛ و پس از آن ، بخش هاي نیروگاهی و صنعت قرار دارند 

بهینه سازي مصرف آن در هر بخش چه برنامه هایی دارند و سوال مهم اینجاست که وزارت نفت و شرکت ملی گاز براي افزایش تولید گاز و 

پیش بینی ایشان از موقعیت کشور در زمستان امسال و سالهاي آتی چگونه است؟ در صورتی که تمامی ارکان مرتبط با مسئله انرژي در کشور با

همکاري اقدام به تدوین برنامه اي اجرایی و معقول ننمایند ، باید منتظر عواقب بحران انرژي در کشور باشیم .
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سه هزار نیروگاه خورشیدي در قم ایجاد می شود

 

قم ایرنا طرح توانمندسازي اقشار کم برخوردار از طریق احداث سه هزار سامانه خورشیدي پنج کیلوواتی بر اساس توافقنامه پنج جانبه معاونت توسعه

روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوري ، وزارت نیرو ، سازمان بسیج سازندگی ، کمیته امداد امام (ره) ، سازمان بهزیستی در قم به اجرا گذاشته خواهد

شد .

 

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق قم ، معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري قم در نشست هم اندیشی طرح

توانمندسازي اقشار کم برخوردار از طریق احداث سه هزار سامانه خورشیدي پنج کیلوواتی ضمن حمایت از این طرح ، بر ضرورت اهتمام جدي و

همراهی تمام دستگاه هاي ذي ربط براي اجرایی شدن آن تاکید کرد . محسن امیدیان اجراي این طرح را در حوزه توانمندسازي اقشار محروم مهم

ارزیابی و تاکید کرد : با توجه به رشد 270 درصدي تبصره 16 در تمام بخش ها فصل جدیدي باز شده است که می توانیم حمایت الزم را از این

طرح داشته باشیم وي خواستار تشکیل جلسه هماهنگی هفتگی بین دستگاه ها براي تسریع در اجراي طرح احداث سه هزار سامانه خورشیدي پنج

کیلوواتی براي اقشار کم برخوردار شد و یادآور شد : صنایع استان نیز با توجه به نیازهاي خود و ظرفیتی که در اختیار دارند می توانند در طرح استقرار

سامانه هاي خورشیدي پیشگام شوند مدیرکل دفتر توسعه مولدهاي مقیاس کوچک ساتبا نیز در این نشست ، طرح توانمندسازي اقشار کم برخوردار

از طریق احداث سه هزار سامانه خورشیدي را طرحی هوشمندانه اي دانست که می تواند کمبود برق در کشور را نیز جبران کند جعفر محمدنژاد با

بیان اینکه در بودجه سال جاري براي این طرح 60 میلیارد ریال امسال اختصاص داده شده است ، یادآور شد : امیدواریم با همکاري سازمان بسیج و

سایر سازمان هایی که در این موضوع دخیل هستند هر چه زودتر این طرح اجرایی شود وي با بیان اینکه امروز هیچ بهانه اي براي تحقق نیافتن

این طرح نداریم خاطرنشان کرد : قم به لحاظ جغرافیایی شرایط مناسبی را براي استقرار سامانه هاي خورشیدي دارا است وي بر ضرورت شناسایی

هرچه سریع تر مناطق روستایی و معرفی به شرکت توزیع نیروي برق براي استقرار سامانه هاي خورشیدي تاکید کرد و گفت : برخالف تصور تولید

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي انرژي در نیروگاه هاي تجدید پذیر ارزان تر از نیروگاه هاي فسیلی تمام می شود سخنگوي سازمان 

برق (ساتبا) با بیان اینکه برق از زیرساخت هایی است که اهرم هاي قدرت ملی یک کشور به شمار می آید تصریح کرد : اگر کشوري دسترسی به

انرژي داشته باشد می تواند ادعاي قدرت کند وي با بیان اینکه هر سال هزینه هاي زیادي براي تقویت برق در مناطق انتهاي شبکه انجام می شود

بیان داشت : با توجه به اینکه این طرح در مناطق روستایی انجام می شود ، امکان استقرار صنایع تبدیلی در این مناطق نیز ایجاد می شود محمدنژاد

با بیان اینکه تصمیم گیري توانمندسازي خانواده هاي تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بی نظیر است ، یادآور شد : اگر حتی 50 درصد این

طرح محقق شود در کل دنیا بی نظیر است معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق قم نیز گفت : میزان نیروگاه هاي تولید

پراکنده در حال بهره برداري در سطح استان 78 مگاوات است که از این میزان حدود 13 2 مگاوات نیروگاه هاي تجدید پذیر خورشیدي هستند سید

محمد ارجمندزاده با اشاره به آماري از نیروگاه هاي خورشیدي در سطح استان قم خاطرنشان کرد : در حوزه مساجد و مدارس 10 دستگاه ، در حوزه

دستگاه هاي اجرایی استان 16 دستگاه و 112 دستگاه نیز داراي قرارداد با ظرفیت 162 کیلووات در حال بهره برداري هستند وي با بیان اینکه در

حال حاضر از میزان مصرف ساالنه تنها 24 میلیون کیلووات را از نیروگاه هاي خورشیدي تامین می کنیم افزود : این عدد بسیار کوچک است و

هدف ما این است که بتوانیم این سهم را در حوزه نیروگاه هاي خورشیدي افزایش دهیم 

سوخت هاي فسیلی ، صرفه جویی در مصرف آب ، وي کاهش مصرف 
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گازهاي گلخانه اي و کاهش آالینده هاي محلی را از جمله مزیت هاي توسعه سامانه هاي تولید انرژي تجدید پذیر دانست و انتشار پیدا نکردن 

یادآور شد : تاکنون در برخی مدارس علمیه ، امامزادگان و دستگاه هاي اجرایی این سامانه ها استقراریافته و در مدار بهره برداري قرار گرفته است .  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان نیز با بیان اینکه در سال جاري استقرار سه هزار سامانه خورشیدي پنج کیلوواتی در راستاي طرح

توانمندي سازي افراد کم برخوردار سهمیه استان قم است گفت : مطابق برنامه ریزي هاي که انجام شده ، هماهنگی هایی را با محوریت استانداري

با کمیته امداد ، بهزیستی و بسیج سازندگی داشتیم . مهدي آهنین پنجه با اشاره به برخی اقدام هاي صورت گرفته به منظور سرعت بخشی در

اجراي طرح بیان کرد : براي اینکه این طرح محقق شود باید ماهانه 500 سامانه را راه اندازي کنیم
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ژاپن جزئیات طرح اقلیمی 1/ 1 تریلیون دالري را بررسی می کند

 

مترجم : مریم رضایی منبع : Financial Times تقریبا دو سال پیش ، وقتی ژاپن از طرح جاه طلبانه به صفر رساندن انتشار کربن تا سال 2050 خبر

داد ، هیچ کس پیش بینی نمی کرد در آینده اي نزدیک دنیا گرفتار یک بحران انرژي شود و توکیو در ماه گذشته به خاطر رکورد شکستن موج گرما به

مرحله هشدار قطعی برق برسد .

 

کسب و کار پایدار ژاپن جزئیات طرح اقلیمی 1/ 1 تریلیون دالري را بررسی می کند شماره روزنامه : 5519 تاریخ چاپ : 1401/05/20 شماره خبر :

3889213 بزرگنمایی متن خبر مترجم : مریم رضایی منبع : Financial Times تقریبا دو سال پیش ، وقتی ژاپن از طرح جاه طلبانه به صفر

رساندن انتشار کربن تا سال 2050 خبر داد ، هیچ کس پیش بینی نمی کرد در آینده اي نزدیک دنیا گرفتار یک بحران انرژي شود و توکیو در ماه

گذشته به خاطر رکورد شکستن موج گرما به مرحله هشدار قطعی برق برسد . به دلیل چشم انداز ژئوپلیتیک کامال متفاوت و افزایش قیمت هاي

انرژي ، براي فومیو کیشیدا که سال گذشته به عنوان نخست وزیر ژاپن منصوب شد ، پرداختن به مسائل اقلیمی خطرات سیاسی و اقتصادي به

دنبال دارد کیشیدا که این ریسک ها را به امنیت ملی ربط می دهد ، تغییرات اقلیمی را رکن اصلی برنامه هاي اقتصادي جدید خود قرار داده تا

نسخه اي «قوي تر و پایدارتر از کاپیتالیسم» ایجاد کند کیشیدا در یک سخنرانی در ماه مه در لندن ، گفته بود : «حمله روسیه به اوکراین ، اهمیت

امنیت انرژي را تصریح کرد تغییرات اقلیمی همچنان یک مساله فوري است » نخست وزیر ژاپن براي اقناع سرمایه گذاران ، از یک طرح

گازهاي بلندپروازانه 1/ 1 تریلیون دالري تا یک دهه آینده خبر داده تا اهداف اقلیمی ژاپن را تا 2050 و هدف کوتاه مدت کاهش 46درصدي انتشار 

گلخانه اي تا سال 2030 را محقق کند طبق گزارش 160 صفحه اي که بعد از سخنرانی کیشیدا درباره استراتژي انرژي پاك ژاپن منتشر شد ،

ذخایر مالی دولتی و خصوصی براي توسعه خودروهاي برقی و انرژي پاك و همچنین افزایش دیجیتال سازي و توسعه تکنولوژي هایی مثل

هیدروژن و آمونیاك مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما با اینکه این گزارش خیلی تاثیرگذار است ، جزئیات اساسی در آن به خوبی بیان نشده؛ از

جمله اینکه قرار است دولت چطور این پروژه را تامین مالی کند کیشیدا گفته به شکل جدیدي از اوراق قرضه دولتی به نام «اوراق تحول اقتصاد

سبز» فکر می کند تا حدود 20 تریلیون ین براي اقدامات کربن زدایی تامین کند اما جزئیات بیشتري براي این تامین مالی مطرح نشده است

کارشناسان همچنین می گویند درباره امکان سنجی این استراتژي که کامال به تکنولوژي هایی بستگی دارد که هنوز در دست توسعه هستند ،

شفافیت کافی وجود ندارد یوکاري تاکامورا ، استاد دانشگاه توکیو می گوید : «براي توسعه تکنولوژي هاي به صفر رساندن کربن ، قطعا باید در

تحقیق و توسعه پول خرج کرد اما اگر قرار باشد از پول مالیات دهندگان استفاده کنیم ، الزم است دولت برآوردهاي تکنولوژیک دقیقی داشته باشد »

گازهاي مورد تبدیل آمونیاك به هیدروژن را در نظر بگیرید تاکامورا می گوید مشخص نیست آیا این نوع تکنولوژي را می توان در جهت کاهش 

گلخانه اي ، براي همه نیروگاه هایی که با زغال سنگ کار می کنند به کار برد یا فقط در یک مقیاس محدود مورد استفاده قرار می گیرد همچنین

درباره جدول زمانی چگونگی استفاده از این تکنولوژي ها براي محقق کردن اهداف 2050 ابهاماتی وجود دارد کسب وکارها در کوتاه مدت ترجیح

می دهند از تکنولوژي موجود استفاده کنند تا رد پاي کربن خود را کاهش دهند این موضوع را در البی گري هاي صنعت خودرو براي حفظ

خودروهاي هیبریدي بنزینی و برقی شاهد بودیم اما یک برنامه بلندمدت تر براي دسترس پذیري تکنولوژي هاي جدید هم مورد نیاز است تاکامورا

می گوید : «تحولی که در صنعت انرژي ایجاد شد آنقدر بزرگ بود که همه را به سوي کربن زدایی سوق داد ، اما در ژاپن همه چیز طبق سبک

مدیریت سنتی ژاپنی پیش می رود که دو تا سه سال پیش رو را می بیند بنابراین ،
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تعیین یک استراتژي بلندمدت تر سخت است » براي ژاپن که به شدت به واردات انرژي وابسته است ، بحرانی که به واسطه جنگ در اوکراین به

وجود آمد یک شمشیر دو لبه است خطري که وجود دارد این است که مثل لهستان ، آلمان و هلند ، به آلوده کننده ترین راه حل هاي فوري مثل

نیروگاه هاي زغال سنگ روي آورند حتی بدون تهدید قطع انرژي از طرف روسیه ، ژاپن مجبور شده بود نیروگاه هاي از کار افتاده را براي جبران

کمبود انرژي دوباره راه بیندازد اما تحلیلگران می گویند این موضوع می تواند مزیت هاي بلندمدت تري داشته باشد افزایش هزینه هاي نفت و زغال

سنگ وارداتی و همچنین کمبود شدید برق ، ژاپن را مجبور کرده به آینده انرژي هسته اي فکر کند بحثی که بعد از زلزله 2011 فوکوشیما و نشت

مواد رادیواکتیو از تاسیسات هسته اي به حالت تعلیق درآمده بود در سال 2010 انرژي هسته اي بیش از 11 درصد کل انرژي ژاپن را تشکیل می داد

سوخت هاي فسیلی و یک سوم برق این کشور را تامین می کرد اما بعد از حادثه هسته اي 2011 آنها نیروگاه هاي هسته اي را تعطیل کردند و 

بیشتري سوزاندند تورم جهانی و نیاز به کاهش اتکا بر انرژي روسیه ، اهمیت تولید انرژي در داخل را بیش از پیش مورد تاکید قرار داده است براي

تولید برق ، فعال ترکیب انرژي در ژاپن به این صورت است : 32 درصد زغال سنگ ، 37 درصد گاز طبیعی مایع ، 7درصد نفت ، 6 درصد انرژي

انرژي هاي انرژي هاي تجدیدپذیر دولت قصد دارد تا سال 2030 این ترکیب را به این شکل تغییر دهد : 36 تا 38 درصد  هسته اي و 18 درصد 

تجدیدپذیر ، 20 تا 22 درصد انرژي هسته اي ، 20 درصد گاز مایع طبیعی ، 19 درصد زغال سنگ و 2 درصد نفت افزایش قیمت نفت و زغال

انرژي هاي تجدیدپذیر سنگ ، برنامه ریزي مالی بلندمدت را براي انرژي هاي تجدید پذیر جذا ب تر می کند اما در کوتاه مدت ، هزینه استفاده از 

، باعث باال رفتن هزینه قبوض برق براي خانوارها شده است کارشناسان می گویند براي اینکه کاربران تشویق شوند از منابع کربن زدایی شده تولید

برق بهره ببرند ، تالش ها ، مشوق ها و حمایت هاي دولتی بیشتري نیاز است کن نیشیو ، مهندس ارشد تحقیقات در «موسسه مرکزي تحقیقات

صنعت برق» می گوید : «باید توازن هزینه ها را تغییر دهیم به جاي اینکه صرفا اجازه دهیم قیمت برق افزایش یابد ، کل جامعه باید به فکر روش

هایی باشد که از تحول به سوي انرژي هاي پاك حمایت کند » این مطلب برایم مفید است 0 نفر این پست را پسندیده اند انرژي برق ژاپن صنعت

کربن
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آرمان ملی

1401/05/20
بنزین به نفع چه کسانی است؟ یارانه 

 

بنزین پیشنهاد وزارت اقتصاد هر نفر 20 لیتر در هر ماه است؛ اما برخی از مسئوالن از جمله وزیر نفت 15 لیتر در هر آرمان ملی : در طرح جدید یارانه 

ماه را عنوان کرده اند که منطق آن ، جلوگیري از کسري بودجه است.

بنزین پیشنهاد وزارت اقتصاد هر نفر 20 لیتر در هر ماه است؛ اما برخی از مسئوالن از جمله وزیر نفت 15 لیتر در آرمان ملی : در طرح جدید یارانه 

هر ماه را عنوان کرده اند که منطق آن ، جلوگیري از کسري بودجه است 

چراکه اگر 15 لیتر به هر فرد تخصیص داده شود ، عمًال کسري بودجه اي از این محل به کشور تحمیل نمی شود؛ اما با سهمیه 20 لیتري عمال

دولت حدود 7 هزار تا 8 هزار میلیارد تومان در سال باید یارانه جدید توزیع کند و این یارانه ، مجموع هزینه هاي دولت را باال می برد و این حال

احتمال اجراي آزمایشی این طرح براساس مختصات هر نفر 20 لیتر وجود دارد .  

از نظر طراحان ، منفعت هر نفر 20 لیتر این است که تعداد کسانی که متضرر می شوند کمتر خواهد بود که البته برخی کارشناسان معتقدند که توزیع

بنزین براي اصالح این شرایط طراحی شده تا این یارانه بین بنزین به شکل کنونی بیشتر به نفع ثروتمندان است و طرح بازتوزیع یارانه  یارانه 

بنزین یارانه اي بنزین با هدف اختصاص  تمام ایرانی ها به یک نسبت توزیع شود اما از جزئیات این یارانه چه می دانید؟ طرح بازتوزیع 

(1500تومانی) به افراد به جاي خودروها از ابتداي اسفندماه و به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است و ایده اي که بر مبناي توزیع

سوخت میان همه مردم طرح ریزي شده است ، و البته از همان ابتدا هم انتقاداتی به واسطه ویژگی هاي منحصر به فرد منطقه عادالنه یارانه 

آزمایشی منتخب آن (جزیره کیش) به همراه داشت .  

سید احسان خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري چهارم مرداد در خصوص سرنوشت این طرح گفت : مکررًا عرض می کنم دستور

بنزین اجرا و در زمان حاضر متوقف شده است ، قرار بنزین در سال جاري وجود ندارد و 5 ماه است که طرح آزمایشی  کاري براي افزایش قیمت 

است این طرح انجام شده بررسی شود و اگر نیاز به اصالحات یا توسعه دارد صورت پذیرد ، هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است .  

وزیر امور اقتصادي و دارایی از ارائه این طرح و نتایج آن به رئیس جمهور خبر داد و گفت : اگر هر تصمیمی هم گرفته شود ، برنامه اي براي افزایش

بنزین روي میز رئیس جمهوري است و بنابر تأکید وزیر اقتصاد ، حتی اگر این بنزین در سال جاري نداریم و از این رو ، طرح بازتوزیع  قیمت 

بنزین نخواهیم داشت .   طرح در دستور کار قرار گیرد نیز امسال افزایش قیمت 

حامل هاي انرژي بحث امروز و دیروز نیست حامل هاي انرژي گفت : افزایش قیمت  نرسی قربان کارشناس انرژي در خصوص افزایش قیمت 

حامل هاي انرژي همپاي تورم حرکت نمی بلکه در بیست سال گذشته مطرح بوده است و همواره صحبت از این موضوع بوده است که قیمت این 

کند .  

بنزین هزار و 500 تومان است و یک لیتر آب 6 هزار تومان است؛ گفت : به طور کلی قیمت این کارشناس انرژي با اشاره به اینکه یک لیتر 

بنزین یک حامل هاي انرژي با تورم حرکت نکرده است و همواره صحبت از این موضوع بوده است که این شکاف قیمتی را کاهش دهند اما 

مسئله احساسی است که به سیاست وصل می شود .  

حامل هاي انرژي را چگونه می توان بدون آسیب به طبقه فقیر باال برد؛ وي در ادامه با اشاره به اینکه همواره صحبت از این بوده است که قیمت 
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بنزین مسأله حیاتی است .   بنزین ندارد اما براي قشر فقیر مردم ایران قیمت  گفت : طبقه پولدار مسأله اي براي قیمت 

بنزین در نظر بگیرد و این یارانه ها نیز به او در ادامه گفت : صحبت ها بر این اساس است که دولت یارانه اي را در برابر این افزایش قیمت 

واسطه تخصیص کارت انرژي به دست مردم برسد؛ 2 تا 3 میلیون تومان پول در آن کارت انرژي است که مردم می توانند به واسطه آن هزینه آب ،

بنزین فعلی سوخت خود را پرداخت کنند که این راه حلی بوده است که در ده سال گذشته بر روي آن کار شده است و کارت هاي  برق ، گاز و یا 

و کارت هاي ملی این قابلیت را دارند؛ با این وجود گفته می شود که عدالت در این فرایند اجرایی نمی شود ، چراکه فردي که 5 خودرو دارد 5 کارت

بنزین می گیرد و بیشتر یارانه می گیرد و فردي که اصال خودرویی ندارد نیز اصال کارت یارانه نمی گیرد .
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تسنیم
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بلومبرگ : بحران انرژي ، سفره مردم اروپا را هدف گرفته است

 

نشریه بلومبرگ در گزارشی هشدار داد که تولیدکنندگان مواد غذایی در سراسر اروپا با افزایش قیمت انرژي مواجه هستند و این موضوع بر جیب مصرف

کنندگانی فشار وارد می کند که با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کنند .

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل ، نشریه بلومبرگ روز سه شنبه در گزارشی هشدار داد که تولیدکنندگان مواد غذایی در سراسر

اروپا با افزایش قیمت انرژي مواجه هستند و این موضوع بر جیب مصرف کنندگانی فشار وارد می کند که با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم

می کنند این گزارش با استناد به پیش بینی صورت گرفته توسط بانک مرکزي انگلستان اعالم کرد که یک سوم خانوارهاي بریتانیا قرار است بیش

حامل هاي انرژي کنند و اکنون افزایش هزینه هاي مواد غذایی باعث افزایش فقر غذایی شده است رایان از 10 درصد از درآمد خود را صرف 

پیترز ، مدیر عامل شرکت مواد غذایی Brioche Pasquier UK ، به این نشریه گفت : این اثر دومینویی است که با افزایش شدید قیمت

انرژي در (کشور) ما اتفاق افتاده است دویچه بانک : در صورت قطع واردات گاز روسیه ، تورم آلمان از 10 درصد فراتر می روداتحادیه اروپا طرح

سهمیه بندي گاز را تصویب کردوي افزود : ما باید تالش کنیم تا قیمت هاي خود را براي خرده فروشان کمی افزایش دهیم و متأسفانه این (فشار)

به مصرف کنندگان وارد خواهد شد بزرگترین تولیدکننده چغندرقند اروپا یعنی شرکت سوئدزاکرSuedzucker نیز اعالم کرده است که درآمد سه

ماهه اول آن تحت تاثیر "افزایش قابل توجه" هزینه مواد خام ، انرژي و بسته بندي قرار گرفته است طبق گزارش ها ، شرکت هایی که دانه هاي

سویا ، کلزا و دانه هاي آفتابگردان را به روغن هاي پخت و پز تبدیل می کنند ، تولید را در بریتانیا و اروپا کاهش داده و تولید را به مناطق دیگر با

قیمت انرژي پایین تر منتقل کرده اند بلومبرگ هشدار داد در عین حال ، اگر کمبود گاز طبیعی باعث جیره بندي شود ، کارخانه هاي مواد غذایی در

سراسر این قاره که نیاز گسترده به انرژي دارند ، ممکن است مجبور به تعطیلی شوند 

معاون ارشد شرکت تیت و لیل شوگرز Tate & Lyle Sugars ، نیز در این باره گفت : درست مانند مردمی که با هزینه هاي خانه خود دست و

پنجه نرم می کنند ، ما هم باید انرژي و هزینه هاي ورودي بسیار ناپایدار را مدیریت کنیم و مطمئن شویم که هر پنی که کسب و کار ما خرج می

کند و به عنوان درآمد به دست می آورد ، به طور فعال در زمان واقعی مدیریت می شود . انتهاي پیام/
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انرژي خورشیدي کاهش تخریب مراتع و جنگل با 

 

به گزارش خبرگزاري صداوسیماي مازندران؛مدیر جهاد کشاورزي نکا گفت : براي تولید و تامین برق مورد نیاز و رفع مشکل روشنایی و شارژ تلفن همراه

، دو پنل خورشیدي به دو دامدار عشایر این شهرستان داده شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسیماي مازندران؛مدیر جهاد کشاورزي نکا گفت : براي تولید و تامین برق مورد نیاز و رفع مشکل روشنایی و شارژ تلفن

همراه ، دو پنل خورشیدي به دو دامدار عشایر این شهرستان داده شد سید شبر موسوي افزود : این پنل هاي خورشیدي به همراه 15 آبشخور با

انرژي هدف تامین آب و ساماندهی دام و افزایش تولیدات دامی منطقه ، بین 5 نفر دامدار عشایر این شهرستان توزیع شد او با بیان اینکه استفاده از 

خورشیدي سبب کاهش تخریب مراتع و جنگل و مصرف چوب بین عشایر می شود ، گفت : این شهرستان داراي 73 دامدار عشایر است که 44 نفر

از این دامداران ثبت در سامانه عشایر هستند
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142 میلیون هزینه ساالنه هر خودرو فرسوده !

آلودگی هوا در کالن شهر ها مطرح می شود خودرو هاي فرسوده است خودرو هایی که نه تنها هوا را آلوده می کنند یکی از دالیلی که همیشه براي 

بنزین بیشتري هم مصرف می کنند بلکه نسبت به دیگر خودرو ها 

به گزارش «تابناك» به نقل از روزنامه خراسان ، در روز هاي اخیر بحث طرح جایگزینی براي اسقاط خودرو که از سال 1386 شروع شده مطرح

شده است روح ا ایزدخواه ، نماینده مردم تهران گفته وزارت صمت و خودروسازان از طریق شوراي هماهنگی اقتصادي سران قوا و هیئت وزیران ، در

محیط زیست واریز کنند البته مرکز پژوهش حال پیگیري طرحی جایگزین هستند که به جاي ارائه گواهی اسقاط خودرو ، مبلغی را به صندوق 

هاي مجلس طی گزارشی با این موضوع مخالفت کرده است در این گزارش ضمن بررسی فراز و نشیب هاي پیش آمده در باره قانون اسقاط خودرو

به میزان هزینه هایی پرداخته ایم که هر خودروي فرسوده روي دست دولت می گذارد فراز و نشیب قانون اسقاط خودرو اولین بار در قانون بودجه

سال1386 بحث نوسازي ناوگان حمل و نقل مطرح شد و در ادامه خودروسازان مکلف شدند از ابتداي سال88 به ازاي تولید هر چهار خودرو با

سوخت بیش از هشت لیتر ، یک خودرو اسقاط کنند این قانون امید هاي فراوانی را درباره نوسازي ناوگان حمل و نقل به وجود آورد ، اما مصرف 

نبود تامین مالی و همکاري نکردن دیگر دستگاه ها باعث شد شرایط آن طور که انتظار می رود پیش نرود و این مصوبه به فراموشی سپرده شود و

خودروساز ها همچنان زیر بار این مصوبه نمی روند البته در سال 1393 هم بحثی درباره واردات خودرو به شرط ارائه گواهی اسقاط مطرح شد که بی

نتیجه ماندو در آن زمان گفته شد که قرار است واردکنندگان خودرو به ازاي هر خودرویی که وارد می کنند گواهی اسقاط 4 خودرو را ارائه دهند با

این حال آمار ها نشان می دهد تا سال92 تعداد اسقاط خودرو یک میلیون و 200هزار دستگاه بود و این رقم از سال92 تا 1400 با کاهش

50درصدي به 600هزار دستگاه ُافت کرد البته تا پیش از خرداد 1399 طبق ماده 8 قانون هواي پاك مالکان مکلف بودند ، اما بعد از خرداد 1399 با

راي دیوان عدالت اداري ، شرط فرسودگی حذف شد 

دیوان عدالت در پاسخ به شکایت یک مالک خودرو ، اعالم کرد : «طبق بررسی شوراي نگهبان ، با توجه به این که راه هاي مطمئن دیگري براي

احراز شرایط قانونی ادامه فعالیت خودرو ها از جمله آالینده نبودن وجود دارد ، اطالق از رده خارج شدن خودرو ها صرفًا با رسیدن به سن مذکور از

جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین ، خالف شرع شناخته شد» . با این راي ، الزام به اسقاط خودرو هاي فرسوده با سن باال برداشته شد 

تعداد خودرو هاي فرسوده در 1404 مدیرعامل سازمان راهداري و معاون وزیر راه و شهرسازي تیرماه سال گذشته درباره وضعیت فرسودگی خودرو

رانی ، 68 درصد از ناوگان مینی اتوبوس هاي درحال تردد گفته بود که براساس آخرین آمار ، حدود 32 درصد از ناوگان باري ، 30 درصد از ناوگان 

بوس ها و همچنین 66 درصد از خودرو هاي سواري ایران ، فرسوده هستند . با این حال به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو به ایلنا ، در

کشور حدود سه میلیون خودروي فرسوده وجود دارد و پیش بینی می شود این رقم تا سال 1404 به هشت میلیون برسد که می تواند مشکالت

زیادي را براي کشور ایجاد کند هزینه هایی که خودرو هاي فرسوده دارند خودرو هاي فرسوده از چهار ناحیه آسیب زا هستند و عالوه بر تحمیل

بنزین هزینه هاي اقتصادي هنگفت به کشور ، عامل بخشی از سوانح جاده اي نیز به شمار می روند که در ادامه به آن پرداخته ایم فرسوده هاي 

سوخت در بخش حمل ونقل کشور دانست خوار : شاید بتوان اصلی ترین مزیت اقتصادي طرح هاي اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس ،
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بنزین در سال می شود با توجه به این که ارزش صادراتی هر لیتر اسقاط هر خودروي فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف 2000لیتر 

بنزین حدود 1800دالر می شود یعنی هر خودروي فرسوده ساالنه معادل 54میلیون بنزین بیشتر از 90 سنت است رقم صادراتی این میزان 

بنزین بیشتري مصرف می کند با این حساب درصورت اجراي ماده 10 طرح سامان دهی صنعت خودرو ، با فرض اسقاط 300هزار خودرو تومان ، 

بنزین صرفه جویی می شود دود از فرسوده ها بلند در سال ، بیش از 540میلیون دالر معادل 2/ 16هزار میلیارد تومان به صورت ساالنه در مصرف 

آلودگی هوا ، حمل و نقل فرسوده است طبق آخرین آمار ها منابع متحرك در کشور ما نیز سهم 64 درصدي در می شود : از مهم ترین عوامل 

آلودگی هوا دارند که بخش عمده آن به خاطر خودرو هاي فرسوده است با این حال بر اساس گزارش ها هزینه جانبی آلودگی تنها در تهران در

آلودگی هوا شده که 41 هزار نفر در ایران بوده اند هزینه هاي سال 1400 ، مبلغ 60 هزار میلیارد تومان بوده است در جهان 9 میلیون نفر قربانی 

جانبی این شرایط در سال 98 حدود 75 هزار میلیارد تومان بود که در سال 99 به 81 هزار میلیارد تومان رسید بر اساس گزارش ها هزینه هاي

جانبی هر خودروي فرسوده در سال حدود هزار دالر است که می شود 30 میلیون تومان فرسوده ها مرگ می کارند : نقش آن ها در بروز سوانح

جاده اي ، داستان دیروز و امروز نیست و در گذشته نیز این خودرو ها بار ها داغ بر دل شهروندان نشانده اند و با ادامه تردد فرسوده ها ، از این دست

حوادث در آینده هم رخ خواهد داد با این حال به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور 32 درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده هستند

بیشترین تصادفات هم متعلق به خودرو هاي فرسوده است جانشین پلیس راهور هم اعالم کرده که هر کشته تصادفات در کشور معادل 5 3 میلیارد

تومان هزینه براي کشور دارد از آن جایی که در سال گذشته 16 هزار و 778 نفر جان خود را در تصادفات از دست داده اند به خوبی می توان به

هزینه هایی که خودرو هاي فرسوده در تصادفات جاده اي دارند ، پی برد 

اگر تنها 10 هزار نفر از جان باختگان تصادفات به دلیل فرسودگی خودرو جان خود را از دست داده باشند ساالنه سهم هر خودروي فرسوده 18

میلیون تومان می شود که باید به این رقم هزینه هاي نقص عضو و معلولیت ها و آسیب هاي دیگر را هم اضافه کرد ، اما متاسفانه باز هم اکنون

اتوبوس ، مینی بوس و خودروي سواري فرسوده در جاده هاي کشور در حال تردد هستند .   کامیون ،  میلیون ها 

هزینه هاي نگهداري : سخنگوي انجمن قطعه سازان به تجارت نیوز گفته : «اگر خودرو هاي فرسوده از چرخه خارج نشوند ، نیازمند ایجاد پارکینگ

و جاده خواهیم بود که مطابق استاندارد شهرداري ها ، هزینه آن ساالنه 120 هزار میلیارد تومان برآورد می شود ضمن این که هزینه نگهداري

خودرو هاي فرسوده به 230 هزار میلیارد تومان می رسد ، عددي که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی سال 1401 است و با ادامه این روند هزینه

نگهداري خودرو هاي فرسوده در سال 1404 چهار برابر درآمد مالیاتی می شود . » سخنگوي انجمن قطعه سازان ایران براي حل این مشکل گفته :

«چنان چه خودرو هاي فرسوده از رده خارج نشوند دولت ساالنه 200 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت در حالی که دولت می تواند با پیش

بینی 80 تا 100 هزار میلیارد تومان تسهیالت 4 درصدي ، به جایگزینی خودرو هاي فرسوده کمک کند » هزینه 142 میلیونی ساالنه خودرو هاي

بنزین : فرسوده اگر بخواهیم در یک جمع بندي میزان خسارت ساالنه هر خودروي فرسوده را براي دولت به دست آوریم باید نوشت : 1 مصرف 

آلودگی هوا : 30 میلیون تومان3 خسارت هاي جاده اي : 18 میلیون تومان4 هزینه نگهداري : 40 میلیون تومانبا این حساب 54 میلیون تومان2 

هر خودروي فرسوده ساالنه 142 میلیون تومان براي دولت هزینه خواهد داشت که رقم قابل توجهی است
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مهم ترین مشکل طرح بنزینی اجراشده در کیش

 

بنزین است . بنزین دوباره در حال اوج است و سناریو هاي دیگر مثال جیره  بندي  چیزي که می  بینیم این است که مصرف 

بنزین جزء موضوعات چالشی است که خبر هایی مثل گران شدن آن نگرانی هایی را در بین مردم به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجو ، 

ایجاد می کند و حتی سواالتی مثل جبران کسري بودجه دولت از این مسیر مطرح می شود مسئوالن هم درپی تکذیب می آیند ، اما درنهایت این

امر رخ می دهد و چه بسا نه تن ها با افزایش متوقف نمی شود ، بلکه با جهش هاي 40 تا 50 درصدي همراه است 

بنزین شبیه به بومرنگی شده که هرقدر ما سعی در جدایی از آن داریم باز هم بعد از مدتی دوباره به ما نزدیک می شود؟ این ها سوال هایی چرا 

بنزین در ایران با نگاهی به است که مرتضی زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست تخصصی با عنوان «هزارتوي یارانه 

بنزین در کیش» به آن ها پاسخ داده است . آنچه در ادامه می آید ، متن پرسش و پاسخ این نشست است  طرح سهمیه بندي 

بنزین صحبت نمی شود ، اما فکر بنزین همواره مساله است؟بعد از آبان 98 تصور عده اي این بود که حداقل تا اطالع ثانوي در رابطه با  چرا 

بنزین صحبت نشود باید این باشد که باالخره مسیر درست در رابطه با درست تر این است که تجربه ما از آبان 98 به جاي اینکه دیگر در رابطه با 

بنزین افتاد در دولت اول وي نیز اتفاقی مشابه رخ داده بود ایضا بنزین را یاد بگیریم . واضح است که در دولت روحانی اگر در دولت دوم اتفاق 

احمدي نژاد در سال 89 هدفمندي را کلید زد و آن هم به همان دلیلی بود که در سال 86 تصمیم گرفت و همین طور خاتمی و هاشمی و حتی از

دهه 40 ما مشغول به این کار هستیم منطقی ترین چیزي که به ذهن می رسد اینکه اگر همه دولت ها با تمام دیدگاه هاي متنوع و متکثر مجبور به

انجام یک کار می شوند نشان می دهد که واقعیتی در جریان است و ما به آن بی توجه هستیم 

بنزین سیر صعودي دارد و این مساله در مقابل نبود توان تولید براي رسیدن به نرخ مطابق با داده هاي در دسترس نیز مشاهده می شود مصرف 

بنزین چه در ابعاد خرید و چه در هزینه تمام شده و قیمت فروش در داخل که کسري بودجه شدیدي را رقم می مصرف و محدودیت هاي واردات 

زند منتج به آن می شود که ما با کسري و شکاف در دوطرف توان تولیدي و مقدار مصرفی روبه رو شویم . روند افزایش مصرف واقعیتی است که

نمی توان آن را کتمان کرد مصرف ما در دوره کرونا به کمتر از 80 میلیون لیتر رسیده بود و در بهار امسال بیش از 95 میلیون لیتر مصرف روزانه

ي بنزین داشتیم ، به طوري که در مرداد و شهریور بالغ بر 10 میلیون لیتر اضافه مصرف به نسبت بهار و اردیبهشت داریم و بازهم دال بر کسري 

بنزین وارد کنیم و اتفاق عجیبی نیست ، اما تا چه زمانی این چرخه ادامه پیدا می کند و معلوم نیست چه در کشور می شود حال ما می توانیم 

زمانی تصمیم درست را اتخاذ می کنیم متاسفانه در وضعیت فعلی با وقوع یک بحران رویه سکوت تا گذشتن آن و وقوع بحران بعدي درپی گرفته

می شود و چه بسا 20 سال بعد و در دولت هاي بعدي بازهم این مساله را شاهد باشیم نکته دیگر آن است که داشتن یک مسئولیت به معناي انجام

دادن یک کار است و اگر قرار بر انجام ندادن آن و گذران باشد ،

18

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15660240


1401/05/22 - 1401/05/18گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دانشجو

1401/05/19
08:33

مسئولیت گرفتن معنایی ندارد 

بنزین مجبور به واردات این روند موجب انباشت مسائل و مشکالت شده و نقطه اي را به وجود می آورد که کاري نمی توان کرد و مثال در قضیه 

بنزین بی کیفیت شده و تداوم چنین مسیري می شوید و در شرف واردات با تحریم روبه رو شده و فشار داخلی موجب تصمیماتی از قبیل ورود 

منجر به دستپاچگی مجریان شده که درنهایت تصمیمی اخذ می شود که بحران درپی خود دارد و این چرخه معیوب همچنان ادامه می یابد . نقطه

تفاوت اقتصاد با سایر مسائل انطباق آن با واقعیت هاست به طوري که فرقی ندارد سیاستگذار یا مجري مشکل را بپذیرد یا نپذیرد و در صورت

نپذیرفتن و با بروز آن در فضاي حقیقی دیگر وقتی براي اصالح و پیشگیري باقی نمی ماند شما گفتید هرچند وقت یک بار یک تصمیم اشتباه منجر

به بحران شده و فضاي صحبت نکردن در رابطه با آن حاکم شده و مدتی بعد دوباره همان بحران مجددا سر برمی آورد و این چرخه ادامه دارد چرا

این چرخه دچار کژکارکردي است؟مشکل این است که دولت نقش خود را بد تعریف کرده است ، یعنی مثل شیشه اي که درمقابل سنگ قرار دارد و

حامل هاي بنزین مانند سایر  هر لحظه خطر اصابت احساس می شود ، می گوید که چرا در بحران می رویم و کشور آسیب می بیند مساله 

بنزین بدون هیچ گونه دلیل واقعی و اقتصادي تعیین کرده و اگر در ساده ترین انرژي به کژکارکردي دولت مبتالست دولت خود را قیمت گذار 

لوازم مورد نیاز مردم براي خود نقش قیمت گذار تعریف می کرد به اندازه اهمیت آن مساله در همان مورد هم نقشی نامناسب و برهم زننده داشت

بنزین موتور محرك تورم در کشور است  کشور ما کشور تورمی است و تصور مردم بر آن است که 

بنزین بنزین را تعریف کرده و نتیجه این است که  فارغ از درستی یا نادرستی آن دولت نیز در نقش خودباالبرنده هرچند سال یک بار قیمت 

عامل افزایش قیمت و مقصر دانستن دولت در اذهان تمام افراد و طبقات اجتماعی است و کار به انزجار از دولت می رسد؛ چراکه کاال هایی که

قیمت گذاري آن در اختیار دولت است برخالف کاال هایی که قیمت گذاري آن عهده دار اصلی ندارد و براساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد ،

دولت را به ثابت نگه داشتن آن حتی براي مدتی ترغیب می کند . حال آنکه بسیاري از کاال ها قیمت هاي روزانه داشته و حتی افزایش تدریجی

بنزین قیمت آن ، منجر به برطرف کردن خطر شوك قیمتی از آن می شود براي مثال از سال گذشته تاکنون تورم 50 درصدي داشته ایم و قیمت 

بنزین باید 4500 در طول این مدت همان سه هزار تومان بوده ، حال آنکه اگر هیچ عامل دیگري را جزء علل افزایش به جز تورم ندانیم ، قیمت 

تومان می شد حال دولت بنابر دالیل مختلف این کار را نمی کند و سال هاي بعد و تورم هاي بعدي و عدم افزایش قیمت توسط دولت و ماهیت

قیمت گذاري دولت این است که انباشته می شود و ، چون افزایش قیمت وجود ندارد منجر می شود تورم انباشته شده طی چندین سال ناگهان با

یک رشد و شوك قیمتی خود را نشان دهد جهش قیمتی در شرایط فعلی یک سم است در دوره اي طی سا ل هاي 97 و 98 نرخ ارز (دالر) از 11

10 هزار تومان به 19 هزار تومان رسید و کل ساختار اقتصادي کشور را با چالش هاي جدي روبه رو کرد اما متوقف شد ، حتی پایین آمد تا 12 ، 13

هزار تومان و بعد به تدریج به باالي 30 هزار تومان رسید هرچند شوك هاي دو تا سه هزارتومانی را داشت ، اما چنین بحران هایی نداشتیم و به

طورکلی می توان گفت اصالحات تدریجی خودبه خود بسیاري از مشکالت را حل می کند 

اما قیمت گذاري دولتی اصالحات قیمتی کم خطر را به شوك هاي قیمتی خطرناك تبدیل می کند ، خصوصا در کاالیی که نگاه مردم به آن به

عنوان شتاب دهنده تورم است ، پس اولین قدم خروج دولت از نقش منفی قیمت گذاري است که اتفاقات بعدي را به تدریج جلو می برد و اگر زمانی

بنزین انحصاري است؛ هم شوك وارد شد دولت بتواند با منابعی که دارد جلوي ضربه هاي مربوطه را بگیرد . عده اي نیز مطرح می کنند که 

چراکه نفت در دست دولت است و در اقتصاد هم کاالي انحصاري باید قیمت گذاري شود ، اما این گزاره مطلقا غلط است ، چون اگر در همین لحظه

در بورس انرژي اگر اجازه صادرات و واردات داده شود انحصاري باقی نمی ماند نکته بعدي نیز آن است که این انحصار نه یک انحصار طبیعی ،
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بلکه یک انحصار قانونی است و صادرات حامل ها به قاچاق تعبیر می شود حتی اگر گزاره انحصار درست باشد الزاما قیمت گذاري راه چاره نیست ،

بلکه از فرآیند هاي حراج و می توان براي روند قیمت گذاري استفاده کرد به طوري که قیمت گذاري در یک بازار داخلی ریالی تعیین می شود ، نه

حتی براساس مثال قیمت فوب خلیج فارس مشکالت قیمت گذاري هم خود را زمانی نشان می دهد که مثال وقتی قیمت نفت منفی شد یکی از

بنزین داخلی 1500 و سه هزار تومان بود شما بنزین صادراتی 500 تومان است و در همان زمان قیمت  مسئوالن وزارت نفت اعالم کرد قیمت 

از طرفی گفتید وضعیت بازار انرژي می تواند انحصاري نباشد و بورس انرژي فعال و با مجاز بودن صادرات واردات و شرکت پاالیش و پخش به

عنوان یکی از عرضه کنندگان درکنار شرکت هاي دیگر خارجی عرضه کننده یا تقاضاکننده در آن حضور داشته باشد از طرفی هم بازار ریالی ایجاد

شود و ربطی به فوب نداشته باشد حال اگر بورس انرژي باشد که بازیگران بین المللی باشند ، قیمت تعادلی به قیمت فوب میل می کند در اقتصاد

چند گزاره وجود دارد؛ اینکه قیمت معادل قیمت بازار هاي اطراف می شود ، قیمت برابر هزینه فرصت می شود و بله همه احتماالت و گزاره ها

امکان وقوع دارند فعال بحث نظري مطرح شد که ما از روز اول باید این کار را انجام می دادیم ، اما در وضعیت فعلی و با ایجاد این سازوکار آنقدر

تقاضا باال رفته که قیمت به قیمت هاي جهانی و منطقه اي میل می کند 

اما این پدیده یک پدیده بلندمدت است ، اما بحث این است که دولت از کجا اشتباه کرد که به وضع فعلی رسیدیم؟ آیا راه حل بازهم ایجاد شوك

قیمتی است؟ قطعا خیر ، اما درنهایت در وضعیتی هستیم که بحران انرژي داریم و منابع انرژي که قرار بود ثروت ملی باشد هزینه زا شده و یارانه آن

بنزین یارانه اي می خوانیم کشور ما که بنزین 1500 تا 3 هزار تومانی را  نیز به نسبت 10 تا 20 درصد به قشر ثروتمند می رسد . بر چه منطقی 

یک کشور نفتی است و مردم ما در آن سهم دارند حال چرا قیمتی که مردم ما می پردازند باید برابر با قیمتی باشد که مثال کشوري که نفتی ندارد؟

بنزین ارزان نمی تواند مصداق سیاست هاي رفاهی در کنار سایر عوامل حمایتی باشد؟چند نکته قابل بحث است هدف یارانه چیست؟ البته ذات آیا 

یارانه اي که به خانوار داده می شود با یارانه اي که به صنعت داده می شود متفاوت است یارانه اي که به خانوار داده می شود یا هدف رفاهی دارد یا

عده اي معتقدند که باید به همه داده شود البته بنده قائل به این نیستم که نفت براي همه است و باید به همه داده شود بلکه در اختیار حاکمیت

است و باید استخراج شود و ثروت تولید شود یارانه هایی که با هدف رفاهی داده می شود باید براي اقشار فقیر باشد یارانه هم کمک است و باید

براي فقرا باشد پس به نحوي باید توزیع شود که مستحق ترین ها بیشترین بهره برداري را از آن داشته باشند شبیه به سیاستی که در ارز 4200

تومانی بود یارانه به گوشت داده می شد ، اما چه کسی استفاده بیشتري از گوشت داشت؟ خانواده هاي فقیر در هر صورت توانایی آن را نداشتند

بنزین در سبد فقرا 3 درصد هزینه را شامل می شود و در ثروتمندان یک درصد نیز غلط است مثل این است که چیزي را تقسیم اینکه بگوییم 

کنیم و فردي که پرمصرف است مقدار بیشتري بگیرد فقیري که درصد هزینه هاي انرژي در سبد خانواده اش بیشتر است اگر یارانه اي به او داده

شود نیز سهمش در درآمد وي بسیار بیشتر از فرد ثروتمند است 

بنزین به ازاي افراد در کیش که درحال طرح اندیشکده حکمرانی شریف که مدتی است مورد توجه مقامات مسئول اقتصادي قرار گرفته و توزیع 

بنزین را نمی اجراست از حیث همین توزیع به افراد است ، در چه وضعیتی قرار دارد؟مقدمه اي که باید عرض کنم این است ، فرض کنیم یارانه 

بنزین شاید در بنزین یارانه اي مثالی که می زنند ارزانی  بنزین یارانه اي است یا خیر؟ مخالفان  خواهیم حذف کنیم و اصال باید بحث کنیم 

بنزین اصال یارانه اي نیست و اگریارانه اي باشد کشور ما در قیاس با سایر کشورهاست ، اما به نسبت دستمزد اگر محاسبه کنیم گران است . پس 

نیروي کار و هم یارانه اي است این حرف گرچه ظاهر درستی دارد ،
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اما بین دو مفهوم ساده اقتصادي ارزان بودن و یارانه اي بودن خلط بحث کرده اند مثال میوه اي که در باغ است فرض کنیم کیلویی 10 هزار تومان

قیمت دارد و فرض کنیم در بازار تجریش با احتساب حمل ونقل و کارگر و 20 هزار تومان می شود آیا درست است که بگوییم میوه در باغ یارانه اي

است؟ فرق این دو در ارزانی و گرانی است و این مساله مقوله اي نسبی است زمانی می توان گفت یارانه اي است که میوه اي که قیمت تمام شده

آن 20 هزار تومان است را به مردم 18 هزار تومان بدهیم و اینجا 2 هزار تومان یارانه پرداخت کرده ایم اگر به نسبت سایر کاال ها در سطح متوسط

کمتر باشد می گوییم ارزان است و باالتر باشد ، گران تر است اما کاالي یارانه اي هبه اي است که داده می شود و اهداکننده پذیراي خسارت می

بنزین و گازوئیل نیز در ایران از این نوع بوده و معناي یارانه اي دارند زمانی که گاز را شود ممکن است کاال گران باشد که بحث دیگري است 

استخراج می کنید و انتقال می دهید و تقریبا مجانی به نیروگاه می دهید و با تمام هزینه هاي تولید و انتقال به قیمت 80 تومان به ما می رسانید

درحال پذیرش خسارت هستید و وزارت نیرویی دارید که چند ده میلیارد تومان خسارت و زیان دارد حال می خواهد قدرت خرید باال یا پایین باشد

بنزین در بورس انرژي هم با قیمتی که به دست ما می رسد اختالف قیمت کارگر هم به خاطر رکود و بیکاري و ارزان است ، اما یارانه اي نیست 

دارد و آن هم ناشی از یارانه اي است که به آن تعلق می گیرد حال در قدم بعدي مساله اي که داریم این است که این یارانه را حذف کنیم یا خیر؟

وقتی حذف یارانه منجر به مشکالتی می شود آن را حذف نکنیم ، اما الاقل برابر توزیع شود و به اهداف خود اصابت کند و به اهداف رفاهی خود

برسد هر آنچه که باشد یارانه اي یا غیریارانه اي گران نشود و در عوض حق کسانی که نیازمند آن هستند داده شود و حداقل آن توزیع برابر است در

ي که 1500 تومان می دهیم به شخصی که بیشتر می خواهد مصرف کند به قیمت باالتر بفروشد این خالصه اي از طرح بنزین این صورت 

بنزین بیشتري می خواهند در بازار مبادله اي از کسانی که خودرو ندارند و تقریبا نیمی از مردم را ي بود که عدالت را بپذیریم و کسانی که  بنزین

شامل می شوند دریافت کنند اتفاقی که می افتد این است که اوال عادالنه تر و منصفانه تر است ثانیا مردم مبادله می کنند آن هم در بستري که به

راحتی و بدون نیاز به سواد باال و امکانات ویژه اي با همان قیمت و همان سهولت انجام می گیرد خوب است مطالعه اجتماعی که در این زمینه

بنزین بیش از اینکه یک بحث اقتصادي باشد یک بحث اجتماعی است و باید از این انجام گرفته نیز مورد بحث قرار بگیرد؛ چراکه از نظر ما قضیه 

بنزین در یک کشور و فضاي تورمی بنزین براي مردم است مردم با گران بودن  بعد به آن نگاه کنیم مثال مشکل درجه چندم مردم گران بودن 

بنزین با جهش گران می شود مردم تکانه کنار آمدند ، اما مشکل از آنجا نشأت می گیرد که مردم می گویند دولت دارد گران می کند نه اینکه 

هاي آن را عامل گرانی می دانند ، اما اگر شبیه سایر کاال ها باشد که به تدریج گران شود مساله اي ندارند حتی در نتایج پژوهش ها نشان داده شد

بنزین را گران کند یا خودش گران شود با اختصاص سهم 20 لیتري به هر فرد او می تواند بنزین گران شود چقدر فرق است که دولت  که اگر 

به مبادله آن بپردازد حال شاید سوال شود که اگر گران شد چه؟ نه لزوما؛ چراکه نباید شوك ایجاد شود و در این صورت می توان همان سطح آزاد

بنزین مبادله اي بیش از 3 هزار تومان شود مردم به خرید آن در جایگاه ها رو می آورند پس قیمت ها براي 3000 تومانی را ادامه داد و حتی اگر 

بنزین را مانند سایر کاال ها مبادله کرد ایجاد انگیزه خرید به زیر 3 هزار تومان هم می رسد و حس اجتماعی در مردم ایجاد می شود که می توان 

و نوسان داشته باشد و حتی مقداري از سهمیه فردي در بازار هاي صادراتی طبق سازوکاري که وجود دارد صادر شود در سال 98 هم این مباحث

مطرح بود ، اما نظر نهایی این شد که بازهم خود دولت میان دار باشد البته باید بیان داشت که ایده اولیه قبل از اندیشکده شریف بود ،
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اما پژوهش هاي زیادي انجام شد و محاسبات مختلفی داشت و درنهایت از یک ایده به یک طرح تبدیل شد اما اتفاقی که در کیش افتاد به این

بنزین آن بود که عادالنه شود و وقتی به مردم سهمیه صورت است که یک اشتباه بزرگی در مسیر اجرا انجام گرفت تمام داستان طرح اختصاص 

داده شد ، خود مردم بازیگر اصلی مبادله و دریافت و پرداخت باشند اما دوباره همان نظري که در سال 98 قائل به مرکزیت دولت بود در اینجا هم

بنزین مازاد مردم را به قیمت تعیین شده می خرد و به قیمت مصوب به خریداران آن می فروشد تماما برخالف اصل چیزي که در طرح وارد شد و 

بود یعنی نقش پررنگ دولت به مردم اهدا شود به همین خاطر اگر غایت یک طرح این باشد که دولت تعیین کننده همه چیز باشد مشکل جدي در

اجراي این طرح در کیش وجود دارد بدین صورت که نمی شود مردم خودشان این کار را انجام دهند و دولت باید خرید و فروش سهمیه مازاد را

انجام دهد 

در عمل هم این کار وقتی مجوز اجرا گرفت دولت براي پرداخت مبالغ سهمیه مازاد خریداري شده پول نداشت و باید با طی یک مسیر در سامانه

هدفمندي پرداخت انجام می گرفت که به معناي پرداخت یکدفعه در ماه بود و فروش سهمیه مازاد در اول اسفند برابر با دریافت پول در آخر اسفند

شد درحالی که مردم در همان لحظه مبادله هزینه را پرداخت می کردند و دریافت وجوه صورت می گرفت .  

بنزین اشکال بعدي نیز آن شد که در آخر ماه هم به دلیل عدم هماهنگی پرداخت یک ماه به عقب افتاد نتیجه آن شد که شخصی که اول اسفند 

خود را فروخته بود در آخر اردیبهشت پول خود را دریافت کرد آن هم فقط به خاطر بروکراسی اي که دولت خود را در میانه میدان قرار داد تا به

صورت نادرست براي خود نقش ایفا کند . حال طرح کیش که دوره آزمایشی آن تا اواخر تیرماه بود پشت سر گذاشته شد و درحال تهیه گزارش آن

هستند و به نظر ما ایده اي که می توانست به صورت هوشمند و کم دردسري در کیش اجرا شود متاسفانه در آن دستکاري شد ظاهرا عده اي نیز

گفته اند اجراي آزمایشی این طرح در کیش 120 میلیارد تومان هزینه داشته است که خالف واقع محض بوده و کامال ساختگی براي تخریب طرح

است هم اکنون نیز عده اي می گویند که طرح موفق نبود ، چون مردم ناراضی بودند؛ هرچند این نظر با مشاهدات میدانی افراد حاضر در کیش

تضاد دارد 

اگر هم استقبال کم بود به خاطر بی تدبیري هایی بود که در تعداد کم و چینش نازل جایگاه ها وجود داشت ، اما کلیت کار علی رغم محدودیت ها

پروژه بی حاشیه اي بود که اجرا شد و مردم بدون دردسر آن را پذیرفتند و حتی در جریان هک سامانه سوختی کشور هم ، چون در کیش این

ي اجراشده در کیش چیست؟اگر واضح بخواهم بنزین عملیات روي کارت هاي بانکی بود مشکالت آن وجود نداشت . مهم ترین مشکل طرح 

بگویم این طرح (طرح اجراشده در کیش) مساله را حل نمی کند درست است که فهمی در رابطه با قضیه ایجاد می کند و دیگر دولت را به عنوان

فروشنده صرف معرفی نمی کند ، اما باالخره سقف قیمتی را نگه داشته و با توجه به شرایط تورمی قیمت اکنون چندسال دیگر بی ارزش شود ، اما

راه حل مشکل فعلی نیست حداقل چیزي که در شرایط فعلی از وضعیت حاضر می توانیم استنباط کنیم این است که اگر قرار به یارانه دادن است ،

بنزین باید سه هزار تومان تا هر زمانی باشد ، وارد مناقشه با وي نشده و آن را عادالنه توزیع کند نکته دوم آنکه اگر باور دولت آن است که قیمت 

یک بازتوزیع بین فقیر و غنی صورت می گیرد اگر روزي هم قیمت را از سه هزار تومان باال ببرد ، نتیجه می شود که مردم هم قیمت مبادله اي

خود را باال می برند در این وضعیت دولت قیمت را در مقایسه با حالتی که بین مردم توزیعی انجام نگرفته ، باال برده است ، اما با این تفاوت که

بیش از 50 میلیون نفر از منفعت آن بهره مند می شوند و این امر در یک فرآیند کامال تدریجی در بازار بین مردم صورت می گیرد یعنی هم شوك را

از

22



1401/05/22 - 1401/05/18گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

فارس نیوز

1401/05/18
16:16

پیش بینی ضرر 260 میلیارد دالري اقتصاد آلمان از بحران اوکراین

 

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از رویترز ، مطالعات موسسه تحقیقات اشتغال آلمان گزارش داد که اقتصاد این کشور تا سال

حامل هاي انرژي و تبعات آن بر بازار اشتغال 260 میلیارد دالر ضرر خواهد کرد . 2030 به خاطر بحران پیش آمده در اوکراین و افزایش قیمت 

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از رویترز ، مطالعات موسسه تحقیقات اشتغال آلمان گزارش داد که اقتصاد این کشور تا

حامل هاي انرژي و تبعات آن بر بازار اشتغال 260 میلیارد دالر ضرر خواهد سال 2030 به خاطر بحران پیش آمده در اوکراین و افزایش قیمت 

کرد این موسسه گزارش داده در مقایسه با انتظار هاي گذشته براي داشتن یک اروپاي آرام و در صلح ، اقتصاد آلمان براي سال آینده در سایه

درگیري نظامی در اوکراین 1 7 درصد رشد کمتري را به ثبت خواهد رساند و 240 هزار فرصت شغلی کمتر ایجاد خواهد کرد پیش بینی می شود

اوضاع اشتغال در آلمان تا سال 2026 به همین شکل بماند یکی از بزرگ ترین بازندگان در اقتصاد آلمان در شرایط موجود حوزه هتلداري این کشور

است که تا پیش از این هم به خاطر بحران کرونا به شدت آسیب دیده بود حوزه هاي اقتصادي حساس به قیمت انرژي نظیر صنعت شیمایی و تولید

سوخت که تا همین فلزات نیز تحت تأثیر اوضاع پیش آمده قرار خواهند گرفت موسسه تحقیقات اشتغال آلمان در گزارش خود آورده؛ اگر قیمت 

حاال 160 درصد افزایش یافته ، دو برابر شود ، رشد اقتصادي آلمان در سال 2023 در مقایسه با شرایط بدون درگیري نظامی در اوکراین 4 درصد

پایین تر خواهد بود بر اساس این مفروضات 660 هزار فرصت شغلی کمتر نیز تا سال 2026 ایجاد خواهد شد انتهاي پیام/
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با این خودرو گاز بده و هوا رو تمیز کن !

دانشجویان مهندسی از طرح خود براي نخستین« خودروي کربن خنثی» در جهان رونمایی نموده اند که کربن دي اکسید هوا را هنگام رانندگی در جاده

ضبط و ذخیره می کند

دانشجویان مهندسی از طرح خود براي نخستین« خودروي کربن خنثی» در جهان رونمایی نموده اند که کربن دي اکسید هوا را هنگام رانندگی در

جاده ضبط و ذخیره می کند بدین ترتیب که هوا از طریق یک جلو پنجره توري در جلوي خودرو جریان می یابد و از یک فیلتر عبور می کند که

گازهاي گلخانه اي را از هوا جدا و ذخیره می کند این خودروي برقی که" ِزم"( Zem) نام گذاري شده است ، توسط تیمی از دانشگاه فناوري"

آیندهوون" در هلند مهندسی شده است نمونه نخست آن ها همینطور داراي پنل هاي خورشیدي بر روي سقف و کاپوت است که این قابلیت را به

ماشین می دهد تا به عنوان یک باتري اضافه از آنها استفاده کند " لوئیز دي الت" مدیر این تیم خاطرنشان کرد : ما در زمان رانندگی هوا را تمیز

می کنیم و قصد داریم این خودرو به طور کامل کربن خنثی باشد ولی این هنوز یک اثبات مفهوم است ، ولی ما می توانیم ظرفیت فیلتر را افزایش

گازهاي گلخانه اي در دهیم و در سال هاي آینده آن را در خودروها ببینیم او ادامه داد : جذب کربن دي اکسید پیش نیازي براي جبران انتشار 

طول تولید و بازیافت خودروها است فیلتر" ِزم" در حال حاضر بعد از طی مسافتی معادل با حدود 200 مایل به ظرفیت طراحی شده خود میرسد و

حدود 30 گرم کربن دي اکسید را جمع آوري می کند فیلترهاي" ِزم" را میتوان تمیز یا تعویض کرد و کربن دي اکسید ذخیره شده را در حالی که

ماشین در حال شارژ شدن است ، تخلیه کرد در حالی که معلوم نیست بعد از جمع آوري کربن از فیلتر چه اتفاقی براي آن خواهد افتاد ، پروژه هاي

قبلی از CO2 براي ساخت مصالح ساختمانی و جوش شیرین یا ذخیره آن در زیر زمین استفاده کرده اند این تیم ادعا می کند که با استفاده از"

فناوري جذب مستقیم کربن از هوا" به ازاي هر 12 هزار و 800 مایل در سال میتوان تا دو کیلوگرم کربن دي اکسید را از هوا حذف کرد در

صورتیکه قرار بود این فناوري روي میلیون ها خودرویی که در جاده هاي سراسر جهان در حال حرکت هستند ، گسترش یابد ، این پتانسیل می

گازهاي گلخانه اي داشته باشد این تیم دانشجویی که قبًال خودروهایی ساخته شده از زباله هاي پالستیکی توانست سهمی بزرگ در کاهش 

بازیافتی ساخته بود ، این خودرو را نیز به گونه اي طراحی کرده است که تا آنجا که امکان دارد بتوان آن را پس از پایان عمر خود بازیافت کرد

فضاي داخلی آن نیز از مواد پایدار مانند چرم آناناس و پالستیک هاي بازیافتی و پنجره هاي آن از پلی کربنات ساخته شده است صفحات خورشیدي

روي سقف" ِزم" این امکان را به آن می دهد تا به عنوان یک باطري خارجی نیز براي مصارف مختلف استفاده شود سخنگوي این تیم می گوید :

یکی دیگر از فن آوري هاي دیگر که در" ِزم" پیاده سازي می شود ، فن آوري شارژ دوطرفه است فن آوري شارژ دوطرفه این امکان را براي

خودروها فراهم می کند که انرژي خانه ها را زمانی که هیچ انرژي تجدیدپذیري در آن لحظه تولید نمی شود ، تامین کنند او ادامه داد : شما میتوانید

" ِزم" را بعنوان یک نوع باتري خارجی براي خانه خود ببینید که در صورت نیاز انرژي سبز را به خانه شما هدیه می دهد وي ادامه داد : فن آوري

شارژ دوطرفه با پنل هاي خورشیدي که بر روي سقف خودرو نصب شده اند نیز سازگار شده است به این ترتیب ، " ِزم" هم از باتري ها و هم از

فضاي روي سقف استفاده می کند تا وسیله نقلیه و محیط اطراف آن را حتی هنگامی که در حال رانندگی نیست ، پایدارتر کند " نیکی اوکلز" مدیر

روابط خارجی این تیم گفت : ما می خواهیم به صنعت خودرو با نشان دادن آنچه در حال حاضر امکان دارد ، تلنگر بزنیم در صورتیکه 35 دانشجو

میتوانند در یک سال خودرویی تقریبًا بدون تولید کربن طراحی کنند و توسعه دهند و بسازند ،
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پس این فرصت و امکانات آن قطعًا براي صنعت خودروسازي نیز وجود دارد ما از این صنعت می خواهیم که این چالش را بپذیرد و البته خوشحالیم

که با آنها هم فکري کنیم وي افزود : ما هنوز توسعه" ِزم" را تمام نکرده ایم و می خواهیم در سال هاي آینده قدم هاي بزرگی برداریم ما به گرمی

از خودروسازان دعوت می کنیم که بیایند و نگاهی به" ِزم" بیندازند 

معرفی" ِزم" درست بیش از یک سال بعد از آن صورت می گیرد که شرکت خودروساز برقی" پل استار"( Polestar) اعالم کرد قصد دارد تا سال

انرژي هاي تجدیدپذیر در سراسر زنجیره 2030 خودرویی کامًال کربن خنثی بسازد و براي دستیابی به این هدف ، امیدوار است که با استفاده از 

تامین ، مواد بازیافتی و طراحی نوآورانه ، تمام انتشار کربن را از فرآیند تولید خود ریشه کن کند.
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بهره گیري از منابع انرژي تجدیدپذیر در قالب طرح هاي کالن شتاب گرفت

 

تهران ایرنا مرکز طرح هاي کالن ملی فناوري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري اقدام به شناسایی و حمایت از طرح هاي فناورانه حوزه انرژي

تجدیدپذیر در بخش هاي اصلی انرژي فسیلی ، انرژي هاي نو و تجدید پذیر ، برق و نیروگاه کرد .

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا ، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري در تالش است تا حوزه انرژي ، نفت ، گاز و پتروشیمی را با ورود

نوآوري و استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر متحول کند با گسترش بحران جهانی انرژي در دهه هاي اخیر ، توجه به این حوزه اهمیتی روزافزون

سوخت هاي فسیلی و همچنین پیامدهاي زیست محیطی استفاده بی رویه از چنین منابع ارزشمندي ، تالش یافته است محدودیت و پایان پذیري 

در جهت یافتن منابع انرژي نو و تجدید پذیر را ضروري می کند 

محیط زیست و به دنبال آن زندگی انسان ها از آسیب استفاده از این انرژي ها در جهان امروز یکی از ضرورت هاي جدي براي در امان ماندن 

انرژي هاي تجدیدپذیر با سوخت هاي فسیلی براي تولید برق ناشی می شود .  گازهاي گلخانه اي است که این موضوع از به کارگیري  انتشار 

گازهاي گلخانه اي را فراهم می سازد می توان گفت اکثر سوخت هاي فسیلی امکان استفاده از هوایی پاك و عاري از آالیندگی  کاهش مصرف 

انرژي هاي تجدیدپذیر در تأمین نیازهاي حال و آینده پی برده و در حال در کشورهاي جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژي ، به ویژه 

توسعه بهره برداري از این منابع الیزال ، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاري هاي اصولی هستند معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري سعی می

کند راه را براي ورود نوآوري ها به حوزه انرژي با ایجاد بستري براي به کار بستن قابلیت هاي فناورانه در نقاط کلیدي زنجیره ارزش این صنعت

هموار کند مرکز طرح هاي کالن ملی فناوري باین معاونت ا هدف تحقق اهداف این معاونت اقدام به شناسایی و حمایت از طرح هاي فناورانه این

حوزه در بخش هاي اصلی انرژي فسیلی ، انرژي هاي نو و تجدید پذیر ، برق و نیروگاه کرده است از مجموع 17 طرح حمایت شده از زمان آغاز به

کار مرکز طرح هاي کالن ملی فناوري ، تمامی آن ها در بازه زمانی سال هاي 1392 تا 1400 مورد حمایت قرار گرفته اند مجموعًا در حدود 138

میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از طرح ها مصوب شده است که از این میزان رقمی در حدود 38 میلیارد تومان سهم معاونت بوده است

همچنین به خاطر پیشرفت طرح و شاخص هاي کلیدي عملکرد تعیین شده تاکنون اعتباري در حدود 17 میلیارد تومان از سهم معاونت پرداخت شده

است و از مجموع 17 طرح حمایت شده ، بخش انرژي فسیلی با تعداد 10 طرح ، بیشترین تعداد طرح هاي مورد حمایت را به خود اختصاص داده اند

بررسی نسبت توزیع ریالی نشان دهنده آن است که از مجموع 138 میلیارد تومان اعتبار مصوب ، بخش انرژي فسیلی با رقمی در حدود 108 میلیارد

تومان بیشترین میزان ریالی حمایت را به خود اختصاص داده است به گزارش معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، از نخستین طرح ها می

توان به سیستم تولید هم زمان برق و حرارت CHP در سال 1392 اشاره کرد که مجري آن شرکت مهندسی توسعه انرژي شهر پایدار و در طبقه

بندي انرژي هاي نو و تجدید پذیر بود که خاتمه یافته است تولید هم زمان برق و حرارت می تواند عالوه بر افزایش راندمان و کاهش مصرف

گازهاي گلخانه اي شود در این مدل از انرژي گرمایی تولیدي به عنوان منبع انرژي در فرآیند تولید سوخت ، باعث کاهش انتشار آالینده ها و 

قدرت استفاده می شود توربین انبساطی 500 کیلوواتی شرکت برنا توربین یزد آذر و کولر هیبریدي شرکت بنیان توسعه صنعت و انرژي از طرح هاي

در حال اجرا هستند که حوزه طبقه بندي آن ها نیز انرژي هاي نو و تجدید پذیر است
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فارس نیوز
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10:57

کاهش مصرف 10 درصدي انرژي شهرداري تهران تا پایان برنامه پنج ساله سوم

 

محیط زیست شهرداري تهران با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مدیریت انرژي اداره کل  به گزارش خبرگزاري فارس ، زهره حسامی رئیس اداره 

مصرف انرژي به عنوان یکی بهینه سازي  اصالح الگوي مصرف و  چالش هاي جوامع امروزي کمبود ذخایر انرژي هاي تجدیدناپذیر است ، گفت : 

از پایه هاي اصلی توسعه اقتصادي از اهمیت بسزایی برخوردار است ، به گونه اي که حتی افزایش درآمد سرانه ملی نیز بدون آن نمی تواند نقش موثري

در توسعه پایدار ایفا کند .

 

محیط زیست شهرداري تهران با تاکید بر اینکه یکی از مدیریت انرژي اداره کل  به گزارش خبرگزاري فارس ، زهره حسامی رئیس اداره 

مصرف انرژي بهینه سازي  اصالح الگوي مصرف و  بزرگترین چالش هاي جوامع امروزي کمبود ذخایر انرژي هاي تجدیدناپذیر است ، گفت : 

به عنوان یکی از پایه هاي اصلی توسعه اقتصادي از اهمیت بسزایی برخوردار است ، به گونه اي که حتی افزایش درآمد سرانه ملی نیز بدون آن نمی

تواند نقش موثري در توسعه پایدار ایفا کند .  

اتالف انرژي به شمار می رود و این مسئله نه تنها در خصوص صرفه جویی در وي با اظهار اینکه ساختمان هاي اداري یکی از بزرگترین منابع 

محیط زیست می شود ، افزود : از این رو استفاده بهینه و ممانعت از مصرف انرژي و هزینه هاي آن اهمیت دارد ، بلکه سبب افزایش آلودگی 

مصرف انرژي ، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیري روش ها و سیاست هاي بهینه سازي  هدر رفتن امکانات امري اساسی است . منظور از 

پربازده در مصرف صحیح انرژي است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند 

محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران خاطر نشان کرد : شهرداري تهران به عنوان اصلی ترین مدیریت انرژي اداره کل  رئیس اداره 

مصرف انرژي آن ها ، هزینه هاي هنگفتی را به این مجموعه تحمیل کرده ارگان مدیریت شهري ، ساختمان هاي فراوانی را در اختیاردارد که 

است .  

بهینه سازي مصرف منابع (آب ، برق ، گاز) در ساختمان هاي شهرداري تهران و اجراي با انجام اقدامات مختلف نظیر تدوین دستورالعمل اجرایی 

محیط زیست شهري کرده است محیط زیست و توسعه پایدار سعی در کاهش هزینه هاي اقتصادي و ارتقاي کیفیت  راهکارهاي موثر ، اداره کل 

  .

حسامی تجهیز 275 ساختمان به سیستم کنترل هوشمند گرمایشی ، 38 ساختمان به سیستم کنترل هوشمند سرمایشی ، 34ساختمان به سیستم

کنترل رادیویی پایانه هاي دمنده دار ، معاینه فنی موتورخانه 332 ساختمان و ممیزي تفصیلی انرژي 183 ساختمان تا پایان سال 1400 را از جمله

محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق 22 گانه اجرا شده است .   اقدامات اجرایی و طرحهایی دانست که با نظارت اداره کل 

مصرف انرژي و منابع در مجموع ساختمان هاي تحت پوشش نشان میدهد که سرانه مصرف وي ادامه داد : نتایج بدست آمده از مقایسه مقادیر 

حاملهاي انرژي (آب ، برق و گاز) در شهرداري تهران در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش داشته است؛ به طوریکه درحوزه مصرف آب داراي

مصرف گاز کاهش سرانه 13 درصدي مشاهده شد کاهش سرانه 6 درصدي ، در حوزه مصرف برق داراي کاهش سرانه 0 . 6 درصدي و در حوزه 

مصرف انرژي در سال 1400 وجود دارد که این امر منجر به کاهش انتشار 229 بنابراین در مجموع به میزان 301 132 کیلوواتساعت کاهش در 

مدیریت انرژي با اشاره به اسناد فرادستی گفت : شهرداري تهران عالوه بر کاهش مصرف 10 تن گاز دي اکسید کربن میشود رئیس اداره 

درصدي انرژي تا پایان برنامه پنج ساله سوم (1402) ، در نظر دارد یک رده ،
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فارس نیوز
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رتبه ساختمان هاي خود را بر اساس برچسب انرژي ساختمان ها ، ارتقاء دهد 

حسامی تاکید بر اجراي صحیح مباحث مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث 19 و دستورالعمل هاي ابالغی در همه سطوح ، ایجاد سامانه پکپارچه

مصرف انرژي و منابع ، اصالح اشتراکات و انشعابات ساختمان هاي تحت تملک شهرداري تهران ، جهت ثبت اطالعات و داده هاي میزان 

مصرف انرژي پایین تر براي ساختمان ، کاهش انرژي هاي تجدیدپذیر در ساختمان ها ، الزام در خرید تجهیزات با رده  گسترش استفاده از 

دماي ترموستات تاسیسات ساختمان ، عایق کاري ساختمان و درزگیري صحیح درب و پنجره ها به منظور کاهش هدر رفت انرژي و سرویس و

نگهداري صحیح و منظم سیستم هاي تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی را از نمونه راهکارهایی برشمرد که می تواند در بهبود اجراي اقدامات

مصرف انرژي در ساختمان هاي شهرداري تهران مفید واقع شود . انتهاي پیام/ بهینه سازي  حوزه 
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واحد مرکزي خبر
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09:03

ناتوانی میلیون ها آلمانی در پرداخت قبوض سنگین انرژي

 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صداوسیما به نقل از وبگاه آرتی؛ انجمن مستأجران آلمان اعالم کرد : ممکن است حداقل یک سوم آلمانی هایی

که درآمد پایینی دارند ، نتوانند قبض هاي فزاینده انرژي را بپردازند و از دولت خواسته است تا در برنامه هاي مسکن تغییراتی ایجاد کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صداوسیما به نقل از وبگاه آرتی؛ انجمن مستأجران آلمان اعالم کرد : ممکن است حداقل یک سوم آلمانی

هایی که درآمد پایینی دارند ، نتوانند قبض هاي فزاینده انرژي را بپردازند و از دولت خواسته است تا در برنامه هاي مسکن تغییراتی ایجاد کند

«لوکاس سیبنکوتن» رئیس انجمن مستأجران آلمان روز یکشنبه به روزنامه ِدر تاگسشبیگل گفت "این جهنمی براي تعداد زیادي از مردم است ما در

اینجا درباره میلیون ها نفر صحبت می کنیم " سیبنکوتن از دولت خواست در پی افزایش قیمت انرژي ، به افراد بیشتري اجازه دهد مزایاي مسکن

را مطالبه کنند او گفت " مستاجران همچنین باید از فسخ قرارداد ها در صورت عدم امکان افزایش پیش پرداخت ، محافظت شوند " این اظهارات

پس از آن بیان شد که «کالوس مولر» رئیس آژانس شبکه فدرال ، تنظیم کننده گاز آلمان ، هشدار داد مصرف کنندگان باید حداقل 20 درصد در

مصرف گاز صرفه جویی کنند تا از کمبود در طول زمستان جلوگیري کنند مولر که قیمت فعلی گاز را "نجومی باال" توصیف کرد ، گفت "در تمام

سناریو هاي دیگر ، یا در اوایل دسامبر با خطر کمبود گاز مواجه هستیم یا در پایان فصل گرمایش آتی با کمبود گاز مواجه می شویم " تورم باال و

افزایش هزینه هاي انرژي در آلمان به علت نگرانی از قطع کامل گاز طبیعی روسیه به این کشور تشدید شده است آلمان و دیگر کشور هاي اتحادیه

اروپا ، در پاسخ به عملیات نظامی روسیه در اوکراین ، تحریم هاي گسترده اي را علیه مسکو اعمال و از طرحی براي حذف تدریجی گاز روسیه

رونمایی کردند با این حال ، دولت آلمان بار ها هشدار داده است که پایان فوري عرضه از مسکو به شدت به اقتصاد آسیب می رساند ، بیکاري را

افزایش و استاندارد هاي زندگی را کاهش می دهد شرکت روسِی گازپروم جریان گاز را به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم 1 دریاي بالتیک

کاهش داد و سپس در ماه گذشته به دلیل کار هاي تعمیر و نگهداري ، این انتقال گاز را به مدت 10 روز به حالت تعلیق درآورد به گفته گازپروم ،

این روند تعمیر و نگهداري معمول به دلیل توقف یک توربین تعمیر شده در کانادا مختل شده بود که اتاوا در ابتدا به دلیل تحریم ها از بازگشت آن

به آلمان خودداري کرد برلین اواخر ماه گذشته طرحی براي صرفه جویی در گاز ارائه کرد که افزایش ذخایر در تأسیسات ذخیره سازي گاز و استفاده

بیشتر از نیروگاه هاي زغال سنگی را شامل می شود
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دنیاي اقتصاد

1401/05/18
اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندي گاز را تصویب کرد

 

مصرف گاز خود را تا 15درصد در ماه هاي آینده کاهش تسنیم : شوراي اروپا طرحی را تصویب کرد که براساس آن کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید 

دهند .  

به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از راشاتودي ، شوراي اروپا روز جمعه طرحی را تصویب کرد که براساس آن کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید

مصرف گاز خود را تا 15درصد در ماه هاي آینده کاهش دهند .

اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندي گاز را تصویب کرد تسنیم : شوراي اروپا طرحی را تصویب کرد که براساس آن کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید

مصرف گاز خود را تا 15درصد در ماه هاي آینده کاهش دهند به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از راشاتودي ، شوراي اروپا روز جمعه طرحی را

مصرف گاز خود را تا 15درصد در ماه هاي آینده کاهش دهند در بیانیه مطبوعاتی تصویب کرد که براساس آن کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید 

منتشر شده در وب سایت شوراي اروپا آمده است که این اقدام با هدف افزایش امنیت انرژي این اتحادیه از طریق صرفه جویی در گاز براي زمستان

پیش رو در پرتوي اختالالت احتمالی عرضه این محصول از روسیه صورت گرفته است در این بیانیه آمده است که کشورهاي عضو توافق کردند

مصرف گاز خود را بین یک اوت 2022 تا 31 مارس 2023 به میزان 15درصد نسبت به سطح متوسط   مصرف خود در پنج سال گذشته کاهش

مصرف گاز به کار گیرند شوراي دهند بر اساس این گزارش ، کشورها می توانند اقداماتی را که خودشان انتخاب می کنند براي کاهش تقاضا و 

اروپا همچنین تاکید کرد که این حق را براي خود محفوظ می داند که «هشدار اتحادیه» را در مورد امنیت عرضه گاز اعالم کند که در آن صورت ،

مصرف گاز اجباري خواهد شد برخی از معافیت ها نیز به چند کشور عضو که داراي موقعیت خاص هستند اعطا شده است ، مانند کاهش 

کشورهایی که به شبکه هاي گاز یا شبکه هاي برق سایر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا متصل نیستند این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این

پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي روسیه زمستان کشورهاي عضو اتحادیه اروپا گاز
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عصر رسانه

1401/05/18
رئیس پارك فناوري نفت : /قوانین حوزه دانش بنیان تسهیل شود هدف گذاري 5 هزار شرکت

دانش بنیان حوزه نفت

رئیس پارك فناوري نفت گفت : در زمینه تولید دانش بنیان ما ضعف هاي جدي در زمینه قوانین داریم و باید این قوانین تسهیل شود

رئیس پارك فناوري نفت گفت : در زمینه تولید دانش بنیان ما ضعف هاي جدي در زمینه قوانین داریم و باید این قوانین تسهیل شود اسماعیل

کفایتی ، رئیس پارك فناوري نفت در رابطه با وظیفه این پارك فناوري گفت : پارك هاي فناوري در همه جاي دنیا وظیفه اشتراك و به هم رسانی

فناوري و بازار و همچنین ارتقاي شرکت هاي دانش بنیان را دارند تجربه دنیا نشان داده شرکتهایی که در این سمت و سو حرکت کردند موفق تر

بودند و ریسکشان هم کمتر بوده است وي افزود : تجربه نشان داده شرکت هاي نوپا در این زمینه با 80 درصد موفقیت روبرو بودند در حالی که از

آن طرف 90 درصد کارهاي فناورانه خارج از این چارچوب با شکست مواجه شدند کفایتی در رابطه با ساز و کار پارك فناوري نفت گفت : در حالت

اول یک شرکت توانمند را به مجموعه اي که نیازمند هست متصل میشود و رفته رفته این شبکه توان متشکل از شرکت هاي توانمند تشکیل می

شود یعنی شرکت ها با یکدیگر شرکت ها با دستگاه ها ، پژوهشکده ها و این شبکه باید متصل شود چه به صورت مذکور و چه به صورت برعکس

یعنی متقاضی نیاز خود را به این شبکه اعالم کند و شرکت هاي توانمند اعالم آمادگی کنند کفایتی ادامه داد : هرچقدر این شبکه گسترده تر باشد

بهتر است و موضوع به رقابت سازنده شرکت ها با یکدیگر می شود رئیس پارك فناوري نفت گفت در ادامه مدل شتاب دهنده ها مطرح شدند در

مدل سنتی ، مدل استاد شاگردي بود و یک شرکت نوپا کنار یک شرکت جا افتاده اعتبار کسب می کرد و خودش را جا می انداخت اما این مدل این

مدل بسیار کند است و نهایتًا در صنایع خدماتی جواب می دهد در مدل جدید شتاب دهنده ها میایند براي اینکه یک ایده یک پایان نامه و غیره

سریعتر رشد پیدا کند کمک می دهند و به نتیجه می رسانند این هم در حوزه خدماتی و آي تی بیس مطرح است در تولید هم بوده ولی کمتر

کفایتی ادامه داد : یک مدل هم کارخانه هاي استارتاپی است که ریسک را پایین می آورد مدل دیگر هم به اصطالح ایده را شعله ور می کند و به

سرعت و نتیجه می رساند این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این مدلها در همه پارك هاي دنیا استفاده میشود افزود : به طور کلی پارك یک نهاد

تعاملی سیال پویا و اقتضایی است وي با تاکید بر اینکه زیست بوم نفت واقعًا با همه زیست بوم هاي دانش بنیان متفاوت است گفت : همکاري و

تعامالت با بخش هاي داخلی مثل انجمن سازندگان تجهیزات نفتی و خود شرکت ملی نفت خوب بوده است در بعد بین المللی هم توافقاتی در

بخش کاتالیست ها با روسها داشتیم که در حال توسعه آن هستیم کفایتی افزود : در بحث تامین مالی از بند الف و دال تبصره 18 استفاده میشود بند

الف توسط وزارت نفت انجام شده و حدود 200 الی 300 میلیارد ساالنه با سود 9 درصد وام میدهند و ما پیگیر اجرایی شدن بند دال هستیم که

شرایط بهتر است و دوساله است البته وثائق سخت است به طور کلی قوانین دانش بنیان ها و مخصوصًا پارك ها باید تسهیل شود وي افزود به طور

کلی باالي 120 130 شرکت مراجعه کردند ولی چون فرآیند پیچیده اي دارد در حال حاضر 10 شرکت فعال و در حال رشد داریم افزایش 80 تا

150 هزار بشکه اي تولید وي در رابطه با پروژه هاي انجام شده در پارك فناوري نفت گفت : در بحث چاه هاي کم با
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زده یک کار بی نظیر در تاریخ صنعت نفت از طریق ساز و کار ترك تشریفات مناقصه انجام شد توانستیم با تعامالت و فراخوان ها 40 شرکت را

توجیه کنیم و بر مفهوم چاه محوري در مقابل مخزن محوري تاکید کنیم وي افزود : اول فراخوان کردیم که این چاه هاي کم بازده وجود دارند بعد

از آن رویداد معکوس برگزار کردیم که منظور ما از چاه محوري چیست و امسال هم بناست بعد از تصویب در شوراي اقتصاد رویداد توجیهی دوم را

برگزار کنیم مرحله بعدي انتخاب شدن چاه ها و در اختیار دادن شرکت ها است تا پروپوزال ارائه دهند و بعد از تصویب طرح نامه هاي آنها در کمیته

فنی شرکت نفت وارد فاز اجرایی شود کفایتی در رابطه با برآورد افزایش تولید از این طریق افزود : به طور کلی حدود 750 الی 850 چاه کم بازده

وجود دارد که 140 تاي آن آماده واگذاري است آنهایی که بسته است از صفر به 300 بشکه حداقل می رسد یعنی در مجموع از 80 هزار تا 100 الی

سوخت است که بهینه سازي مصرف  150 هزار بشکه افزایش تولید برآورد ما است رئیس پارك فناوري نفت ادامه داد : پروژه بعدي هم بحث 

با همکاري پژوهشگاه نیرو در حال انجام است در این مورد غیر از بحث فرهنگ سازي شعار «هر ایرانی یک ممیزي انرژي» را در دستور کار داریم

مصرف بهینه انرژي را گوشزد کند و هم نقش نظارتی براي مردم می تواند ایفا یعنی اپ هایی توسط شرکت هاي دانش بنیان تولید شود که هم 

کند کار پیچیده اي نیست ولی جزئیات زیادي دارد و جاهاي مختلفی درگیر آن هستند وي افزود : بخش دیگر هم میزهاي متوسط است شرکت

هاي کمی که در این زمینه وجود دارند تقویت شوند و از طرفی با آموزش هاي دو روزه افزایش یابند تا از طرف صرفه جویی به صورت درصدي

سود گیرند که البته نیاز به قوانین دارد همچنین در نظر داشتیم که دستگاه هاي دولتی را ذینفع صرفه جویی کنیم تا عایدي آن به خود دستگاه برسد

بدین صورت صرفه جویی محور میشود که این هم نیاز به قوانین دارد ارزش اقتصادي 2 میلیارد دالري حذف گازهاي فلر کفایتی افزود : سال 2016

بنا بود شرکت نفت یک قرارداد را با تنها تولیدکننده داخلی توربو کمپرسور ببندد که با امضاي برجام از ترك تشریفات خارج و لغو شد 

وي با بیان اینکه در آن زمان بنا بود 30عدد توربو کمپرسور تولید شود و االن به 14 تا رسیده است افزود : این موضوع به شدت ضروري است زیرا

میزان گاز فلر ما بسیار باالست یعنی بالغ بر 17 میلیارد مترمکعب در مناطق نفتی سوزانده می شود که منجر به آلودگی هاي زیست محیطی فراوان

و مشکالت متعددي براي مردم منطقه از جمله ناباروري و سرطان شده است . وي با بیان اینکه در حال حاضر مجوز افزایش ظرفیت پتروشیمی ها

هم به علت نبود خوراك داده نمی شود : گفت ارزش اقتصادي این قرارداد باالي دو میلیارد دالر است قرارداد آن آماده شده و امیدواریم پس از

بررسی در هیئت مدیره شرکت نفت سریعتر تصویب شود 

هدف گذاري 5 هزار شرکت دانش بنیان حوزه نفت رئیس پارك فناوري نفت تصریح کرد : یک موضوع دیگر اشتغال تحصیل کرده ها هست و

راهی جز کارآفرینی دانش بنیان ها براي آن وجود ندارد در حال حاضر 500 شرکت در این حوزه وجود دارد که امسال باید تا دو و نیم سه برابر آن

افزایش پیدا کند به طور کلی تا 5000 شرکت حوزه نفت ظرفیت داریم که متوسط اگر هر کدام 20 نفر هم شاغل شود فقط 100هزار تحصیل کرده

در شرکت هاي دانش بنیان حوزه نفت گاز و پتروشیمی مشغول می شوند . وي در پایان تأکید کرد : در اقتصاد مقاومتی تولید محور است و در تولید

دانش محور است در زمینه تولید دانش بنیان ما ضعف هاي جدي در زمینه قوانین داریم و باید این قوانین تسهیل شود
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