
1401/05/22 - 1401/05/29

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 22تا 29مرداد 1401



1401/05/29 - 1401/05/22فهرست اخبار

4 سامانه ي انرژي بر براي دوره ي ارزیابی سال 1400 راه اندازي شد 10:23 سازمان ملی استاندارد

مصرف انرژي ضروري است 5 توجه به استانداردها در مدیریت  10:23 سازمان ملی استاندارد

مصرف گاز 6 ایرنا گزارش می دهد؛/افزایش 9 درصدي گازرسانی به نیروگاه ها با وجود رکوردشکنی  09:40 ایرنا

سوخت هاي فسیلی 7 تحقق اهداف کنوانسیون پاریس در گرو اجراي برنامه کاهش مصرف  09:21 ایرنا

8 مرکز نوآوري انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي در البرز راه اندازي می شود 07:48 ایرنا

9 یارانه 3 میلیارد دالري دولت سوئد به بخش انرژي 17:46 فصل تجارت

10 حذف کربن از اقیانوس ها با بارور کردن آنها با آهن 14:23 ایران اکونومیست

سوخت معادل درآمد نفت ایران/ 30 میلیارد دالر فرآورده هدر می ... 12 خسارت مصرف غیربهینه  12:06 فارس نیوز

بنزین چیست؟ 14 راهکار حل ناترازي تولید و مصرف  19:49 ایسنا

16 بررسی وضعیت تولید و مصرف گازوئیل در سطح کشور در کمیسیون انرژي 19:40 ایسنا

سوخت مصرف انرژي با ایجاد تنوع در سبد  17 رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي مطرح کرد؛/مدیریت  17:10 ایرنا

19 مزارع خورشیدي جایگزین مزارع کشاورزي شوند 14:11 برق نیوز

21 امکان احداث یک میلیون نیروگاه خورشیدي خانگی در کشور وجود دارد 12:44 دیار کارون

23 ادارات دولتی موظف به نصب پنل خورشیدي 11:39 واحد مرکزي خبر

24 راهکارهاي توانمندسازي زیست بوم شرکت هاي دانش بنیان و خالق در حوزه انرژي 11:24 فارس نیوز

مصرف انرژي 25 همراهی سوئیس با اتحادیه اروپا در کاهش  دنیاي اقتصاد

سوخت هاي آالینده ارزان 26 افزایش اقبال جهانی به  13:56 ایران اکونومیست

مصرف انرژي در ساختمان ها با یک نانو عایق حرارتی بهینه سازي   27 10:07 ایسنا

بهینه سازي مصرف انرژي/وزارت نفت و معاونت امور... 28 به منظور استفاده از ظرفیت زنان در  12:16 شانا

بهینه سازي مصرف سوخت
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1401/05/29 - 1401/05/22فهرست اخبار

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین در برنامه هفتم توسعه 29 افزایش تولید  09:23 آریا

30 «بویلر سبز» راهکاري براي استفاده مجدد از نیروگاه هاي زغال سنگ دنیاي اقتصاد

مصرف گاز 32 مقررات سختگیرانه آلمان براي بهینه کردن  15:24 واحد مرکزي خبر

مصرف گاز مقرراتی سختگیرانه وضع می کند 33 آلمان براي بهینه کردن  12:44 شانا

مصرف گاز 34 قوانین جدید برلین براي کاهش 2 درصدي  10:42 تسنیم
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سازمان ملی استاندارد

1401/05/29
10:23

سامانه ي انرژي بر براي دوره ي ارزیابی سال 1400 راه اندازي شد

 

ژیال یزدانی ، مدیرکل استاندارد کردستان گفت : با توجه به راه اندازي سامانه انرژي ، مدیریت کلیه درخواست هاي واحدهاي تولیدي مشمول مقررات

مصرف انرژي در فرآیندها و سامانه هاي انرژي بر از طریق سامانه مذکور انجام می شود . اجراي اجباري استانداردهاي معیار 

ژیال یزدانی ، مدیرکل استاندارد کردستان گفت : با توجه به راه اندازي سامانه انرژي ، مدیریت کلیه درخواست هاي واحدهاي تولیدي مشمول

مصرف انرژي در فرآیندها و سامانه هاي انرژي بر از طریق سامانه مذکور انجام می شود به گزارش مقررات اجراي اجباري استانداردهاي معیار 

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان ، یزدانی عنوان کرد : در دوره ي بازرسی سال 1400 کلیه درخواست بازرسی فنی انرژي مطابق

اطالعات واحدهاي تولیدي مندرج در سامانه isom isiri gov ir/energy ایجاد و شرکت هاي بازرسی انرژي تعیین شده اند ، این اطالعات در

بخش درخواستها درخواستهاي ارسال شده به شرکت بازرسی انرژي (شرکت بازرسی تایید صالحیت شده) جهت انجام امور بازرسی فنی انرژي در

دوره ارزیابی سال 1400 مطابق استاندارد ملی مربوط قابل رویت است 

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حق الزحمه بازرسی توسط واحد تولیدي و طبق تعرفه مندرج در سایت سازمان است ،

اصالح الگوي مصرف انرژي ، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است گزارش بازرسی فنی افزود : مطابق با آئین نامه اجرائی ماده 26 قانون 

انرژي در سال مورد ارزیابی را به سه وزیر نفت ، نیرو و صمت منعکس نماید .  

وي با بیان اینکه شرکت بازرسی انرژي قبل از بازرسی از واحد تولیدي باید با این اداره کل هماهنگی هاي الزم را انجام داده و واحد تولیدي

مشمول نیز باید از طریق سامانه مذکور ثبت نام کند ، یادآور شد : شرکت بازرسی انرژي معرفی شده مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه 1401

نتایج بازرسی را از طریق ثبت در سامانه ارسال و حضور خود در واحد تولیدي را با شواهدي از جمله تنظیم صورتجلسه همراه با مستندات ، عقد

قرارداد و گزارش هاي بازرسی فنی انرژي به سازمان ارسال کند .  

یزدانی خاطر نشان کرد : در صورتی که واحدهاي معرفی شده غیرفعال ، تعطیل یا غیرمشمول باشند ، شرکت بازرسی انرژي موظف است ضمن

محیط زیست سازمان از فرایند بازرسی فنی انرژي خودداري کند و در صورت بازرسی فنی انرژي اطالع رسانی از طریق سامانه به دفتر انرژي و 

واحد تولیدي با شرایط فوق و ارائه گزارش خالف واقع عواقب آن بر عهده شرکت بازرسی فنی انرژي می باشد .
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سازمان ملی استاندارد

1401/05/29
10:23

مصرف انرژي ضروري است توجه به استانداردها در مدیریت 

 

مصرف انرژي را نیز به مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت : در کنار توجه به سایر استانداردهاي حوزه هاي مختلف باید استانداردهاي مدیریت و 

طور ویژه مدنظر قرار دهیم .

مصرف انرژي را نیز مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت : در کنار توجه به سایر استانداردهاي حوزه هاي مختلف باید استانداردهاي مدیریت و 

به طور ویژه مدنظر قرار دهیم 

مصرف انرژي ، عنوان به گزارش روابط عمومی اداه کل استاندارد آذربایجانغربی منصورجالیر ، ضمن تاکید بر لزوم توجه به استانداردهاي مدیریت 

مدیریت انرژي خود را توسعه داده یا در حال توسعه آنها هستند ك با توجه به نقش کرد : تعدادي از کشورها و مناطق بین المللی استانداردهاي 

مصرف انرژي امري ضروري است . وي اضافه کرد : با توجه به اینکه امروزه هیچ کاري انرژي در توسعه ، ورود به حوزه استانداردهاي مدیریت 

بدون استفاده از تجهیزات الکتریکی پیش نمی رود و از سرگرمی گرفته تا انجام کارهاي خانه و امور اداري و صنعتی با استفاده از ابزارهاي برقی

صورت می گیرد ، توجه به استاندارد بودن این لوازم اهمیتی دو چندان دارد مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی خاطر نشان کرد : تمام محصوالت

لوازم خانگی برقی به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با سالمتی و ایمنی مصرف کنندگان جامعه دارند ، مشمول مقررات اجباري استانداردها هستند جالیر

ادامه داد : استاندارد بودن تجهیزات الکتریکی ، منافع دو جانبه اي براي تولید کننده و مصرف کننده دارد و یک معامله برد برد را براي هر دو طرف

به ارمغان می آورد وي در ادامه بیان کرد : وسیله هاي فاقداستاندارد عالوه بر مصرف زیاد انرژي ، هزینه زیادي را نیز تحمیل مصرف کننده می کند

، آشنایی با مفهوم استاندارد و درك لزوم داشتن استاندارد محصوالت مورد استفاده به ما کمک می کند تا در انتخاب خود توجه بیشتري داشته باشیم

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی تصریح کرد : با توجه به اینکه در ایام اوج مصرف برق در کشور هستیم ضمن پیوستن به پویش همیار برق اعالم

می کنیم استفاده از تجهیزات استاندارد الکتریکی در مدیریت مصرف برق در ایام اوج بار ضروري بوده و باید مورد توجه مسئوالن صنعت برق و

عموم مردم قرار گیرد

5

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15719266


1401/05/29 - 1401/05/22گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایرنا

1401/05/27
09:40

ایرنا گزارش می دهد؛/افزایش 9 درصدي گازرسانی به نیروگاه ها با وجود رکوردشکنی
مصرف گاز

 

تهران ایرنا سال گذشته در حالی که رکورد تاریخی مصرف بیش از 690 میلیون مترمکعب در روز در بخش خانگی ، تجاري و صنایع غیر عمده در

زمستان ثبت شد ، اما گازرسانی به نیروگاه ها 9 درصد و به بخش پتروشیمی نیز 3 درصد افزایش را ثبت کرد .

سوخت در جهان است از همین رو توسعه گازرسانی در کشور به به گزارش ایرنا ، ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا و سومین تولیدکننده این 

عنوان یکی از مهم ترین اولویت هاي وزارت نفت با هدف تحقق ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه موردتوجه است آمارها نشان می دهد افزایش پوشش

گازرسانی کل کشور به 95 درصد درنتیجه توسعه میدان گازي پارس جنوبی و توسعه شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی که در این عملیات بزرگ ،

عمده کاالها و تجهیزات شبکه هاي توزیع گاز در داخل کشور تولید شده است اکنون پوشش گازرسانی شهري به حدود 99 درصد و پوشش

گازرسانی روستایی نیز به بیش از 88 درصد ارتقا یافته است با این حال ، تداوم گازرسانی و تامین پایدار گاز در بخش هاي خانگی و تجاري بدون

سوخت مورد نیاز قطعی و افت فشار در تمام مناطق کشور با وجود سرماي شدي هوا در زمستان 1400 و نیز انجام برنامه هاي اجرایی پایداري 

نیروگاه هاي کشور در حال انجام است این در شرایطی است که رکورد تاریخی مصرف بیش از 690 میلیون مترمکعب در رز در بخش خانگی ،

تجاري و صنایع غیر عمده در زمستان سال 1400 ثبت شده است ولی برخالف سال 99 از قطع گاز و برق خبري نبود از سوي دیگر با وجود این

سوخت نیروگاه ها رکوردشکنی مصرف ، رشد 9 درصدي گازرسانی به نیروگاه هاي کشور در سال 1400 به ثبت رسیده است و براي تامین پایدار 

و افزایش سطح مخازن نفتگاز نیروگاه ها به 2 9 میلیارد لیتر انجام شد این رقم باالترین سطح ذخیره نفتگاز در سال هاي اخیر است و این در حالی

سوخت نیروگاه ها در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم 30 درصد کمتر از سال قبل از آن بود همچنین در سال گذشته عرضه است که سطح ذخایر 

گاز طبیعی سبک به مجتمع هاي پتروشیمی نیز با رشدي 3 درصدي همراه بود گازرسانی به 1123 روستا در دولت سیزدهم تکمیل گازرسانی به 6

شهر و 1123 روستا در 31استان از ابتداي استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال 1400 از دیگر اقدامات انجام شده است به طوري که مجموع تعداد

روستاهاي گازدار کشور در انتهاي سال 1400 به 35 هزار و 575 روستا بالغ شده است همچنین بهره برداري از 485 کیلومتر خط انتقال گاز ، احداث

حدود 17 5 هزار کیلومتر شبکه گاز شهري و روستایی ، گازرسانی به بیش از 922 هزار واحد شهري و روستایی و بهره مندي 1426 روستاي جدید

از نعمت گاز طبیعی در سال 1400 به انجام رسید بهره برداري از 11 طرح انتقال گاز با سرمایه گذاري 10 هزار میلیارد تومانی و آغاز عملیات اجرایی

8 طرح انتقال گاز به ارزش 20 هزار میلیارد تومان در دهه فجر سال 1400 با حضور ریاست جمهوري نیز باعث شد تا شبکه گاز در زمستان سال

گذشته پایدار باشد و قطعی گاز در هیچ نقطه اي گزارش نشود از اقدامات منحصر به فرد دیگر می توان به احداث خط لوله گاز 30 اینچی بندرعباس

–الفت گورزین در بخش جزیره قشم از زیرآب براي نخستین بار در خاورمیانه با تکیه بر توان شرکت هاي دانش بنیان داخلی اشاره کرد همچنین

افتتاح بخش نخست خط انتقال گاز محمدیه قم پارچین به منظور حفظ پایداري شبکه گاز شمال شرق کشور انجام شد گازرسانی به استان سیستان

و بلوچستان در اولویت کاري دولت سیزدهم قرار گرفت و با تسریع در اجراي طرح هاي گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و

نیروگاهی آن گاز در بهار 1401 به شهر زابل در شمال استان رسید
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ایرنا

1401/05/27
09:21

سوخت هاي فسیلی تحقق اهداف کنوانسیون پاریس در گرو اجراي برنامه کاهش مصرف 

 

تهران ایرنا پژوهشگران حوزه تغییرات آب و هوایی با بررسی و ارزیابی طرح هاي چند شرکت بزرگ حوزه انرژي تاکید کردند که به تاخیر انداختن برنامه

سوخت هاي فسیلی خطر محقق نشدن اهداف کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس را به همراه دارد . کاهش مصرف 

 

(Nature Communications) «به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از «نیچر آسیا» ، نتایج یک تحقیق که در نشریه «ارتباطات طبیعت

منتشر شده است ، حاکی است که برنامه هاي اعالم شده در خصوص کاهش انتشار گازهاي آالینده از سوي چندین موسسه مهم انرژي با هدف

کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس مبنی بر محدود کردن گرمایش زمین به 1 . 5 درجه سانتی گراد مطابقت ندارد راه هایی براي تحقق هدف

مشخص شده در توافق پاریس از طریق منابع مختلفی ارایه می شود این مسیرها آگاهی دهنده براي طراحی و برنامه ریزي در بخش هاي مختلفی

گازهاي گلخانه اي را کاهش بدهند در همین است و مشخص می کند که بخش هاي مختلف (اقتصادي و صنعتی) با چه سرعتی باید انتشار 

زمینه شرکت ها و موسساتی از هر دو بخش عمومی (دولتی) و خصوصی مسیرهایی را ارایه می دهند رابرت بریکا و همکاران وي در همین زمینه 6

سناریوي کاهش انتشار گازهاي آالینده از شرکت هاي «ایکوئینور» ، «شل» ، «بی پی» و آژانس بین المللی انرژي (IEA) را ارزیابی کردند تا

میزان انطباق و هماهنگی این سناریوها با هدف تعیین شده در توافق پاریس مبنی بر محدود کردن گرمایش جهانی به 1 5 درجه سانتی گراد با

مشخص کنند 

این محققان اهداف مشخص شده این شرکت ها را با سناریوهاي «مدل ارزیابی یکپارچه» مشخص شده از سوي «هیات بین دولتی تغییرات آب

وهوایی» (IPCC) مقایسه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که پنج مورد از سناریوهاي مورد ارزیابی با حاشیه قابل مالحظه اي موفق به

تحقق هدف کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس نمی شوند و تنها سناریوي آژانس بین المللی انرژي موسوم به «انتشار خالص صفر تا سال

2050» با هدف توافق پاریس مطابقت دارد . این محققان نتیجه گیري کردند که یافته هاي آنها تاکیدي بر این موضوع است که مسیرهاي برنامه

سوخت هاي فسیلی را به تاخیر می اندازند این خطر را به همراه دارد که نتوانند هدف کنوانسیون تغییرات آب و هاي پیشنهادي که کاهش مصرف 

هوایی پاریس را محقق کنند آنان تاکید کردند شفافیت بیشتري از سوي بازیگران حوزه انرژي الزم است تا بتوانیم تصویر کامل تري از نتایج آب و

هوایی سناریوهاي پیشنهادي آنها داشته باشیم
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ایرنا

1401/05/27
07:48

مرکز نوآوري انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي در البرز راه اندازي می شود

 

کرج ایرنا مشاور فناوري هاي ساخت و اقتصاد دانش بنیان پژوهشگاه مواد و انرژي ایران گفت : مرکز نوآوري انرژي این پژوهشگاه ، با هدف ایجاد

انگیزه و حمایت از هسته هاي اولیه نوآوري و کارآفرینی ، حمایت از ایده هاي کسب و کار و رونق اقتصاد کشور در استان البرز راه اندازي می شود .

 

انرژي هاي تجدیدپذیر مجید عسگري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : براین اساس فرصت هاي شغلی جدید ، توسعه فناوري 

در کشور و همچنین اشاعه فرهنگ نوآوري براي نیل فارغ التحصیالن و اساتید صاحب ایده به تاسیس شرکت هاي دانش محور از برنامه هاي

محوري پژوهشگاه مواد وانرژي کشور است . وي بیان داشت : مرکز نوآوري انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي در راستاي تحقق شعار سال؛ «تولید ،

دانش بنیان و اشتغال آفرین» با مشارکت مالی بخش خصوصی از جمله شرکت توسعه فن آوري مواد و انرژي آراد ، راه اندازي می شود عسگري

افزود : این پژوهشگاه با توجه به ماموریت اصلی و تخصصی خود براي ارتقا و بهبود شرایط زندگی مردم از طریق انجام پژوهش هاي بنیادین و

تحقیقات کاربردي ، کارآفرینی در قالب مرکز نوآوري برنامه هاي متنوعی در دستور کار دارد 

مشاور فناوري هاي ساخت و اقتصاد دانش بنیان پژوهشگاه مواد و انرژي ایران اظهار داشت : پژوهشگاه مواد و انرژي در این راستا با راه اندازي

مرکز نوآوري انرژي عالوه بر ایجاد بستري مناسب براي تجاري سازي نتایج تحقیقات ، به توانمندسازي روستاهاي دورافتاده کشور در استفاده از

انرژي هاي تجدیدپذیر نیز ، کمک شایانی خواهد کرد .  

وي با اشاره به ضرورت تاسیس مرکز نوآوري انرژي در این پژوهشگاه ، اظهار داشت : ایجاد این مرکز ، دستاوردهاي تحقیقاتی ، فنی و مهندسی و

انرژي هاي سوخت هاي فسیلی با  اجتماعی به دنبال خواهد داشت؛ نهادینه شدن نوآوري انرژي و حرکت به سمت بومی شدن ، جایگزین کردن 

محیط زیست و رفاه حل مردم از جمله این دستاوردها می باشد . پژوهشگاه مواد وانرژي کشور در مشکین دشت تجدیدپذیر و نیز کمک به 

شهرستان فردیس استان البرز مستقر است
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فصل تجارت

1401/05/26
17:46

یارانه 3 میلیارد دالري دولت سوئد به بخش انرژي

 

فصل تجارت ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه گفت که دولتش قصد دارد نزدیک به 30 میلیارد کرون (2 میلیارد و 880 میلیون دالر)

یارانه به مهار فشارهاي ناشی از هزینه هاي فزاینده انرژي بر خانوارهاي این کشور اختصاص دهد.

فصل تجارت ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه گفت که دولتش قصد دارد نزدیک به 30 میلیارد کرون (2 میلیارد و 880 میلیون

دالر) یارانه به مهار فشارهاي ناشی از هزینه هاي فزاینده انرژي بر خانوارهاي این کشور اختصاص دهد به گزارش فصل تجارت از خبرگزاري

رویترز؛ دولت سوسیال دمکرات سوئد اعالن کرد که مجموع مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان یارانه انرژي که افزون بر شهروندان و خانوارها به

شرکت هاي این کشور نیز پرداخت خواهد شد ، به 60 میلیارد کرون خواهد رسید اندرسون گفت که ما در بخش انرژي به شرایطی مانند اقتصاد

جنگی رسیده ایم ، زیرا بهاي برق و گاز در این کشور تا سطح بی سابقه اي باال رفته است دولت اعالن کرده که قانون مرتبط با این موضوع حداکثر

تا میانه نوامبر تصویب خواهد شد و قرار است شهروندان در همه پرسی 11 سپتامبر در این باره اظهارنظر کنند با اینکه نزدیک به 75 درصد برق

سوئد از منابع آبی و نیروگاه هاي هسته اي تولید می شود و 17 درصد نیز از انرژي باد تامین می شود ، اما قیمت ها که در بازارهاي نیروي اروپایی

تعیین می شود تا سطح بی سابقه اي باالرفته است با توجه به قطع جریان گاز روسیه به چندین کشور اروپایی در پی آغاز بحران اوکراین در 24

فوریه (5 اسفند ماه) ، برخی از کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقی با کمبود مواجه شده اند و با افزایش قیمت انرژي دست و پنجه نرم می کنند در

حالی که روسیه به کاهش عرضه گاز خود به اروپا ادامه می دهد ، کشورهاي سراسر این قاره اجراي طرح هاي اضطراري را آغاز کرده اند که شامل

مصرف گاز بازگشایی نیروگاه هاي زغال سنگ و افزایش عمر راکتورهاي هسته اي می شود دولت هاي اتحادیه اروپا اوایل امرداد متعهد شدند که 

را تا فروردین آینده 15 درصد کاهش دهند هدفی داوطلبانه با هدف نشان دادن یک جبهه متحد در برابر آنچه مقامات اتحادیه اروپا باج گیري انرژي

از سوي روسیه بر سر تحریم هاي این اتحادیه عنوان می کنند پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا شامل مقرراتی بود که به آن امکان می داد در مواقع

اضطراري اهداف را به صورت اجباري اعمال کند در عوض ، این اقدام باید توسط رئیس دولت هر کشور تأیید شود به استثناي مجارستان – که

مسلما اجراي یک سیستم واقعی سهمیه بندي هماهنگ را بسیار دشوارتر می کند سوئد که بازار گاز مشترکی با دانمارك دارد ، به شدت به روسیه

https : //www reuters وابسته است اما در آستانه زمستان به خوبی گاز ذخیره کرده و 90 درصد منابع آن پر است

/com/business/energy/swedish pm launches subsidies offset soaring electricity prices 2022 08 17
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ایران اکونومیست

1401/05/26
14:23

حذف کربن از اقیانوس ها با بارور کردن آنها با آهن

 

از آنجایی که آهن می تواند جمعیت جلبک هاي اقیانوسی را به شدت افزایش دهد ، بارور کردن اقیانوس ها با آهن می تواند به حذف یک گیگاتن کربن

دي اکسید در سال کمک کند .

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از آي اي ، دانشمندان با هدف جلوگیري از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی ، طرحی را براي پر کردن

اقیانوس هاي جهان با فیتوپالنکتون طراحی کرده اند این یک نوع مهندسی زمین متمرکز بر دریاها به جاي آسمان است که به توانایی اقیانوس

براي جذب مقادیر زیادي کربن دي اکسید و حل طبیعی آن متکی است ، در حالی که بر خالف سایر اشکال مهندسی زمین ، این روش مهندسی

شامل مواد شیمیایی مضر نیست فیتوپالنکتون ها مانند کاري که گیاهان مستقر در خشکی براي تولید اکسیژن انجام می دهند ، به طور طبیعی از

کربن دي اکسید و نور خورشید براي فتوسنتز استفاده می کنند در واقع ، فیتوپالنکتون ها عامل تقریبًا 50 درصد اکسیژن موجود در جو ما هستند

مهندسی زمین یا مهندسی آب و هوا ، مداخله عمدي در مقیاس بزرگ در سیستم هاي طبیعی زمین براي مقابله با تغییرات آب و هوایی است بنابر

تعریف آکادمی ملی علوم آمریکا ، مهندسی آب و هوا عبارت است از دخالت بزرگ مقیاس و تعمدي انسان در سامانه اقلیم زمین که عمدتًا با هدف

مقابله با گرمایش جهانی صورت می گیرد نوعی از مهندسی اقلیم در مقیاس بزرگ با تزریق مواد شیمیایی به الیه استراتوسفر جو زمین امکان پذیر

است این کار با هدف بازتاب بخشی از تابش ورودي به جو زمین صورت می گیرد پس از نیم قرن مطالعات نظري و آزمایشگاهی پیرامون مهندسی

آب و هوا ، این فناوري اکنون در فضاي واقعی آزمایش می شود شکل جدیدي از مهندسی زمین برخی از پژوهشگران پیشنهاد کرده اند که می

توانیم جمعیت فیتوپالنکتون ها را در اقیانوس ها افزایش دهیم تا بتوانیم کربن دي اکسید بیشتري را از جو بیرون بکشیم از آنجایی که فیتوپالنکتون

ها در مناطق غنی از آهن رشد می کنند ، می توان مقادیر کمی آهن را به بخش هایی از اقیانوس اضافه کرد تا فیتوپالنکتون هاي بیشتري تولید

شوند "کن بوسلر" رادیوشیمیدان دریایی در مؤسسه اقیانوس شناسی "وودز هول" و تیمی از دانشمندان ، تأثیرات افزودن آهن به اقیانوس هاي

جهان را بررسی کردند آنها دریافتند که ورود آهن می تواند شار کربن به اعماق اقیانوس را تغییر دهد و به طور قابل توجهی به میزان کربن دي

اکسید ریخته شده به اقیانوس کمک می کند با این حال ، همانطور که بوسلر توضیح می دهد ، تحقیقات او از 20 سال پیش در حال انجام است و

جامعه علمی از آن زمان تاکنون تالش اندکی براي بررسی پتانسیل افزودن آهن به اقیانوس ها انجام داده است بوسلر می گوید : آنچه 20 سال

پیش اتفاق افتاد این بود که ما شروع به جشت زدن در اقیانوس کردیم و یک شکل شیمیایی از آهن را پخش کردیم و به دنبال فیتوپالنکتون می

گشتیم و کا ما به وضوح نشان داد که اگر آهن را تقویت کنید ، آنگاه می توانید باعث جذب کربن دي اکسید بیشتري شوید تفاوت بین اکنون و دو

دهه پیش این است که من فکر می کنم بحران آب و هوا براي مردم بسیار آشکارتر شده است 

افزودن آهن می تواند ساالنه یک گیگاتن کربن دي اکسید را حذف کند سال گذشته ، بوسلر به گروهی از دانشمندان پیوست تا گزارشی را در مجله

آکادمی ملی علوم ، مهندسی و پزشکی منتشر کند که به چندین گزینه براي مبارزه با تغییرات آب و هوایی ، از جمله افزودن آهن و افزایش سطح

فیتوپالنکتون در اقیانوس هاي جهان می پردازد . وي معتقد است که افزودن آهن به اقیانوس هاي جهان در مقیاس انبوه براي افزایش سطح

فیتوپالنکتون ها ، آسیبی به اکوسیستم هاي جهانی وارد نمی کند با این حال ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایران اکونومیست

1401/05/26
14:23

تاکید می کند که تحقیقات بیشتري براي بررسی اثرات آن مورد نیاز است بوسلر توضیح داد که با استفاده از روش افزایش فیتوپالنکتون ها می توان

ساالنه یک گیگاتن کربن دي اکسید را از اقیانوس ها حذف کرد افزودن آهن را می توان با استفاده از قایق هایی که باید آهن را به مناطقی که به

طور خاص به دلیل کمبود آهن انتخاب شده اند ، به آسانی و ارزان انجام داد آهن همچنین به سرعت تأثیر می گذارد ، زیرا شکوفه هاي

فیتوپالنکتون را می توان در عرض 24 ساعت پس از افزودن آهن به آب مشاهده کرد توجه به این نکته مهم است که بوسلر ، افزودن آهن به آب

سوخت هاي فسیلی نمی بیند در واقع ، در ژوئیه سال گذشته ، دانشمندان مرکز حقوق بین اقیانوس ها را جایگزینی براي پایان دادن به صنعت 

محیط زیست ایاالت متحده نوشتند که جذب کربن یک «حواس پرتی خطرناك» است که می تواند به عنوان بهانه اي براي کاهش سرعت الملل 

انرژي سوخت فسیلی استفاده شود با این حال ، این روش می تواند در کنار سایر استراتژي هاي متمرکز بر حذف کربن و تولید  گذر از مصرف 

هاي تجدیدپذیر به جلوگیري از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی که با آن مواجه هستیم و هر ساله بدتر می شود ، کمک کند
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فارس نیوز

1401/05/26
12:06

سوخت معادل درآمد نفت ایران/ 30 میلیارد دالر فرآورده هدر خسارت مصرف غیربهینه 
می رود

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا نتوانسته است ، سهم قابل قبولی از تجارت

انرژي به دست آورد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوري دنیا نتوانسته است ، سهم قابل قبولی از تجارت

سوخت از سوي سایر کشورها ، سوخت در داخل کشور ، موجب شده که با وجود تقاضاي خرید  انرژي به دست آورد در واقع مصرف غیربهینه 

ي نداشته باشد که بخواهد آن را صادر کند  سوخت ایران 

» است تا بدین صورت ظرفیت سوخت بهینه سازي مصرف  بدون شک یکی از اصلی ترین اولویت هاي دولت سیزدهم ، اجراي پروژه هاي «

مازاد براي صادرات انرژي ایران فراهم شود ، موضوعی که در سند تحول دولت مردمی نیز بر آن تاکید شده است . با توجه به اهمیت موضوع

سوخت ، در این گزارش به صورت سرانگشتی محاسبه می شود که مصرف غیربهینه ، ساالنه چه میزان عدم النفع به بهینه سازي مصرف 

کشور تحمیل می کند البته این محاسبات صرفا مربوط به چند بخش خاص بوده و بررسی تمامی هزینه هاي تحمیلی ناشی از مصرف غیربهینه در

سوخت مایع در نیروگاه ها تداوم روند صعودي مصرف غیربهینه گاز در داخل یک گزارش ممکن نیست *عدم النفع 9 9 میلیارد دالري با مصرف 

سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) براي تولید برق استفاده کنند طبق گفته جلیل کشور موجب شده است که در سال هاي گذشته نیروگاه ها از 

ساالري ، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ، سال گذشته روزانه 25 میلیون لیتر گازوئیل و 16 میلیون لیتر مازوت در

نیروگاه ها مصرف شد در حال حاضر طبق آمار بورس انرژي ، قیمت هر لیتر گازوئیل 0 78 دالر و قیمت هر لیتر مازوت 0 47 دالر است در نتیجه

مصرف غیربهینه گاز ، فرصت صادرات فرآورده و درآمدزایی معادل 9 9 میلیارد دالر در سال را از کشور گرفته است *مصرف مازوت در صنایع

سوخت موردنیاز صنایع سیمان 846 میلیون دالر به کشور خسارت زد طبق برآورد شرکت ملی گاز ، در 4 ماه پایانی سال 1400 ، 75 درصد از 

سیمان (روزانه 15 میلیون لیتر) از طریق نفت کوره تامین شده است با صادرات این میزان نفت کوره به قیمت بورس انرژي ، درآمدي معادل 846

سوخت رخ نداد *کاهش ارزآوري 6 میلیارد دالري با بهینه سازي مصرف  میلیون دالر نصیب کشور می شد که به دلیل بی توجهی به 

سوخت دوم در صنایع فوالد ، کمبود گاز در زمستان سال گذشته باعث شد که محدودیت برق و گاز صنایع فوالد با توجه به عدم امکان استفاده از 

تولید صنایع فوالد در 4 ماه سرد سال با کاهش 33 درصدي مواجه شود صنایع فوالد هم چنین در فصل تابستان نیز با محدودیت عرضه برق مواجه

هستند طبق اعالم انجمن فوالد ، تحت تاثیر اعمال محدودیت ها بر تامین نیاز برق و گاز صنایع فوالد ، حدود 6 میلیارد دالر ضرر به اقتصاد کشور

وارد شده است *عدم النفع یک میلیارد دالري در پتروشیمی ها طبق گزارش شرکت ملی گاز ، صنعت پتروشیمی به طور میانگین در 4 ماه سرد

سال گذشته به میزان 19 5 میلیون متر مکعب در روز کمبود گاز داشته است به بیان دیگر به طور میانگین در زمستان 1400 حدود 25 درصد از

ظرفیت پتروشیمی هاي خوراك گازي کشور از مدار خارج شده است طبق محاسبات ، عدم النفع هر روز محدودیت 25 درصدي در تامین گاز

پتروشیمی ها معادل 8 3 میلیون دالر خواهد شد با توجه به بازه 4 ماهه اعمال محدودیت ،
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مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت گاز در صنایع پتروشیمی حدود یک میلیارد دالر (996 میلیون دالر) مجموع عدم النفع ناشی از تشدید 

برآورد می شود 

بنزین در خودروهاي بی کیفیت داخلی طبق گفته جلیل ساالري مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش *هدررفت حدود 13 میلیارد دالري 

بنزین 50 درصد کاهش خواهد یافت ، یعنی روزانه 50 فرآورده هاي نفتی اگر استاندارد جهانی در تولید خودروهاي داخلی حاکم باشد ، مصرف 

میلیون لیتر کاهش مصرف رقم خواهد خورد و این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی داشته و براي کشور ارزآوري دارد . اگر طبق آمار بورس انرژي

بنزین به دلیل کیفیت پایین خودروهاي بنزین 0 7 دالر بر هر لیتر در نظر گرفته شود ، با یک حساب سرانگشتی میزان هدررفت  ، قیمت هر لیتر 

بنزین موجب شده است که ساالنه بیش از 30 میلیارد داخلی ساالنه 12 775 میلیارد دالر است در مجموع همین چند مورد مصرف غیربهینه گاز و 

دالر عدم النفع به کشور وارد شود نکته جالب توجه اینکه طبق برآوردها درآمد نفتی ایران در سال 1401 حدود 36 میلیارد دالر خواهد بود به بیان

سوخت می تواند درآمدي معادل صادرات نفت براي ایران ایجاد کند انتهاي پیام/ بهینه سازي مصرف  دیگر 
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بنزین چیست؟ راهکار حل ناترازي تولید و مصرف 

 

بنزین وجود دارد که راهکار میان رئیس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران گفت درحال حاضر روزانه پنج تا هفت میلیون لیتر ناترازي تولید و مصرف 

سوخت و استفاده از پاالیشگاه هاي فراسرزمینی باشد . مدت حل این ناترازي می تواند ایجاد تنوع در سبد 

بنزین خودروهاي ایرانی براي صد کیلومتر 8 9 لیتر و به گزارش ایسنا ، سیدهاشم اورعی امروز در نشستی خبري با بیان اینکه میانگین مصرف 

براي خودروها در اروپا 4 لیتر است ، گفت : انرژي در دنیا به ویژه در کشورهایی مانند ایران نقش بسیار مهمی دارد چراکه بخشی از اقتصاد ایران

وابسته به انرژي است رئیس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با تاکید بر اینکه اگر به مسائل مربوط به انرژي توجه نشود این مسائل به سمت

حامل هاي انرژي بنزین تنها یکی از  موضوعات اجتماعی کشیده خواهند شد ، گفت : سیستم انرژي ایران دو ویژگی آشفتگی و ناپایداري دارد 

حامل هاي انرژي نیز توجه داشته باشیم  است و باید به سایر 

بنزین در ایران در سال جاري 100 میلیون لیتر بوده وي با بیان اینکه طبق آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی میانگین مصرف 

بنزین بوده ایم که علت آن افزایش تعداد خودروها و است ، گفت : در هفت سال گذشته شاهد افزایش پنج تا هفت درصدي ساالنه مصرف 

فرسودگی آنها است . اورعی افزود : خودروسازان هر سال بین 800 هزار تا یک میلیون خودرو به حمل و نقل کشور اضافه می کنند و این در حالی

بنزین تولیدي ایران بین 82 تا 92 است ، اظهار کرد : با توجه به این است که خودروهاي فرسوده نیز اسقاط نمی شوند وي با بیان اینکه اکتان 

بنزین در ایران رقم باالیی دارد بنابراین آالیندگی بیشتري نیز تولید می شود رئیس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران موضوع که مصرف 

بنزین 93 میلیون لیتر است در سال 99 میزان مصرف 76 میلیون لیتر بود و بنزین در کشور گفت : متوسط تولید فعلی  درخصوص وضعیت تولید 

ظرفیت صادرات 27 میلیون لیتر وجود داشت ظرفیت تولید بین سال هاي 97 تا 1400 حدود 103 میلیون لیتر در روز بوده است که براي جبران

بنزین یکی از اقدامات می تواند استفاده از ذخایر استراتژیک که اکنون حدود 4 میلیارد لیتر است ، باشد اورعی با اشاره به عدم سرمایه کسري 

گذاري در صنعت پاالیش گفت : این مساله موجب شده تا ظرفیت تولید به تدریج کاسته شود پتروپاالیشگاه هایی که جدیدًا تفاهم نامه هاي آنها به

امضا رسیده در پنج سال آینده به بهره برداري می رسد لذا در این شرایط باید تمهیدات دیگري را لحاظ کرد وي با اشاره به اهمیت برق در سبد

سوخت می تواند تاثیرات زیادي داشته باشد در حال حاضر 21 انرژي هاي تجدیدپذیر و افزایش نفت برق در سبد  انرژي کشور گفت : توجه به 

درصد انرژي دنیا توسط برق تامین می شود که در سال 2050 این عدد به 49 درصد افزایش پیدا می کند 

رئیس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با تاکید بر اینکه توسعه خودروهاي برقی می تواند راهی موثر براي گذر از این شرایط باشد ، گفت : تا زمانی

که قیمت انرژي تا این حد پایین باشد صحبت از بهره وري بی معنا است چراکه قیمت ، ارزش را تعیین می کند و همین مساله موجب شده تا شاهد

هدررفت باالي انرژي در کشور باشیم .
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حامل هاي انرژي گفت : هرچند که این مساله می تواند یک راهکار کوتاه مدت باشد اما نمی توان از آن به عنوان اورعی ضمن انتقاد از واردات 

سوخت و توجه به سی ان جی می تواند راهی موثر در شرایط فعلی باشد وي با بیان اینکه یک راهکار میان مدت استفاده کرد ایجاد تنوع در سبد 

بنزین را کاهش دهد و در گازوئیل نیز تا 10 درصد موجب کاهش تقاضا شود ، گفت : توسعه سی ان جی می تواند 12 تا 15 میلیون لیتر مصرف 

استفاده از پاالیشگاه هاي فراسرزمینی نیز می تواند پاسخگوي بخشی از تقاضا باشد رئیس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران ضمن انتقاد از کیفیت

خودروهاي داخلی گفت : خودروسازان می بایست 30 درصد از تولیدات خود را به صورت دوگانه سوز عرضه کنند اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد

اورعی با بیان اینکه در بخش مدیریت تقاضا نیازمند یک بازنگري در اقدامات هستیم ، گفت : نباید به دنبال راهکارهاي کوتاه مدت باشیم و با ایجاد

برنامه هاي بلندمدت نقشه راهی را در حوزه انرژي تدوین کنیم انتهاي پیام
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بررسی وضعیت تولید و مصرف گازوئیل در سطح کشور در کمیسیون انرژي

 

سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی از بررسی وضعیت تولید ، مصرف و قاچاق گازوئیل در سطح کشور و تاکید بر افزایش مجازات ها در

سوخت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد . حوزه قاچاق 

مالک شریعتی در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژي مجلس بیان کرد : جلسه امروز کمیسیون به بررسی وضعیت میزان

تولید و مصرف گازوئیل در سطح کشور و بحث قاچاق و ساماندهی آن اختصاص داشت به منظور اصالح رویه هاي گذشته چه در حوزه ساختار ها و

چه در حوزه ایفاي وظایف نظارتی دستگاه هاي مرتبط در حوزه انرژي از جمله دستگاه هاي نظارتی اجرایی این جلسه تشکیل و مطالب مختلفی

مطرح شد وي در ادامه اظهار کرد : در حوزه اصالح قوانین بنا شد چندین مورد پیشنهاد به کمیته ها فرعی کمیسیون ارائه شود 

بهینه سازي ، ایجاد از جمله ارتقاي سطح دبیرخانه شوراي عالی انرژي از سازمان برنامه به سطح ریاست جمهوري ، بحث اصالح ساختار سازمان 

بهینه سازي انرژي ذیل ریاست جمهوري ، استفاده از ظرفیت هاي قانونی موجود در یک ساختار متمرکز در حوزه انرژي و متولی براي 

سوخت ها به جاي گازوئیل ، جلوگیري از قاچاق و پیگیري و اجرایی شدن ماده 12 قانون جدید مانع زدایی از صنعت برق از جمله جایگزینی سایر 

مواردي بود که در این نشست بر آن تاکید شد .  

سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی در ادامه تصریح کرد : استفاده از ظرفیت تجارت گاز در کشور هم در بحث واردات و هم در بحث

سوخت هاي ارزان قیمت را صادرات که بتوانیم یک تراز مثبتی در کشور ایجاد کنیم و بتوانیم هم منافع اقتصادي را براي کشور رقم بزنیم و هم 

اصالح الگوي مصرف هم در حوزه نیروگاهی و هم در حوزه خودرویی ، پیگیري تنوع سوخت هاي مایع نظیر گازوئیل کنیم . پیگیري  جایگزین 

سوخت از موارد سوخت کشور به ویژه استفاده از ال پی جی در حمل و نقل عمومی کشور ، افزایش مجازات ها در حوزه قاچاق  بخشی به سبد 

سوخت دولت دیگري است که کمیسیون در نشست امروز خود بر روي آن ها تاکید داشت کمیسیون تاکید کرد اگر در زمینه مبارزه با قاچاق 

نیازمند قانون است الیحه آن را به مجلس بیاورد ما نیز قول همکاري دادیم کنترل مرزها از وظایف حوزه مرزبانی است که باید دنبال شود 

سوخت دیزل و سوخت ها با کیفیت باالتر و افزایش تولید  وي در ادامه تاکید کرد : بازنگري در طرح ها پاالیشگاهی به منظور افزایش تولید 

بنزین ، جذاب کردن سرمایه گذاري در طرح هاي پاالیشگاهی و اولویت گذاري در حوزه هاي مصرف از طریق سامانه هایی که راه افتاده اند از

دیگر مواردي بود که در نشست امروز کمیسیون در خصوص آن ها تبادل نظر و بحث صورت گرفت . انتهاي پیام
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مصرف انرژي با ایجاد تنوع در سبد رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي مطرح کرد؛/مدیریت 
سوخت و استفاده از پاالیشگاه هاي فراسرزمینی

بنزین خودروهاي ایرانی براي 100 کیلومتر 8  تهران ایرنا رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با بیان اینکه میانگین مصرف 

سوخت و استفاده از پاالیشگاه هاي 9 لیتر و براي خودروها در اروپا 4 لیتر است ، گفت : به عنوان راهکار میان مدت می توان با ایجاد تنوع در سبد 

مصرف انرژي را در کشور انجام داد . فراسرزمینی مدیریت 

به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا ، سید هاشم اورعی امروز در نشستی خبري با اشاره به اینکه انرژي در دنیا به ویژه در کشورهایی مانند ایران ،

نقش به سزایی دارد ، افزود : بخش مهمی از اقتصاد ایران وابسته به انرژي است و انرژي با اقتصاد به شدت درآمیخته است وي ادامه داد : اگر به

مسائل مربوط به انرژي توجه نشود ، این مسائل به سمت مسائل اجتماعی کشیده خواهد شد اورعی با بیان اینکه سیستم انرژي ایران 2 ویژگی

حامل هاي انرژي است و باید به سایر حامل ها نیز توجه داشته باشیم  بنزین تنها یکی از  مشخص شامل آشفتگی و ناپایداري دارد ، گفت : 

بنزین در کشور ، گفت : بنزین به صورت ساالنه رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با اشاره به وضعیت مصرف  افزایش 7 درصدي مصرف 

بنزین ایران در سال جاري 100 میلیون لیتر است و در 7 سال بر اساس آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی میانگین مصرف 

بنزین به ثبت رسیده است . استاد برق دانشگاه صنعتی شریف افزایش گذشته شاهد این بودیم که هر سال بین 5 تا 7 درصد افزایش مصرف 

بنزین را به 2 دلیل افزایش تعداد خودرو و فرسودگی خودرو عنوان کرد و ادامه داد : خودروسازان هر سال بین 800 هزار تا یک میلیون مصرف 

بنزین مصرف می خودرو به حمل و نقل یاران اضافه می شود و خودروهاي فرسوده اسقاط نمی شوند خودروهاي ایرانی دو برابر خودروها در اروپا 

بنزین در خودروهاي کشور براي پیمایش 100 کیلومتر 8 9 لیتر است ، گفت : با توجه به تکنولوژي کنند وي با بیان اینکه میانگین میزان مصرف 

بنزین تولیدي ایران بین 89 تا 92 است بنابراین با توجه به این موضوع مصرف امروز این رقم در اروپا حدود 4 لیتر است اورعی تاکید کرد : اکتان 

بیشتر ، به آالیندگی باالتر منجر خواهد شد 

بنزین در کشور 93 میلیون لیتر است ، بیان کرد : در سال 99 متوسط رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با بیان اینکه متوسط تولید فعلی 

بنزین در کشور وجود داشت . ظرفیت تولید بین سال هاي 97 تا 1400 بنزین 76 میلیون لیتر بوده و ظرفیت صادرات 27 میلیون لیتر  مصرف 

بنزین یکی از اقدامات استفاده از ذخایر استراتژیک است که حدود 103 میلیون لیتر در روز بوده است این استاد دانشگاه گفت : براي جبران کسري 

این میزان 4 میلیارد لیتر است اورعی با بیان اینکه عدم سرمایه گذاري در صنعت پاالیش ظرفیت تولید به تدریج کم می شود ، گفت : افزایش

ظرفیت پاالیشگاه آبادان تا سال آینده به نتیجه خواهد رسید وي با تاکید بر اینکه پتروپاالیشگاه هایی که جدیدًا تفاهم نامه آن به امضا رسید ، افزود

بنزین در ایران بسیار پایین : این طرح ها تا 5 سال آینده به بهره برداري می رسد رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران با اشاره به اینکه قیمت 

است ، ادامه داد : تمام تمرکز در انرژي در کشور در طرف عرضه است به گفته اورعی ، در ایران کاري براي افزایش بهره وري انرژي صورت نگرفته

و تنها بر عرضه متمرکز هستیم برق 21 درصد از انرژي مصرفی دنیا را تشکیل می دهد وي با اشاره به اینکه در گذار انرژي قرار داریم ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر است همچنین افزایش عمق نفوذ برق نیز در اولویت قرار دارد و گفت : اولین اولویت در این راه کربن زدایی و توجه به 

سهم برق از انرژي دنیا به طور دایمی افزایشی خواهد بود رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران ادامه داد : اکنون برق 21 درصد از انرژي دنیا را

تشکیل می دهد که تا سال 2050 به 49 درصد افزایش پیدا می کند ویژگی دیگر افزایش بهره وري انرژي است اورعی با تاکید بر اینکه تعریف ما

مصرف انرژي محقق شود باید با استفاده از مصرف انرژي غلط است ، ادامه داد : مدیریت مصرف باید با ادامه روند کار و کاهش  از مدیریت 

بهینه سازي شده است تکنولوژي روز و بدون کاهش تولید ناخالص داخلی ، بتوانیم انرژي کمتري مصرف کنیم ارزش انرژي در کشور فداي 

بنزین را 15 میلیون لیتر کاهش می دهد وي ادامه داد : تا زمانی که قیمت انرژي تا این حد پایین باشد ، صحبت استفاده از سی ان جی ، مصرف 

از بهره وري بی معنا است ، زیرا قیمت ارزش را تعیین می کند و این باعث می شود انرژي در ایران هدر رود 

حامل هاي انرژي راهکار کوتاه مدت است ، گفت : یکی از راه ها که می تواند به عنوان یک راهکار میانی این استاد دانشگاه با بیان اینکه واردات 

بنزین را کاهش دهد و در گازوییل نیز تا 10 سوخت و توجه به سی ان جی است که بین 12 تا 15 میلیون لیتر مصرف  کمک کند ، تنوع در سبد 

درصد تقاضا را کاهش دهد . رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران گفت : تولید گاز کشور در روز 840 میلیون مترمکعب است وي راهکار میانی

دیگر را استفاده از پاالیشگاه هاي فراسرزمینی عنوان کرد و افزود : با این کار بخشی از تقاضا پاسخ داده می شود خودروسازان حاضر نیستند از

مصرف انرژي دانست و ادامه داد : تکنولوژي روز استفاده کنند اورعی ، توجه به افزایش کیفیت خودرو را یکی از مهم ترین اقدامات در کاهش 

خودروسازان باید 30 درصد از تولیدات خود را به صورت دوگانه سوز عرضه کنند ، اما در عمل این کار انجام نشده است خودروسازان حاضر نیستند

در تولید خودرو از تکنولوژي روز استفاده کنند؛ زیرا متکی به رانت و نفوذ سیاسی هستند رییس اتحادیه انجمن هاي انرژي ایران تاکید کرد : یکی از

مشکالت اساسی در انرژي کشور بحث سرمایه گذاري است سرمایه گذاري هاي بزرگ از طرق شرکت هاي بزرگ نفتی دنیا و موسسات بزرگ مالی

مصرف انرژي باید به سرعت فرهنگ سازي گسترده انجام شود دنیا انجام می شود استاد دانشگاه شریف گفت : باید براي مدیریت 
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مزارع خورشیدي جایگزین مزارع کشاورزي شوند

 

انرژي هاي تجدیدپذیر گفت : اگر دولت براي صاحبان زمین هاي کشاورزي تسهیالت نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 

مناسب براي احداث نیروگاه خورشیدي در نظر بگیرد ، کشاورزان می توانند مزارع خورشیدي بجاي مزارع کشاورزي احداث کنند .

 

به گزارش برق نیوز ، سیدجواد موسوي در نشست خبري در جمع خبرنگاران ، با بیان اینکه حدود 200 عضو شامل شرکت هاي پیمانکار ، سازنده ،

تامین کننده ، مشاور ، توسعه دهنده و سرمایه گذار و سایر خدمات نیروگاه هاي تجدیدپذیر در 24 استان کشور هستند ، اظهار داشت : اکنون کمیته

هاي سازندگان و پیمانکاران تشکیل شده است . کمیته تامین کنندگان و مشاوران هفته آینده تشکیل می شود ادارات دولتی روي سقف خود نیروگاه

هاي خورشیدي نصب کنند نایب رئیس هیات مدیره ساتکا تصریح کرد : هزاران اداره دولتی در سراسر کشور وجود دارد که مصرف برق قابل توجهی

انرژي هاي تجدیدپذیر را اجرا کند دارند وزارت نیرو باید مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام ادارات دولتی به تامین 20 درصد از برق مصرفی از 

بدین وسیله هم میزان قابل توجهی برق تجدیدپذیر تولید می شود که تولید در محل مصرف است ، هم مقداري از کسري کشور جبران می شود

متاسفانه دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو در اسفند مبهم است و اهرم فشار جریمه روي قبوض را کامل مشخص نکرده است درخواست ما این است

که مصوبه فوق اصالح و ابالغ شود مزارع خورشیدي جایگزین مزارع کشاورزي شوند وي در ادامه گفت : در کشور با کمبود آب مواجه هستیم که

موجب بایر شدن زمین هاي کشاورزي بسیاري شده است اگر دولت براي صاحبان زمین هاي کشاورزي تسهیالت مناسب براي احداث نیروگاه

خورشیدي در نظر بگیرد ، کشاورزان می توانند مزارع خورشیدي بجاي مزارع کشاورزي احداث کنند که ضمن عدم نیاز به آب ، موجب ایجاد درامد و

انرژي هاي تجدیدپذیر موسوي با بیان اینکه تولید کنندگان داخلی در کشور ما معیشت جایگزین براي کشاورزان می شود ایجاد بازار تجهیزات 

بیش از هر چیز نیازمند بازار مطمئن براي محصوالت خود هستند ، افزود : بنابراین افزایش نرخ هاي خرید تضمینی توسط وزارت نیرو موجب رونق

تولید داخل می شود 

انرژي هاي تجدیدپذیر در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی ، گفت : پیشنهاد می شود در جهت اهمیت نامگذاري یک روز با عنوان روز ملی 

انرژي هاي تجدیدپذیر تعیین شود . در این روز تشکل ها و فعالین انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور ، یک روز در سال به عنوان روز ملی  ترویج 

انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور کنند 80 درصد نیروگاه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر اقدام به برگزاري رویداد ها در جهت فرهنگ سازي  حوزه 

جدیداالحداث جهان نیروگاه هاي تجدیدپذیر هستند نایب رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران خاطرنشان کرد : بیش از 80 درصد یعنی بیش از چهار

انرژي هاي تجدیدپذیر پنجم از نیروگاه هاي تجدیدپذیر احداث شده در سال 2021 از نیروگاه هاي تجدیدپذیر بوده است دنیا به سمت استفاده از 

می رود ، ولی ما متاسفانه درجا می زنیم در برنامه پنجم هدف 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعالم شد که به آن نرسیدیم و همان هدف را

مجدد در برنامه ششم قرار دادیم و اکنون که در انتهاي برنامه ششم هستیم ، هنوز به هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نرسیده ایم وي ادامه داد : در

کشور آلمان حدود 37 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي کوچک مقیاس اغلب روي سقف خانه ها احداث شده است این یعنی حدود و سوم ظرفیت

خورشیدي آلمان روي خانه هاست در حالی که ما در ایران نتوانسته ایم این ظرفیت را فعال کنیم اگر دولت نرخ خرید تضمینی را بدرستی تعیین کند

و تسهیالت مناسب در اختیار مالکین خانه ها قرار دهد ،

19

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15698812


1401/05/29 - 1401/05/22گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

برق نیوز

1401/05/25
14:11

توسعه تصاعدي نیروگاه هاي خورشیدي روي سقف خانه هاي مردم ایجاد می شود صالحی یادآور شد : ما می توانیم یک میلیون نیروگاه خورشیدي

خانگی در کشور احداث کنیم که پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي می شود شرایط مناقصات ماده 12 مناسب نیست وي افزود : انجمن در

کارگروهی بصورت منظم شرایط مناقصات ماده 12 را بررسی و پیشنهادات اصالحی را به ساتبا ارائه کرده است که با همکاري ساتبا روبرو و موجب

6 اصالحیه روي اسناد مناقصات شد ولی اسناد مناقصه هنوز داراي ایرادات فراوان است که اصالح نشده است وزارت نیرو نمی تواند از بخش

خصوصی انتظار ضمانت نامه هاي سنگین داشته باشد ، ولی خودش هیچ ضمانتی روي پرداخت بهاي برق ارائه نکند من به وزیر نیرو گفته ام که

اگر از بخش خصوصی ضمانت می خواهید ، شما نیز می توانید ساختمان وزارت نیرو را به عنوان ضمانت در این پروژه قرار دهید که اطمینان خاطر

سرمایه گذاران براي دریافت بهاي برق جلب شود 

افت کیفیت نیروگاه هاي خورشیدي انشعابی محمود کریمی نیز در این نشست گفت : چندین سال است که افزایش نرخ هاي خرید تضمینی وزارت

نیرو کمتر از تورم و افزایش قیمت تجهیزات نیروگاه هاي خورشیدي است؛ بنابراین توسعه نیروگاه هاي خورشیدي انشعابی با رکود مواجه شده است

، ضمن این که تعیین نرخ هاي خرید تضمینی برق خورشیدي به میزان کمتر از مورد نیاز ، توجیه پذیري اقتصادي نیروگاه ها را با مشکل مواجه می

کند و در نتیجه متقاضیان احداث نیروگاه ها از تجهیزات با کیفیت پایین و بعضا تقلبی و اجرا هاي ضعیف تر استفاده می کنند . عضو هیات مدیره

انجمن خاطرنشان کرد : می توان گفت که عدم افزایش نرخ به میزان کافی موجب موجب کاهش کیفیت پروژه هاي خورشیدي می شود 

ده هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صنایع کوچک و متوسط محمدحسن غفوري نیز با بیان اینکه بیش از 800 شهرك و ناحیه صنعتی در کشور

وجود دارد که شامل 47 هزار و پانصد واحد صنعتی هستند ، اظهار داشت : اگر هر کدام از این واحد ها 200 کیلووات نیروگاه خورشیدي روي سقف

خود نصب کنند ، نزدیک 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي به ظرفیت کشور اضافه می شود که برابر کل هدف اعالمی وزارت نیرو در مجلس در

زمان دریافت راي اعتماد است . دبیر اجرایی ساتکا ادامه داد : اجرایی شدن این موضوع نیازمند افزایش نرخ هاي خرید تضمینی برق به میزان کافی

و نیز باز شدن مسیر تسهیالت است همچنین زمین هایی در شهرك هاي صنعتی دوردست وجود دارد که متقاضی ندارند و براي احداث نیروگاه

هاي خورشیدي کوچک مقیاس مناسب هستند ، که این موضوع نیازمند صدور پروانه احداث توسط ساتبا است که قول همکاري داده اند 

کارت زرد نمایندگان بخاطر عدم افزایش نرخ هاي خرید تضمینی برق خورشیدي انشعابی همچنین فاطمه حسامی بیان داشت : پنج ماه از سال

گذشته است ، ولی متاسفانه افزایش نرخ خرید تضمینی هنوز ابالغ نشده است؛ بنابراین دویست شرکت بخش خصوصی به وزیر نیرو نامه نوشتند و

درخواست افزایش صد درصدي نرخ هاي خرید تضمینی برق خورشیدي انشعابی را داشتند تا احداث این نیروگاه ها مجددا اقتصادي شوند . دبیر

انجمن افزود : تاکنون یازده نماینده مجلس ، هفت اتاق بازرگانی از سراسر کشور و چهار استاندار به وزیر نیرو در این خصوص نامه نوشته اند ، به

گفته نمایندگان افزایش نرخ حدود 50 درصد حرف غیرکارشناسی است
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امکان احداث یک میلیون نیروگاه خورشیدي خانگی در کشور وجود دارد

 

(ساتکا) گفت : امکان احداث یک میلیون نیروگاه انرژي هاي تجدیدپذیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 

خورشیدي خانگی در کشور وجود دارد.

(ساتکا) گفت : امکان احداث یک میلیون نیروگاه انرژي هاي تجدیدپذیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 

خورشیدي خانگی در کشور وجود دارد ایرنا ، «حمیدرضا صالحی» در نشست خبري انجمن ساتکا ، اظهار کرد : با احداث این تعداد نیروگاه

خورشیدي خانگی پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشورمان افزوده خواهد شد وي ادامه داد : بیش از 80 درصد یعنی چهارپنجم از نیروگاه

انرژي هاي تجدیدپذیر می رود ، اما در کشور ما هاي احداث شده در سال 2021 از نیروگاه هاي تجدیدپذیر بوده است و جهان به سمت استفاده از 

هنوز این بخش جدي گرفته نمی شود رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد : در برنامه پنجم هدف احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه

تجدیدپذیر اعالم شد که به آن نرسیدیم و همان هدف را مجدد در برنامه ششم قرار دادیم اکنون که در انتهاي برنامه ششم هستیم ، هنوز به تولید

هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نرسیده ایم صالحی گفت : در کشور آلمان حدود 37 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي کوچک مقیاس اغلب روي

سقف خانه ها احداث شده است؛ یعنی حدود دوسوم ظرفیت خورشیدي آلمان روي خانه هاست ، در حالی که ما در ایران نتوانسته ایم این ظرفیت را

فعال کنیم وي ادامه داد : اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به درستی تعیین کند و تسهیالت مناسب در اختیار مالکان خانه ها قرار دهد ، توسعه

تصاعدي نیروگاه هاي خورشیدي روي سقف خانه هاي مردم سرعت می گیرد 

انرژي هاي تعیین روزي به نام تجدیدپذیرها رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا بیان کرد : انجمن ساتکا پیشنهاد می کند که در جهت ترویج 

انرژي هاي تجدیدپذیر تعیین شود و براي تعیین این روز می توان از تاریخ تولد تجدیدپذیر در کشور ، یک روز در سال به عنوان روز ملی 

انرژي هاي تجدیدپذیر زحمات فراوان کشیده اند استفاده کرد . صالحی خاطرنشان کرد : در این روز شخصیت هاي برجسته علمی که در زمینه 

انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور کنند در انرژي هاي تجدیدپذیر اقدام به برگزاري رویدادها در جهت فرهنگ سازي  تشکل ها و فعاالن بخش 

ادامه «محمود کریمی» عضو هیات مدیره انجمن ساتکا گفت : چند سال است که افزایش نرخ هاي خرید تضمینی وزارت نیرو کمتر از تورم و

افزایش قیمت تجهیزات نیروگاه هاي خورشیدي است؛ لذا توسعه نیروگاه هاي خورشیدي انشعابی با رکود روبرو شده است 

وي ادامه داد : تعیین نرخ هاي خرید تضمینی برق خورشیدي به میزان کمتر از موردنیاز ، توجیه پذیري اقتصادي نیروگاه ها را با مشکل روبرو می

کند و در نتیجه متقاضیان احداث نیروگاه ها از تجهیزات با کیفیت پایین و بعضًا تقلبی و اجراهاي ضعیف تر استفاده می کنند ، لذا می توان گفت که

عدم افزایش نرخ به میزان کافی موجب کاهش کیفیت پروژه هاي خورشیدي می شود . ادارات دولتی روي سقف خود نیروگاه هاي خورشیدي نصب

کنند «سید محمدجواد موسوي» نایب رئیس هیات مدیره انجمن هم در این نشست گفت : هزاران اداره دولتی در سراسر کشور وجود دارد که

مصرف برق قابل توجهی دارند وزارت نیرو می بایست مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام ادارات دولتی به تامین 20 درصد از برق مصرفی از

انرژي هاي تجدیدپذیر را اجرا کند وي افزود : بدین وسیله هم میزان قابل توجهی برق تجدیدپذیر تولید می شود که تولید در محل مصرف است ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر گفت : دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو در اسفندماه مبهم است و هم مقداري از کسري کشور جبران می شود این فعال 

اهرم فشار جریمه روي قبوض را کامل مشخص نکرده است درخواست ما از وزیر نیرو این است که مصوبه فوق را اصالح و ابالغ کند نایب رئیس

هیات مدیره انجمن ساتکا گفت : در کشور با کمبود آب روبرو هستیم که موجب بایر شدن زمین هاي کشاورزي بسیاري شده است اگر دولت براي

صاحبان زمین هاي کشاورزي تسهیالت مناسب براي احداث نیروگاه خورشیدي در نظر بگیرد ، کشاورزان می توانند مزارع خورشیدي به جاي مزارع

کشاورزي احداث کنند که ضمن عدم نیاز به آب ، موجب ایجاد درآمد و معیشت جایگزین براي کشاورزان می شود محمدحسن غفوري ، مدیر

اجرایی انجمن ساتکا هم گفت : بیش از 800 شهرك و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که شامل 47 هزار و پانصد واحد صنعتی هستند اگر هر

کدام از این واحدها 200 کیلووات نیروگاه خورشیدي روي سقف خود نصب کنند ، نزدیک 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدي به ظرفیت کشور

اضافه می شود که برابر کل هدف اعالمی وزارت نیرو در مجلس در زمان دریافت راي اعتماد است وي افزود : اجرایی شدن این موضوع نیازمند

افزایش نرخ هاي خرید تضمینی برق به میزان کافی و نیز باز شدن مسیر تسهیالت است همچنین زمین هایی در شهرك هاي صنعتی دوردست

وجود دارد که متقاضی ندارند و براي احداث نیروگاه هاي خورشیدي کوچک مقیاس مناسب هستند که این موضوع نیازمند صدور پروانه احداث

توسط ساتبا است که قول همکاري داده اند
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ادارات دولتی موظف به نصب پنل خورشیدي

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیماي مرکز اراك؛ مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي گفت : در برخی از قسمت ها کیفیت روشنایی بیش از حد استاندارد

تعریف شده است و روشنایی اغلب بلوارها به حدي است که به راحتی می توان زیر نور آن نیز مطالعه نمود که این مطلوب نیست.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیماي مرکز اراك؛ مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي گفت : در برخی از قسمت ها کیفیت روشنایی بیش از حد

استاندارد تعریف شده است و روشنایی اغلب بلوارها به حدي است که به راحتی می توان زیر نور آن نیز مطالعه نمود که این مطلوب نیست 

محمود محمودي با اشاره به نصب سلول هاي خورشیدي توسط ادارات اظهار داشت : دولت ادارات را موظف کرده است که 20 درصد از مصارف

خود را به استفاده از سلول هاي خورشیدي اختصاص دهند ، اغلب ادارات این کار را انجام داده و به میران 20 درصد سلول هاي خورشیدي نصب

انرژي خورشیدي استفاده می کند .   کرده اند همچنین اداره برق سال ها از 20 درصد 

انرژي وي افزود : ارزان ترین تعرفه بعد از کشاورزي به بخش صنایع با میانگین 80 تومان اختصاص دارد ، ممکن است برگشت سرمایه در 

انرژي خورشیدي عدد قابل توجهی نباشد یا طوالنی باشد که یکی از عوامل آن مخفف بودن تعرفه صنعت است که سبب می شود صنایع از 

خورشیدي استقبال نکنند .  

انرژي خورشیدي در نظر گرفته عنوان کرد : مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي با اشاره به اینکه وزارت نیرو مشوق هایی براي خرید 20 ساله 

انرژي خورشیدي را از آنها خریداري کند و پی بک آن هم با اگر صنایع اقدام به نصب سلول هاي خورشیدي کنند تا 20 سال تضمین می کند 

آخرین قیمت ها حدود سه سال و نیم زمان می برد که هزینه هاي آنها بازگردد . محمودي بیان کرد : در این راستا شرکت گام از سه سال گذشته با

100 کیلو وات شروع کرد و امسال دومین 100 کیلووات را به بهره برداري رسانده و در پی سومین 100 کیلو وات است و قرارداد تضمینی دارد و

عالوه بر اینکه انرژي خود تامین خود را تامین می کند به صورت مرتب مبالغ مابه التفاوت را دریافت می کند 

مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي با اشاره به اینکه بحث روشنایی از نظر قوانین و مقررات پیچیده است بیان کرد : در دوره قبل وزارت نیرو اعالم

کرد که روشنایی معابر بر عهده شهرداري است و شهرداري موظف به تامین روشنایی معابر است و روشنایی معابر جزو خدماتی است که باید به

شهروندان ارائه دهد ، طی سال ها با استفاده از شبکه هاي موجود در حد استاندارد و لوکس هایی که در استاندارد شبکه توزیع تعریف شده برق معابر

، کوچه ها ، بلوارها و خیابان ها را تامین می کنیم و روشنایی مورد نیاز در حال انجام است .  

وي ادامه داد : در برخی از قسمت ها کیفیت روشنایی بیش از حد استاندارد تعریف شده است و روشنایی اغلب بلوارها به حدي است که به راحتی

می توان زیر نور آن نیز مطالعه نمود که این مطلوب نیست در صورتی که روشنایی معابر در تعریف استاندارد جهانی به گونه اي است که مسیر را

روشن کند و مسیر قابل تردد باشد بنابراین به نظر می رسد براي اینکه بتوان برق بهینه داشت باید تعدیل روشنایی وجود داشته باشد .  

محمودي خاطرنشان کرد : میزان مصرف بهینه روشنایی معابر استان مرکزي 50 مگاوات است در صورتی که میزان حد نرمال تعریف شده به نسبت

برق مصرفی حداکثر 20 مگاوات است که در این راستا می توان اقداماتی از قبیل استفاده از تبصره ماده 12 انجام داد و روشنایی معابر را به ال اي

دي تبدیل کرد چراکه ال اي دي کیفیت نور را باال می برد و نور مناسب تري در اختیار شهروندان قرار می دهد ولی باز ممکن است نقاطی نیاز به

بهبود روشنایی داشته باشد .
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راهکارهاي توانمندسازي زیست بوم شرکت هاي دانش بنیان و خالق در حوزه انرژي

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، در سال هاي اخیر ، یکی از مهم ترین مباحث مطرح

شده در حوزه انرژي و موضوعات سیاستی مربوط به آن ، گذار انرژي و عوض شدن قواعد بازي در این حوزه است .

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، در سال هاي اخیر ، یکی از مهم ترین مباحث

مطرح شده در حوزه انرژي و موضوعات سیاستی مربوط به آن ، گذار انرژي و عوض شدن قواعد بازي در این حوزه است گذار انرژي ، تعبیري است

براي چهار محور اصلی تغییر در این حوزه که شامل تمرکززدایی و کمرنگ شدن نقش دولت ها ، خلق زیست بوم جدید یکپارچه و توسعه مدل هاي

کسب وکار ، حرکت به سمت پایداري و دیجیتال سازي می شود تمرکززدایی و کمرنگ شدن نقش دولت ها باید از مدیریت متمرکز انرژي و نقش

آفرینی دولت ها به تنهایی به تقویت تصمیم سازي غیرمتمرکز و همچنین از سیستم هاي تولید متمرکز انرژي به سیستم هاي تولید پراکنده انرژي

تبدیل شود خلق زیست بوم جدید یکپارچه و توسعه مدل هاي کسب وکار جدید باید از محوریت شرکت هاي بزرگ انرژي به زیست بوم جدید با

مدیریت انرژي و حرکت کند ابعاد و اجزاي گذار بازیگران متفاوت شامل کسب وکارهاي نوپا ، شرکت هاي فناوري محور فعال در زنجیره تولید تا 

انرژي در این حوزه همچنین باید از انحصاري بودن خدمات در تمام زنجیره ارزش به توسعه خدمات به صورت غیرمتمرکز توسط بازیگران جدید در

هر یک از حلقه هاي زنجیره ارزش تبدیل شود از تولید انبوه و با استاندارد از پیش تعیین شده باید به تولید شخصی سازي شده و مبتنی بر نیاز

مشتري حرکت کرد 

بهینه سازي مصرف و استفاده از تجهیزات پربازده و از مصرف انرژي و هدر رفت باالي آن به  حرکت به سمت پایداري نیز باید از رشد روزافزون 

سوخت هاي فسیلی به حرکت به سمت اقتصاد کربن و انرژي هاي پاك رفت . در حوزه آخر یعنی دیجیتال سازي هم تمرکز اقتصاد انرژي بر پایه 

از پایش دوره اي جریان انرژي به پایش به هنگام و دقیق جریان انرژي و همچنین از تعامل محدود با مشترکان و نگاه به آن ها به عنوان مصرف

کنندگان بدون قدرت باید حرکت به سمت مدل هاي کسب وکار مشتري محور باشد 

بسترساز تمام فعالیت هاي اقتصادي و تجاري در سال هاي اخیر ، غول هاي انرژي جهان جزو پیشگامان تقویت زیست بوم کسب وکارهاي نوپا این

حوزه بوده اند ، در نگاه آن ها ، کسب وکارهاي نوپا بیش از آنکه به عنوان رقیب شرکت هاي بزرگ حوزه انرژي مطرح شوند همکارانی قابل اتکا و

البته جذاب براي سرمایه گذاري و تملک به حساب می آیند . درواقع شکل گیري زیست بوم استارتاپی حول شرکت هاي بزرگ حوزه انرژي ،

موضوعی قابل مشاهده و داراي روندي رو به رشد بوده است انرژي ، بسترساز تمام فعالیت هاي اقتصادي و تجاري جوامع مدرن است و نمی توان

به بحث توسعه پایدار پرداخت و از برنامه ریزي انرژي چشم پوشی کرد در فرآیند ارتقاي تاب آوري ملی فناوري و نوآوري شرکت هاي دانش بنیان

و خالق به یاري صنایع می آید تا با تکمیل زنجیره ارزش این کسب وکارها وابستگی فناورانه کاهش یابد انتهاي پیام/
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دنیاي اقتصاد

1401/05/25
مصرف انرژي همراهی سوئیس با اتحادیه اروپا در کاهش 

 

مصرف گاز به میزان 15درصد در زمستان امسال ، می ایسنا : وزیر انرژي سوئیس اعالم کرد این کشور با همسویی با طرح اتحادیه اروپا براي کاهش 

تواند از کمبود انرژي جلوگیري کند .  

سوخت براي زمستان که ممکن است عرضه گاز روسیه متوقف شود ، رسما طرح اضطراري این بلوك کشورهاي اتحادیه اروپا روز جمعه با هدف حفظ 

مصرف گاز را تصویب کردند . بر اي کاهش 

 

مصرف انرژي شماره روزنامه : 5523 تاریخ چاپ : 1401/05/25 شماره خبر : 3890684 بزرگنمایی همراهی سوئیس با اتحادیه اروپا در کاهش 

مصرف گاز به میزان 15درصد در زمستان متن خبر ایسنا : وزیر انرژي سوئیس اعالم کرد این کشور با همسویی با طرح اتحادیه اروپا براي کاهش 

سوخت براي زمستان که ممکن است عرضه امسال ، می تواند از کمبود انرژي جلوگیري کند . کشورهاي اتحادیه اروپا روز جمعه با هدف حفظ 

مصرف گاز را تصویب کردند سیمونتا سوماروگا ، وزیر انرژي سوئیس ، به گاز روسیه متوقف شود ، رسما طرح اضطراري این بلوك بر اي کاهش 

روزنامه «سونتاگ بلیک» گفت : وضعیت وخیم است و افزود : درخواست کمیسیون برق سوئیس از خانوارها براي ذخیره کردن شمع براي خاموشی

هاي احتمالی در زمستان امسال ، یک زنگ هشدار براي همه است دولت سوئیس اواخر ژوئن طرح هایی را براي رسیدگی به مساله کمبود احتمالی

گاز طبیعی در زمستان امسال تشریح و اعالم کرد اگر تدابیر دیگر کافی نباشند ، ممکن است به سهمیه بندي متوسل شود سوئیس که در خشکی

محصور است ، گاز موردنیازش را از طریق کانون هاي معامالت در کشورهاي همسایه در اتحادیه اروپا تامین می کند و گاز حدود 15درصد از کل

مصرف انرژي این کشور را پوشش می دهد طبق آمار ، حدود 42درصد از گاز براي گرمایش خانه ها استفاده می شود و باقی آن در بخش هاي

صنعت ، خدمات و حمل و نقل مصرف می شود در پاسخ به این سوال که آیا سوئیس باید طبق توافق اتحادیه اروپا عمل کند که از همه کشورها

مصرف گاز را داوطلبانه 15درصد کاهش دهند ، وزیر انرژي سوئیس گفت : شوراي فدرال تصمیم گیري خواهد کرد خواسته است زمستان امسال 

مصرف انرژي آغاز خواهد کرد و بر اساس گزارش رویترز ، وزیر انرژي سوئیس گفت : دولت در هفته هاي آینده کمپینی را براي صرفه جویی در 

خاموش شدن گرمایش ساختمان هاي دولتی را پیشنهاد می کند این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند اتحادیه اروپا انرژي

روسیه زمستان گاز
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ایران اکونومیست

1401/05/24
13:56

سوخت هاي آالینده ارزان افزایش اقبال جهانی به 

قیمت گاز طبیعی در اروپا همزمان با داغی هواي تابستان که رودخانه هاي منطقه را خشک کرده و تقاضا را افزایش داده است ، افزایش پیدا کرد

به گزارش ایران اکونومیست ، قیمت پایه گاز بازار اروپا روز دوشنبه حداکثر 0 7 درصد افزایش یافت سطح بسیار پایین آب در رودخانه هاي بزرگ

سوخت اروپا ، انتقال دیزل ، زغال سنگ و کاالهاي دیگر در این منطقه را دشوار کرده است در این شرایط ، نیروگاه ها می توانند از گاز به عنوان 

مصرف گاز ممکن است تالش هاي دولت هاي اروپایی براي صرفه جویی در گاز را تضعیف کند ، اما نرخ ذخیره جایگزین استفاده کنند اگر چه 

سازي گاز به دلیل واردات باالي گاز طبیعی مایع (LNG) ، نزدیک به حد میانگین مانده و مانع افزایش بیشتر قیمت ها شده است ذخیره سازي گاز

در آلمان ، دو هفته زودتر از برنامه به سطح هدف گذاري شده رسیده است بهاي معامالت گاز ماه آتی هلند که قیمت پایه اروپایی است ، ساعت 9

صبح به وقت محلی در آمستردام ، 0 4 درصد رشد کرد و به 206 96 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت رسید قیمت گاز هفته گذشته براي چهارمین

هفته متوالی ، رشد هفتگی داشت و حدود 10 برابر باالتر از میانگین فصلی پنج سال گذشته بوده است بازار دچار محدودیت عرضه شدید است و

جریان گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ، محدود مانده است و معامله گران براي خرید محموله هاي LNG رقابت می کنند جریان کمتر

گاز ، به اقتصاد اروپا آسیب زده و ضمن ایجاد اختالل در تولید صنعتی این منطقه ، نرخ تورم را به باالترین رکورد چند دهه گذشته رسیده و

مصرف گاز در اقتصادهاي بزرگ اروپایی را به ورطه رکود کشانده است وزارت اقتصاد آلمان روز شنبه پیشنهاد کرد به منظور کاهش 20 درصدي 

آستانه زمستان ، دماي ساختمان هاي اداري دولتی و خصوصی ، به حداقل سطح ممکن کاهش پیدا کند در شرایطی که روند افزایشی قیمت گاز

سوخت هاي ارزان تر و آالینده تر ، خریداران کالفه طبیعی هیچ عالمتی از توقف نشان نمی دهد و تامین کافی گاز طبیعی ، دشوارتر شده است ، 

را بیش از پیش به وسوسه انداخته است قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا اکنون حدود 50 دالر به ازاي هر میلیون واحد حرارتی بریتیش است قیمت

گاز تا روز جمعه ، دو برابر قیمت دیزل بود و نفت کوره حاوي سولفور باال و زغال سنگ همچنان ارزان تر محسوب می شوند آژانس بین المللی

انرژي با اشاره به سوئیچ تولیدکنندگان نیرو از گاز به نفت خام ، در جدیدترین گزارش ماهانه خود ، پیش بینی رشد تقاضاي جهانی براي نفت را به

میزان 380 هزار بشکه در روز باال برد و 2 1 میلیون بشکه در روز برآورد کرد این افزایش پیش بینی شده تقاضا ، عمدتا در خاورمیانه و اروپا متمرکز

شده است دیدگاه آژانس بین المللی انرژي در اظهارات دامین کوروالین ، مدیر تحقیقات انرژي گلدمن ساکس منعکس شده است این کارشناس

پیش بینی کرده است 1 5 میلیون بشکه در روز تقاضاي بیشتر براي نفت در زمستان امسال ، ناشی از سوئیچ از گاز به نفت خواهد بود تقاضا از سوي

بخش نیرو و صنایع خواهد بود در آسیا ، پاکستان و بنگالدش در میان کشورهایی هستند که تاسیسات آنها می توانند براي تولید نیرو بین گاز طبیعی

سوخت هاي دیگر ، پسرفتی در تالش جهانی براي انرژي پاك تر هاي مایع سوئیچ کنند بر اساس گزارش بلومبرگ ، سوئیچ از گاز به  سوخت و 

سوخت سوخت فسیلی است استفاده از  است کشورهاي زیادي در راستاي برنامه هاي کربن زدایی ، به استفاده از گاز روي آوردند که پاك ترین 

هاي کثیفی مانند زغال سنگ ، دسترسی به اهداف اقلیمی را براي کشورها دشوارتر می کند
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ایسنا

1401/05/24
10:07

مصرف انرژي در ساختمان ها با یک نانو عایق حرارتی بهینه سازي 

 

یکی از شرکت هاي فناور عایقی را براي معرفی به صنعت ساختمان آماده کرده که از ویژگی هاي قابل جالبی چون ممانعت از انتقال حرارت از طریق

تابش ، عدم تولید دود یا آالینده شیمیایی در اثر قرارگیري تحت شعله مستقیم و انعطاف پذیري باال برخوردار بوده و جایگزین مناسبی براي عایق سنتی

فعلی است .

به گزارش ایسنا ، نرگس صفاریان ، رئیس هیئت مدیره این شرکت ، یکی از محصوالت این شرکت را یک پوشش عایق حرارتی دانست که

جایگزین محصوالت سنتی می شود و گفت : استفاده از نانومواد موجب بهبود عملکرد این عایق حرارتی شده ، به طوري که ضریب انتقال حرارت در

این محصول کاهش و گرماي ویژه پوشش افزایش یافته است این پوشش در ضخامت هاي بسیار کمتر نسبت به پشم شیشه و پشم سنگ مورد

استفاده قرار می گیرد و این موضوع در تاسیسات ساختمان از اهمیت باالیی برخوردار است وي ماندگاري باالي این عایق و فاقد خوردگی رایج در

پوشش هاي صنعتی را از مزایاي این پوشش نام برد و افزود : این عایق به سطح می چسبد و به دلیل حذف میعان ، دوام باالیی دارد رییس هیئت

مدیره این شرکت اضافه کرد : این محصول براي کاهش دماي سطوح خارجی تجهیزات صنعتی از قبیل مخازن و راکتورها مناسب بوده و همچنین

سوخت و انرژي در تجهیزات با دما و انرژي حرارتی باال بویژه پتروشیمی ها ، پاالیشگاه و صنایع فلزي می شود در صورت موجب کاهش مصرف 

استفاده از این عایق نانو در ساختمان ها ، جذب گرما کاهش یافته و از انتقال سرما از طریق پشت بام ها ، دیوارها و شیروانی ها جلوگیري می شود

انتظار داریم به دلیل ویژگی هاي این محصول استقبال جالب توجهی از آن صورت گیرد به گفته وي ، 15 سال قبل یک محصول آمریکا را

خریداري کردیم ، ولی بعدها به دلیل تحریم ها واردات این محصول با چالش هایی مواجه شد زمانی که دریافتیم نانومواد مورد استفاده در تولید این

محصول آمریکایی در ایران تولید می شود ، اقدام به مهندسی معکوس آن کرده و این عایق را بازطراحی کردیم 

صفاریان از تولید سفارشی این محصول خبر داد که براساس درخواست مشتریان ، تولید و تحویل داده می شود ، گفت : ظرفیت تولید این عایق با

ویژگی هایی چون ممانعت از انتقال حرارت از طریق تابش ، عدم تولید دود یا آالینده شیمیایی در اثر قرارگیري تحت شعله مستقیم ، انعطاف پذیري

، سهولت استفاده و آب گریز با قابلیت عبور بخار آب ، یک ُتن در ماه است . به نقل از ستاد نانو ، وي با بیان اینکه امیدواریم نمایشگاه ایران نانو

1401 فرصت مناسبی براي معرفی بیشتر این فناوري به صنعت ساختمان باشد ، خاطر نشان کرد : این اولین دوره حضور ما در نمایشگاه فناوري نانو

است که قرار است طی آن محصول نانویی خود را معرفی کنیم عایق هاي حرارتی نانویی یکی از گزینه هاي مهم در این حوزه است که با ذخیره

محیط زیست شده و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژي و حفظ  انرژي گرمایی در محیط هاي مسکونی و صنعتی باعث کاهش میزان 

منابع ملی به همراه خواهد داشت این پوشش ها با مکانیسم بازتابش انرژي حرارتی و تغییر در ضریب حرارتی ، افت دما و در نتیجه ذخیره انرژي

خواهد داشت ، چرا که این مواد در سطح مولکولی و ماکروسکوپی طراحی شده اند و هوا را در بین ذرات به دام می اندازند از آنجایی که هوا در

سطح مولکولی به دام می افتد ، یک نانوعایق و نانو پوشش حتی با چند اینچ ضخامت می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد برخی نانومواد از

خواص بی نظیري مانند سطح ویژه و تخلخل باال ، چگالی پایین ، هدایت حرارتی کم ، شفافیت باال و ثابت دي الکتریک بسیار پایین برخوردار

هستند انتهاي پیام
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شانا

1401/05/23
12:16

بهینه سازي مصرف انرژي/وزارت نفت و معاونت امور به منظور استفاده از ظرفیت زنان در 
زنان و خانواده ریاست جمهوري تفاهم نامه امضا کردند

 

مصرف انرژي تفاهم نامه همکاري امضا بهینه سازي  وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري به منظور استفاده از ظرفیت زنان در 

کردند .

 

مصرف انرژي در کشور بهینه سازي  به گزارش شانا ، تفاهم نامه همکاري وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري با هدف 

روز چهارشنبه (19 مردادماه) بین جواد اوجی ، وزیر نفت و انسیه خزعلی ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوري امضا شد . هدف از اجراي این

مصرف انرژي با تکیه بر توسعه مشارکت بهینه سازي  تفاهم نامه ، گسترش همکاري و استفاده بهینه از ظرفیت ها براي تغییر سبک زندگی و 

زنان و بهره گیري از نقش ویژه آنان در مدیریت خانه و خانواده است 

زینب قیصري ، مشاور وزیر نفت در امور زنان با اشاره به اینکه اجراي مفاد تفاهم  نامه در وزارت نفت به عهده مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

خواهد بود ، گفت : یکی از مأموریت هایی که از طرف مقام عالی وزارت به امور زنان و خانواده محول شده ، فعالیت به منظور فرهنگ سازي در

مصرف انرژي با محوریت خانواده است زیرا فرزندان و دیگر اعضاي خانواده نحوه استفاده و شیوه هاي صحیح صرفه جویی و بهینه سازي  حوزه 

بهینه سازي را در بستر خانواده یاد می گیرند و در زندگی فردي و اجتماعی خود به کار می برند . وي افزود : آگاهی زنان (با سهم 49 5 درصدي

از کل جمعیت کشور) از مقدار مصرف و نحوه استفاده صحیح از وسایل خانگی و منابع انرژي در خانه و جلوگیري از اسراف و تبذیر اهمیتی بسزا دارد

محیط زیست در این امور تشکیل شده است  و به همین منظور کارگروهی با عنوان کارگروه انرژي و 

محیط زیست دانست و بیان مشاور وزیر نفت در امور زنان این تفاهم نامه را گامی در مسیر گسترش و هم افزایی فعالیت  هاي کارگروه انرژي و 

اصالح الگوي مصرف انرژي ، به منظور کرد : این تفاهم  نامه همسو با تحقق سیاست هاي ابالغی مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در حوزه 

مصرف انرژي با تکیه بر توسعه مشارکت زنان و بهره بهینه سازي  گسترش همکاري و استفاده بهینه از ظرفیت ها براي تغییر سبک زندگی و 

گیري از نقش ویژه آنان در مدیریت خانه و خانواده امضا شد .  

مصرف انرژي نیازمند نوآوري هاي فناورانه و اجتماعی است که بازیگران متعددي در آن نقش بهینه سازي و اصالح  قیصري با تأکید بر اینکه 

ایفا می کنند ، دیگر اهداف این تفاهم نامه را توسعه حوزه  هاي همکاري مستمر و همه  جانبه و ایجاد زمینه  هاي مناسب براي مشارکت و هم  افزایی

منابع و امکانات موجود و استفاده بهینه از ظرفیت  هاي همه دستگاه  هاي دولتی و خصوصی براي ارتقاي نقش زنان در مدیریت مصرف منابع انرژي

عنوان کرد و گفت : محورهاي همکاري دو طرف شامل طراحی و تدوین طرح  ها و برنامه  هاي آموزشی و ترویجی ، حمایت از طرح  هاي پژوهشی ،

همچنین هماهنگی با دستگاه  هاي اجرایی ، استانداري  ها ، نمایندگان مجلس ، آموزش و پرورش و صداوسیما به منظور ارتقاي دانش زنان و

مصرف انرژي است . کد خبر 460584 خانواده  ها در حوزه بهینه  سازي 
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آریا
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09:23

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین در برنامه هفتم توسعه افزایش تولید 

 

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین در سیاست خبرگزاري آریا در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به بحث و بررسی درباره افزایش تولید 

هاي کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته شد .

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین در خبرگزاري آریا در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به بحث و بررسی درباره افزایش تولید 

سیاست هاي کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته شد 

به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه صبح

شنبه (22 مردادماه 1401) که به ریاست آیت اهللا آملی الریجانی و با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائیه ، دبیر و اعضاي مجمع برگزار شد ، به

بحث و بررسی درباره سیاست هاي کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت . این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بند هاي مربوط به تولید انرژي هاي

تجدید پذیر و همچنین نقش صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم گذشت 

انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین پیشنهادي به کمیسیون مشترك ، «رفع اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند الحاقی مربوط به تولید 

موانع و ایجاد ساز و کار مناسب به منظور افزایش تولید انرژي هاي تجدید پذیر و نوین به میزان 12 هزار مگاوات در طول سال هاي برنامه با

مشارکت بخش خصوصی و عمومی» را تصویب کردند .  

در این جلسه که با حضور معاونان وزارت نفت و وزارت نیرو ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رؤساي کمیسیون هاي برنامه و بودجه و اقتصاد و

رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس و معاون صندوق توسعه ملی برگزار شد ، همچنین ، موضوع و نقش صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم به بحث

گذاشته شدکه مواردي از آن به تصویب اعضا مجمع رسید .  

در این مصوبه آمده است : «در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد هاي حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه

هاي زاینده اقتصادي» اساسنامه صندوق توسعه ملی با اعمال اصالحات زیر تنفیذ می شود : واریز ساالنه 42 درصد از عوائد حاصل از صادرات نقدي

و تهاتري نفت خام ، میعانات گاز و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش 2و احد درصد سالیانه آن . » همچنین در این جلسه

«افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه گذاري در داخل و خارج کشور» تصویب شد و ادامه بررسی این بند به جلسه آتی

مجمع موکول شد

29

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15682556


1401/05/29 - 1401/05/22گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

دنیاي اقتصاد

1401/05/23
«بویلر سبز» راهکاري براي استفاده مجدد از نیروگاه هاي زغال سنگ

 

دنیاي اقتصاد : شرکت «Holtec International» ، ارائه دهنده تجهیزات نیروگاهی که در طراحی و ساخت قطعات رآکتورهاي هسته اي تخصص

سوخت زغال سنگ طراحی شده است . دارد ، در ماه مه از فناوري «دیگ بخار سبز» خود رونمایی کرد که براي تغییر کاربري نیروگاه هاي موجود با 

این غول صنعتی تامین کننده تجهیزات و سیستم هاي صنعت انرژي است که در شهر ماونت لورل ، نیوجرسی تاسیس شده و در فلوریدا ، ایاالت متحده

سوخت هسته اي مصرف شده در رآکتورهاي هسته اي می فروشد مستقر است این شرکت تجهیزاتی را براي مدیریت 

 

«بویلر سبز» راهکاري براي استفاده مجدد از نیروگاه هاي زغال سنگ شماره روزنامه : 5521 تاریخ چاپ : 1401/05/23 شماره خبر : 3889933

بزرگنمایی متن خبر دنیاي اقتصاد : شرکت «Holtec International» ، ارائه دهنده تجهیزات نیروگاهی که در طراحی و ساخت قطعات

رآکتورهاي هسته اي تخصص دارد ، در ماه مه از فناوري «دیگ بخار سبز» خود رونمایی کرد که براي تغییر کاربري نیروگاه هاي موجود با

سوخت زغال سنگ طراحی شده است . این غول صنعتی تامین کننده تجهیزات و سیستم هاي صنعت انرژي است که در شهر ماونت لورل ،

سوخت هسته اي مصرف شده در نیوجرسی تاسیس شده و در فلوریدا ، ایاالت متحده مستقر است این شرکت تجهیزاتی را براي مدیریت 

رآکتورهاي هسته اي می فروشد این سازمان می گوید مذاکراتی با صاحبان احتمالی نیروگاه هاي زغالی براي ساخت نخستین تاسیسات دیگ هاي

بخار (بویلر) سبز در جریان است بویلرها تجهیزاتی هستند که در صنایع براي تولید بخار آب داغ با دما و فشار باال به کار می روند بویلرهایی که در

نیروگاه ها استفاده می شوند با نام بویلرهاي نیروگاهی شهرت دارند از این بویلرها براي تولید فشار فوق العاده زیاد براي تولید جریان برق استفاده

می شود فرآیندي که در این بویلرها به صورت چرخه انجام می شود با عنوان «چرخه Rankine» معروف است در حقیقت بویلرهاي نیروگاهی به

دیگ هاي بخار یا ژنراتورهاي بخار گفته می شود که براي تولید بخار و استفاده از انرژي حرارتی و گرمایی آب مورد استفاده قرار می گیرند بویلرها

سوخت هاي فسیلی نظیر در نیروگاه ها یک جزوجدایی ناپذیر از تاسیسات آن محسوب می شوند دیگ هاي بخار داخل نیروگاه ها با استفاده از 

زغال سنگ ، گاز و می توانند حجم زیادي از گرما را تولید کنند و سپس آب را به بخار آب مبدل سازند جو دلمار ، مدیر ارشد امور دولتی و ارتباطات

هولتک در ماه مه در گفت وگو با وب سایت پاور اظهار کرد : دیگ بخار سبز ، اساسا یک سیستم ذخیره انرژي مدوالر با ظرفیت باال است که شامل

یک مخزن حرارتی بزرگ پر از نمک هاي مهندسی شده و ذرات منتشر کننده مادون قرمز است هر ماژول می تواند حدود 60 مگاوات ساعت انرژي

حرارتی را با هدف طراحی استاندارد 12 ساعته ذخیره کند این سیستم از سه مخزن استوانه اي بزرگ به شدت عایق بندي شده تشکیل شده است

که شامل مخزن پیش گرم کننده ، دیگ بخار و مخزن فوق گرم کننده (سوپرهیتر) است که عمدتا با نمک هاي مهندسی شده پر شده اند و مجهز

به لوله هایی با پیکربندي خاص براي تبدیل آب به بخار فوق گرم هستند همچنین هر مخزن حاوي یک مجموعه لوله است که امکان انبساط و

انقباض باال را در طول عملیات نیروگاه بدون ایجاد خستگی باال ناشی از سیکل حرارتی فراهم می آورد و در برابر انجماد مخزن حرارتی پوششی در

حالی که دماي آن براي چرخه تولید بخار کاهش می یابد ، مقاومت می کند دلمار افزود : این فناوري از بخاري هاي برقی از نوع نیزه اي براي گرم

کردن نمک ها استفاده می کند که با استفاده از نیروي مازاد شبکه برق تغذیه می شوند وي در ادامه افزود که پس از آن می توان از انرژي حرارتی

براي راه اندازي توربو ژنراتور نیروگاه هاي موجود براي تولید برق در صورت تقاضا استفاده کرد همچنین بویلرهاي سبز می توانند بخار را با همان

آنتالپی و فشاري که توسط توربوژنراتور موجود نیروگاه براي تولید برق در مواقع مورد نیاز استفاده می شود ، ارائه دهند این شرکت حدود یک سال

پیش طراحی مفهومی سیستم دیگ بخار سبز را تکمیل کرد و از آن زمان هولتک یک حق انحصاري موقت براي این سیستم به ثبت رساند دلمار در

ادامه افزود : متعاقبا طراحی دقیق شامل انتخاب مواد ، آنالیزهاي حرارتی ، قابلیت ساخت ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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دنیاي اقتصاد

1401/05/23

قابلیت استقرار در سایت و ارزیابی هاي قابلیت نگهداري براي بویلرهاي سبز صورت پذیرفت در این برهه زمانی ، سیستم بویلر سبز را می توان به

آسانی براي نیروگاه هاي موجود مبتنی بر زغال سنگ سفارشی کرد بر اساس تکنولوژي موجود در حالی که بویلر سبز هنوز در یک نیروگاه عملیاتی

آزمایش نشده است ، اما این نوآوري بر اساس فناوري موجود کنونی در صنعت نیروگاهی دنیا ارائه شده است قابل توجه است که این فناوري از

بسیاري از زیرساخت هاي موجود نیروگاه هاي زغالی ، به استثناي مشعل زغال سنگ ، دودکش ، انبار زغال سنگ و سیستم هاي انتقال خاکستر

استفاده می کند دلمار خاطرنشان کرد : ما آماده ساخت و استقرار این سیستم در یک سایت فعال هستیم ، اما هنوز قرارداد مستحکمی در این

خصوص منعقد نکرده ایم با این حال ، او گفت : شرکت هولتک در حال گفت وگوهاي گسترده با یک نیروگاه آزمایشی در ایاالت متحده است ،

بنابراین ، ما انتظار داریم اپراتورهاي نیروگاه هاي زغال سنگ عالقه زیادي به آن داشته باشند هولتک گفت : این نسخه از بویلر سبز صراحتا براي

استفاده مجدد از نیروگاه هاي زغال سنگ بازنشسته متمرکز شده است دلمار گفت : ما معتقدیم که بازار برق در ایاالت متحده و خارج از کشور ،

تحت تاثیر الزام جهانی براي کاهش کربن و سایر آالینده هایی قرار دارد که نیروگاه هاي زغال سنگ را از نظر زیست محیطی غیرقابل تحمل می

کنند وي خاطرنشان کرد : بویلر سبز در شکل فعلی خود از نیروي مازاد شبکه براي ایجاد موجودي حرارتی خود استفاده می کند که می توان از آن

براي تولید برق در دوره افزایش تقاضا استفاده کرد نسخه فعلی به دنبال استفاده از توربو ژنراتور موجود در نیروگاه هاي فسیلی براي تولید برق است

بنابراین ، برق تولیدي براي پاسخگویی به اوج تقاضا و در نتیجه قیمت مطلوب فروخته خواهد شد ما کامال انتظار داریم که دولت هاي محلی و

فدرال از این فناوري که داراي اعتبار کربن قابل توجهی است ، حمایت کنند ، همان طور که برخی از دولت ها قبال این کار را کرده اند دلمار

(SMR) رآکتور ماژوالر کوچک 160 مگاواتی هولتک ، SMR 160 خاطرنشان کرد که صرفه اقتصادي و انعطاف پذیري نیروگاه ها با قرار گرفتن

در کنار یک بویلر سبز بسیار کارآمد می شود با این حال ، شرکت هولتک همچنین به طور جداگانه در حال توسعه یک سایت مجهز به سیستم سبز

است که می تواند یک دیگ بخار سبز را با یک سیستم نیروگاهی خورشیدي SMR 160 یا فتوولتائیک ، با استفاده از یک سیستم تولید انرژي

مبتنی بر چرخه Brayton ادغام کند دلمار در انتها اظهار کرد : استفاده از این فناوري می تواند بازده عملیات را در محدوده 55 درصد (در مقایسه

سوخت با بازده حدود 35 درصدي چرخه رانکین) قرار دهد ما همچنین در نظر داریم که تولید برق را با تامین بخار در فرآیند همراه کنیم و 

هیدروژن نیز در صورت نیاز تولید شود در نهایت ، ما قصد داریم که بویلر سبز را در مرکز یک شبکه کوچک قرار دهیم تا نیازهاي برق محلی ، بخار

و هیدروژن را نیز برآورده کند طراحی بویلر به طرز قابل مالحظه اي در بازدهی تمام فرآیندهاي نیروگاهی تاثیر دارد در حال حاضر ، سه کشور در

جهان به عنوان اصلی ترین تولید کننده بویلرهاي نیروگاهی شناخته می شوند؛ این تولید کنندگان توانسته اند بویلرهایی را طراحی کنند که در هر

سوخت آنها نیز بیشتر از 90 درصد است این مطلب برایم مفید است 0 نفر ساعت ، هزاران تن بخار با فشار باال را تولید کند و البته بازدهی مصرف 

این مطلب را پسندیده اند انرژي ایاالت متحده صنعت فناوري هسته اي

31



1401/05/29 - 1401/05/22گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

واحد مرکزي خبر
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مصرف گاز مقررات سختگیرانه آلمان براي بهینه کردن 

 

مصرف گاز با هدف به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شانا ، مقام هاي دولتی آلمان اعالم کردند که اقدام هایی تازه براي کاهش 2 درصدي 

مهار مصرف کنندگان بخش هاي دولتی و خصوصی در نظر گرفته اند و این در حالی است که اروپا با با قطع گسترده گاز روسیه روبه رو شده است.

مصرف گاز با به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شانا ، مقام هاي دولتی آلمان اعالم کردند که اقدام هایی تازه براي کاهش 2 درصدي 

هدف مهار مصرف کنندگان بخش هاي دولتی و خصوصی در نظر گرفته اند و این در حالی است که اروپا با با قطع گسترده گاز روسیه روبه رو شده

است وزیر امور اقتصادي آلمان نیز هفته گذشته گفت : دولت آلمان اقدام هایی ویژه با هدف صرفه جویی انرژي در زمینه هایی از جمله رعایت دماي

آسایش ساختمان هاي عمومی تا حداکثر 19 درجه سانتیگراد (66 2 درجه فارنهایت) در نظر خواهد گرفت 

بر اساس اقدام هاي تازه ، راهروها یا سالن هاي بزرگ به غیر از بیمارستان ها و مراکز نگهداري از سالمندان نباید بیش از حد گرم شوند ، احتمال

دارد استخرهاي خصوصی دیگر مجوز گرم کردن آب را نداشته باشند ، این در حالی است که براي صرفه جویی در مصرف برق ، روشنایی ساختمان

سوخت گاز طبیعی متکی هستند و حدود ها و بناهاي یادبود هم باید خاموش شود . حدود نیمی از خانوارهاي آلمانی براي گرمایش منازل خود ، به 

سوخت فسیلی تأمین می شود یک سوم انرژي مورد نیاز در صنایع آلمان نیز از خوراك گاز طبیعی استفاده می کنند ، 13 درصد برق این کشور از 

در سال هاي اخیر ، نیمی از این گاز از روسیه وارد شده است
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مصرف گاز مقرراتی سختگیرانه وضع می کند آلمان براي بهینه کردن 

 

مصرف گاز وضع می کند . دولت آلمان با توجه به رویارویی با بحران گازي ناشی از قطع صادرات گاز روسیه ، مقرراتی سختگیرانه با هدف کاهش 

مصرف به گزارش خبرگزاري رویترز ، مقام هاي دولتی آلمان روز جمعه (21 مردادماه) اعالم کردند که اقدام هایی تازه براي کاهش 2 درصدي 

گاز با هدف مهار مصرف کنندگان بخش هاي دولتی و خصوصی در نظر گرفته و این در حالی است که اروپا با با قطع گسترده گاز روسیه روبه رو

شده است رابرت هابک ، وزیر امور اقتصادي آلمان هفته گذشته به روزنامه سوددویچه سایتونگ گفت : دولت آلمان اقدام هایی ویژه با هدف صرفه

جویی انرژي در زمینه هایی از جمله رعایت دماي آسایش ساختمان هاي عمومی تا حداکثر 19 درجه سانتیگراد (66 2 درجه فارنهایت) در نظر

خواهد گرفت 

مقام هاي وزارت امور اقتصادي آلمان به رویترز گفتند : بر اساس اقدام هاي تازه ، راهروها یا سالن هاي بزرگ به غیر از بیمارستان ها و مراکز

نگهداري از سالمندان نباید بیش از حد گرم شوند ، احتمال دارد استخرهاي خصوصی دیگر مجوز گرم کردن آب را نداشته باشند ، این در حالی است

که براي صرفه جویی در مصرف برق ، روشنایی ساختمان ها و بناهاي یادبود هم باید خاموش شود . تابلوهاي تبلیغاتی پر نور هم باید از ساعت 6

سوخت گاز طبیعی متکی هستند و حدود 13 درصد صبح تا 10 شب خاموش باشند حدود نیمی از خانوارهاي آلمانی براي گرمایش منازل خود به 

سوخت فسیلی تأمین می شود یک سوم انرژي مورد نیاز در صنایع آلمان نیز از خوراك گاز طبیعی استفاده می کنند ، در سال برق این کشور از 

هاي اخیر ، نیمی از این گاز از روسیه وارد شده است برلین با توجه به اختالف هاي سیاسی با مسکو و معضل کاهش صادرات گاز روسیه به آلمان

مصرف گاز را تا 20 درصد کاهش دهد انتظار می رود صرفه جویی در بخش صنعت و مسکن براي جلوگیري از جیره بندي گاز در زمستان ، باید 

سبب کاهش 5 تا 10 درصدي و جایگزینی نیروگاه هاي گازي با نیروگاه هاي زغال سنگ سبب صرفه جویی 3 تا 5 درصدي دیگر شود ، با توجه به

بنزین ، مصرف هم اکنون تا هشت درصد کاهش یافته است آلمان همچنین به تأسیسات ذخیره سازي گاز و پایانه هاي گاز طبیعی قیمت باالي 

مصرف گاز افزایش می یابد ، متکی خواهد بود کد خبر مایع (ال ان جی) براي پشت سر گذاشتن ماه هاي سرد زمستان که به طور معمول 

460548
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مصرف گاز قوانین جدید برلین براي کاهش 2 درصدي 

 

مصرف گاز در بخش عمومی و خصوصی در پیش وزیر اقتصاد آلمان هفته گذشته گفت دولت این کشور اقدامات ویژه اي را براي کاهش 2 درصدي 

گرفته است .

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از رویترز ، مقامات دولت آلمان اعالم کردند با توجه به کاهش شدید عرضه گاز روسیه به اروپا ،

مصرف گاز در این کشور اتخاذ شده که نیازمند کاهش مصرف توسط بخش خصوصی و عمومی است اقدامات جدیدي براي کاهش 2 درصدي 

رابرت هابک ، وزیر اقتصاد آلمان هفته گذشته گفت دولت این کشور اقدامات ویژه اي را براي ذخیره انرژي در نظر گرفته است ، اقداماتی مانند

حداکثر گرمایش 19 درجه اي براي ساختمان هاي عمومی طبق این اقدامات جدید ، سالن هاي بزرگ به جز در بیمارستان ها و آسایشگاه ها نیازي

به گرم شدن ندارند ، استخرهاي خصوصی نباید گرم شوند و نورپردازي ساختمان ها و بناهاي یادبود باید خاموش شود تا در مصرف برق صرفه

جویی شود نورپردازي تبلیغات هم از 10 شب تا 6 صبح خاموش خواهد بود هشدار مقام آلمانی به مردمش : 20 درصد صرفه جویی کنید تا گاز قطع

نشودثبت رکورد جدید قیمت برق در آلمانحدود نیمی از خانواده هاي آلمانی براي گرمایش خود وابسته به گاز هستند و 13 درصد از برق آلمان از

سوخت هاي فسیلی گرفته می شود گاز یک سوم انرژي صنعت را در این کشور تامین می کند نیمی از این گاز طی سال هاي اخیر از روسیه وارد

مصرف گاز خود را 20 درصد نسبت به قبل از آغاز جنگ اوکراین کاهش دهد تا بتواند زمستان را بدون سهمیه بندي گاز شده است آلمان باید 

مصرف انرژي در آلمان را بین 5 تا 10 درصد پایین بیاورد و جایگزینی نیروگاه سپري کند انتظار می رود صرفه جویی در بخش خانگی و صنعتی 

هاي زغال سنگ و نیروگاه هاي برق گازسوز 3 تا 5 درصد دیگر صرفه جویی داشته باشد مصرف در آلمان همین حاال هم با توجه به قیمت باالي

گاز 8 درصد کاهش یافته است آلمان براي گذراندن ماه هاي سرد زمستان به تاسیسات ذخیره سازي گاز و پایانه هاي گاز طبیعی مایع هم وابسته

است انتهاي پیام/23
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