
1401/06/05 - 1401/06/12

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 5 تا12 شهریور 1401



1401/06/12 - 1401/06/05فهرست اخبار

4 اویل پرایس : سیاستمداران بحران جهانی انرژي را پنهان می کنند 08:29 دانشجو

5 در سال جاري 2 هزار پنل خورشیدي بین عشایر استان چهارمحال و بختیاري توزیع می شود/خ... روزنامه ایران

7 ایران از بی توجهی 8 ساله به سرمایه گذاري و توسعه صنعت گاز گزارش می دهد/زمستان کس... روزنامه ایران

مصرف انرژي 10 آغاز اقدامات ریاضتی دولت آلمان براي صرفه جویی در  13:17 تسنیم

گازهاي گلخانه اي و افزایش سطح آب دریا در سال 2021 12 رکورد انتشار  12:39 ایران اکونومیست

13 آیا عرضه انرژي در بورس به مصرف بهینه منجر می شود؟/گواهی انرژي؛ راه حلی براي صرفه... 10:36 فصل تجارت

17 گواهی انرژي؛ راه حلی براي صرفه جویی دنیاي اقتصاد

21 معاون وزیر نفت : /کسري گاز در زمستان به 190 میلیون مترمکعب کاهش می یابد 15:30 مهر

22 بحران جهانی انرژي؛ قاره سبز در انتظار زمستان سخت 09:09 ایرنا

سوخت کاهش می یابد /روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر مصرف  سپهتن 27 با اجراي  20:09 واحد مرکزي خبر

مصرف بهینه انرژي دارد 28 نماي ساختمان ها نقش کلیدي در  12:57 ایمنا

مصرف انرژي 30 سیاست هاي ویژه اروپا براي کاهش  12:10 واحد مرکزي خبر

مصرف انرژي براي کشور یک الزام است ، نه انتخاب بهینه سازي   31 11:43 ایسنا

محیط زیست بهینه سازي انرژي و  32 مشوق هاي قانون بازار  10:15 ایران اکونومیست

34 اقدام اضطراري اتحادیه اروپا براي جلوگیري از افزایش قیمت انرژي 05:43 ایرنا

35 رئیسی : با همه توان صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می دهیم 17:13 شانا

36 بحران انرژي و بازگشت جهان به سوي انرژي هسته اي 00:12 ایرنا

سوخت : / بهینه سازي مصرف  38 مدیرعامل شرکت  روزنامه ایران

بنزین ندارد 41 خاندوزي : دولت برنامه اي براي افزایش قیمت  19:40 واحد مرکزي خبر

بهینه سازي مصرف سوخت
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بنزین از تولید پیشی گرفت 42 مصرف  12:02 ایرنا

43 طراح ساختمان هاي انرژي صفر 11:56 ایسنا

سوخت فسیلی و کاهش آالینده ها 44 توسعه نیروگاه هاي خورشیدي؛ سهم چین در صرفه جویی  11:20 ایرنا

مصرف انرژي اولیه در آلمان 45 کاهش  09:11 ایمنا

اتوبوس پیل سوختی هیدروژنی خود را می سازد 46 هند اولین  05:02 باشگاه خبرنگاران

48 ساخت سیستم انتقال نور طبیعی با قابلیت تولید انرژي در ساختمان ها 11:59 فارس نیوز

50 وزیر نفت در آیین آغاز طرح هاي توسعه اي وزارت نفت به مناسبت هفته دولت : /رفع کسري... 11:41
پایگاه اطالع رسانی دولت

52 تنها راه خروج از بحران انرژي دنیاي اقتصاد

54 ایران از آغاز عملیات اجرایی 4 پروژه راهبردي نفت پس از سال ها وقفه گزارش می دهد/آ... روزنامه ایران
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دانشجو

1401/06/12
08:29

اویل پرایس : سیاستمداران بحران جهانی انرژي را پنهان می کنند

«بحران جهانی انرژي ، بسیار وخیم تر از آن چیزي است که تصور می شود و سیاستمداران واقعیت را از مردم پنهان کرده اند»

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاري دانشجو ، این گزارش را نشریه تخصصی نفت وانرژي ، «اویل پرایس» منتشر کرده است اویل پرایس که طی

هفته هاي اخیر چندین بار درباره بحران فزاینده قیمت نفت به ویژه در زمستان هشدار داده ، می نویسد : هیچ سیاستمداري نمی خواهد واقعیت

سوخت هاي فسیلی را به ما بگوید داستان واقعی این است که ما در حال حاضر با کمبود نفت ، زغال سنگ و گاز طبیعی ماجرا در مورد کمبود 

مواجه هستیم ، زیرا هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم استخراج به نقطه اي می رسد که قیمت فروش مواد غذایی و سایر مایحتاج اولیه باید به طور

غیرقابل قبولی باال باشد تا چرخ اقتصاد به درستی بچرخد گیل تیوربرگ تحلیلگر ارشد انرژي در مورد این وضعیت بحرانی در اویل پرایس نوشت :

سوخت هاي فسیلی از دست رفته باشند و تجربه سال هاي اخیر نشان داده که باد و خورشید و دیگر منابع انرژي پاك نمی توانند جایگزین مقدار 

اساسًا کارایی آن ها زیر سؤال است این داستان ناگوار انرژي ، اساسًا یک مشکل با دلیلی روشن است سرانه انرژي و در واقع سرانه منابع باید به

اندازه کافی براي جمعیت رو به رشد یک اقتصاد باال برود ، وقتی این اتفاق نمی افتد ، طبیعتا ما با مشکل مواجه خواهیم شد به باور من

سیاستمداران نمی توانند بپذیرند که اقتصاد جهانی امروز به روشی مشابه با تمدن هاي قبلی به سمت فروپاشی پیش می رود امروز همه به این باور

رسیده اند که اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت به سمت یک رکود جدي پیش برود سیاستمداران امروز نمی توانند به مردم دنیا بگویند که وضعیت

انرژي تا چه اندازه وخیم است اکثر سیاستمداران رده باال از مسئله تامین انرژي آگاه هستند ، اما آن ها نمی توانند در مورد آن صحبت کنند و در

سوخت هاي فسیلی می زنند تا اذهان را گمراه کنند بدون شک ارتش هاي سراسر جهان به خوبی از این واقعیت عوض ، مدام دم از لزوم کاهش 

آگاه هستند که منابع انرژي کافی براي عبور از این بحران وجود نخواهد داشت این بدان معنی است که جهان درگیر رقابتی خطرناك خواهد شد و

این یکی از چیز هایی است که حاکمان دوست ندارند مردم در مورد آن بدانند گفتنی است اویل پرایس هفته قبل هم نوشته بود : «ایران درباره نفت

و گاز به اروپایی ها وعده داده وزیر نفت ایران ، گفته که ایران آماده تحویل محموله هاي نفت و گاز به اروپا براي زمستان است وي با تاکید بر

اینکه قیمت انرژي در اروپا از کنترل خارج شده ، آلمان را مثال زده و گفته که ممکن است به دلیل هزینه هاي بیش از حد انرژي ، برخی مشاغل در

آنجا تعطیل شوند» جنگ اوکراین ظرف شش ماه گذشته موجب افزایش چند ده دالري قیمت نفت شد و برخی محافل پیش بینی کرده اند که در

صورت تداوم بحران فعلی ، قیمت نفت تا 140 دالر هم افزایش یابد همچنین برخی محافل رسانه اي غرب هشدار می دهند که قیمت گاز ظرف

چند ماه آینده در برخی کشور هاي بزرگ اروپایی 10 برابر شود فصل سرما تا چند هفته دیگر در اروپا آغاز می شود
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روزنامه ایران

1401/06/12
در سال جاري 2 هزار پنل خورشیدي بین عشایر استان چهارمحال و بختیاري توزیع می شود/

خورشید ، میهمان سیاه چادر عشایر

بیتا میرعظیمیخبرنگار     عشایر چهارمحال و بختیاري چندسالی است که دیگر براي تأمین روشنایی چادرهاي خود ، بلوط هاي زاگرس را قطع نمی کنند

بیتا میرعظیمیخبرنگار     عشایر چهارمحال و بختیاري چندسالی است که دیگر براي تأمین روشنایی چادرهاي خود ، بلوط هاي زاگرس را قطع نمی

کنند 

همین چندسال پیش بود که سازمان امور عشایر ، پنل هاي خورشیدي را به صورت رایگان در اختیار عشایر قرار داد تا با آن خانه و کاشانه شان را

روشن کنند ، اما حاال همین پنل هاي خورشیدي رایگان با قیمتی حدود یک میلیون تومان به عشایر فروخته می شود ، تازه آنها باید اول ثبت نام

کنند و بعد منتظر تحویل بمانند ! این در حالی است که عشایر کشور اغلب افرادي بی بضاعت و محروم بوده و توانایی تأمین حتی همین مبلغ اندك

(10 درصد از قیمت کل) را ندارند .  

آیا در چنین شرایطی براي عشایر ارزان تر نخواهد بود که یک تیشه به بلوط زده و با آن خانه خود را روشن کنند؟ ! «داریوش نعمت اللهی» مدیرکل

دفتر بهسازي امور تولید سازمان عشایر ، در این خصوص به «ایران» می گوید : سال گذشته 11 هزار پنل خورشیدي از 20 هزار سهمیه اي که

مربوط به 2 سال گذشته (1400 1399) است ، میان عشایر کشور توزیع شد .  

هم اکنون نیز در حال رایزنی با وزارت نیرو در خصوص سهمیه سامانه هاي قابل حمل خورشیدي براي سال جاري و سال هاي آتی هستیم ، البته

پیگیري ها براي بهره مندي تمام عشایر کشور به پنل هاي خورشیدي همچنان ادامه دارد ، هر چند که باید به این نکته توجه داشت که تعداد

شرکت ها براي انجام کار محدود بوده و همزمان نیز بحث تولید با تعداد زیاد مطرح است .  

بهره مندي عشایر از نعمت برقوي با اشاره به پیگیري توزیع پنل هاي خورشیدي در تمامی استان هاي کشور می گوید : در حال برنامه ریزي

هستیم تا ان شاءاهللا تمامی عشایر را طی 3 2 سال آینده از وجود پنل هاي خورشیدي و سامانه هاي پرتابل خورشیدي بهره مند سازیم که باید در

این میان ظرفیت ها را سنجیده و قابلیت ها را نیز ارزیابی کنیم . همچنین عشایر ذي نفع را شناسایی کرده و در اولویت تحویل قرار دهیم نعمت

الهی ، عشایر سراسر کشور از خرید پنل هاي خورشیدي استقبال بسیار خوبی کردند این سامانه ها ، کارایی و بهره وري خوبی داشته و می تواند

عشایر در حال کوچ را از نعمت برق و روشنایی بهره مند سازد در عین حال وزن و ابعاد آن نیز براي عشایر که در حال کوچ هستند ، بسیار مناسب

است مجموعه این قابلیت ها و ویژگی هاي مناسب ، عشایر سراسر کشور را براي خرید پنل هاي خورشیدي بیش از پیش ترغیب کرده است تولید

ملی سامانه هاي خورشیدیدر همین حال «یحیی حسین پور» مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاري به «ایران» می گوید : عشایر

چهارمحال و بختیاري از سال گذشته تا کنون براي تحویل حدود 840 سهمیه پنل خورشیدي ثبت نام کرده اند از این میان 600 پنل تحویل داده

شده و قرار است طی یک ماه آینده ، 200 سهمیه دیگر تحویل عشایر شود پیش بینی می شود سال جاري نیز 2 هزار سهمیه پنل خورشیدي بین

عشایر استان توزیع شود وي با اشاره به اینکه توزیع پنل هاي خورشیدي میان عشایر ، طی 4 3 سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است ، می

گوید : یکی از نیازهاي اولیه و اساسی عشایر ییالقی و قشالقی ، تأمین روشنایی است عشایر در قدیم براي تأمین روشنایی از هیزم و چوب و حتی

سوخت هاي فسیلی استفاده می کردند ، اما در حال حاضر با مطرح شدن بحث انرژي هاي پاك و استقبال جهانی از آن ، تهیه چوب و هیزم از

جنگل ها به منظور تأمین روشنایی به فراموشی سپرده شده است در همین راستا عشایر براي تأمین روشنایی خانه هاي خود به استفاده از پنل هاي

خورشیدي عالقه مند شده اند این سامانه هاي خورشیدي ، تولید ملی و باصرفه بوده و نیاز اولیه عشایر براي بهره مندي از نعمت برق را تأمین می

کند قیمت این پنل ها در بازار آزاد ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

روزنامه ایران

1401/06/12

بسته به ولتاژ و شرایط و امکانات آن متغیر بوده و بین 5 تا 20 میلیون تومان قیمت گذاري می شود ، البته سازمان امور عشایر ، تنها 10 درصد

قیمت این پنل ها را از عشایر دریافت کرده و 90 درصد آن را وزارت نیرو پرداخت می کند حسین پور می افزاید : جمعیت عشایري استان چهارمحال

و بختیاري ، 24 هزار خانوار عشایر است ، البته در سال جاري ، هنوز پایش نهایی انجام نشده و با نهایی شدن آن ، بالطبع تعداد جمعیت عشایر تغییر

خواهد کرد عشایر ییالقی و قشالقی این استان ، تا کنون از تهیه پنل هاي خورشیدي براي تأمین برق مورد نیاز استقبال بسیار خوبی کرده اند با

توجه به زندگی اغلب عشایر در مناطق صعب العبور ، این سامانه هاي خورشیدي می تواند نقش مهمی در آسایش زندگی آنها ایفا کند از سویی دیگر

، این پنل ها از سرقت وسایل و خانه هاي عشایر جلوگیري می کند ، چرا که با روشنایی محیط و خانه هاي عشایر ، امکان سرقت از آنها به حداقل

می رسد تحویل رایگان به عشایر«محمدعلی سیدعلی پور» یکی از عشایر روستاي «ِترکی» واقع در شهرستان کوهرنگ است که 3 سال پیش پنل

خورشیدي را به صورت رایگان از سازمان امور عشایر منطقه تحویل گرفته است او به «ایران» می گوید : «آن وقت ها به عشایر زیادي ، این پنل

ها را رایگان دادند و مردم هم خیلی خوشحال شدند ، اما بعد از چند سال گفتند که باید ثبت نام کنید تازه موقع تحویل هم یک میلیون تومان می

گیرند امسال 30 خانوار ثبت نام کرده اند ، اما هنوز تحویل نگرفته اند پسرم هم ثبت نام کرده؛ گفتند امسال تحویل می دهند »او می گوید : «اندازه

پنل خورشیدي که من استفاده می کنم کمتر از یک متره و خیلی راحت هم موقع کوچ ، جابه جا میشه از اون براي روشنایی خانه یا شارژ موبایل

هامون استفاده می کنیم سر هم درنمیارم که چطور کار می کنه؟ باتري می خوره یا با موتور کار می کنه؟ ! هر چیه دستگاه خوبیه االن 4 تا المپ

چادر را باهاش روشن می کنیم ، اما بنده خداهایی که از این دستگاه ها ندارند ، چادرهاشون رو با چراغ نفتی یا توري روشن می کنند »یک میلیون

تومان باید جور کنیم ! «برجعلی پیروند» یکی دیگر از عشایر روستاي ِترکی است او 50 سال سن دارد و با زن و بچه هایش در فصول مختلف

ییالق قشالق می کند او هنوز از نعمت پنل هاي خورشیدي براي روشنایی ِخانه و کاشانه اش بهره مند نشده اما خیلی امیدوار است که زودتر به او

هم یکی از این دستگاه ها بدهند تا خانه اش را با آن روشن کند او به «ایران» می گوید : «چند سال است که براي این دستگاه ثبت نام کردیم ، اما

هنوز تحویل نداده اند و هنوز پولی نگرفته اند ، اما از عشایر دیگه شنیدم باالي یک تومان باید جور کنیم تا بتوانیم این دستگاه رو بخریم االن هم تا

شب می رسه همه جا تاریک می شه و باید چراغاي نفتی و دستی مون رو روشن کنیم خدا کنه زودتر این دستگاه رو بهمون تحویل بدن تا بتونیم

خونه هامون رو روشن کنیم »روشنایی چادرها با پنل خورشیدي«میکائیل علیزاده» یکی دیگر از عشایر غیور منطقه «یکانات» شهرستان مرند واقع

در استان آذربایجان غربی است او و خانواده اش 6 سالی است که براي روشن کردن محفل خانه شان از پنل هاي خورشیدي استفاده می کنند

علیزاده به «ایران» می گوید : «حدود 6 سال پیش این پنل را از بازار آزاد 950 هزارتومان خریدم همان موقع هم چند تا از اقواممان از این پنل ها

خریدند ، البته االن می گویند قیمتشان باال رفته و از 9 میلیون تومان به باال خرید و فروش می شود »او درباره نحوه استفاده از این دستگاه می

گوید : «پنل ها را روي چادرها می گذاریم تا با نور خورشید شارژ شوند ، اگر برف و باران هم بیاید مشکلی ایجاد نمی کند وسیله خوبی است و خیلی

به درد عشایر می خورد 10 تا المپ کم مصرف را روشن می کند و عالوه بر روشن کردن خانه ، موبایل هایمان را هم شارژ می کنیم »
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ایران از بی توجهی 8 ساله به سرمایه گذاري و توسعه صنعت گاز گزارش می دهد/زمستان

کسري گاز داریم قطعی گاز نه !

 

گروه اقتصادي / با وجود اقدامات توسعه اي در زمینه تولید گاز از جمله اجراي طرح توسعه فاز 11 میدان مشترك پارس جنوبی طی یک سال اخیر و

بازگرداندن برخی از ظرفیت ها مانند تولید فاز 16 این میدان ، همچنان برآورد می شود که امسال نیز کشور مانند 2 سال اخیر با کسري 200 تا 250

میلیون مترمکعبی مواجه باشد.

گروه اقتصادي / با وجود اقدامات توسعه اي در زمینه تولید گاز از جمله اجراي طرح توسعه فاز 11 میدان مشترك پارس جنوبی طی یک سال اخیر و

بازگرداندن برخی از ظرفیت ها مانند تولید فاز 16 این میدان ، همچنان برآورد می شود که امسال نیز کشور مانند 2 سال اخیر با کسري 200 تا 250

بهینه سازي میلیون مترمکعبی مواجه باشد این مساله نیز دو علت دارد؛ نخست ، کمبود سرمایه گذاري طی سال هاي اخیر و دوم ، بی توجهی به 

مصرف گاز در دولت هاي قبل بر اساس برنامه ششم توسعه اکنون نیاز کشور براي تأمین تقاضاي داخلی و همین طور صادرات ، یک میلیارد و

250 میلیون مترمکعب گاز است که براي ایجاد این ظرفیت در سال هاي اخیر سرمایه گذاري صورت نگرفته و ظرفیت کنونی در حدود یک میلیارد

مترمکعب است همین موضوع باعث شده که در زمینه عرضه و تولید گاز نسبت به مصرف کشور با کمبود مواجه شود لذا کمبود گاز در زمستان

بهینه سازي مصرف وجود خواهد امسال نیز مانند سال گذشته به سبب عدم سرمایه گذاري در بخش تولید گاز طی سال هاي اخیر و همین طور 

داشت به طوري که وزیر نفت می گوید : «امسال هم با کسري گاز مواجه ایم ، اما مثل پارسال اجازه نمی دهیم که مردم عزیز کشورمان دچار

چالش و مشکل شوند 

» اما فراتر از امسال ، براي سال هاي آتی باید چه اقدامی انجام شود تا کشور به جاي آنکه هر سال عرضه به بخش غیرمولد خانگی را افزایش دهد

، ظرفیت مازاد تولید گاز براي صادرات نیز داشته باشد؟خطر سرایت بحران کمبود گاز حتی به تابستانمدیریت برنامه ریزي تلفیقی شرکت ملی گاز

ایران در این باره به «ایران» توضیح می دهد : «بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران ، کشور ما با 07/33 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز باقیمانده

، سهمی معادل 6/16 درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارد . در همین حال ، بر اساس آمار شرکت bp در سال 2019 ، ایران با

32 تریلیون مترمکعب در رده دوم جهانی قرار دارد در سطح ملی نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از 70 درصد در سبد انرژي اولیه ، به عنوان

کلیدي ترین حامل انرژي کشور مطرح است 

سوخت هاي مایع به منظور بهره با توجه به سیاست اتخاذشده طی سه دهه گذشته مبنی بر توسعه گازرسانی به اقصی نقاط کشور و جایگزینی با 

برداري عموم مردم از گاز طبیعی و صادرات فرآورده هاي نفتی ، در کنار عواملی مانند سطح پایین بهره وري انرژي در نیروگاه ها ، صنایع عمده ،

مصرف گاز طبیعی در داخل کشور شده است . به طوري که ساختمان ها و درصد باالي تلفات انرژي در زنجیره تولید منجر به افزایش قابل توجه 

مصرف گاز طبیعی مواجه ایم و اگر این اکنون یکی از تولیدکنندگان بزرگ گاز در جهان هستیم اما در ماه هاي سرد سال با ناترازي تولید و 

وضعیت به درستی مدیریت نشود ، مشکل یاد شده در ماه هاي گرم سال نیز یک چالش خواهد بود »مدیریت توأمان عرضه و تقاضابر اساس پاسخ

شرکت ملی گاز به این سؤال که عالوه بر افزایش تولید ، راه حل این مشکل چیست؛ می توان گفت که رفع این مسأله نیازمند م

7

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=16534815


1401/06/12 - 1401/06/05گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

روزنامه ایران

1401/06/12

دیریت صحیح در هر دو سوي عرضه و تقاضاست مدیریت برنامه ریزي تلفیقی شرکت ملی گاز ایران توضیح می دهد : «اگرچه تاکنون قوانین

بهینه سازي انرژي به تصویب رسیده ولی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا جدي گرفته نشده است این در حالی است که طی متعددي در ارتباط با 

سوخت پاك در سراسر دنیا اجرا شده و مالحظات زیست محیطی و اخیرًا فقدان امنیت دو دهه گذشته سیاستگذاري روي گاز طبیعی به عنوان 

انرژي ناشی از تنش هاي منطقه اي باعث شده است تا افزایش سهم انرژي هاي حاصل از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرند با این حال ،

ایران با وجود برخورداري از پتانسیل باالي بهره برداري از منابع انرژي تجدیدپذیر (بخصوص انرژي خورشید) نتوانسته است استفاده مؤثري داشته

باشد و اکنون به دنبال جبران نسبی عقب ماندگی تاریخی در این زمینه است » این گزارش می افزاید : «همچنین الزم است در اولین قدم با بهره

مصرف گاز در بخش هاي بهینه سازي  برداري بهینه از منابع موجود نسبت به فراهم کردن زمینه هاي الزم براي توسعه صنعت گاز اقدام کرد 

مختلف اقتصاد و حمایت از توسعه شرکت هاي دانش بنیان ، استارتاپ ها و شرکت هاي خدمات انرژي از جمله سیاست هایی است که می تواند در

اجراي این منظور مد نظر قرار گیرد در همین ارتباط ، ضروري است که با تعیین معیارهاي الزم ، ابزارهاي حمایتی متوجه مؤثرترین و کارآمدترین

شرکت هاي دانش بنیان که بیشترین اثرگذاري را در توسعه صنعت برعهده دارند ، شود در عین حال ، توسعه صنعت گاز و ارتقاي منافع ملی نیازمند

بهینه سازي مصرف گاز طبیعی) و همچنین همراهی مردم در  هماهنگی همه بخش ها در استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی (افزایش راندمان 

مصرف انرژي یکی از رئوس چرخش هاي تحول آفرین در سند تحول دولت سیزدهم است که به مصرف است مدیریت مصرف و کاهش شدت 

منظور ایجاد تغییر مطلوب در زیرساخت انرژي کشور پیش بینی شده است 

همین طور طراحی و راه اندازي بازار گواهی صرفه جویی انرژي همراه با تغییر شرایط عمومی قراردادهاي نفتی و سایر حمایت هاي دولتی ، اجراي

مصرف انرژي از دیگر عوامل مؤثر در توسعه صنعت گاز است که در طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا 

سند تحول مردمی نیز به آن اشاره شده و پیاده سازي دقیق آن در حوزه نفت و گاز کشور می تواند به ارتقاي زیرساخت هاي این حوزه منجر شود .

مصرف گاز ، بال دوم موفقیت ایران براي بهینه سازي و مدیریت  »برنامه چیست؟جدا از بحث تأمین نیاز و تقاضاي داخلی ، از نگاه کارشناسان ، 

حضور گسترده در بازار گاز جهان است 

بهینه سازي مصرف انواع انرژي از سوخت با اشاره به اینکه در این دولت  بهینه سازي مصرف  آب نیکی ، مدیرعامل شرکت  حسین 

مصرف انرژي نیازمند مشارکت نهادهاي بهینه سازي  جمله گاز به یک اولویت و ضرورت ملی تبدیل شده است ، به «ایران» می گوید : «البته 

دیگري مانند وزارتخانه هاي صمت ، راه و شهرسازي و نیرو است . با این حال ، وزارت نفت اقداماتی مانند طرح تأمین و جایگزینی بخاري گازسوز

راندمان باال را با بخاري هاي مرسوم گازي آغاز کرده و در این راستا با مدیریت مصرف قدم هایی برداشته است 

بهینه سازي در برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در دولت سیزدهم در دست تدوین است ، ساالنه مقادیر قابل توجهی در صورت اجراي برنامه هاي 

مصرف انرژي تا سطح قابل مالحظه اي کاهش خواهد داشت . گاز و فرآورده هاي نفتی صرفه جویی می شود و با دستیابی به این اهداف شدت 

»نگاهخط قرمزي به نام امنیت انرژیبا وجود بیش از 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز در برخی از روزهاي زمستان سال گذشته ، اما کشور دچار

سوخت یا قطع گاز ویژه در بخش خانگی نشد چرا؟ اولین اقدام یک سال اخیر براي مدیریت این چالش ، رفع چالش خاموشی ناشی از کمبود 

گلوگاه هاي موجود در پاالیشگاه هاي گازي ،
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راه اندازي ایستگاه هاي جدید تقویت فشار و تکمیل و بهره برداري از برخی چاه هاي گازي میدان مشترك پارس جنوبی بوده است شرکت نفت و

گاز پارس دي ماه پارسال (1400) رکورد برداشت از میدان مشترك پارس جنوبی را با برداشت 705 میلیون مترمکعب ثبت کرد تا نقش مهمی در

امنیت انرژي کشور داشته باشد دومین اقدام ، احیاي سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به مقصد آذربایجان بود قرارداد عملیات سوآپ سه جانبه

میان ترکمنستان ، ایران و آذربایجان کمک شایانی به پایداري شبکه گاز کشور در شمال شرق کرد ایران بر اساس این قرارداد ساالنه 1,5 تا 2

میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل داد 

ناوگان ریلی براي انتقال فرآورده ها ، ممنوعیت صادرات برش سنگین سومین اقدام ، افزایش قیمت کرایه ناوگان حمل فرآورده ها ، بهره گیري از 

سوخت مایع نیروگاه ها (که سبب شد حدود 2 برابر بیشتر از سال گذشته (1399) برش سنگین به تولیدي پتروشیمی ها براي جبران کمبود 

سوخت مایع با گاز طبیعی در صنایع بود که (در فصل سرد سال 1400) سبب شد نیروگاه ها تحویل داده شود) و . بود چهارمین اقدام ، جایگزینی 

سوخت مایع به صنایع عمده باالخص سیمان تحویل داده شود  نزدیک به 20 درصد بیش از سال 1399 

سوخت در کشور با اقدام هایی چون اعمال تعرفه تشویقی بهینه سازي مصرف  در نهایت پنجمین اقدام در بخش مصرف رقم خورد ، کنترل و 

مشترکان داراي مصرف بهینه و افزایش قیمت تعرفه گاز مصرف کنندگان پلکان هاي باالي بخش خانگی (که از سال 94 تاکنون تغییر نکرده بود)

که در نتیجه آن حدود 28 میلیون مترمکعب گاز (معادل یک فاز پارس جنوبی با حدود 3 میلیارد دالر سرمایه گذاري) صرفه جویی شد . امسال نیز

مصرف گاز یک موضوع مهم و میان مدت است که بهینه سازي  اقداماتی مشابه براي عبور بدون دغدغه از زمستان سرد رقم خواهد خورد ، اما 

باید با کمک همه نهادهاي مرتبط دنبال شود
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مصرف انرژي آغاز اقدامات ریاضتی دولت آلمان براي صرفه جویی در 

 

با توجه به جنگ اوکراین و خطر کمبود انرژي ناشی از تحریم هاي روزافزون علیه روسیه ، دولت آلمان از امروز (پنج شنبه) اقدامات ریاضتی را در سراسر

مصرف انرژي اعمال کرده است . کشور براي صرفه جویی در 

 

اخبار بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري تسنیم به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بالت" ، جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژي ناشی

از آن نگرانی ها درباره کمبودها بخصوص در فصل سرما را افزایش داده و کشورهاي اروپایی از جمله آلمان براي مقابله با این کمبودها و صرفه

مصرف انرژي اقدامات ریاضتی را در دستور کار قرار داده اند . به نوشته روزنامه "هامبورگر ابند بالت" آلمان از امروز (اول سپتامبر) در جویی در 

مصرف انرژي اعمال می شود و این آلمان نیز این قواعد ریاضتی به اجرا در خواهد آمد از اول سپتامبر ، مقررات متعددي براي صرفه جویی در 

اقدامات تقریبًا همه را تحت تأثیر قرار می دهد در ادامه این گزارش آمده است : به دلیل جنگ اوکراین ، مسئله تامین انرژي در آلمان بسیار مهم

است براي پشت سر گذاشتن زمستان ، مقررات جدیدي از اول سپتامبر در این کشوراعمال می شود که یک هدف را دنبال می کند و آن صرفه

جویی در انرژي به منظور مستقل شدن بیشتر از روسیه ، به ویژه در زمینه تامین گاز است بر اساس قواعد جدید ، حداکثر دماي 19 درجه سانتیگراد

در ساختمانهاي عمومی اعمال می شود و پوشیدن ژاکت در زمستان توصیه می شود به ویژه راهروهاي این ساختمان ها کامًال بدون گرمایش باقی

می مانند و این مسئله همچنین در مورد سالن هاي بزرگ ، محل هاي تردد و اتاق هاي فنی صدق می کند بر اساس قواعد جدید بناهاي تاریخی

در آلمان دیگر روشن نمی شوند تابلوهاي نئون فقط از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب روشن می شوند درهاي مغازه در اماکن تجاري داراي

گرمایش نباید به طور دائم باز بماند آبگرمکن هاي آنی یا مخازن ذخیره آب گرم در جایی که عمدتًا براي شستن دست ها استفاده می شوند خاموش

مصرف گاز یعنی 10 8 میلیارد یورو است عالوه بر اقدامات می شوند هدف کلی رابرت هابک ، وزیر اقتصاد آلمان صرفه جویی 20 درصدي در 

کوتاه مدت ، مقررات بیشتري براي یک دوره 24 ماهه از اول اکتبر به این قواعد اضافه می شود دولت تنها استثنائاتی را براي خدمات پزشکی ،

تسهیالت معلولین و پرستاري ، مهدکودك ها ، و مدارس قائل شده است همچنین روشنایی بیرونی ممکن است در جایی که براي ایمنی ترافیک یا

مقابله با سایر خطرات استفاده می شود ، روشن بماند به عنوان مثال ، این امر در مورد رسانه هاي تبلیغاتی روشن در پناهگاه هاي مسافران ، اتاق

هاي انتظار ، ایستگاه ها یا زیرگذرهاي راه آهن صدق می کند برخی از قراردادهاي اجاره داراي بندهایی هستند که حداقل دما را تعیین می کنند

چنین تعهداتی به حالت تعلیق درآمده است وهر کسی که می خواهد گرمایش را کم کند باید این کار را انجام دهد بر اساس قواعد جدید ، گرمایش

استخرهاي شنا و حمام هاي خصوصی ، سرپوشیده یا روباز ، از جمله استخرهاي روي زمین ، با گاز یا برق شبکه برق ممنوع است کاربردهاي

بهینه سازي سیستم هاي درمانی و استخرهاي تجاري مستثنی هستند همچنین از اول اکتبر ، دولت در نظر دارد تعهدي را براي آزمایش و 

گرمایشی معرفی کند بر این اساس تمام مالکان ساختمان ها باید ظرف دو سال گرمایش گاز خود را بررسی کنند صاحبان ساختمان هاي بزرگ با

منبع حرارت مرکزي مبتنی بر گاز طبیعی باید حداکثر تعادل هیدرولیکی را انجام دهند این امر براي شرکت ها و ساختمان هاي عمومی از 1000 متر

مصرف انرژي ده گیگاوات ساعت یا بیشتر در سال مربع و ساختمان هاي مسکونی از شش واحد بیشتر اعمال می شود همچنین شرکت هایی با 

موظفند اقدامات کارآمدي مانند جایگزینی روشنایی با LED را انجام دهند دولت فدرال آلمان ،
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همچنین در حال حاضر در حال بررسی امنیت منبع تغذیه در یک تست استرس با چشم انداز زمستان آینده است بر این اساس ، دولت می خواهد

تصمیم بگیرد که آیا سه نیروگاه هسته اي باقیمانده که قرار است بر اساس طرح هاي از قبل برنامه ریزي شده در پایان سال تعطیل شوند ، باید

کمی بیشتر کار کنند یا خیر بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ، سه نیروگاه هسته اي آخر آلمان در 31 دسامبر سال جاري میالدي باید کار خود را

متوقف کند قطع تدریجی انرژي هسته اي ، که پس از فاجعه رآکتور هسته اي در فوکوشیماي ژاپن در سال 2011 در آلمان آغاز شد ، حاال می تواند

حداقل به طور موقت با توجه به جنگ در اوکراین روند معکوسی پیدا کند "کریستین لیندنر" ، وزیر دارایی فدرال آلمان هم اخیرا در این باره گفته

است : پیش بینی می کند که کمبود جدي برق وجود دارد ، که باید با کمک انرژي هسته اي نیز با آن مبارزه کرد وي تاکید کرد : برخی از شهرهاي

ما تاریک تر خواهند شد ، زیرا باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم اما در چنین شرایطی ، ما از گزینه هاي ایمن و سازگار با آب و هوا براي تولید

برق مانند انرژي هسته اي چشم پوشی می کنیم؟ این من را متقاعد نمی کند آلمانی ها انتظار دارند اوضاع اقتصادي بدتر شودافزایش مجدد نرخ

تورم در آلمان به مرز 8 درصدانتهاي پیام/
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گازهاي گلخانه اي و افزایش سطح آب دریا در سال 2021 رکورد انتشار 

 

گازهاي گلخانه اي کره زمین و افزایش سطح آب دریا در سال 2021 به رکورد گزارش دولت ایاالت متحده حاکی از آن است که میزان انباشت 

جدیدي رسیده است .

گازهاي گلخانه اي و افزایش سطح آب دریا نشان دهنده پیشروي بحران تغییرات اقلیمی با وجود به گزارش ایران اکونومیست ، رکورد انتشار 

گازهاي گلخانه اي است اداره ملی اقیانوسی و جوي ایاالت متحده اعالم کرد : داده هاي ارائه شده اقدامات انجام گرفته در کنترل و مهار انتشار 

در این گزارش ، شفاف و آشکار است شواهد علمی بیشتري بدست آمده که تغییرات اقلیمی با تاثیرات جهانی همراه است و نشانه اي از کند شدن

سوخت هاي فسیلی ناشی از گازهاي گلخانه اي به رغم کاهش انتشار  روند پیشروي آن وجود ندارد در این گزارش آمده است : افزایش سطح 

گازهاي گلخانه اي در اعمال محدودیت هاي ناشی از همه گیري کووید 19 است بنابر اعالم اداره ملی اقیانوسی و جوي ایاالت متحده ، غلظت 

اتمسفر در سال 2021 رقم 414 7 بخش در میلیون بوده که 2 3 بخش باالتر از سال 2020 است به گزارش فرانس 24 ، افزایش سطح دریا براي

دهمین سال متوالی در جهان ثبت شده و به رکورد جدید 97 میلی متر باالتر از میزان ثبت شده در سال 1993 رسیده است
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آیا عرضه انرژي در بورس به مصرف بهینه منجر می شود؟/گواهی انرژي؛ راه حلی براي
صرفه جویی

 

فصل تجارت دنیاي اقتصاد شکیبا خیرخواهان : به عقیده فعاالن صنایع ، خاموشی هاي تابستانه و کمبود گاز در کشور طی سال هاي اخیر ، عالوه بر

دیگر مشکالت اقتصادي در کشور ، لطمه بزرگی به تولید داخلی وارد کرده است.

فصل تجارت دنیاي اقتصاد شکیبا خیرخواهان : به عقیده فعاالن صنایع ، خاموشی هاي تابستانه و کمبود گاز در کشور طی سال هاي اخیر ، عالوه

بر دیگر مشکالت اقتصادي در کشور ، لطمه بزرگی به تولید داخلی وارد کرده است کاهش تولید و تاریکی منازل مسکونی سبب شد تا اهمیت

مصرفه بهینه انرژي بیش از هر زمان دیگري معلوم شود قانون گذار نیز با همکاري بورس انرژي ، طرحی را معرفی کرده است که به گفته مسووالن

جذابیت هاي بیشتري نسبت به برنامه هاي سابق صرفه جویی دارد ماه گذشته ، وزیر اقتصاد از تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفه جویی

اصالح الگوي مصرف باشد در خصوص نحوه و زمان اجراي این طرح ، انرژي در بورس خبر داد تا این طرح مشوقی براي حرکت در مسیر 

مصرف انرژي در کشور در صورت اجراي موفق سازوکار خرید و فروش انرژي ، خریداران و فروشندگان بالقوه این طرح و میزان صرفه جویی در 

انتشار گواهی انرژي با علی نقوي ، مدیرعامل بورس انرژي گفت وگویی تصویري در «اکوایران» صورت گرفته است در ابتداي تابستان ، احسان

مصرف انرژي خواهد بود ، خبر داد بهینه سازي  خاندوزي ، وزیر امور اقتصادي و دارایی ، از انتشار گواهی صرفه جویی که ابزاري تشویقی براي 

نقوي در این باره گفت ، گواهی صرفه جویی انرژي یکی از ابزارهاي جدید مالی است که به تازگی دستورالعمل معامالتی آن در شوراي عالی بورس

تصویب شده و در حال حاضر بورس انرژي آماده معامله این نوع گواهی هاست البته انجام این معامالت مستلزم این است که وزارت نیرو و وزارت

نفت درخواست هاي پذیرش این اوراق را به بورس انرژي ارسال کنند 

بهینه وي در مورد سازوکار اجراي طرح و اینکه در حال حاضر در چه مرحله اي قرار دارد توضیح داد ، از سال 1396 در چارچوب راه اندازي بازار 

محیط زیست ، یک ابزار مالی به نام گواهی صرفه جویی انرژي طراحی شد . در این چارچوب سرمایه گذاران در بخش مصرف انرژي و  سازي 

مصرف انرژي در حوزه گاز و برق سرمایه گذاري می کنند بعد از اینکه این سرمایه گذاري در کمیسیون صرفه هاي مختلف به منظور کاهش 

جویی انرژي به تصویب برسد ، به میزانی که صرفه جویی انرژي اتفاق بیفتد ، گواهی به این مصرف کنندگان تعلق خواهد گرفت و می توانند این

گواهی ها را مصرف کنند یا در بورس انرژي بفروشند در حال حاضر این طرح در حال اجرا به صورت مرحله به مرحله است 

نقوي در مورد اینکه اولویت اجراي طرح با چه مصرف کنندگانی است ، بیان کرد : طراحی اولیه طرح به صورتی بود که صنایع پرمصرف بتوانند در

این زمینه سرمایه گذاري کنند؛ زیرا اولویت ما صنایعی هستند که مصرف برق زیادي دارند؛ مانند صنایع کاشی ، سیمان و فوالد؛ ولی اولویت بندي

براساس وزارت نیرو و وزارت نفت نیست . درخواست ها به کمیسیون صرفه جویی انرژي فرستاده شده است و پس از بررسی در کمیسیون تصویب

می شود مساله دیگري که با شرکت ملی گاز نیز مرتبط است ، بحث هوشمند سازي کنتورهاست اگر کنتورهاي مشترکان خانگی هوشمند شوند ،

آنها نیز امکان حضور در طرح را خواهند داشت از لحاظ قانونی نیز در حال حاضر منعی براي اجراي این طرح وجود ندارد ما سال گذشته نیز

پیشنهادهایی را در این باره به کمیسیون اقتصادي دادیم تا امکان شرکت مشترکان خانگی نیز در بورس فراهم شود چارچوب پیشنهادي ما بر این

اساس بود که میزان صرفه جویی مشترکان تجمیع و به صورت یکجا در بورس عرضه شود در سمت خریدار نیز صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی که

متقاضی برق و گاز صرفه جویی شده هستند ،
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این میزان صرفه جویی شده را خریداري کنند البته اجراي این طرح مستلزم این است که وزارت نیرو کنتورهاي هوشمند را براي مشترکان خانگی

نصب کند تا بتوان محاسبات دقیقی در خصوص میزان انرژي صرفه جویی شده انجام داد در دوسال اخیر ، مشکل تامین برق در تابستان و تامین

گاز در زمستان جزو مسائل چالش برانگیز کشور بوده که لطمه بزرگی به صنایع و بخش نیروگاهی نیز وارد کرده است پرسشی که مطرح می شود ،

این است که با وجود ناترازي می توان به صرفه جویی صنایع براي فروش انرژي مازاد در بورس امید داشت؟ مدیرعامل بورس انرژي در این باره

مصرف انرژي در کشور ما بسیار باالست و بیشتر این مصرف هم در صنایع بزرگ اتفاق می افتد قاعدتا سرمایه گذاري و تغییر معتقد است ، الگوي 

مصرف گاز بهینه و این تفاوت در مصرف گاز و برق بگذارد و می توان امیدوار شد که تراز تولید و  انرژي می تواند تاثیر مثبتی بر بهینه شدن 

بهینه سازي این است که مردم نیز می توانند با استفاده از مصرف انرژي نسبت به سایر سیاست هاي  بورس فروخته شود یکی از مزایاي گواهی 

این ابزار از صرفه جویی در انرژي منتفع شوند ما در طرح هاي دیگر بیشتر روي مساله آموزش و فرهنگ سازي کار کردیم تا مصرف را کاهش

دهیم یا براي مثال ، نظام تعرفه اي را اجرا کردیم؛ یعنی براي پرمصرف ها هزینه انرژي را گران تر کردیم تا مصرف را کاهش دهند البته این

سیاست ها در چندسال اخیر جوابگو نبودند ولی به طرح گواهی انرژي بسیار خوش بین تر هستیم براي مثال ، اگر در منازل مسکونی از تکنولوژي

هاي جدید گرمایشی استفاده و دستگاه هاي جدید نصب شود ، در صرفه جویی تاثیر زیادي دارد و با استفاده از طرح گواهی انرژي این میزان صرفه

جویی شده به خود شخص تعلق می گیرد و می تواند از فروش آن سود ببرد همچنین اگر وزارت نفت مجوز صادرات انرژي هاي صرفه جویی شده

را به ما بدهد ، با توجه به اینکه تفاوت قیمت گاز داخلی و صادراتی مقدار قابل توجهی است ، قطعا انگیزه زیادي براي صنایع و خانوارها ایجاد می

شود تا در اجراي این طرح همکاري کنند همچنین این افراد خود عرضه کننده گواهی انرژي بدون دخالت دولت خواهند بود در واقع در گذشته دولت

مصرف انرژي دخالت داشت؛ اما تالش شد در مدل جدید نقش دولت را کمرنگ تر کنیم و به بخش خصوصی فضاي خود در بحث صرفه جویی 

بیشتري براي عمل بدهیم براي مثال یک شرکت خصوصی می تواند بخشی از منازل مسکونی را (به عنوان مثال یک شهر کوچک را) مجهز به

دستگاه هاي گرمایشی با تکنولوژي روز کند که مصرف کمتري دارند و در ازاي این خدمت ، گواهی انرژي صرفه جویی شده این منازل مسکونی در

مصرف انرژي نیز صرفه جویی خواهد یک دوره معین متعلق به این شرکت شود مشخص است که هردو طرف در این طرح سود خواهند برد و در 

مصرف انرژي خیلی بهتر و با دقت بیشتري اتفاق می افتد به نظر می رسد این طرح دو شد اگر به بخش خصوصی میدان دهیم ، صرفه جویی در 

بخش دارد مدل اول مربوط به تامین مالی صرفه جویی انرژي و بخش دوم در مورد ایجاد انگیزه براي صنایع و خانوارها براي صرفه جویی در

مصرف انرژي است نقوي در این باره می گوید ، گواهی صرفه جویی انرژي دو نوع است در قدم اول ، گواهی صرفه جویی محقق شده را داریم

مصرف انرژي به میزانی که مصرف کننده صرفه جویی کرده است ، به آن شخص گواهی تعلق خواهد گرفت در که در صورت صرفه جویی در 

مدل دوم ، گواهی صرفه جویی تامین مالی را داریم که متقاضی پس از اعالم نیاز انرژي به کمیسیون صرفه جویی انرژي و تامین ضمانت هاي الزم

، گواهی هاي عرضه شده از طرف کم مصرف ها را در بورس کاال خریداري می کند وي در مورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا میزان صرفه جویی شده

در بخش برق و گاز تجمیع خواهد شد یا سازوکار این دو بخش متفاوت خواهد بود ، عنوان کرد : در حال حاضر گواهی صرفه جویی براي برق و گاز

را داریم طبیعتا به دلیل نرخ گذاري متفاوت گاز ، جذابیت این انرژي بسیار زیاد است؛
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بنزین نیز اجرا شوند دولت در سال هاي گذشته طرحی حامل هاي انرژي همچون  ولی این گواهی ها قابلیت این را دارند که در مورد سایر 

بنزین را در دو جزیره اجرا کرد که متوقف شد در این طرح بورس نیز نقشی نداشت  درباره 

بنزین نقوي در مورد اینکه آیا معنی این حرف این است که در حال حاضر بورس انرژي در صورت صدور مجوز از سمت دولت آمادگی فروش 

صرفه جویی شده توسط شهروندان را در بورس دارد ، توضیح داد : در طرح قبلی بورس انرژي پیشنهاد داد که وزارت نفت و شرکت هاي تابع تعهد

بنزین تعلق بگیرد؛ ولی در مدل مدنظر بیشتر قرار بود اعتبارها مبادله شوند ، نه خود کاال که در نهایت به صرفه جویی بدهند که به دارنده گواهی ، 

قابل توجهی منجر نمی شد .  

به همین دلیل نیز این طرح در بورس کاال قابلیت معامالتی نداشت؛ ولی طرحی که االن مطرح و براي خودروهاي فرسوده پیشنهاد شده به این

بنزین صورت است که اگر فردي خودروي فرسوده خود را اسقاط کند ، به ازاي یک دوره زمانی از زمان اسقاط خودرو معادل تفاوت میزان مصرف 

بنزین یا گازوئیل به این شخص تعلق خواهد گرفت که می تواند آن را در خودروي فرسوده و خودروي نو که خریداري کند ، گواهی صرفه جویی 

بازار عرضه کند . در واقع با سازوکار تشویقی بخشی از خودروهاي اسقاطی را از چرخه خارج و با خودروهایی با تکنولوژي جدیدتر جایگزین می کنیم

بنزین و گازوئیل است همچنین با استقبال وزارت نفت نیز مواجه شد؛ گرچه این طرح جنبه هاي دیگري هم دارد یک بخش آن مربوط به مصرف 

هنوز باید در هیات وزیران و وزارت صمت بررسی شود بخش خصوصی از گذشته تاکنون در حوزه انرژي نقش کمرنگی داشته و واردات یا صادرات

انرژي برعهده سازمان هاي دولتی بوده است نقوي معتقد است که با اجراي این طرح فعالیت بخش خصوصی در این حیطه افزایش پیدا خواهد کرد

و می توان از پتانسیل سرمایه گذاران خصوصی نیز استفاده کرد وي می گوید : در بورس کاال و زیرمجموعه آن یعنی بورس انرژي این قابلیت وجود

دارد که عرضه کاالهاي وارداتی انجام شود 

در خردادماه سال گذشته نیز آیین نامه عرضه گاز طبیعی در بورس به تصویب هیات اجرایی رسید و ظرفیت اینکه گاز وارداتی در بورس عرضه شود

فراهم شد؛ در نتیجه به لحاظ فنی و بوروکراسی مانع به خصوصی وجود ندارد و اگر دولت این موضوع را تصویب کند ، بخش خصوصی یا خود دولت

می تواند گاز را وارد و در بورس انرژي عرضه کنند . در سمت تقاضا نیز پاالیشگاه ها و شرکت هاي پتروشیمی که باالي 10میلیون مترمکعب گاز

مصرف می کنند ، می توانند به اندازه نیاز خود گاز عرضه شده را از بورس انرژي خریداري کنند در این سازوکار نیز شرکت گاز ایران صرفا باید

هزینه هاي توزیع و انتقال گاز را طبق آیین نامه ها دریافت کند بررسی و مطالعه راه اندازي بازار گاز توسط بورس انرژي انجام شده و به طور کامل

این آمادگی وجود دارد که بازار گاز ایران راه اندازي شود سال گذشته نیز در جریان بررسی این دستورالعمل مطرح شد که با حفظ تراز گاز و برق

کشور ، نیروگاه ها مجوز واردات گاز و صادرات برق را دریافت کنند ولی نمایندگان وقت وزارت نیرو با توجه به اینکه انحصار صادرات برق را فقط

متعلق به وزارت نیرو می دانستند ، طی جلسات به جد مخالفت کرده و اجازه تصویب این بند را ندادند در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد و بخش

خصوصی نیز آمادگی واردات گاز را دارد و هنگام عرضه در بورس انرژي نیز همکار ي هاي الزم با این بخش خواهد شد حتی زیرساخت این طرح

نیز اجرا شده و اگر شرکت ملی گاز ایران همکاري کند ، این آمادگی وجود دارد تا معامالت گاز وارداتی و همچنین گازي که به صنایع عرضه می

شود ، در بورس انرژي انجام شود مدیرعامل بروس انرژي در خصوص زمان اجراي طرح گواهی صرفه جویی انرژي نیز توضیحاتی داد سه طرح

مربوط به گواهی صرفه جویی انرژي تاکنون در کمیسیون صرفه جویی انرژي به تصویب رسیده اند؛ ولی هنوز قراردادها و سازوکارهایی وجود دارد

که باید توسط ساترا ،
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توانیر و معاونت علمی رئیس جمهور امضا شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود در حال حاضر نمی توانیم زمان دقیقی براي اجرا طرح

اعالم کنیم 

همچنین در سال گذشته قرار بود 2500میلیارد تومان مطالبات نیرو گاه هاي تجدید پذیر از دولت در چارچوب گواهی صرفه جویی انرژي پرداخت

شود که متاسفانه به رغم پیگیري هاي زیاد انجام نشد و در سال جاري طبق تبصره «14» بودجه قرار شد این مطالبات به صورت نقدي به این

بخش پرداخت شود؛ اما نتوانستیم از ظرفیت هاي گواهی انرژي در این زمینه استفاده کنیم . باید نگاه دولت به بحث صرفه جویی عوض شود 

ما سال ها تجربه دخالت مستقیم دولت را در این زمینه داشته ایم؛ ولی باید بپذیریم که گواهی انرژي ظرفیت تازه اي است که باعث ورود بخش

خصوصی به این حوزه می شود و امیدواریم که در مجموعه وزارت نفت و شرکت هاي تابع این سازمان و همچنین وزارت نیرو و در زیرمجموعه آن

توانیر با انعطاف بیشتري مواجه شده و اشتیاق این ارگان ها در جهت تسهیل امر و تشویق مصرف کننده به صرفه جویی بیشتر شود . از سال 1396

تاکنون حدود پنج سال گذشته است؛ ولی به نظر من در سمت دولت به خصوص وزارت نیرو و وزارت نفت همکاري و اشتیاقی براي اجراي این طرح

دیده نشده است این احتمال وجود دارد که سازمان ها بخواهند برتري خود را حفظ کنند و همچنان در رأس امور قرار داشته باشند؛ اما اگر واقعا به

دنبال افزایش بهره وري و صرفه جویی انرژي در کشور هستیم ، باید تغییر دیدگاهی در این زمینه از سمت این ارگان ها رخ دهد خود شرکت ملی

گاز ایران در دولت قبل گزارش هایی تهیه کرده بود و اشتیاق زیادي براي اجراي این طرح وجود داشت؛ ولی متاسفانه این انگیزه کمتر شد همچنین

از سمت وزارت نیرو استقبال کمتر را شاهد هستیم؛ چرا که بخشی از بدنه کارشناسی این وزارتخانه معتقدند صرفه جویی را بیشتر می توان در حوزه

سوخت انجام داد و مصرف برق ظرفیت زیادي در مورد صرفه جویی ندارد که این مساله قابل بحث است و باید تحقیق و حقیقت ماجرا روشن

شود در وزارت نفت هم تمایل ها کمی کاهش یافته است؛ ولی جلساتی را با مشاوران این وزارتخانه داشتیم و امیدواریم هرچه سریع تر طرز برخورد

و نگاه ها عوض و این طرح با موفقیت اجرا شود
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گواهی انرژي؛ راه حلی براي صرفه جویی

 

دنیاي اقتصاد شکیبا خیرخواهان : به عقیده فعاالن صنایع ، خاموشی هاي تابستانه و کمبود گاز در کشور طی سال هاي اخیر ، عالوه بر دیگر مشکالت

اقتصادي در کشور ، لطمه بزرگی به تولید داخلی وارد کرده است . کاهش تولید و تاریکی منازل مسکونی سبب شد تا اهمیت مصرفه بهینه انرژي بیش از

هر زمان دیگري معلوم شود قانون گذار نیز با همکاري بورس انرژي ، طرحی را معرفی کرده است که به گفته مسووالن جذابیت هاي بیشتري نسبت به

برنامه هاي سابق صرفه جویی دارد

 

آیا عرضه انرژي در بورس به مصرف بهینه منجر می شود؟ گواهی انرژي؛ راه حلی براي صرفه جویی شماره روزنامه : 5537 تاریخ چاپ :

1401/06/10 شماره خبر : 3895503 بزرگنمایی متن خبر دنیاي اقتصاد شکیبا خیرخواهان : به عقیده فعاالن صنایع ، خاموشی هاي تابستانه و

کمبود گاز در کشور طی سال هاي اخیر ، عالوه بر دیگر مشکالت اقتصادي در کشور ، لطمه بزرگی به تولید داخلی وارد کرده است . کاهش تولید و

تاریکی منازل مسکونی سبب شد تا اهمیت مصرفه بهینه انرژي بیش از هر زمان دیگري معلوم شود قانون گذار نیز با همکاري بورس انرژي ،

طرحی را معرفی کرده است که به گفته مسووالن جذابیت هاي بیشتري نسبت به برنامه هاي سابق صرفه جویی دارد ماه گذشته ، وزیر اقتصاد از

اصالح الگوي مصرف باشد در تصویب دستورالعمل انتشار گواهی صرفه جویی انرژي در بورس خبر داد تا این طرح مشوقی براي حرکت در مسیر 

مصرف خصوص نحوه و زمان اجراي این طرح ، سازوکار خرید و فروش انرژي ، خریداران و فروشندگان بالقوه این طرح و میزان صرفه جویی در 

انرژي در کشور در صورت اجراي موفق انتشار گواهی انرژي با علی نقوي ، مدیرعامل بورس انرژي گفت وگویی تصویري در «اکوایران» صورت

بهینه گرفته است در ابتداي تابستان ، احسان خاندوزي ، وزیر امور اقتصادي و دارایی ، از انتشار گواهی صرفه جویی که ابزاري تشویقی براي 

مصرف انرژي خواهد بود ، خبر داد نقوي در این باره گفت ، گواهی صرفه جویی انرژي یکی از ابزارهاي جدید مالی است که به تازگی سازي 

دستورالعمل معامالتی آن در شوراي عالی بورس تصویب شده و در حال حاضر بورس انرژي آماده معامله این نوع گواهی هاست البته انجام این

معامالت مستلزم این است که وزارت نیرو و وزارت نفت درخواست هاي پذیرش این اوراق را به بورس انرژي ارسال کنند 

بهینه وي در مورد سازوکار اجراي طرح و اینکه در حال حاضر در چه مرحله اي قرار دارد توضیح داد ، از سال 1396 در چارچوب راه اندازي بازار 

محیط زیست ، یک ابزار مالی به نام گواهی صرفه جویی انرژي طراحی شد . در این چارچوب سرمایه گذاران در بخش مصرف انرژي و  سازي 

مصرف انرژي در حوزه گاز و برق سرمایه گذاري می کنند بعد از اینکه این سرمایه گذاري در کمیسیون صرفه هاي مختلف به منظور کاهش 

جویی انرژي به تصویب برسد ، به میزانی که صرفه جویی انرژي اتفاق بیفتد ، گواهی به این مصرف کنندگان تعلق خواهد گرفت و می توانند این

گواهی ها را مصرف کنند یا در بورس انرژي بفروشند در حال حاضر این طرح در حال اجرا به صورت مرحله به مرحله است 

نقوي در مورد اینکه اولویت اجراي طرح با چه مصرف کنندگانی است ، بیان کرد : طراحی اولیه طرح به صورتی بود که صنایع پرمصرف بتوانند در

این زمینه سرمایه گذاري کنند؛ زیرا اولویت ما صنایعی هستند که مصرف برق زیادي دارند؛ مانند صنایع کاشی ، سیمان و فوالد؛ ولی اولویت بندي

براساس وزارت نیرو و وزارت نفت نیست . درخواست ها به کمیسیون صرفه جویی انرژي فرستاده شده است و پس از بررسی در کمیسیون تصویب

می شود مساله دیگري که با شرکت ملی گاز نیز مرتبط است ، بحث هوشمند سازي کنتورهاست اگر کنتورهاي مشترکان خانگی هوشمند شوند ،
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آنها نیز امکان حضور در طرح را خواهند داشت از لحاظ قانونی نیز در حال حاضر منعی براي اجراي این طرح وجود ندارد ما سال گذشته نیز

پیشنهادهایی را در این باره به کمیسیون اقتصادي دادیم تا امکان شرکت مشترکان خانگی نیز در بورس فراهم شود چارچوب پیشنهادي ما بر این

اساس بود که میزان صرفه جویی مشترکان تجمیع و به صورت یکجا در بورس عرضه شود در سمت خریدار نیز صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی که

متقاضی برق و گاز صرفه جویی شده هستند ، این میزان صرفه جویی شده را خریداري کنند البته اجراي این طرح مستلزم این است که وزارت نیرو

کنتورهاي هوشمند را براي مشترکان خانگی نصب کند تا بتوان محاسبات دقیقی در خصوص میزان انرژي صرفه جویی شده انجام داد در دوسال

اخیر ، مشکل تامین برق در تابستان و تامین گاز در زمستان جزو مسائل چالش برانگیز کشور بوده که لطمه بزرگی به صنایع و بخش نیروگاهی نیز

وارد کرده است پرسشی که مطرح می شود ، این است که با وجود ناترازي می توان به صرفه جویی صنایع براي فروش انرژي مازاد در بورس امید

مصرف انرژي در کشور ما بسیار باالست و بیشتر این مصرف هم در صنایع بزرگ داشت؟ مدیرعامل بورس انرژي در این باره معتقد است ، الگوي 

مصرف گاز و برق بگذارد و می توان امیدوار شد که تراز اتفاق می افتد قاعدتا سرمایه گذاري و تغییر انرژي می تواند تاثیر مثبتی بر بهینه شدن 

بهینه سازي مصرف انرژي نسبت به سایر سیاست هاي  مصرف گاز بهینه و این تفاوت در بورس فروخته شود یکی از مزایاي گواهی  تولید و 

این است که مردم نیز می توانند با استفاده از این ابزار از صرفه جویی در انرژي منتفع شوند ما در طرح هاي دیگر بیشتر روي مساله آموزش و

فرهنگ سازي کار کردیم تا مصرف را کاهش دهیم یا براي مثال ، نظام تعرفه اي را اجرا کردیم؛ یعنی براي پرمصرف ها هزینه انرژي را گران تر

کردیم تا مصرف را کاهش دهند البته این سیاست ها در چندسال اخیر جوابگو نبودند ولی به طرح گواهی انرژي بسیار خوش بین تر هستیم براي

مثال ، اگر در منازل مسکونی از تکنولوژي هاي جدید گرمایشی استفاده و دستگاه هاي جدید نصب شود ، در صرفه جویی تاثیر زیادي دارد و با

استفاده از طرح گواهی انرژي این میزان صرفه جویی شده به خود شخص تعلق می گیرد و می تواند از فروش آن سود ببرد همچنین اگر وزارت نفت

مجوز صادرات انرژي هاي صرفه جویی شده را به ما بدهد ، با توجه به اینکه تفاوت قیمت گاز داخلی و صادراتی مقدار قابل توجهی است ، قطعا

انگیزه زیادي براي صنایع و خانوارها ایجاد می شود تا در اجراي این طرح همکاري کنند همچنین این افراد خود عرضه کننده گواهی انرژي بدون

مصرف انرژي دخالت داشت؛ اما تالش شد در مدل جدید نقش دولت دخالت دولت خواهند بود در واقع در گذشته دولت خود در بحث صرفه جویی 

را کمرنگ تر کنیم و به بخش خصوصی فضاي بیشتري براي عمل بدهیم براي مثال یک شرکت خصوصی می تواند بخشی از منازل مسکونی را

(به عنوان مثال یک شهر کوچک را) مجهز به دستگاه هاي گرمایشی با تکنولوژي روز کند که مصرف کمتري دارند و در ازاي این خدمت ، گواهی

انرژي صرفه جویی شده این منازل مسکونی در یک دوره معین متعلق به این شرکت شود مشخص است که هردو طرف در این طرح سود خواهند

مصرف انرژي خیلی بهتر و با دقت مصرف انرژي نیز صرفه جویی خواهد شد اگر به بخش خصوصی میدان دهیم ، صرفه جویی در  برد و در 

بیشتري اتفاق می افتد به نظر می رسد این طرح دو بخش دارد مدل اول مربوط به تامین مالی صرفه جویی انرژي و بخش دوم در مورد ایجاد

مصرف انرژي است نقوي در این باره می گوید ، گواهی صرفه جویی انرژي دو نوع است در انگیزه براي صنایع و خانوارها براي صرفه جویی در 

مصرف انرژي به میزانی که مصرف کننده صرفه جویی کرده قدم اول ، گواهی صرفه جویی محقق شده را داریم که در صورت صرفه جویی در 

است ، به آن شخص گواهی تعلق خواهد گرفت در مدل دوم ، گواهی صرفه جویی تامین مالی را داریم که متقاضی پس از اعالم نیاز انرژي به

کمیسیون صرفه جویی انرژي و تامین ضمانت هاي الزم ، گواهی هاي عرضه شده از طرف کم مصرف ها را در بورس کاال خریداري می کند وي

در مورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا میزان صرفه جویی شده در بخش برق و گاز تجمیع خواهد شد یا سازوکار این دو بخش متفاوت خواهد بود ،
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عنوان کرد : در حال حاضر گواهی صرفه جویی براي برق و گاز را داریم طبیعتا به دلیل نرخ گذاري متفاوت گاز ، جذابیت این انرژي بسیار زیاد

بنزین نیز اجرا شوند دولت در سال هاي گذشته حامل هاي انرژي همچون  است؛ ولی این گواهی ها قابلیت این را دارند که در مورد سایر 

بنزین را در دو جزیره اجرا کرد که متوقف شد در این طرح بورس نیز نقشی نداشت  طرحی درباره 

بنزین نقوي در مورد اینکه آیا معنی این حرف این است که در حال حاضر بورس انرژي در صورت صدور مجوز از سمت دولت آمادگی فروش 

صرفه جویی شده توسط شهروندان را در بورس دارد ، توضیح داد : در طرح قبلی بورس انرژي پیشنهاد داد که وزارت نفت و شرکت هاي تابع تعهد

بنزین تعلق بگیرد؛ ولی در مدل مدنظر بیشتر قرار بود اعتبارها مبادله شوند ، نه خود کاال که در نهایت به صرفه جویی بدهند که به دارنده گواهی ، 

قابل توجهی منجر نمی شد .  

به همین دلیل نیز این طرح در بورس کاال قابلیت معامالتی نداشت؛ ولی طرحی که االن مطرح و براي خودروهاي فرسوده پیشنهاد شده به این

بنزین صورت است که اگر فردي خودروي فرسوده خود را اسقاط کند ، به ازاي یک دوره زمانی از زمان اسقاط خودرو معادل تفاوت میزان مصرف 

بنزین یا گازوئیل به این شخص تعلق خواهد گرفت که می تواند آن را در خودروي فرسوده و خودروي نو که خریداري کند ، گواهی صرفه جویی 

بازار عرضه کند . در واقع با سازوکار تشویقی بخشی از خودروهاي اسقاطی را از چرخه خارج و با خودروهایی با تکنولوژي جدیدتر جایگزین می کنیم

بنزین و گازوئیل است همچنین با استقبال وزارت نفت نیز مواجه شد؛ گرچه این طرح جنبه هاي دیگري هم دارد یک بخش آن مربوط به مصرف 

هنوز باید در هیات وزیران و وزارت صمت بررسی شود بخش خصوصی از گذشته تاکنون در حوزه انرژي نقش کمرنگی داشته و واردات یا صادرات

انرژي برعهده سازمان هاي دولتی بوده است نقوي معتقد است که با اجراي این طرح فعالیت بخش خصوصی در این حیطه افزایش پیدا خواهد کرد

و می توان از پتانسیل سرمایه گذاران خصوصی نیز استفاده کرد وي می گوید : در بورس کاال و زیرمجموعه آن یعنی بورس انرژي این قابلیت وجود

دارد که عرضه کاالهاي وارداتی انجام شود 

در خردادماه سال گذشته نیز آیین نامه عرضه گاز طبیعی در بورس به تصویب هیات اجرایی رسید و ظرفیت اینکه گاز وارداتی در بورس عرضه شود

فراهم شد؛ در نتیجه به لحاظ فنی و بوروکراسی مانع به خصوصی وجود ندارد و اگر دولت این موضوع را تصویب کند ، بخش خصوصی یا خود دولت

می تواند گاز را وارد و در بورس انرژي عرضه کنند . در سمت تقاضا نیز پاالیشگاه ها و شرکت هاي پتروشیمی که باالي 10میلیون مترمکعب گاز

مصرف می کنند ، می توانند به اندازه نیاز خود گاز عرضه شده را از بورس انرژي خریداري کنند در این سازوکار نیز شرکت گاز ایران صرفا باید

هزینه هاي توزیع و انتقال گاز را طبق آیین نامه ها دریافت کند بررسی و مطالعه راه اندازي بازار گاز توسط بورس انرژي انجام شده و به طور کامل

این آمادگی وجود دارد که بازار گاز ایران راه اندازي شود سال گذشته نیز در جریان بررسی این دستورالعمل مطرح شد که با حفظ تراز گاز و برق

کشور ، نیروگاه ها مجوز واردات گاز و صادرات برق را دریافت کنند ولی نمایندگان وقت وزارت نیرو با توجه به اینکه انحصار صادرات برق را فقط

متعلق به وزارت نیرو می دانستند ، طی جلسات به جد مخالفت کرده و اجازه تصویب این بند را ندادند در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد و بخش

خصوصی نیز آمادگی واردات گاز را دارد و هنگام عرضه در بورس انرژي نیز همکار ي هاي الزم با این بخش خواهد شد حتی زیرساخت این طرح

نیز اجرا شده و اگر شرکت ملی گاز ایران همکاري کند ، این آمادگی وجود دارد تا معامالت گاز وارداتی و همچنین گازي که به صنایع عرضه می

شود ، در بورس انرژي انجام شود مدیرعامل بروس انرژي در خصوص زمان اجراي طرح گواهی صرفه جویی انرژي نیز توضیحاتی داد سه طرح

مربوط به گواهی صرفه جویی انرژي تاکنون در کمیسیون صرفه جویی انرژي به تصویب رسیده اند؛ ولی هنوز قراردادها و سازوکارهایی وجود دارد

که باید توسط ساترا ،
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توانیر و معاونت علمی رئیس جمهور امضا شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود در حال حاضر نمی توانیم زمان دقیقی براي اجرا طرح

اعالم کنیم 

همچنین در سال گذشته قرار بود 2500میلیارد تومان مطالبات نیرو گاه هاي تجدید پذیر از دولت در چارچوب گواهی صرفه جویی انرژي پرداخت

شود که متاسفانه به رغم پیگیري هاي زیاد انجام نشد و در سال جاري طبق تبصره «14» بودجه قرار شد این مطالبات به صورت نقدي به این

بخش پرداخت شود؛ اما نتوانستیم از ظرفیت هاي گواهی انرژي در این زمینه استفاده کنیم . باید نگاه دولت به بحث صرفه جویی عوض شود 

ما سال ها تجربه دخالت مستقیم دولت را در این زمینه داشته ایم؛ ولی باید بپذیریم که گواهی انرژي ظرفیت تازه اي است که باعث ورود بخش

خصوصی به این حوزه می شود و امیدواریم که در مجموعه وزارت نفت و شرکت هاي تابع این سازمان و همچنین وزارت نیرو و در زیرمجموعه آن

توانیر با انعطاف بیشتري مواجه شده و اشتیاق این ارگان ها در جهت تسهیل امر و تشویق مصرف کننده به صرفه جویی بیشتر شود . از سال 1396

تاکنون حدود پنج سال گذشته است؛ ولی به نظر من در سمت دولت به خصوص وزارت نیرو و وزارت نفت همکاري و اشتیاقی براي اجراي این طرح

دیده نشده است این احتمال وجود دارد که سازمان ها بخواهند برتري خود را حفظ کنند و همچنان در رأس امور قرار داشته باشند؛ اما اگر واقعا به

دنبال افزایش بهره وري و صرفه جویی انرژي در کشور هستیم ، باید تغییر دیدگاهی در این زمینه از سمت این ارگان ها رخ دهد خود شرکت ملی

گاز ایران در دولت قبل گزارش هایی تهیه کرده بود و اشتیاق زیادي براي اجراي این طرح وجود داشت؛ ولی متاسفانه این انگیزه کمتر شد همچنین

از سمت وزارت نیرو استقبال کمتر را شاهد هستیم؛ چرا که بخشی از بدنه کارشناسی این وزارتخانه معتقدند صرفه جویی را بیشتر می توان در حوزه

سوخت انجام داد و مصرف برق ظرفیت زیادي در مورد صرفه جویی ندارد که این مساله قابل بحث است و باید تحقیق و حقیقت ماجرا روشن

شود در وزارت نفت هم تمایل ها کمی کاهش یافته است؛ ولی جلساتی را با مشاوران این وزارتخانه داشتیم و امیدواریم هرچه سریع تر طرز برخورد

و نگاه ها عوض و این طرح با موفقیت اجرا شود 

سوخت سخنگوي سازمان انرژي اتمی اخبار مرتبط محبوب ترین سیستم هاي پرداخت آنالین سهم صفر تجدید پذیرها از صرفه جویی مصرف 

خبر داد : راه اندازي و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ توافق اتحادیه اروپا براي کاهش داوطلبانه 15 درصدي تقاضاي گاز فروش گاز مازاد در

بورس انرژي از طریق صرفه جویی؟ این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند انرژي سیمان صرفه جویی قانون گاز.
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معاون وزیر نفت : /کسري گاز در زمستان به 190 میلیون مترمکعب کاهش می یابد

 

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تالش کردیم تا 3 ماه آینده 45 میلیون مترمکعب بیش از پارسال گاز تولید کنیم ، گفت : کسري گاز در زمستان امسال از

220 میلیون مترمکعب به 190 میلیون مترمکعب کاهش می یابد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت نفت ، هوشنگ فالحتیان در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» به مناسبت هفته دولت اظهار کرد : مردم در

مصرف گاز داشتند تا گرفتار قطعی گاز نشویم تعرفه ها را با در نظر گرفتن تاب آوري اقتصاد خانوارها زمستان سال گذشته همکاري خوبی در 

مصرف گاز قرار دارند و بسیار پرمصرفند باید قیمت تمام شده گاز تعیین کردیم معاون برنامه ریزي وزیر نفت افزود : مشترکانی که در پله دوازدهم 

را بپردازند فالحتیان گفت : تالش کردیم تا سه ماه آینده 45 میلیون مترمکعب بیش از پارسال گاز تولید کنیم کسري گاز در زمستان امسال از 220

میلیون متر مکعب به 190 میلیون مترمکعب کاهش می یابد وي اظهار کرد : میزان صادرات میعانات گازي را از کمتر از 10 هزار بشکه در روز به

بیش از 200 هزار بشکه رساندیم
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بحران جهانی انرژي؛ قاره سبز در انتظار زمستان سخت

 

تهران ایرنا چالش تامین انرژي در اروپا به دلیل سیاست هاي غلط رهبران این قاره در اعمال تحریم هاي همه جانبه علیه روسیه ، به بحرانی براي

شهروندان قاره سبز در آستانه فصلی سرد تبدیل شده و آنها را نگران آینده و زمستان سخت پیش رو کرده است .

به گزارش ایرنا ، قیمت برق به عنوان مهمترین مولفه در حوزه انرژي ، همچنان به رکوردشکنی در قاره اروپا ادامه می دهد و نگرانی ها درباره

دسترسی به انرژي و گرمایش را افزایش داده است براي مثال مردم لهستان در بحبوحه نگرانی ها از کمبود انرژي و افزایش قیمت ها در سراسر

سوخت زمستان پیش رو می کشند در همین پیوند رئیس اروپا ، به مدت چند روز با خوابیدن در خودروهاي خود انتظار خرید زغال سنگ را براي 

سابق شرکت نفت و گاز لهستان اعالم کرده که افزایش بهاي گاز طبیعی ممکن است شرکت هاي کوچکتر انرژي را در این کشور به سوي

ورشکستگی و تعطیلی سوق دهد پیوتر ووزنیاك تاکید دارد که چالش مورد اشاره از این واقعیت ریشه می گیرد که شرکت هاي انرژي ، گاز را در

بازار نقدي اروپا خریداري می کنند که قیمت هاي آن طی ماه ها افزایش داشته است وي هشدار داد : قیمت هایی که شرکت ها باید در بازار نقدي

پرداخت کنند ، در روزهاي آینده افزایش خواهد یافت و این تهدید جدي وجود دارد که شرکت ها پول کافی براي پرداخت وثیقه نخواهند داشت و از

این رو چنین شرکتی مجبور می شود از مناقصه انصراف دهد وي افزود : اگر این شرکت ها جایی براي خرید گاز نداشته باشند ، نمی توانند آن را به

مشتري نهایی بفروشند ، در نتیجه شرکت هاي انفرادي رو به ورشکستگی می روند پیشتر نیز گزارش شده بود که شرکت نفت و گاز لهستان پس از

خودداري از پرداخت پول گاز روسیه به روبل ، به طور فعاالنه براي خرید در بازار نقدي وام می گیرد و طی چند ماه گذشته ، این شرکت چهار

قرارداد وام با موسسات مالی مختلف به ارزش چند میلیارد یورو منعقد کرده است 

گاز روسیه گرانتر می شود از طرف دیگر دیمیتري مدودف معاون رئیس شوراي امنیت روسیه دوشنبه هفته جاري اعالم کرد که به دنبال افزایش

قیمت گاز به سه هزار و 500 یورو در هر هزار متر مکعب ، ناچاریم قیمت پیش بینی شده را تا پایان سال 2022 به پنج هزار یورو افزایش دهیم؛

موضوعی که نگرانی ها در این حوزه را دامن زد . تارنماي اقصادي بیزینس اینسایدر نیز یکشنبه هفته جاري در گزارشی به تشریح شرایط حاکم بر

حوزه انرژي اروپا پرداخت و نوشت : نرخ معامالت پایه گاز در بازار اروپا (Dutch TTF futures) در حال حاضر 1200 درصد باالتر از نرخ

میانگین در دهه پیشین است در گزارش این وبگاه خبري آمریکایی به نقل از تحلیلگران بانک سرمایه گذاري سوئیسی یو بی اس آمده است : با

توجه به ادامه روند افزایش چشمگیر بهاي انرژي که بر فشار اقتصادي به بخش هاي مختلف جوامع می افزاید ، اکنون وقوع یک رکود اقتصادي

فنی در حوزه یورو پیش بینی می شود اقتصاددانان یو بی اس هشدار دادند : در شرایطی که بحران انرژي به جیره بندي گاز منجر شود ، دورنماي

اقتصادي از این نیز وخیم تر خواهد بود در همین ارتباط شرکت انرژي فرانسه نیز روز سه شنبه اعالم کرد که از امروز شرکت روسی گازپروم کاهش

(Engie) میزان گاز تحویلی را که به شکل فوري اعمال می شود ، اطالع داده است خبرگزاري فرانسه با انتشار این خبر ، نوشت : شرکت انژي

اعالم کرده بود به دلیل نبود توافق میان طرف ها در اجراي قرارداد ، تحویل گاز به سرعت کاهش خواهد یافت 

صنایع اروپا در آستانه فروپاشی نشریه فارین پالسی نیز در گزارشی به تبیین شرایط حاکم بر اروپا پرداخت و نوشت : بزرگترین مشکل ، افزایش بهاي

گاز طبیعی است که در سرتاسر قاره اروپا ویرانی به بار آورده ، تورم را افزایش داده ، صنایع را از پاي درآورده و باعث شده است مردم عادي وقتی

قبض ها را می بینند ، به خود بلرزند . بر اساس این گزارش ،
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قیمت گاز طبیعی اروپا در حال حاضر حدود 10 برابر بیش از متوسط قیمت آن در دهه گذشته و تقریبا 10 برابر گرانتر از آمریکاست الکس مونتون

کارشناس بازارهاي جهانی گاز در شرکت انرژي راپیدان می گوید گاز طبیعی اروپا به حدي گران است که گویی 500 دالر براي یک بشکه نفت

پرداخت شود وي افزود : ما با قیمت هاي نجومی گاز روبه رو هستیم و فقط چند ماه تا زمانی که تقاضاي گاز در زمستان به اوج می رسد ، فاصله

داریم همچنین واقعا مشخص نیست که آیا گاز کافی براي تامین نیاز در فصل زمستان وجود دارد یا نه به گفته مونتون ، بدون عرضه گاز روسیه در

زمستان ، کشورهاي اروپایی مجبور خواهند بود به واردات گاز طبیعی مایع متکی باشند اما مشکل این است که آسیا به عنوان بازار بزرگتر گاز طبیعی

مایع در حال رقابت است ، بدان معنا که قیمت ها همواره باالتر از گاز قدیمی از شرق خواهد بود جمیع این شرایط موجب شده است که با نزدیک

حامل هاي انرژي ، وزراي انرژي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 9 سپتامبر در بروکسل گفتگوهاي فوري شدن به فصل زمستان و افزایش قیمت 

برگزار کنند فرانسه دست به دامن الجزایر البته شرایط سخت تامین انرژي مختص کشورهاي ضعیف قاره سبز نمی شود و پرچمداران تروئیکاي

اروپایی نیز با چالش هاي متعدد و حتی عمیق تري در این زمینه روبرو هستند در همین ارتباط می توان به فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ

سوخت چوب افزایش سوخت و بحران انرژي در اروپا ، تمایل مردم این کشور به استفاده از شومینه با  اروپا اشاره کرد که به دنبال گران شدن 

پیدا کرده است 

سوخت و گرمایش فرانسه ، خبرگزاري آناتولی با استناد به گزارش رسانه هاي فرانسوي به نقل از بیانیه صادر شده از اتحادیه مواد اشتعال زا ، 

سوخت در این کشور به شدت افزایش یافته و همچنین گزارش ها حاکی از آن است که نوشت : تقاضا براي چوب و هیزم جهت استفاده براي 

سوخت نیز به شدت زیاد شده است . براساس گزارش این اتحادیه فرانسوي ، ترس از کمبود درخواست براي خرید خاك اره و استفاده از آن براي 

انرژي ، مصرف کنندگان را به سوي چوب کشانده و موجب شده تا آنجا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان اقدام به انبار چوب کنند در همین راستا

رسانه هاي فرانسوي به استناد اظهارات سخنگوي دولت در مورد اخباري که قرار است در روزهاي آینده از توافق این کشور با الجزایر منتشر شود ،

Olivier) از احتمال افزایش 50 درصدي واردات گاز از این کشور آفریقایی خبر می دهند روزنامه لو فیگارو با اشاره به اظهارات الیویه وران

Véran) سخنگوي دولت فرانسه از نزدیک شدن مواضع در دیدار روساي جمهوري دو کشور فرانسه و الجزایر و اخباري که قرار است به زودي در

این باره منتشر شود ، نوشت : امانوئل مکرون دست خالی از سفر سه روزه خود بازنگشته است مکرون عصر پنجشنبه در راس هیاتی عالی رتبه به

الجزایر سفر کرده بود بر پایه این گزارش ، پاریس همانند سایر شرکاي اروپایی خود و در حالی که روسیه عرضه گاز را محدود کرده است ، براي

تامین گاز نیازمند اتکا به منابع جایگزین شده است لو فیگارو نوشت : این توافق نمی تواند همه مشکالت فرانسه را در حوزه انرژي که بهاي آن در

اروپا به شدت افزایش یافته ، برطرف کند و الجزایر به عنوان هفتمین صادرکننده گاز در دنیا نمی تواند به تنهایی جاي خالی روسیه را در این بازار

جبران کند امروز الجزایر می تواند 11 درصد از گاز مصرفی اروپا را تامین کند و این در حالی است که سهم روسیه 47 درصد بود 

زمستانی سخت در انتظار آلمان رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان با پیش بینی زمستانی سخت هشدار داد که بحران انرژي هنوز براي اقتصاد آلمان در

راه است و بر اساس گزارش هاي منتشر شده ، از اول اکتبر ، آلمانی ها با تصمیم دولت مبنی بر انتقال افزایش قیمت انرژي به مصرف کننده ، به

طور مشخص شاهد افزایش قبوض خود خواهند بود . از طرف دیگر پایگاه خبري دویچه وله در گزارشی نوشت : در میان تورم فزاینده در آلمان ،

مردم این کشور در حال تالش براي ذخیره باقی مانده درآمدشان براي احتمال افزایش شدید هزینه انرژي در زمستان هستند و نتایج بررسی ها

نشان می دهد سطح توقع اقتصادي آلمانی ها به کمترین میزان در سه دهه اخیر رسیده است بر اساس این گزارش ، نتایج به دست آمده از بررسی

هاي شرکت پژوهش بازار آلمان (GfK) نشان می دهد ، بحران انرژي و نرخ باالي تورم در این کشور ،
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اعتماد مصرف کنندگان به قدرت خرید آن ها را به پایین ترین سطح در 30 سال اخیر کاهش داده است یک پژوهش جداگانه توسط مجله بیزینس

اینسایدر که به تازگی نتایج آن منتشر شد ، نشان داد که بیش از نیمی از آلمان ها از چندي پیش در حال صرفه جویی به منظور کاهش هزینه هاي

انرژي خانوار هستند فرآیند صرفه جویی در بخش هاي صنعتی آلمان نیز شکل گرفته است ، به طوریکه ، آژانس شبکه فدرال این کشور که در حوزه

انرژي فعالیت دارد در روزهاي گذشته از افت 21 3 درصدي مصرف بخش صنعتی در ماه ژوئیه در مقایسه با میانگین زمان مشابه در سال گذشته

مصرف انرژي قانون محدود کننده اي براي گرمایش ساختمان هاي دولتی تصویب خبر داد دولت آلمان نیز در همین راستا براي صرفه جویی در 

کرده است این قانون که در مدت زمان کمی بیش از یک هفته الزم االجرا می شود ، در ابتدا به مدت 6 ماه به قوت خود باقی خواهد ماند که بر

اساس آن بسیاري از ساختمان هاي عمومی مثل تاالرها و سالن هاي راه آهن ممکن است به صورت محدودي گرم شوند شبکه خبري سی ان ان

نیز روز سه شنبه در این زمینه اعالم کرد که قیمت هاي برق سال آینده آلمان که معیار قیمت اروپا در نظر گرفته می شود ، روز گذشته به مدت

کوتاهی به باالي یک هزار یورو در هر مگاوات ساعت رسید و در نهایت به 840 یورو در هر مگاوات ساعت کاهش پیدا کرد فابین رونینگن تحلیلگر

ارشد ریستاد انرژي این وضعیت را غیرعادي و ناپایدار ارزیابی و تاکید کرده است که این قیمت ها به میزانی می رسد که هرگز فکر آن را نمی

کردیم لندن در چنبره سونامی گرانی انرژي روزنامه پرشمارگان لوموند نیز به تازگی در گزارشی اعالم کرد : از آنجایی که قیمت گاز از زمان آغاز

تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است ، بانک مرکزي بریتانیا انتظار دارد که نهاد تنظیم کننده انرژي در این کشور سقف قیمت برق خود را

براي مصرف کنندگان افزایش دهد بر اساس این گزارش ، نهاد تنظیم کننده انرژي در بریتانیا اعالم کرده است که این سقف به صورت سه ماهه

(پیشتر 2 بار در سال) براي بهبود ثبات بازار ، بررسی خواهد شد که این امر نشان دهنده افزایش سرسام آور دیگري در قیمت ها از ژانویه است این

روزنامه فرانسوي روز جمعه هفته گذشته نیز اعالم کرد که در بریتانیا ، قیمت هاي تنظیم شده انرژي از ماه اکتبر سالجاري میالدي 80 درصد

افزایش می یابد بر اساس این گزارش ، قیمت گاز و برق از زمان آغاز جنگ در اوکراین افزایش یافته است و طبق گزارش دانشگاه یورك ، دو سوم

خانوارهاي بریتانیا تا ژانویه 2023 در مضیقه انرژي خواهند بود لوموند اضافه می کند : از آنجایی که این آستانه بر اساس میانگین قیمت عمده

فروشی گاز طی ماه هاي گذشته محاسبه می شود ، کارشناسان پیش بینی می کنند که تورم ساالنه در بریتانیا بیش از 10 درصد افزایش یابد و این

در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران این کشور در آستانه رکود است با این حال روزنامه لوموند در گزارش دیگري که در تاریخ چهارم اوت منتشر

کرد ، نوشت : بانک مرکزي انگلستان عواقب تورم در این کشور را ترسیم و نرخ تورم را در سه ماهه چهارم سال جاري میالدي 13 درصد پیش

بینی کرده است روزنامه لو فیگارو نیز با اشاره به افزایش سقف قیمت انرژي در بریتانیا که 80 درصد افزایش یافت ، نوشت : این معیار ، تورم را در

کشوري که در بحبوحه بحران هزینه زندگی و با جنبش هاي اعتصابی بزرگ مواجه است ، تشدید می کند بر اساس این گزارش ، سقف قیمت

انرژي از اکتبر در بریتانیا 80 درصد افزایش خواهد یافت ، که در بحبوحه بحران هزینه زندگی ، تورم را بیشتر می کند و دولت را براي اقدام تحت

فشار قرار می دهد به دلیل افزایش قیمت جهانی گاز به ویژه پس از جنگ در اوکراین ، این سقف ساالنه از یکهزار و 971 پوند براي هر خانوار

متوسط   به رقم سه هزار و 549 پوند افزایش خواهد یافت یک مستمري بگیر 72 ساله که در مسکن اجتماعی در جنوب لندن زندگی می کند ، از

افزایش صورتحساب ماهانه خود از 25 به 45 پوند در کمتر از یک سال خبر می دهد او که به تازگی نامه اي از تامین کننده انرژي خود دریافت

کرده که از او خواسته است براي هزینه بعدي 70 پوندي برنامه ریزي کند ، به خبرگزاري فرانسه می گوید : همه روزگار سختی خواهند داشت این

مصرف انرژي خود استفاده کند ، نگران همسایه هاي خود است؛ افرادي که به شهروند بریتانیا که قصد دارد از ژاکت و پتو براي به حداقل رساندن 

گفته او کنتور برقشان با پیش پرداخت کار می کند و در زمان بدهکاري ،
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ناگهان اجاره شان را نمی دهند چراکه برق و گازشان قطع می شود 

در همین ارتباط رویترز نیز گزارش داد : پنج هزار انگلیسی مبتال به نارسایی کلیوي براي تصفیه خون به دستگاه هاي دیالیز خانگی وابسته هستند و

ماهیانه 200 پوند بابت 20 ساعت مصرف برق این دستگاه ها هزینه می کنند که در صورت قطعیت گرانی برق ، برخی از این بیماران به ناچار روانه

بخش دیالیز بیمارستان ها خواهند شد که این اماکن درمانی تنها 12 ساعت در هفته اقدام به دیالیز می کنند و در نتیجه امید به زندگی این بیماران

کاهش خواهد یافت . جانسون : اشک بریتانیا درمی آید با این حال بوریس جانسون نخست وزیر در حال کناره گیري انگلیس به تازگی در یادداشتی

براي نشریه دیلی میل با اذعان به وخامت شرایط اقتصادي این کشور تالش کرد روسیه را عامل اصلی بحران و افزایش هزینه هاي زندگی مردم از

جمله انرژي در انگلیس جلوه دهد وي یکشنبه هفته جاري نیز خطاب به مردم این کشور درباره نرخ باالي تورم و رشد سریع هزینه هاي زندگی و

بهاي انرژي در انگلیس ، نوشت : ماه هاي آتی شرایط سخت و شاید بسیار دشوار خواهد بود قبوض انرژي اشک در می آورد جانسون افزود : هزینه

گرم نگه داشتن منازل از هم اکنون براي اکثریت مردم دلهره آور است بنابراین نباید فراموش کرد که مقصر اصلی بحران انرژي در جهان چه کسی

است وي که روزهاي پایانی به عنوان نخست وزیر انگلیس را سپري می کند ، با مقصر دانستن رییس جمهوري روسیه و بحران اوکراین ، هیچ

مسئولیتی را در قبال وضعیت کنونی اقتصاد انگلیس نپذیرفت و ادامه داد : این جنگ اوکراین است که براي انگلیسی ها هزینه تراشی می کند و به

همین دلیل است که قبوض انرژي 2 برابر خواهد شد در این میان خبرگزاري رویترز در گزارشی از اثرات افرایش بهاي انرژي بر زندگی مردم

انگلیس پیش بینی کرد که گرانی انرژي می تواند زندگی قشر آسیب پذیر انگلیس را با خطر روبرو کند شبکه خبري بی بی سی نیز گزارش داد :

هزینه هاي باالي زندگی ناشی از افزایش قیمت انرژي در انگلیس صاحبان کسب و کار را مجبور به بستن درها و تعطیلی مغازه هاي خود کرده

است بر اساس این گزارش ، پل استیونز مغازه قصابی خود را در 31 آگوست به دلیل افزایش هزینه هاي انرژي پس از هفت سال اقامت در شهر

باکینگهام شایر تعطیل خواهد کرد وي با بیان اینکه قیمت هاي کنونی انرژي ما را فلج کرده و باعث شده درهاي مغازه خود را ببندیم ، از این

وضعیت ناراحت و عصبانی است و می گوید : ادامه فعالیت به منزله خودکشی مالی براي ما خواهد بود این بسیار ناامید کننده است برایان ویلیامز

مالک یک مهدکودك در شهر پیتربورو در شرق انگلیس نیز تاکید دارد : مساله اصلی ، فقدان قطعیت درباره قیمت هاي انرژي است برنامه ریزي

مالی در تجارت مهم است و با شرایط فعلی نمی توانید این کار را انجام دهید این شهروند انگلیسی اضافه می کند : ما به روش هایی براي استفاده

بهینه از انرژي توجه داریم ، اما وقتی با کودکان کار می کنید ، نمی توانید هزینه هاي گرمایش را کاهش دهید ، نمی توانید گرما را از آنها بگیرید

بنابراین ما ناچاریم از طرق دیگر در هزینه ها صرفه جویی کنیم قبوض غذا ، هزینه هاي کارکنان ما ، و این جور چیزها باید آسیب ببینند فوتبال

جزیره در آستانه بحران به نوشته تارنماي روزنامه دیلی میل ، در پی اعالم خبر افزایش هزینه هاي انرژي ، برخی از باشگاه هاي فوتبال انگلیس با

خطر تعطیلی روبرو شدند این روزنامه با تبیین بحران انرژي در اروپا و آثار و تبعات ناشی از آن ، نوشت : برخی از باشگاه هاي فوتبال جزیره پیش

بینی می کنند که هزینه هایشان چهار برابر شده و مدیران باشگاه ها از مالکان آنها می خواهند تا به جاي جذب بازیکن جدید به فکر پرداخت قبض

گاز و دیگر هزینه هاي جاري باشند دیلی میل به نقل از برخی از مدیران باشگاه هاي انگلیس نوشت : بیم آن می رود که اوجگیري هزینه هاي

انرژي تنها نوك کوه یخ باشد بر اساس برنامه اعالم شده افزایش بهاي گاز و برق ، برخالف سقف 80 درصد ویژه مصارف خانگی ، هزینه انرژي

مشاغل و باشگاه ها به صورت نامحدود قابل افزایش است به نوشته این روزنامه انگلیسی ، باشگاه فارست گرین که قبض انرژي فصل پیش آنها

حدود 90 هزار پوند بوده ، پیش بینی کرده که با وجود تامین برق مصرفی باشگاه از پنل هاي خورشیدي و توربین هاي بادي ، هزینه انرژي این

باشگاه در فصل آتی سه برابر شود سوئیس : بحران انرژي غیرقابل اجتناب از طرف دیگر خبرگزاري فرانسه با اشاره به بیانیه مطبوعاتی شوراي

فدرال (دولت) سوئیس ،
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نوشت : این کشور اکنون باید مانند سایر کشورها در جلوگیري از وضعیت کمبود گاز تا حد امکان با اتخاذ اقدامات داوطلبانه کمک کند بر پایه این

مصرف گاز را از متوسط مصرف پنج سال گذشته خود کمتر کند اتحادیه بیانیه ، سوئیس قصد دارد در بازه زمانی از اکتبر 2022 تا مارس 2023 

مصرف گاز خود را تا 15 درصد کاهش دهند تا به صورت مشترك اروپا پیشتر از 27 کشور عضو که البته سوئیس جزو آنها نیست ، خواسته بود تا 

از ایجاد وضعیت کمبود در زمستان پیش رو جلوگیري و عرضه کافی گاز را تضمین کنند سوئیس همه گاز مورد نیاز خود را وارد می کند و سه چهارم

سوخت نیز از آلمان وارد می  شود دولت سوئیس در بیانیه خود یادآوري کرده است که کمبود گاز در اتحادیه اروپا پیامدهاي مستقیمی بر این این 

کشور خواهد داشت و استفاده از گاز خریداري شده را پیچیده خواهد کرد مهمترین استفاده گاز در سوئیس گرمایشی است و سه چهارم گاز مصرفی

این کشور در فصل زمستان مصرف می شود گاز تنها 15 درصد از منبع تامین انرژي سوئیس محسوب می شود اما این کشور در زمستان برق تهیه

شده از گاز را از آلمان تامین می کند رییس کمیسیون فدرال برق سوئیس (الکام) نیز به تازگی به یک شبکه رادیو و تلویزیون این کشور گفت که

افزایش سرسام آور قیمت برق برخی از مشاغل این کشور را با مشکل جدي مواجه کرده است پایگاه خبري سوئیس اینفو با اعالم این موضع به نقل

از ورنر لوگینبول نوشت : درحالیکه هر کاري انجام می دهیم تا هیچ کمبود برقی وجود نداشته باشد ، اما خطر آن در هفته هاي اخیر از بین نرفته

است رییس الکام همچنین معتقد است که بحران انرژي در زمستان غیرقابل اجتناب است زیرا پیش بینی این مشکل دشوار بوده است بلژیک : بازار

انرژي اروپا شکست خورده است تین ون در استراتن وزیر انرژي بلژیک نیز معتقد است : بدون کنترل قیمت هاي گاز طبیعی ، اتحادیه اروپا باید

چندین زمستان سخت را تحمل کند این مقام بلژیکی در صفحه خود در توئیتر هشدار داد : پنج تا 10 زمستان آینده در صورتی که کاري براي

کنترل بهاي گاز انجام نشود ، بسیار سخت خواهد بود وي افزود : ما باید در سطح اتحادیه اقدامی بکار بندیم و در زمینه توقف افزایش قیمت گاز

تالش کنیم این مقام بلژیکی خواستار کنترل قیمت گاز در سطح اتحادیه اروپا شد و افزود زمان مذاکره به پایان رسیده و وقت تصمیم گیري فرا

رسیده است وزیر انرژي بلژیک گفت که کشورش نقش پیشتازي را در درخواست تعیین سقف قیمتی در سطح اروپا مطرح و درباره این پیشنهاد خود

با کمیسیون اروپا رایزنی کرده است استراتن افزود : بازار انرژي اروپا شکست خورده است و به اصالحات فوري نیاز دارد و وضعیت کنونی دیگر براي

بسیاري از خانواده
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سوخت کاهش می یابد /روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر مصرف  سپهتن با اجراي 

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شانا ، آقاي جلیل ساالري پس از آیین رسمی بهره برداري از پروژه ملی «صادرات دریایی گاز مایع» در جمع

بنزین در بعضی از روزهاي تابستان امسال افزود : براي مدیریت مصرف هر خبرنگاران با اشاره به ثبت رکورد مصرف روزانه 114 تا 115 میلیون لیتر 

سپهتن باید اجرا شود ، البته تاکنون پیوست هاي امنیتی این سامانه به همراه تفاهم نامه هاي مربوطه میان دستگاه هاي ذي ربط امضا چه زودتر طرح 

شده است و باید با پیمانکار مربوطه وارد مرحله امضاي قرارداد شویم.

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شانا ، آقاي جلیل ساالري پس از آیین رسمی بهره برداري از پروژه ملی «صادرات دریایی گاز مایع» در

بنزین در بعضی از روزهاي تابستان امسال افزود : براي مدیریت جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت رکورد مصرف روزانه 114 تا 115 میلیون لیتر 

سپهتن باید اجرا شود ، البته تاکنون پیوست هاي امنیتی این سامانه به همراه تفاهم نامه هاي مربوطه میان دستگاه مصرف هر چه زودتر طرح 

هاي ذي ربط امضا شده است و باید با پیمانکار مربوطه وارد مرحله امضاي قرارداد شویم .  

سوخت رسان سیار در استان هاي غربی براي ارائه سوخت و ناوگان هاي  وي با بیان اینکه برنامه براي ذخیره سازي در جایگاه هاي عرضه 

خدمات بهتر به زائران اربعین انجام شده است ، گفت : در شهریورماه مصرف عمده فرآورده هاي نفتی مربوط به سفرهاي بین استانی است؛ از این

سوخت در داخل کشور گذاشته ایم .   رو تمرکز خود را روي تأمین 

سوخت زمستانی هم تأکید کرد : امسال کشور با گرماي شدید در فصل تابستان و کاهش بارش و در نتیجه آقاي ساالري درباره وضع تأمین 

سوخت رسانی به نیروگاه هاي کشور با توجه به نیازي که برآورد می شد ، از ابتداي امسال به طور کاهش تولید برق آبی روبه رو بود ، از این رو 

سوخت مایع بیشتري در نیروگاه هاي کشور مصرف کرده ایم منظم آغاز شده است و بر اساس آمارهاي موجود نسبت به پارسال 80 تا 100 درصد 

.
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مصرف بهینه انرژي دارد نماي ساختمان ها نقش کلیدي در 

مصرف بهینه انرژي دارد سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد گفت : نماي ساختمان ها نقش کلیدي در پایداري و 

 

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداري مشهد ، حسین عبداهللا زاده اظهار کرد : بدون تردید یکی از اهداف مهم در خصوص شکل

گیري رشته و حرفه برنامه ریزي و طراحی شهري ، ارتقاي کیفیت مکان هاي شهري است که در این میان کیفیت محیط بصري شهر ، یکی از

ارکان کلیدي است ، به ویژه در دهه هاي اخیر به شکل فزاینده اي در کشورهاي توسعه یافته و رو به رشد در حال پیگیري است . وي افزود : یکی

از عناصر شاخص منظر شهري که هدایت و نظارت بر شیوه هاي شکل گیري آن در حیطه وظایف و اختیارات شهرداري ها قرار دارد ، مبحث نما و

جداره هاي شهري است 

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد تصریح کرد : نماها و جداره هاي شهري عالوه بر اینکه به صورت منفرد نمایشی از باورها و

خالقیت هاي هنري وحرفه اي طراح و سازنده است ، در مقیاسی کالن و هم افزا همواره تجلی باورها ، ارزش هاي اجتماعی اقتصادي و هویت

مذهبی و فرهنگی شهروندان از گذشته تا حال و گرایش ها و تمایل هاي حال و آینده آنها است .  

وي با بیان اینکه نماهاي شهري به عنوان جزئی مهم و اثرگذار در منظر یک شهر ، عالوه بر اینکه باید از اصالت و ویژگی هاي منحصربه فرد بر

اساس تمایل ها و نیازهاي طراحان و بهره برداران برخوردار باشد ، اما از سوي دیگر باید به عنوان جزئی از یک کل هماهنگ به ایفاي نقش

بپردازند؛ در این راستا ایجاد هماهنگی در نماهاي شهري نیازمند ساختاري دقیق و کارآمد است تا بتواند اهرم مناسبی براي اجراي ضوابط و قوانین

شهري ایجاد کند . عبداهللا زاده ، کمیته هاي نما را یکی از انواع روش هاي کنترل و نظارت بر طراحی و اجراي نماهاي ساختمانی برشمرد و افزود :

در بسیاري از کشورهاي پیشرو در زمینه طراحی شهري همچون انگلستان ، ایاالت متحده و کانادا نیز کمیته هاي نظارتی و هدایتی مشابهی در

ساختار مدیریتی و اجرایی آنها وجود دارد 

وي اضافه کرد : شهرداري مشهد به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه کنترل کیفیت سیما و منظر شهري ، بر اساس مصوبه شوراي عالی

شهرسازي و معماري در سال هاي 1369 و 1387 و در چند مرحله در قالب مصوبات شوراي اسالمی شهر و بر اساس دستورالعمل سال 1391 نحوه

کنترل و نظارت بر آن دستورالعمل ها و ضوابط به کمیته هاي نما واگذار شد و این کمیته از همان سال تاکنون در حال فعالیت است .  

کنترل و نظارت بر نماهاي شهري در کمیته هاي نما سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد با اشاره به رسالت کمیته هاي نما ،

تصریح کرد : رسالت کمیته هاي نما افزون بر کنترل تدریجی توسعه کیفیت ، آگاه سازي و آشنا کردن شهروندان با اصول زیبایی شناسی و معطوف

کردن توجه آنها به فرهنگ و تاریخ ایرانی است .  

وي ادامه داد : کمیته نماي شهر مشهد بر اساس ساختار ، وظایف و خط مشی ذاتی خود و اعضاي آن که متشکل از خبرگان و متخصصان حرفه اي

و دانشگاهی بومی است؛ دست یابی به نما و جداره شهري مطلوب در انطباق با هویت مذهبی ایرانی شهر مشهد را در محدود کردن خالقیت هاي

معماران و طراحان دنبال نمی کند ، بلکه همواره سعی در دست یابی به وحدت در عین کثرت در راستاي ارزش هاي مذهبی و هویتی شهر مشهد

دارد .  

عبداهللا زاده اضافه کرد : کمیته نماي شهر مشهد در تالش است با بهره گیري از توان تخصصی و حرفه اي اعضاي خود و تدوین مجموعه ضوابط

به روزتر و کارآمدتر بر مبناي نیازها و گرایش هاي اجتماعی ، فرهنگی و حتی اقتصادي حال حاضر و همچنین تقویت و ارتقاي جایگاه قانونی این

کمیته به سطح کیفی و کمی مطلوب تري از هدایت ، کنترل و نظارت بر مبحث طراحی و اجراي نماهاي شهري دست یابد .  

مصرف انرژي ، گفت : در دهه هاي اخیر ، وي درباره نقش کلیدي نما در زمینه پایداري ساختمان و نیز عایق سازي و صرفه جویی در 
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سوخت هاي فسیلی بروز مشکالت زیست محیطی ، توجه به مباحث مرتبط با انرژي از جمله صرفه جویی در مصرف انواع انرژي و کاهش مصرف 

را ضروري ساخته است؛ در این میان نماي ساختمان به عنوان بخش وسیعی از پوسته ساختمان که امکان تبادل حرارتی زیادي با محیط اطراف را

مصرف انرژي ایفا کند . کد خبر 600946 فراهم می کند ، می تواند نقش مؤثري در بحث صرفه جویی در 
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واحد مرکزي خبر

1401/06/08
12:10

مصرف انرژي سیاست هاي ویژه اروپا براي کاهش 

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از پاون دولت هلند از جمله کشورهایی است که در حوزه تأمین برق و انرژي با بحران رو به رو شده است و

ناگزیر اجراي برنامه هاي جدیدي را براي مدیریت مصرف در پیش گرفته است.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما به نقل از پاون دولت هلند از جمله کشورهایی است که در حوزه تأمین برق و انرژي با بحران رو به رو شده است

و ناگزیر اجراي برنامه هاي جدیدي را براي مدیریت مصرف در پیش گرفته است 

دولت هلند که در حوزه تأمین انرژي با بحران رو به رو است بر اساس سیاست هاي باالدستی ملزم به کاهش تولیدCO2 و کاهش مصرف

سوخت هاي فسیلی نظیر زغال سنگ است ولی به واسطه جنگ اوکراین و محدودیت هاي انرژي ناشی از آن ، ناگزیر اجراي برنامه هاي جدیدي

را براي مدیریت این بحران درپیش گرفته است . دولت هلند مصرف کنندگان بزرگ انرژي در این کشور را ملزم کرده است تا برنامه هاي مدونی را

براي کاهش مصرف از سال 2023 اجرایی کنند 

بر اساس این دستورالعمل ، شرکت هاي بزرگ مصرف کننده انرژي در هلند ، ملزم خواهند شد تا از هم اکنون در حوزه هایی که به آن ها در کاهش

مصرف انرژي کمک می کند ، سرمایه گذاري کنند؛ اتفاقی که دولت هلند امیدوار است تا سال 2030 و به صورت ساالنه چیزي معادل 4 میلیون

بشکه نفت در این کشور صرفه جویی انرژي به همراه داشته باشد . در همین راستا دولت هلند اعالم کرده است که در تابستان امسال در حال برنامه

ریزي براي تهیه پیش نویس طرح هاي صرفه جویی است بر اساس این طرح ، مقرر شده است تا آن دسته از مشترکینی که به طور متوسط ساالنه

50 هزار کیلووات ساعت برق و یا 25 هزار مترمکعب گاز مصرف می کنند ، با محدودیت هاي شدیدي در حوزه انرژي رو به رو شوند و لذا از هم

اکنون باید خود را براي محدودیت هاي جدید آماده کنند
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ایسنا
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مصرف انرژي براي کشور یک الزام است ، نه انتخاب بهینه سازي 

 

مصرف انرژي مواجه هستیم ، تاکید کرد : با توجه به اینکه تا مدیر گروه انرژي مرکز پژوهش هاي مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با ناترازي در 

بنزین و گازوئیل است؛ از این رو مصرف بهینه سه سال آینده میدان پارس جنوبی با افت تولید مواجه می شود و همچنین کشور هم اکنون واردکننده 

نه یک انتخاب که یک الزام براي کشور است و باید در زمره اولویت هاي برنامه هفتم توسعه قرار گیرد .

 

به گزارش ایسنا ، حبیب اهللا ظفریان در رویداد به هم رسانی شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ هاي حوزه انرژي با بیان اینکه براي تولید یک

واحد مشخص از GDP در کشور تقریبا 2 برابر دنیا و 3 برابر کشورهاي توسعه یافته انرژي مصرف می شود ، افزود : این در حالی است که پتانسیل

مصرف انرژي ، 50 درصد است یعنی ما می توانیم براي رسیدن به مصرف بهینه ، 50 درصد بهینه سازي  رسیدن به متوسط جهانی در زمینه 

مصرف انرژي در کشور وجود دارد و این میزان بهینه سازي  انرژي کمتري مصرف کنیم . ظفریان اضافه کرد : ولی به نظر من امکان 25 درصد 

مصرف انرژي می شود  بهینه سازي  یعنی حدود 1 5 میلیون بشکه در روز 

مصرف انرژي در کشور وجود دارد ، گفت : این حوزه نیز دستخوش تهدیداتی بهینه سازي  وي با بیان اینکه بر این اساس فرصت هاي جدي در 

حامل هاي انرژي در حوزه هاي مختلف مواجهیم ، است؛ چرا که در حال حاضر کشور در نقطه اي قرار دارد که با ناترازي هاي جدي در مصرف 

به گونه اي که در بخش گاز متوسط مصرف روزانه حدود 700 میلیون متر مکعب است و در سال 240 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می شود .

ظفریان اضافه کرد : در آینده نزدیک یعنی 2 تا 3 سال با افت تولید در پارس جنوبی و عدم توسعه میادین دیگر ، افزایش نرخ ساالنه مصرف در

حدود 4 درصد در بخش خانگی و سایر بخش ها ، ما ناترازي جدي در بخش گاز خواهیم داشت 

بهینه بنزین و گازوئیل شده ایم ، ادامه داد : از این رو ناچاریم  مدیر گروه انرژي مرکز پژوهش هاي مجلس با بیان اینکه ما تبدیل به واردکننده 

سازي را در دستور کار کشور قرار دهیم ، چون توان پاسخ به افزایش مصرف از جنس افزایش تولید را نداریم و به نظر من به نقطه اي رسیده ایم

بهینه سازي دیگر یک انتخاب و یک کار فانتزي و برگزاري همایش نیست ، بلکه یک الزام جدي براي کشور قلمداد می شود؛ در غیر این که 

بهینه سازي هم از جنبه فرصت محور و صورت کشور با مشکالت ناترازي انرژي و مسائل امنیتی مواجه خواهد شد . ظفریان تاکید کرد : از این رو 

هم از جنبه تهدید محور براي ما یک الزام است و به طور خاص باید در برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت هاي جدي در نظر گرفته شود انتهاي

پیام
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محیط زیست براي افزایش راندمان مصرف بهینه سازي انرژي و  مشوق هاي قانون بازار 

 

مصرف انرژي بهینه سازي  دبیر ستاد توسعه فناوري هاي آب و انرژي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با تاکید بر اینکه کشور در زمینه 

ضعیف عمل کرده است ، گفت : این وظیفه فعاالن این عرصه است که هم براي این مشکالت راه حل هایی ارائه دهند و هم با تعامل با سیاستگذاران ،

زیرساخت هاي الزم را به آنها پیشنهاد دهند .

 

به گزارش ایران اکونومیست ، مهدي شریف زاده در رویداد به هم رسانی شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ هاي حوزه انرژي با بیان اینکه

مصرف انرژي ضعیف عمل کرده است ، افزود : دلیل این امر این است که چرخه هاي اقتصادي به گونه اي است بهینه سازي  کشور در زمینه 

مصرف انرژي نمی شود و کسی از دیدگاه مادي تشویق نمی شود که مصرف بهینه که کسی تشویق به استفاده هوشمند و بهره وري بهینه از 

مصرف انرژي پیاده سازي کند ، قیمت هاي موجود ، کمک نمی کند که داشته باشد . از این رو است که اگر فردي طرحی را در جهت کاهش 

سرمایه گذاري اولیه برگردد و سوددهی داشته باشد وي با بیان اینکه در این زمینه مشکل قانونگذاري در حوزه قیمت گذاري در حوزه انرژي وجود

دارد ، اظهار کرد : چرخه اقتصادي کشور به گونه اي تعریف نشده است که براي بهره وري انرژي تشویق الزام آور باشد البته در این زمینه تالش

" است که از سوي معاونت علمی وفناوري ریاست محیط زیست بهینه سازي انرژي و  هایی شده و یکی از این تالش ها ، قانون "بازار 

جمهوري طراحی شده است این بازار به این صورت طراحی شده که اگر بخش هاي خاصی از مصرف کنندگان انرژي ، صرفه جویی داشته باشند ،

به ازاي میزان انرژي که صرفه جویی شده ، اوراقی را دریافت می کنند که این اوراق در بورس خرید و فروش می شود شریف زاده ادامه داد :

مکانیزم این قانون به این صورت است که میزان صرفه جویی توسط یک شرکتی اندازه گیري و صحه گذاري می شود و بعد از تایید ، اقدامات بعدي

صورت می گیرد 

مصرف انرژي ، بد عمل شده است ، یادآور شد : متوسط راندمان مصرف انرژي در نیروگاه ها با بیان اینکه در نیروگاه ها در حوزه  وي با اشاره به 

نیروگاه ها 39 درصد است و این میزان در دنیا 46 درصد و در کشورهاي پیشرفته به بیش از 50 تا 56 درصد می رسد و این عدد نشان می دهد که

اتالف انرژي در کشور داریم . دبیر ستاد توسعه فناوري هاي آب و انرژي معاونت علمی ، ادامه داد : بر اساس گزارش هاي منتشر شده چه میزان 

از سوي میزان پتانسیل صرفه جویی در بخش نیروگاه معادل 1 75 میلیون بشکه نفت در روز تخمین زده شده و قیمت یک متر مکعب گاز در

بهینه سازي در نیروگاه ها اجرایی شود و انرژي مصرف نشده با تعرفه پایین 20 تومانی نیروگاه ها 20 تومان است این فرصت وجود دارد که طرح 

خریداري شود و بعد به پتروشیمی که نرخ تعرفه انرژي آنها 5 هزار تومان و امسال نیز پیش بینی می شود این میزان به 7 هزار تومان ارتقا یابد ،

فروخته شود 

وي با بیان اینکه چنین مکانیزم هایی می توانند چرخه اقتصاد کشور را به سمت بهره وري سوق دهند ، یادآور شد : ما در این زمینه باید آگاهانه

محیط زیست می بینم و معتقدم این بازار باید مشوق یک بهینه سازي انرژي و  عمل کنیم ، ولی من نواقص زیادي در آیین نامه قانون بازار 

سوخت هاي مایع و هم بست هاي انرژي در آن دیده شود . شریف زاده اضافه کرد : بازار آزاد و رقابتی باشد و باید حامل هاي دیگر انرژي مانند 

در حوزه انرژي مفهومی به نام هم بست انرژي وجود دارد در پاالیشگاه ها و نیروگاه ها براي آنکه انرژي از فرمی به فرم دیگر تبدیل شود ، باید از

آب استفاده شود و متقابال اگر بخواهید آب را تصفیه کنید و بازچرخانی آب صورت گیرد ، باز به انرژي نیاز است؛
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از این رو رابط تنگاتنگی میان این انواع انرژي ها وجود دارد وي با تاکید بر اینکه در این بازار باید این تاثیرات متقابل دیده شود ، خاطر نشان کرد :

محیط زیست دیده شود و باید این موارد در این قانون دیده شود بر این اساس باید صرفه جویی انرژي در کنار صرفه جویی و کاهش آالینده هاي 

وي ابراز امیدواري کرد که اکوسیستم نوآوري با چاالکی و توانمندي که دارد ، به این امر کمک کند دبیر ستاد توسعه فناوري هاي آب و انرژي

معاونت علمی ، قیمت پایین انرژي را موجب عقب ماندگی فناوري در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد : این وظیفه فعاالن این عرصه است که

هم براي این مشکالت راه حل هایی ارائه دهند و هم با تعامل با سیاستگذاران ، زیر ساخت هاي الزم را به آنها پیشنهاد دهند
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ایرنا
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05:43

اقدام اضطراري اتحادیه اروپا براي جلوگیري از افزایش قیمت انرژي

 

تهران ایرنا اتحادیه اروپا در حال آماده شدن براي اقدامات اضطراري در زمینه اصالح بازار برق و کنترل قیمت انرژي است که از زمان حمله روسیه به

اوکراین افزایش یافته است .

حامل هاي انرژي ، وزراي انرژي کشورهاي عضو اتحادیه به گزارش ایرنا از خبرگزاري فرانسه ، با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش قیمت 

اروپا در 9 سپتامبر در بروکسل گفتگوهاي فوري خواهند داشت به دنبال محدودیت واردات گاز توسط روسیه ، قیمت هاي باالي گاز مشاغل و

خانوارها را با قبوض هنگفت تهدید می کند اورسوال فون در الین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت : "قیمت هاي سرسام آور برق اکنون

محدودیت هاي فعلی بازار برق ما را آشکار می کند اوالف شولتز صدراعظم آلمان نیز خواستار اصالح بازار و اقدام فوري شد شولتز در کنفرانس

مطبوعاتی پس از گفتگو با پتر فیاال نخست وزیر چک گفت که ما کامًال موافق هستیم که باید اقدامات سریعی براي اصالح بازار انجام شود مقامات

اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی اقداماتی براي جدا کردن قیمت برق از قیمت گاز و در نظر گرفتن سایر منابع انرژي هستند برخی از

کشورهاي عضو اقدامات خود را براي کاهش قیمت آغاز کرده اند ، اما بروکسل معتقد است همکاري پایتخت هاي اتحادیه اروپا مؤثرتر خواهد بود
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رئیسی : با همه توان صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می دهیم

رئیس جمهوري گفت : صادرات نفت ما امروز در وضعی است که احساس می کنیم باید آنچه در توان داریم را بگذاریم و چه صادرات نفتی و غیرنفتی را

ادامه می دهیم

 

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوري ، سیدابراهیم رئیسی ، امروز (دوشنبه ، هفتم شهریورماه) در نشست خبري با اصحاب

رسانه به مناسبت هفته دولت ، رویکرد این دولت در یکسال اخیر عدالت محور قلمداد کرد و گفت : بودجه ما بر اساس عدالت تنظیم و به آمایش

سرزمینی هم توجه شده است و در جذب نیروي انسانی ، پرداخت ها و به کارگیري افراد تأکید شده است که باید پیوست عدالت داشته باشد ، مسئله

حامل هاي انرژي عدالت باید به همه اقدام ها گرایش داشته باشد و با گوشزد کردن موارد مشخص به سمت رعایت عدالت برویم . وي درباره 

افزود : در سالی که دولت کار خود را آغاز کرد ، قطعی برق داشتیم ، اما امسال قطعی برق نداشتیم ، زیرا 6 هزار مگاوات برق به شبکه اضافه شد

کاري که در 25 سال گذشته سابقه نداشت تعدادي از زیرساخت ها در زمان خودش باید انجام می شد که نشد ، اما ما انجام دادیم ، بعضی از استان

ها قطعی گاز داشتیم ، اما با همان کشورهایی که فکر می کردیم نباید ارتباط برقرار کرد ، ارتباط برقرار کردیم و قطعی گاز برطرف شد 

رئیس جمهوري در پاسخ به پرسشی درباره خنثی سازي تحریم ها تصریح کرد : خنثی سازي تحریم ها را دنبال می کنیم و قرارگاهی با مدیریت

معاون اول رئیس جمهوري براي آن تشکیل دادیم ، همچنین رفع تحریم ها را با وزارت خارجه و از طریق مذاکرات دنبال می کنیم ، در خنثی سازي

تحریم ها بسیاري از تحریم هایی که ما را محدود می کرد ، محقق نشد و محدودیتی را براي خود در این باره به رسمیت نمی شناسیم . رئیسی

اظهار کرد : سطح همکاري ما با کشورهاي منطقه پنج برابر شده و صادرات نفت ما امروز در وضعی است که احساس می کنیم باید آنچه در توان

داریم را بگذاریم و چه صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می دهیم کد خبر 461331
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بحران انرژي و بازگشت جهان به سوي انرژي هسته اي

 

تهران ایرنا عوامل گوناگونی در جهان دست به دست هم داده اند تا کشورهاي مختلف به استفاده از انرژي هسته اي روي آورند؛ کمبود منابع انرژي براي

تولید گرما و برق از جمله این عوامل هستند .

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبري تک ِاکسپلور (Tech Xplore) ، با افزایش هزینه هاي واردات انرژي در سراسر جهان و بروز

بحران هاي ویرانگر اقلیمی ، تالش کشورها براي یافتن منابع جایگزین و تمایل به استفاده از انرژي هسته اي رو به فزونی است سرمایه گذاري در

انرژي هسته اي پس از فاجعه فوکوشیما در ژاپن در سال 2011 ، بدترین حادثه هسته اي جهان بعد از فاجعه چرنوبیل در سال 1986 ، کاهش یافت؛

زیرا نگرانی ها درخصوص امنیت استفاده از این نوع انرژي افزایش یافت و دولت ها را ترساند در حادثه اتمی فوکوشیما در سال 2011 ، در پی زلزله

9 ریشتري و سونامی و در اثر از کار افتادن ماشین آالت نیروگاه هسته اي شماره 1 فوکوشیما متعلق به شرکت نیروي برق توکیو ، نشت مواد

رادیواکتیو به وقوع پیوست متخصصان این حادثه را بعد از حادثه چرنوبیل بزرگ ترین فاجعه اتمی می دانند و از نظر پیچیدگی آن را در مقام نخست

فجایع اتمی جهان قرار می دهند چرا که تمام رآکتورهاي نیروگاه فوکوشیما در نتیجه این رویداد با مشکل مواجه شد اما پس از آغاز جنگ روسیه و

اوکراین در ماه فوریه (بهمن 1400) ، کمبود منابع انرژي و فشار اروپا براي کنارگذاشتن نفت و گاز روسیه ، اکنون ورق به نفع استفاده از انرژي

هسته اي برگشته است دولت ها با تصمیم هاي دشواري روبه رو می شوند؛ زیرا افزایش هزینه استفاده از گاز و برق و کمیاب بودن منابع انرژي ، آن

ها را با تهدید جدي براي زمستان امسال روبه رو کرده است برخی کارشناسان معتقدند که انرژي هسته اي نباید به عنوان یک گزینه در نظر گرفته

شود؛ اما عده اي دیگر بر این نظر هستند که در مواجهه با بحران هاي فراوان این انرژي باید بخشی از ترکیب انرژي جهان باقی بماند ژاپن ،

کشوري که حادثه سال 2011 به تعلیق بسیاري از راکتورهاي هسته اي منجر شد ، یکی از کشورهایی است که درباره استفاده از انرژي هسته اي

تجدیدنظر کرده است فومیو کیشیدا ، نخست وزیر ژاپن ، خواستار تالش براي احیاي صنعت انرژي هسته اي این کشور و ساخت نیروگاه هاي اتمی

جدید شده است کشورهاي دیگري که به دنبال دورشدن از انرژي هسته اي بودند نیز برنامه هاهایشان را حداقل براي مدتی کوتاه ، کنار گذاشتند

کمتر از یک ماه بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ، بلژیک برنامه خود را براي حذف انرژي هسته اي در سال 2025 ، یک دهه عقب انداخت در

حالی که انرژي هسته اي که در حال حاضر در 32 کشور استفاده می شود ، 10 درصد از برق جهان را تأمین می کند ، آژانس بین المللی انرژي

اتمی (IAEA) پیش بینی هاي خود را در سپتامبر (شهریور) براي اولین بار پس از فاجعه سال 2011 افزایش داد اکنون ، آژانس بین المللی انرژي

اتمی انتظار دارد که ظرفیت نصب شده در مطلوب ترین سناریو تا سال 2050 دو برابر شود استدالل اقلیمی حتی در آلمان ، بزرگ ترین اقتصاد اروپا

، پایبندي به انرژي هسته اي دیگر غلط دانسته نمی شود؛ زیرا بحران انرژي بحث تعطیلی سه نیروگاه هسته اي آخر این کشور را تا پایان سال

2022 دوباره مطرح کرده است ماه گذشته ، برلین اعالم کرد که پیش از تصمیم گیري درباره پایبندي به حذف تدریجی ، منتظر نتیجه یک «آزمون

استرس» در شبکه برق ملی خواهد بود جرالد نوبائر(Gerald Neubauer) ، کارشناس اقلیم و انرژي صلح سبز آلمان ، گفت : روي آوردن به

انرژي هسته اي راه حلی براي بحران انرژي نیست نمی توان انرژي هسته اي را کامًال جایگزین گاز روسیه کرد؛
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ي که براي تولید برق استفاده مصرف گاز زیرا این انرژي در آلمان بیشتر براي گرمایش استفاده می شود نه تولید برق وي افزود : راکتورها فقط در 

مصرف گاز صرفه جویی می کنند یک معترض به انرژي هسته اي در توکیو در سال می شود صرفه جویی می کنند و کمتر از یک درصد در 

2011 پس از فاجعه نیروگاه فوکوشیما اما به گفته نیکالس برگمانز (Nicolas Berghmans) ، کارشناس انرژي و آب وهوا ، گسترش استفاده

از انرژي هسته اي «می تواند کمک کند» او معتقد است اروپا در وضعیت انرژي بسیار متفاوتی قرار دارد و با چندین بحران روبه رو است که

همپوشانی دارند : مشکل عرضه گاز روسیه ، خشکسالی که ظرفیت سدها را کاهش داده است ، تولید ضعیف نیروگاه هاي هسته اي فرانسه؛ ضمن

اینکه همه اهرم ها مهم هستند البی حامی انرژي هسته اي اظهار می کند که این انرژي یکی از بهترین گزینه هاي جهان براي جلوگیري از

تغییرات اقلیمی است؛ زیرا به صورت مستقیم دي اکسیدکربن منتشر نمی کند انرژي هسته اي در بیشتر سناریوهایی که توسط هیات بین دولتی

تغییر اقلیم ، کارشناسان آب وهواي سازمان ملل ، براي کاهش بحران جهانی آب وهوا ارایه می شود ، سهم زیادي را به خود اختصاص می دهد

اختالف نظرها با افزایش نیاز به برق ، چندین کشور تمایل خود را براي توسعه زیرساخت هاي هسته اي ابراز کرده اند؛ از جمله چین که در حال

حاضر داراي بیشترین تعداد راکتور است؛ همچنین جمهوري چک ، هند و لهستان (زیرا انرژي هسته اي جایگزینی براي زغال سنگ است) بریتانیا ،

فرانسه و هلند نیز جاه طلبی هاي مشابهی دارند و حتی در آمریکا نیز طرح سرمایه گذاري جو بایدن ، رییس جمهور این کشور ، مشوق توسعه این

بخش است کارشناسان هیات بین دولتی تغییر اقلیم اذعان دارند که ترجیحات اجتماعی ممکن است استقرار انرژي هسته اي را محدود کند؛ زیرا

هنوز درباره این موضوع اختالف نظرهایی وجود دارد دلیل این اختالف نظرها احتمال وقوع حوادث فاجعه بار و نحوه دفع ایمن زباله هاي رادیواکتیو

است که به صورت یک مشکل حل نشده باقی مانده است برخی کشورها مانند نیوزیلند مخالف انرژي هسته اي هستند و در اتحادیه اروپا نیز به

شدت درباره این موضوع بحث شده است که آیا باید این انرژي را در فهرست انرژي هاي سبز قرار داد یا خیر
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مصرف انرژي در این بهینه سازي  سوخت : / بهینه سازي مصرف  مدیرعامل شرکت 

دولت یک ضرورت ملی شده است

 

مصرف انرژي بهینه سازي  یکی از بخش هایی که کارشناسان از همان روزهاي نخست شروع به کار دولت سیزدهم بر آن تأکید داشتند ، توجه به 

بود.

مصرف بهینه سازي  یکی از بخش هایی که کارشناسان از همان روزهاي نخست شروع به کار دولت سیزدهم بر آن تأکید داشتند ، توجه به 

شدت انرژي در ایران به ارقام خیره کننده اي برسد و کشور در شرایط سخت تأمین انرژي بود موضوعی که سال ها غفلت از آن موجب شد 

انرژي قرار بگیرد 

شدت انرژي در ایران شروع شده و سوخت می گوید که مسیر کاهش  بهینه سازي مصرف  آب نیکی ، مدیرعامل شرکت  حسین  اما 

شدت انرژي وجود دارد که امید است به بهبود شرایط کمک کند .   اهتمام ویژه اي در دولت براي کاهش 

شدت انرژي در شدت انرژي در ایران و جهان چگونه است؟ گفت و گو با او را در ادامه بخوانید :         به عنوان سؤال نخست ، بفرمایید که وضعیت 

شدت انرژي در ایران و کشورهاي مختلف تعریف نسبت عرضه انرژي اولیه به تولید ناخالص داخلی است ، براي پاسخ به این سؤال باید به بررسی 

شدت انرژي اولیه در بازه سال جهان از سال 1990 تا سال 2018 بپردازیم؛ یعنی مطابق با آخرین داده هاي موجود . بررسی روند تغییرات شاخص 

شدت انرژي کشورمان از مقدار 0 37 تن معادل نفت خام بر هزار هاي 1990 تا 2018 براي کشور هاي مختلف جهان نشان می دهد که شاخص 

شدت انرژي ایران حدود 4 برابر دالر امریکا به مقدار 0 60 تن معادل نفت خام بر هزار دالر در سال 2018 رسیده است در نگاهی دیگر ، شاخص 

کشور ترکیه است که داراي جمعیت ، تعداد و توزیع خانواده تقریبًا یکسان با ایران است از طرف دیگر در مقایسه با کشور آلمان به عنوان کشوري با

شدت انرژي در کشور ما در سال 2018 حدود 6/7 برابر آلمان بوده است نکته قابل توجه دیگر در آمار بهترین عملکرد در زمینه انرژي ، شاخص 

شدت انرژي در کشور چین است ، به طوري که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژي جهان در حدود 30 سال (از موجود ، کاهش نرخ شاخص 

شدت انرژي در آن کشور از 0 85 به 0 22 تن معادل نفت خام بر هزار دالر کاهش یافته است سال 1990 میالدي تا 2019 میالدي) شاخص 

شدت انرژي در کشور ژاپن نیز در بازه زمانی 1990 تا 2019 از 0 13 به 0 08 تن معادل نفت خام بر هزار دالر کاهش داشته است اما در همین

حال ، تنها در دو کشور عربستان و ایران ، رشد سالیانه عرضه انرژي اولیه از میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته که نشان دهنده

مصرف انرژي در بخش غیرمولد در مقایسه با تولید ارزش افزوده در این دو کشور است بر این اساس می توان گفت که روند وضعیت نامناسب 

بهینه سازي شدت انرژي در کشور و ادامه این روند می تواند اقتصاد و امنیت انرژي را به مخاطره بیندازد از این رو شرکت  افزایشی شاخص 

سوخت به نیابت از وزارت نفت و با هدایت دولت سیزدهم برنامه جامعی در راستاي تحقق اهداف سند تحول دولت و برنامه پنج ساله مصرف 

هفتم توسعه ،
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سوخت در دولت سیزدهم اشاره کردید کارشناسان این موضوع را یکی از اولویت هاي کاري این دولت تدوین کرده است به برنامه مدیریت مصرف 

می دانند 

سوخت به عنوان متولی مدیریت تقاضا در ذیل اسناد باالدستی بهینه سازي مصرف  چه اقداماتی در این زمینه در حال انجام است؟شرکت 

اصالح الگوي مصرف مصوبه مجلس اصالح الگوي مصرف و اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري و قانون  شامل سیاست هاي کلی 

شوراي اسالمی و در راستاي تحقق اهداف سند تحول دولت مردمی و برنامه پنج ساله هفتم توسعه ، برنامه جامعی را تدوین و ارائه کرده است .

سوخت در ساختمان و مسکن ، صنعت ، حمل و نقل ، فرهنگسازي و آموزش ، بهینه سازي مصرف  برنامه ارائه شده بخش هاي مختلف مانند 

پژوهش و فناوري و جذب شرکت هاي دانش بنیان را شامل می شود 

مصرف انرژي در پاالیشگاه هاي نفت و گازطرح کاهش تلفات تلمبه خانه ها و 16 مورد در این برنامه آمده است که شامل : طرح ارتقاي کارآیی 

خطوط انتقال نفتطرح افزایش کارآیی انرژي ایستگاه هاي تقویت فشار و تقلیل فشار و کاهش تلفات خطوط انتقال گازطرح آموزش مبحث 19

مقررات ملی ساختمانطرح افزایش کارآیی انرژي ساختمان هاي نوساز با اجراي مبحث 19 مقررات ملی ساختمانطرح فرهنگ سازي و آموزش در

بهینه سازي مصرف انرژي در بخش باالدستیطرح ایجاد بازار  مصرف انرژي در بخش ساختمانطرح ارتقاي کارآیی  بهینه سازي  راستاي 

محیط زیست در صنایع آجر/کاشی/سرامیک/ شیشه و سایر صنایعپایش هوشمند ناوگان باري و مسافریهوشمند سازي حمل و مصرف انرژي و 

نقل برون شهري بر اساس توسعه زیرساخت سامانه هاي هوشمندطرح هوشمند سازي تأسیسات گرمایش مرکزي ساختمان ها با استفاده از سیستم

اجراي استانداردهاي حوزه موتورسیکلت و مصرف انرژي کنترل هوشمند موتورخانه مجهز به پایش برخطتدوین بازنگري استانداردهاي ملی معیار 

مدیریت انرژي ، تدوین و اجراي کامل دستورالعمل هاي مربوطه و آموزش مدیران و تکنیسین ها در واحدهاي نیروگاهی ، خودرواستقرار سیستم 

سوخت باالي 5 میلیون متر مکعبطرح جایگزینی و نصب پکیج هاي گرمایشی راندمان باالطرح توسعه پاالیشگاهی و صنایع تولیدي با مصرف 

شدت انرژي کاهش قابل قبولی خواهد داشت در این راستا آیا طی یک سال نیروگاه هاي گازیمی شود . برآورد می کنیم با اجراي این برنامه ها 

اخیر اقدامی انجام شده است؟بله 

بهینه سازي به عنوان سوخت با توجه به تأکید رئیس جمهور و وزیر نفت بر اهمیت موضوع انجام برنامه هاي  بهینه سازي مصرف  شرکت 

یک ضرورت ملی در بخش هاي مختلف اقداماتی اساسی انجام داده است .  

رفع از جمله مواردي که می توان به آن اشاره کرد ، اقدام به پیگیري جهت به تصویب رسانی و اجراي کامل و دقیق طرح هاي ماده 12 قانون 

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور در قالب 8 طرح مصوب و همچنین تدوین و بازنگري استانداردها در بخش هاي مختلف صنعت ،

ساختمان و مسکن و حمل و نقل و اقدام در جهت اجرایی نمودن مواد قانون الگوي مصرف است .  

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور نیز 8 مورد را در برمی گیرد : طرح سا طرح هاي ماده 12 قانون 
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روزنامه ایران
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سوخت و کاهش مصرف فرآورده در حمل و نقل جاده مانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده اي (سپهتن) جهت جلوگیري از قاچاق 

ایطرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر با قطار بین شهریطرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و 8 کالنشهرطرح برقدار کردن چاه

تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمایش باالطرح تولید قواي محرکه کم مصرف در خوردروهاي هاي کشاورزي دیزلیطرح جایگزینی 

داخلی و جایگزینی با خودروهاي فرسودهطرح تأمین و جایگزینی بخاري گازسوز راندمان باال با بخاري هاي مرسوم گازیطرح نوسازي ناوگان درون

شهري و برون شهریدر همین حال ، تدوین و بازنگري استانداردها نیز در خصوص چندین بخش شروع شد و اکنون نیز برخی موارد در حال انجام

است . این بخش شامل بازنگري و تدوین250 مورد استاندارد در سه بخش صنعت ، حمل و نقل ، ساختمان و لوازم خانگی بوده و 26 مورد نیز در

دست اقدام است 

بهینه اصالح الگوي مصرف انرژي نیز اقداماتی انجام شده است که شامل مواردي نظیرحمایت ، شناسایی و توسعه فناوري هاي  در راستاي قانون 

مصرف انرژي در بخش مصرف انرژي و اصالح اساسنامه شرکتتدوین و بازنگري و اجراي الگوها و معیارها و استاندارد هاي  سازي ، عرضه و 

مصرف انرژي کمترحمایت از تولید همزمان برق و حرارت و هاي مختلفحمایت و مشوق هاي مالی براي استفاده از تجهیزات و فرایندهاي با 

مدیریت انرژي در سامانه هاي مصرف کننده مصرف انرژي در بخش هاي مختلفاستقرار واحد  استفاده از سامانه ها و روش هاي کنترلی کاهش 

انرژیایجاد و اصالح زیرساخت هاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري ، بار و مسافرحمایت از گسترش استفاده از انرژي هاي نو و

تجدیدپذیرآموزش و آگاه سازي و تبلیغ و ترویج است . به نظرتان این اقدامات به سرانجام می رسد؟حرکت در این مسیر آغاز شده و امیدواریم که

مصرف انرژي نیازمند مشارکت نهادهاي دیگري مانند وزارتخانه هاي صمت ، راه و شهرسازي و نیرو بهینه سازي  نتیجه بخش هم باشد البته 

است 

بهینه سازي دربرنامه پنج ساله هفتم توسعه که در دولت سیزدهم در دست تدویناست ، ساالنه مقادیر با این حال ، در صورت اجراي برنامه هاي 

مصرف انرژي تا سطح قابل مالحظه اي کاهش قابل توجهی گاز و فرآورده هاي نفتی صرفه جویی می شود و با دستیابی به این اهداف شدت 

خواهد داشت . امیدواریم دولت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبري و اعتالي هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوري اسالمی بتواند همان طور

که طی یک سال گذشته گام هاي مؤثري در کلیه بخش ها برداشته است ، منشأ خیرات و برکات بیشتري در این زمینه باشد
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بنزین ندارد خاندوزي : دولت برنامه اي براي افزایش قیمت 

 

بنزین به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسیما آقاي سید احسان خاندوزي افزود : براي تغییر الگوي مصرف ، صرفا نباید به سمت متغیر هاي قیمتی 

برویم بلکه باید از متغیر هاي غیرقیمتی هم استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسیما آقاي سید احسان خاندوزي افزود : براي تغییر الگوي مصرف ، صرفا نباید به سمت متغیر هاي قیمتی

بنزین برویم بلکه باید از متغیر هاي غیرقیمتی هم استفاده کنیم 

بنزین بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف  بنزین ادامه یابد ، احتمال واردات  سخنگوي اقتصادي دولت گفت : اگر روند فعلی مصرف 

بنزین هنوز آماده بنزین استفاده کنیم . وي افزود : برنامه سال 1402 براي قیمت  کنترل شود و باید از یک سري متغیر ها براي کنترل مصرف 

نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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بنزین از تولید پیشی گرفت مصرف 

بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرت ها از تولید پیشی گرفت تهران ایرنا وزیر نفت گفت : مصرف 

به گزارش ایرنا ، جواد اوجی امروز در مراسم بهره برداري و کلنگ زنی طرح هاي گازرسانی در هفته دولت با بیان اینکه در بودجه امسال اعتبارات

خوبی براي توسعه گازرسانی دیده شده است ، افزود : یکی از شاخص هاي رفاه شهري و روستایی ، توسعه گازرسانی است وي ادامه داد : امروز

بیش از 10 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح و بهره برداري و بیش از 5 هزار میلیارد تومان کلنگ زنی طرح هاي گازرسانی شهري ، روستایی و

صنایع داشتیم اوجی با تقدیر از پیمانکاران درگیر در این پروژه ها ، گفت : پروژه هاي نیمه کاره در وزارت نفت بسیار زیاد است در وزارت نفت

اولویت بندي انجام شد تا چالش هاي مردم به حداقل برسد وي افزود : در شهریور 1400 ، حدود 250 میلیون مترمکعب کسري گاز به دلیل عدم

سرمایه گذاري ها داشتیم وزیر نفت با اشاره به نیاز به سرمایه گذاري 160 میلیارد دالري براي تأمین امنیت انرژي کشور ، ادامه داد : هم زمان با

آغاز به کار دولت سیزدهم ، یک پنجم تکالیف دولت براي سال 1400 انجام شده بود وي تأکید کرد : با روي کار آمدن دولت سیزدهم ، حجم

صادرات بیشتر شد و قیمت نفت نیز افزایش پیدا کرد و توانستیم تکالیف خودمان را انجام دهیم اوجی با اشاره به اینکه درآمد وزارت نفت براي

سرمایه گذاري یک میلیارد دالر بود ، گفت : اگر منتظر برجام و سرمایه گذار خارجی می ماندیم ، قطع برق و گاز اتفاق می افتاد 

بنزین در کشور فعال سوخت کشور با وجود مشکالت و عدم سرمایه گذاري در دولت قبل اشاره کرد و افزود : 4400 جایگاه  وي به تأمین امنیت 

بنزین از تولید پیشی گرفته است . اوجی تأکید کرد : هر جا که خط لوله گاز برود ، است و با کاهش کرونا و افزایش مسافرت ها اکنون مصرف 

عمران ، آبادانی ، تحول و رفاه ایجاد خواهد شد وي گفت : یک دکل نفتی براي حفر چاه عمیق آب سیستان و بلوچستان اعزام شد و به زودي دکل

دوم آزاد می شود
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طراح ساختمان هاي انرژي صفر

انجمن علمی دانشجویی مهندسی انرژي دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دوره طراح ساختمان هاي انرژي صفر (ZEB) را برگزار می کند

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا ، این دوره طی 21 ساعت با تدریس محمدفالح اردکانی ـ کارشناس ارشد مهندسی سیستم هاي انرژي ، از 21

تا 29 شهریور از ساعت 17 تا 20 برپا می شود «مقدمه : مفهوم ساختمان انرژي صفر ، باالنس حرارت و 

» ، «شناخت اقلیم ها و تاثیر آن بر طراحی ساختمان» ، «آشنایی با گواهینامه برچسب انرژي در ساختمان» ، «بازیابی و تولید انرژي در ساختمان» ،

بهینه سازي انرژي در ساختمان» ، سرفصل هاي این دوره «آموزش مقدماتی نرم افزار Energy Plus و Design Builder» و «اصول 

است . عالقه مندان براي شرکت در این دوره و کسب اطالعات بیشتر می توانند به شناسه @energyE_admin پیام دهند انتهاي پیام
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سوخت فسیلی و کاهش آالینده ها توسعه نیروگاه هاي خورشیدي؛ سهم چین در صرفه جویی 

 

سوخت فسیلی تهران – ایرنا – چین در زمینه توسعه نیروگاه هاي خورشیدي به موفقیت هاي قابل توجهی دست یافته است تا سهمی در صرفه جویی 

و کاهش آالینده هاي جهانی داشته باشد .

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاري شینهوا ، یکی از دستاوردهاي چین در این زمینه ، نیروگاه شناوري روي آب مائووي در استان آنهویی

در شرق چین است این نیروگاه شناور با ظرفیت نصب شده 130 مگاوات به بهره برداري رسیده است متوسط تولید برق ساالنه این نیروگاه به 136

میلیون کیلووات ساعت رسیده است که زمینه صرفه جویی حدود 54 هزار و 400 تن زغال سنگ استاندارد و کاهش انتشار 135 هزار و 600 تن دي

اکسید کربن درهر سال را فراهم می کند میزان انتشار گاز دي اکسید کربن در چین بسیار زیاد است و ساخت نیروگاه خورشیدي شناور ، جدیدترین

سوخت هاي فسیلی محسوب می شود اجراي این طرح ، انرژي هاي تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از  اقدام این کشور در راستاي بهره مندي از 

بخشی از هدف رو به جلوي دولت چین در مبارزه با بدنامی این کشور در مصرف باالي انرژي هاي آالینده را تشکیل می دهد و چین را پیشگام

تولید انرژي تجدید پذیر در جهان معرفی می کند چین در این حال با کاهش میزان آالینده ها و ذرات ریز معلق در سال 2021 ، به الگویی براي

آلودگی هوا در منطقه آسیا اقیانوسیه نه تنها محیط زیست و کاهش آالیندگی تبدیل شد به گفته کارشناسان ،  سایر کشورها در جهت حفظ 

سالمت افراد را در معرض خطر قرار داده است ، بلکه تاثیرات مخربی بر رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی نیز دارد اگرچه تاکنون اقداماتی در جهت

آلودگی هوا در منطقه آسیا اقیانوسیه انجام شده ، اما همچنان این معضل حل نشده و اقدامات بیشتري باید در این جلوگیري از افزایش میزان 

خصوص انجام شود که در این میان چین گوي سبقت را از سایرین ربوده است چین در سال هاي اخیر تالش کرده تا از میزان مصرف زغال سنگ

بکاهد و همزمان صنایع را تشویق به افزایش میزان بهره وري در استفاده از نصب فناوري هاي پاك کرده است 

آلودگی هوا ارائه و اعمال کرده اند که از آن جمله می توان به مواردي چون مقامات چین در سال هاي اخیر اقدامات موثري را براي کاهش میزان 

سوخت فسیلی ، تولید و استفاده از خودروهاي برقی استفاده از انرژي هاي پاك ، استفاده از نیروگاه برق آبی ، اعمال محدودیت در مصرف زغال و 

و افزایش 23 درصدي پوشش جنگلی تا سال 2020 اشاره کرد .
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مصرف انرژي اولیه در آلمان کاهش 

مصرف انرژي اولیه در آلمان شده است اقتصاد ضعیف ، قیمت هاي باال و شرایط آب وهوایی باعث کاهش 3 5 درصدي 

مصرف انرژي اولیه آلمان در شش ماه اول سال 2022 به دلیل اقتصاد به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، گروه آمار صنعتی AGEB اعالم کرد 

ضعیف ، قیمت هاي باال و شرایط آب وهوایی معتدل 3 5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است انرژي اولیه به منابع انرژي

انرژي هاي تجدیدپذیر اشاره دارد که به اشکال دیگر تبدیل نمی شوند گزارش این گروه نشان می دهد که سوخت هاي فسیلی و  خام مانند 

بزرگ ترین اقتصاد اروپا در فاصله ژانویه تا ژوئن سال 2022 حدود 203 میلیون تن «معادل زغال سنگ» استفاده کرده است که نسبت به مصرف

210 4 میلیون تن در سال گذشته کاهش یافته است معادل زغال سنگ یک معیار استاندارد صنعتی و واحد اندازه گیري انرژي حاصل از احتراق یک

تن زغال سنگ است و مقدار آن حدود 29 هزار و 307 گیگاژول (GJ) می شود صندوق بین المللی پول هفته گذشته چشم انداز رشد تولید ناخالص

داخلی آلمان در سال 2022 را از 2 1 درصد در آوریل به 1 2 درصد کاهش داد اما این رشد هنوز در شرایط بهبودي پس از کووید 19 حاصل نشده

مصرف انرژي همراه بوده است که این اثر در درازمدت منجر به کاهش مصرف می است به گفته AGEB ، افزایش قیمت ها با صرفه جویی در 

شود زیرا به این معنی است که در بهره وري ، سرمایه گذاري ارزش بیشتري دارد مصرف روغن معدنی (نوعی از روغن که از تقطیر نفت به دست

می آید و داراي وزن پایینی است) طی شش ماه گذشته در آلمان 7 

مصرف گاز شاهد کاهشی 15 درصدي بوده است چراکه مصرف کنندگان صنعتی از 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و 

انتخاب قیمت هاي بسیار باال اجتناب کردند و به این ترتیب گاز کمتري در تولید برق استفاده و بنابراین الگوهاي آب وهوایی مطلوب باعث تولید

بیشتر برق از منابع بادي و خورشیدي شد . صنعت برق آلمان همچنین در راستاي کمک به کاهش شکاف عرضه ناشی از تعطیلی سه نیروگاه هسته

اي در پایان سال 2021 ، شاهد ورودي باالتر زغال سنگ بوده است کد خبر 599903
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اتوبوس پیل سوختی هیدروژنی خود را می سازد هند اولین 

اتوبوس پیل سوختی هیدروژنی در این کشور خبر دادند رسانه هاي هندي از ساخت اولین 

اتوبوس با ترکیب اتم هاي هیدروژن و اکسیژن الکتریسیته تولید می کنند این دو گاز در ي هیدروژنی مانند نمونه موجود در  سوخت سلول هاي 

سراسر یک سلول الکتروشیمیایی مشابه یک سلول باتري معمولی براي تولید برق ، آب و مقادیر کمی گرما واکنش نشان می دهند و الکتریسیته

ي هیدروژنی چیست؟ سلول هاي سوخت تولید شده در موتور هاي الکتریکی براي به جلو راندن خودرو مورد استفاده قرار می گیرند پیل 

ي به روشی مشابه با باتري هاي معمولی موجود در خودرو هاي الکتریکی کار می کنند اما شارژ آن ها تمام نمی شود و نیازي به شارژ سوخت

مجدد با برق ندارند آن ها تا زمانی که منبع هیدروژن وجود دارد به تولید برق ادامه می دهند ، درست مانند سلول هاي معمولی ، یک پیل

ي از یک آند (الکترود منفی) و کاتد (الکترود مثبت) تشکیل شده است که در اطراف یک الکترولیت قرار گرفته اند هیدروژن به آند و هوا به سوخت

کاتد تغذیه می شود در آند ، یک کاتالیزور مولکول هاي هیدروژن را به پروتون و الکترون تجزیه کرده و هر دو ذره زیر اتمی مسیر هاي مختلفی را

به سمت کاتد طی می کنند الکترون ها از یک مدار خارجی عبور کرده و جریانی از الکتریسیته ایجاد می کنند که می تواند براي تامین انرژي موتور

هاي الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد ، از طرف دیگر پروتون ها از طریق الکترولیت به سمت کاتد حرکت می کنند هنگامی که به آنجا می رسند ،

ي هیدروژنی چیست؟ مزیت اصلی خودرو هاي سوخت با اکسیژن و الکترون ها ترکیب شده و تولید انرژي می کنند مزیت خودرو هاي پیل 

ي هیدروژنی (FCEV) این است که هیچ آالیندگی در لوله اگزوز تولید نمی کنند آن ها فقط بخار آب و هواي گرم منتشر سوخت الکتریکی پیل 

ي هیدروژنی مزیت دیگري نیز سوخت می کنند؛ آن ها همچنین کارآمدتر از خودرو هاي موتور احتراق داخلی هستند وسایل نقلیه الکتریکی سلول 

سوخت گیري دارند که آن ها را نسبت به وسایل نقلیه الکتریکی با باتري براي اهداف حمل و نقل عمومی کاربردي تر می کند در مورد زمان 

اتوبوس برقی با باتري می تواند ساعت ها طول بکشد در همین حال هیدروژن را می توان در یک حتی با سریع ترین فناوري هاي شارژ ، شارژ 

سوخت هاي ي در عرض چند دقیقه دوباره پر کرد ، تقریبا به همان سرعتی که یک موتور احتراق داخلی می تواند با  سوخت خودروي پیل 

فسیلی دوباره پر شود 

محیط زیست هستند؟ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که استفاده از ي هیدروژنی سازگار با  سوخت آیا خودرو هاي پیل 

یک وسیله نقلیه الکتریکی با باتري به این معنی نیست که وسایل نقلیه آالیندگی تولید نمی کنند ، بلکه به این معنی است که آن ها هیچ آالیندگی

سوخت هاي فسیلی تامین می شود و در حال حاضر در لوله اگزوز ندارند . از آنجایی که بخش اعظمی از انرژي الکتریسیته در کشور هندوستان از 

سوخت هاي فسیلی است ، این وسایل نقلیه باعث انتشار تعداد زیادي گاز هاي گلخانه اي می شوند  بزرگترین منبع هیدروژن در جهان نیز 

همانطور که ما به سمت منابع تجدیدپذیر برق حرکت می کنیم ، می توانیم در آینده به سمت روش هاي تجدیدپذیر تولید هیدروژن نیز حرکت

کنیم؛ بنابراین حتی اگر این وسایل نقلیه در حال حاضر به انتشار گاز هاي گلخانه اي کمک کنند ،
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انرژي خورشیدي و باد تولید شود . بیشتر بخوانید سبقت بایدو از تسال سوخت مورد نیاز آن ها می تواند با استفاده از روش هاي تجدیدپذیر مانند 

در زمینه خودروهاي خودران باشگاه خبرنگاران جوان فضاي مجازي دریچه فناوري
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ساخت سیستم انتقال نور طبیعی با قابلیت تولید انرژي در ساختمان ها

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس به نقل روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر ، علی رمضانی دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر و مجري طرح «ساخت

سیستم انتقال نور طبیعی در ساختمان ها با امکان کاربرد در پنل هاي فتوولتائیک و باتري» به سرپرستی گئورك باباملک قره پتیان عضو هیات علمی

دانشگاه امیرکبیر گفت : افزایش شهرنشینی و محدودیت هاي مناطق مسکونی ، باعث افزایش سازه و ساختمان هاي بزرگ و درنتیجه آن عدم استفاده از

نور طبیعی شده است .

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس به نقل روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر ، علی رمضانی دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر و مجري طرح

«ساخت سیستم انتقال نور طبیعی در ساختمان ها با امکان کاربرد در پنل هاي فتوولتائیک و باتري» به سرپرستی گئورك باباملک قره پتیان عضو

هیات علمی دانشگاه امیرکبیر گفت : افزایش شهرنشینی و محدودیت هاي مناطق مسکونی ، باعث افزایش سازه و ساختمان هاي بزرگ و درنتیجه

آن عدم استفاده از نور طبیعی شده است . وي افزود : ساکنان این فضاها عالوه بر محرومیت از مزایاي نور طبیعی ، در معرض مضرات نور مصنوعی

قرار می گیرند رمضانی بیان داشت : به همین دلیل در صدد برآمدیم تا دستگاهی براي انتقال نور طبیعی در ساختمان ها با امکان کاربرد در پنل

هاي فتوولتائیک و باتري طراحی کنیم؛ هدف از این پروژه طراحی سیستمی جهت انتقال نور خورشید از جبهه جنوب ، شمال و پشت بام ساختمان

به محیط تاریک ساختمان است محقق دانشگاه امیرکبیر افزود : عالوه بر این ، در حاالتی که نیاز به روشنایی خورشید نیست؛ سیستم با استفاده از

صفحات فتوولتائیک از نور خورشید انرژي الکتریکی تولید کرده و در باطري ذخیره می کند و از آن در طول شب یا روزهاي ابري جهت روشنایی

مورد استفاده قرار می گیرد رمضانی خاطر نشان کرد : این پروژه در جهت کسب فناوري و یافتن راهکاري جدید در حوزه روشنایی ساختمان ها بوده

و باعث شده است که نوآوري جدیدي در سیستم هاي ردیاب نورخورشید بوجود بیاید وي خاطر نشان کرد : از آنجایی که سیستم مذکور با روش

هاي خالقانه پیاده سازي شده است تفاوت هاي بسیاري با سیستم هاي مشابه خارجی دارد از جمله این نوآوري ها امکان ذخیره سازي برق و

افزایش طول انتقال نور بوده است این محقق افزود : اجرا و نصب این پروژه در ساختمان هاي موجود و جدید االحداث ، موجب کاهش بار سرمایشی

بناها بدلیل خاصیت سایه بانی آن بر روي پنجره هاي جنوبی می شود و همچنین امکان تولید برق در ساختمان ها بوجود می آید وي بیان داشت :

همچنین با انتقال نور طبیعی به فضاهاي تاریک داخلی ، موجب کاهش بار مصرفی در بخش روشنایی ساختمان ها به ویژه با کاربري اداري می

شود در صورت عدم استفاده از روشنایی طبیعی نیز ، امکان ذخیره برق در باطري وجود دارد به گفته رمضانی ، از آنجایی که روشنایی بیشترین سهم

مصرف برق را در منازل دارد ، چنین طرح هایی که می تواند باعث کاهش بار مصرفی برق در تابستان و زمستان شود از اهمیت باالیی در صنعت

برق کشور برخوردار است وي با اشاره به ادامه این طرح عنوان کرد : ادامه این پژوهش انجام آزمون هاي استاندارد در پژوهشگاه نیرو و آزمون هاي

عملکردي در شرایط واقعی و کامل براي تولید در مقیاس نیمه صنعتی است و در صورت جذب سرمایه گام هاي بعدي براي تجاري سازي این

پژوهش برداشته خواهد شد 

مصرف انرژي وي با بیان اینکه نمونه خارجی این * ساخت دستگاهی جدید در حوزه روشنایی و ذخیره سازي انرژي در ساختمان با هدف کاهش 

طرح وجود دارد ، گفت : این طرح برخالف سیستم هاي قبلی که فقط در پشت بام نصب می گردند ، امکان نصب در جبهه جنوبی ، شمالی و پشت

بام ساختمان را دارد و در نتیجه انتقال نور بیشتري رخ می دهد و امکان بهره گیري در تمام طبقات را ممکن می سازد و دسترسی بیشتري به نور

طبیعی را سبب می شود .  

او همچنین بیان داشت : در این طرح عالوه بر انتقال نور خورشید؛ در زمان هاي مورد نیاز امکان تولید و ذخیره برق در باطري با استفاده از صفحات

کوچکتر پنل هاي فتوولتائیکی بوجود آمده است و امکان تولید انرژي و ذخیره آن جهت مصرف در شبکه برق خانگی را ممکن می سازد که باعث

مصرف انرژي سیستم روشنایی ساختمان نیز می شود . به گفته علی رمضانی ، کاهش 
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مصرف انرژي ترکیب سیستم روشنایی خورشیدي با سیستم روشنایی مصنوعی باعث کاهش هزینه ها در حوزه انرژي می شود و باتوجه به کاهش 

، توجیه اقتصادي بیشتري براي کاربران و کارفرمایان پیدا می کند محقق دانشگاه امیرکبیر در پایان بیان داشت : کاربرد این پروژه در حوزه صنعت

برق ، صنعت روشنایی به خصوص در ساختمان ها ، صنعت ساختمان و می باشد که امیدواریم این پروژه به مرحله صنعتی برسد همچنین از سوي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) شاخه ایران ، جایزه سال پروژه برتر کارشناسی سال 2021 به جهت پژوهش بر روي این پروژه به

محیط زیست کشور نیز علی رمضانی محقق دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر اختصاص یافت همچنین برترین اختراع و نوآوري ششمین جایزه ملی 

به این طرح تعلق گرفت گفتنی است ، گئورك باباملک قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر استاد راهنما و سرپرست این پروژه بوده است

انتهاي پیام/
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وزیر نفت در آیین آغاز طرح هاي توسعه اي وزارت نفت به مناسبت هفته دولت : /رفع کسري
بودجه 1400 به مدد افزایش فروش نفت و وصول مطالبات گازي

 

وزیر نفت با اشاره به پشت سر گذاشتن سالی بسیار سخت در وزارت نفت ، گفت : با پرداخت معوقات و وصول بدهی ها و بازاریابی مطلوب و افزایش

فروش نفت و میعانات ، موفق شدیم کسري بودجه 1400 را جبران کنیم.

وزیر نفت با اشاره به پشت سر گذاشتن سالی بسیار سخت در وزارت نفت ، گفت : با پرداخت معوقات و وصول بدهی ها و بازاریابی مطلوب و

افزایش فروش نفت و میعانات ، موفق شدیم کسري بودجه 1400 را جبران کنیم 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از وزارت نفت ، جواد اوجی روز جمعه (چهارم شهریورماه) در آیین رسمی آغاز عملیات اجرایی طرح

هاي توسعه اي وزارت نفت و افتتاح پروژه هاي مسئولیت اجتماعی وزارت نفت همزمان با هفته دولت اظهار کرد : در آغاز کار دولت سیزدهم در

شهریورماه 1400 زمانی که وزارت نفت دولت مردمی کارش را آغاز کرد ، با یک بررسی اولیه مشخص شد که به دلیل نبود سرمایه گذاري ، با یک

کسري گاز 250 میلیون مترمکعبی در آغاز فصل سرما روبه رو خواهیم بود . وي با اشاره به گره زدن سرمایه گذاري به رفع تحریم ها در دولت

سوخت مایع در نیروگاه ها 25 تا 30 درصد کاهش یافته بود و گذشته ، بیان کرد : وزارت نفت را در شرایطی تحویل گرفتیم که ذخیره سازي هاي 

دولت نیز بدهی هاي سنگینی داشت 

وزیر نفت کسري بودجه دولت سیزدهم در ابتداي کار را 460 هزار میلیارد تومان بر اساس درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی با توجه به پیش

بینی هاي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی در همان زمان اعالم کرد و گفت : عمده تأمین این کسري در شرایطی به عهده وزارت

نفت بود که صادرات نفت ، فرآورده و میعانات گازي در آن سال بسیار پائین بود و حتی براي نمونه مقدار فروش میعانات گازي در اردیبهشت ماه

1400 روزي 7 هزار بشکه ثبت شده بود .  

اوجی افزود : به همت کارکنان صنعت نفت و لطف خدا ، با بازاریابی خوب در کشورها و قاره هاي مختلف از جمله آمریکاي التین ، هند ، آسیا و

اروپا و نیز استفاده از همه ظرفیت ها ، افزون بر افزایش صادرات ، معوقه هاي خود را پرداخت کردیم و درآمدهاي ارزي که چند سال در حوزه

صادرات گاز مانده بود ، وصول شد که کمک بزرگی به دولت براي تأمین منابع ارزي کرد و وزارت نفت در عمل به تکالیف خود در بودجه 1400

درخشید .  

منتظر برجام می ماندیم ، امسال قطعی گاز و برق داشتیم وي با اشاره به لزوم تمرکز وزارت نفت به بحث تأمین امنیت انرژي در داخل با توجه به

شرایط به وجود آمده در کاهش حجم ذخیره سازي ها گفت : با تالش همکارانم در همه حوزه ها به ویژه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي

نفتی ، سطح ذخیره سازي ها را 25 تا 30 درصد افزایش دادیم و زمستان گذشته را بدون کمبود پشت سر گذاشتیم و تابستان امسال نیز به لطف خدا

و همت همه کارکنان صنعت نفت و گاز کشور ، قطعی گاز و برق نداشتیم .  

وزیر نفت با اشاره به اینکه با مشکالت و ظرفیت هاي استان خوزستان آشنا هستم ، تأکید کرد : امروز ظرفیت تولید روزانه نزدیک به 3 میلیون

بشکه نفت از میدان هاي نفتی خوزستان را در اختیار داریم ، بخش زیادي از تولید گاز کشور را نیز این استان به عهده دارد و افزون بر آن بسیاري از

میدان هاي مشترك ما با کشورهاي همسایه از جمله میدان بزرگ نفتی آزادگان با تولید 190 هزار بشکه در روز در این منطقه قرار دارد .  

اوجی با تأکید بر این که اگر منتظر مذاکرات برجام می ماندیم ، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه رو می شدند ، بیان

کرد : دشمن بحث صادرات و درآمدهاي ارزي ما را هدف قرار داده بود و خط مقدم جبهه این جنگ ، صنعت نفت و گاز کشور بود که با همت

کارکنان نفت و نیز حمایت نیروهاي مسلح (سپاه و ارتش) در بخش تأمین امنیت دریایی ، ما از ارسال محموله هاي خود مطمئن بودیم و به لطف

پروردگار دشمنان شکست خوردند .
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سوخت دشمن ناامید شد وي با اشاره به برنامه ریزي دشمن براي همه حوزه ها گفت : در بحث حمله سایبري به جایگاه در بحث اختالل سامانه 

سوخت را همزمان از برنامه خارج کردند که در همان ساعات نخستین با آماده سوخت در آبان ماه پارسال ، 4 هزار و 400 جایگاه  هاي عرضه 

سوخت عملیاتی شد .   باش همه کارکنان صنعت نفت و با صبوري مردم ، 700 جایگاه کلیدي و تا پایان شب 1200 جایگاه عرضه 

وزیر نفت با اشاره به اطالع رسانی لحظه اي صداوسیما و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی از راه اندازي جایگاه هاي عرضه

سوخت دستی فعال می شدند و همین عملیات جهادي دشمن را مأیوس کرد ، هدف دشمن سوخت افزود : همه نازل ها در جایگاه هاي عرضه 

سوخت رسانی به مردم ، به لطف خدا و همت این بود که مردم عصبانی شده و به خیابان بیایند ، اما با ادامه نیافتن این اتفاق و جلوگیري از توقف 

دستگاه هاي امنیتی و صبوري مردم دشمن ناامید شد .  

نیاز سرمایه گذاري 160 میلیادر دالري براي تکمیل پروژه هاي اولویت دار اوجی تصریح کرد : اگر می خواستیم منتظر نتیجه مذاکرات وین و برجام

بنزین نزدیک بمانیم بی شک تأمین امنیت انرژي زمستان پارسال و تابستان امسال دچار مشکل می شد ، همین امروز هم مقدار تولید و مصرف 

به هم است و از همه مدیران وزارت نفت خواستیم که پروژه هاي اولویت دار براي تامین امنیت انرژي و تولید و صادرات را ارزیابی کنند . وي افزود

: برآورد این بود که براي حدود 140 پروژه اولویت دار تا 8 سال آینده 160 میلیادر دالر سرمایه نیاز است تا کشور محتاج واردات فرآورده نشود 

وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه گذاري در صنعت نفت ، سرمایه گذاري فوق سنگین است ، گفت : امروز هیچ پروژه اي مانند پروژه هاي نفت ، گاز و

پتروشیمی سودآور نیست ، آنها کم ریسک ، پربازده و زودبازده هستند و به جاي گرفتن تسهیالت از بانک ها ، از توان مالی آنها و هلدینگ هاي

اقتصادي براي تکمیل و ساخت شان استفاده شده است .  

امضاي 100 میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد داخلی و خارجی اوجی با اعالم اینکه در یک سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دالر قرارداد و تفاهم

نامه داخلی و خارجی امضا شده است ، با تأکید بر افزایش اشتغالزایی با اجراي پروژه هاي گوناگون ، اظهار کرد : با برنامه ریزي انجام شده بی شک

این پروژه ها تا چند سال آینده به بهره برداري می رسند و اقتصاد کشور حرکت می کند ، مردم هم این موضوع را در سفره خود احساس خواهند

کرد . وي بیان کرد : اصل توسعه کشور بر محور نیروهاي انسانی است و اگر انگیزه نباشد ، پروژه ها هم به انجام نمی رسند وزیر نفت گفت : همه

استان هاي ایران در یک سال اخیر از سوي رئیس جمهوري و هیئت دولت بازدید شدند که این موضوع سبب می شود مشکالت و چالش ها از

نزدیک لمس شوند و حدود 120 هزار میلیارد تومان اعتبار براي پروژه هاي مسئولیت اجتماعی تخصیص داده شد هزینه کرد 50 درصد پروژه هاي

مسئولیت اجتماعی در خوزستان اوجی یادآور شد : وزارت نفت هم از این موضوع غافل نمانده و حدود 14 هزار میالرد تومان پروژه مسئولیت

اجتماعی قبول کردیم که 50 درصد آن در استان خوزستان هزینه می شود

51



1401/06/12 - 1401/06/05گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

دنیاي اقتصاد

1401/06/05
تنها راه خروج از بحران انرژي

 

حسن حسین   نیا /کارشناس بازار سرمایه صنعت برق ، به عنوان یکی از پیشران هاي توسعه صنعتی و اقتصادي ، به دلیل فراهم کردن رفاه اجتماعی ،

نقش مهمی در سیاستگذاري کشورهاي مختلف ایفا می کند .  

سوخت هاي مایع و نیروگاه هاي گازي و حتی انرژي اتمی و در نهایت ، استفاده از روند تولید برق از سدهاي آبی و نیروگاه هاي زغالی به سمت 

انرژي هاي تجدیدپذیر پیش رفته است .

تنها راه خروج از بحران انرژي شماره روزنامه : 5532 تاریخ چاپ : 1401/06/5 شماره خبر : 3893840 بزرگنمایی متن خبر حسن حسین   نیا /

کارشناس بازار سرمایه صنعت برق ، به عنوان یکی از پیشران هاي توسعه صنعتی و اقتصادي ، به دلیل فراهم کردن رفاه اجتماعی ، نقش مهمی در

سوخت هاي مایع و نیروگاه هاي گازي سیاستگذاري کشورهاي مختلف ایفا می کند روند تولید برق از سدهاي آبی و نیروگاه هاي زغالی به سمت 

انرژي هاي تجدیدپذیر پیش رفته است در این مسیر ، کشورهاي مختلف ، متناسب با شرایط و حتی انرژي اتمی و در نهایت ، استفاده از 

جغرافیایی و دسترسی به منابع تامین انرژي ، از روش هاي مختلف تولید برق به صورت ترکیبی بهره برده اند اهمیت انرژي الکتریکی در ماه هاي

اخیر و بعد از جنگ بین روسیه و اوکراین ، در کشورهاي اروپایی مجددا توجه ها را به خود جلب کرد؛ تا آنجا که افزایش تنش ، کشوري مثل آلمان

را به حرکت رو به عقب و بهره برداري مجدد از زغال سنگ که امنیت زیست بوم را تهدید می کند ، وادار کرده است در ایران ، با توجه به بروز

قطعی هاي مکرر در سال هاي اخیر ، موضوع صنعت نیروگاهی مجددا اهمیت پیدا کرده است در سال هاي گذشته ، با رویکرد قیمت گذاري

دستوري در صنعت برق ، عمال شاهد انتقال یارانه زیادي از این صنعت به سمت صنایع دیگر بودیم و این امر سودآوري نیروگاه هاي تولیدي را

تحت الشعاع قرار داده و باعث افت شدید سرمایه گذاري در تولید برق کشور شده است البته افت سرمایه گذاري از زوایاي مختلف قابل بررسی است

و نمود آن در بازار سرمایه ، به وضوح در برابر دیدگان همه قرار دارد هزینه راه اندازي یک نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی بیش از 600میلیون

دالر برآورد می شود که البته با لحاظ کردن هزینه هاي تحریم ، این مبلغ بسیار افزایش پیدا می کند و عمال هزینه هاي دیگري نیز به آن اضافه

می شود اگر یکی از نیروگاه هاي بزرگ کشور در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم که ظرفیت تولید 8/ 2778مگاوات را دارد ، به بیش از

1727میلیون دالر سرمایه گذاري نیاز است که البته در خوش بینانه ترین شرایط ممکن در نظر گرفته شده است 

ارزش ریالی راه اندازي چنین نیروگاهی با دالر نیمایی بیش از 455هزار میلیارد ریال برآورد می شود؛ اما اگر به ارزش بازار این نیروگاه در تابلوي

معامالت بورس توجه کنیم ، به رقم تقریبا 100 هزار میلیارد ریالی خواهیم رسید که از قیمت گذاري بسیار کم آن در تناقض با واقعیت هاي

اقتصادي حکایت دارد؛ چرا که عمال این شرکت به اندازه 22/ 0 ارزش جایگزینی خود مورد دادوستد قرار می گیرد . هرچند آمار ذکرشده صرفا براي

معامالت خرد بازار سرمایه است؛ ولی خود مؤید انتظارات سهامداران از فاکتورهاي مختلف این نیروگاه ، از جمله روند سودآوري است از آنچه در باال

گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که براي سرمایه گذاري که بخواهد در روند تامین مالی ایفاي نقش کند ، سودآوري طرح اولویت دارد عمال قیمت

گذاري دستوري و لحاظ نکردن منافع تولیدکننده باعث شده است تا سرمایه گذاران به بخش هایی با حاشیه سود باال کوچ کنند و نتیجه آن ، خود را

در قطعی برق صنایع و حتی برق خانگی نشان داده است قطعی برق صنایع ، به ویژه فوالد و سیمان در تابستان ، به امري انکارناپذیر تبدیل شده و

میزان تولید و قیمت ها را در بازار متاثر کرده و بازار سیاه نیز نشات گرفته از آن بوده است 

در انتهاي سال 1391 بورس انرژي در کشور افتتاح و معامالت برق در آن آغاز شد که البته با توجه به دخالت هاي دولت در فرآیند نرخ گذاري و

پرهیز دولت از آزادسازي قیمتی ، به ویژه در بخش مصرف خانگی و کنترل نرخ انرژي براي جلوگیري از افزایش هزینه هاي تولید در صنایع انرژي

بر ،
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عمال امکان واقعی سازي قیمت ها و حفظ منافع کامل براي تولیدکنندگان برق میسر نبوده است .  

اما در ماه هاي اخیر ، با توجه به اجرایی شدن محاسبه قیمت مصرف کنندگان خانگی به صورت پلکانی می توان گفت ، نزدیک شدن قیمت ها به

نرخ هاي واقعی شروع شده است؛ اما با توجه به بار مالی این مساله براي خانوار و عدم تمایل دولت به افزایش بیش از پیش آن به نظر می رسد ، با

هدف نهایی ، یعنی رهایی از قیمت گذاري دستوري فاصله زیادي داشته باشیم .  

با همه آنچه گفته شد ، در هفته هاي اخیر بحث هاي زیادي پیرامون عرضه برق در بورس انرژي مطرح شده است که می تواند در صورت اجرایی

شدن ، صنعت برق را با تحول اساسی روبه رو کند؛ چرا که هزینه هاي زیاد این صنعت ، چه در امر راه اندازي و چه در مرحله نگهداري و تعمیر ،

انگیزه تولیدکنندگان براي اجراي طرح هاي توسعه را از میان برده و درآمد نیروگاه ها در حد تامین منابع الزم براي هزینه هاي جاري باقی مانده

است . باید منتظر ماند و دید که اراده دولت در مسیر یادشده تا چه حد به واقعیت خواهد پیوست؛ چون مسیر رهایی از معضل قیمت گذاري دستوري

با توجه به فشارها و البی گري هاي صنایع دیگر ، چندان هم هموار نیست و نگاهی کلی به مشکالت آن ، باعث می شود تا درباره عملیاتی شدن

آن با احتیاط صحبت کرد آزادسازي قیمت برق که با عرضه کامل آن در بورس انرژي امکان پذیر خواهد بود ، می تواند دستاوردهاي بزرگی داشته

باشد که افزایش و ترغیب سرمایه گذاري در خطوط نیروگاهی یکی از آنهاست این امر می تواند به گسترش فعالیت شرکت هاي دانش بنیان و

استفاده از ظرفیت هاي مغفول کشور براي گسترش بهره برداري از انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر با توجه به مقرون به صرفه بودن آن در شرایط

یادشده کمک شایانی کند قطعی برق در سال هاي اخیر و در مقاطع مختلف ، با توجه به افزایش مصرف برق خانگی و همچنین عدم توسعه نیروگاه

هاي موجود و کاهش شدید سرمایه گذاري در ایجاد نیروگاه هاي جدید ، دولت را در راستاي ایجاد مشوق هایی براي کارخانه هاي صنایع مختلف ،

به منظور راه اندازي نیروگاه مصمم کرد 

در این راستا عرضه مازاد برق تولیدي در بورس انرژي تحت مکانیزم عرضه و تقاضا از مزایاي آن عنوان شد؛ اما در مقام عمل ، این امر تحت تاثیر

ریسک هاي ناشی از احتمال الزام شرکت ها به عرضه برق تولیدي در زمان اضطرار براي مصارف تعیین شده از سوي دولت ، نتوانسته است موفقیت

چشمگیري را به ثبت برساند که نیازمند تعهد و پایبندي دولت براي حفظ منافع شرکت هاي سرمایه گذار و دوري از هرگونه الزامات خالف قواعد

مطرح شده براي ترغیب شرکت هاي بزرگ به اختصاص ردیف بودجه براي راه اندازي نیروگاه خواهد بود .  

بهینه سازي مصرف برق و عدم توجیه سودآوري براي سرمایه گذاري صنعت نیروگاهی ، با توجه به مشکالت متعدد کشور در زمینه تولید و 

ضروري است دولت با کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاري دستوري و اهتمام به عرضه کامل برق در بورس انرژي و البته رسمیت بخشیدن کامل به

مکانیزم عرضه و تقاضاي بورس ، شرایط الزم براي تامین مالی این صنعت کلیدي را فراهم کند؛ در غیر این صورت ، شاهد رشد مشکالت عدیده

قطعی برق در سال هاي آینده خواهیم بود . اخبار مرتبط شرکت ها چقدر سود تقسیم کردند؟ امضاي تفاهم نامه تامین 100 مگاوات برق براي

صنایع سیمانی تامین برق پایدار در گرو قیمت گذاري منطقی دولت به صنف سیمان اعتماد کند شیوه ساماندهی انرژي صنایع در بودجه 1401 این

مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند انرژي برق بودجه رفاه اجتماعی سیمان
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ایران از آغاز عملیات اجرایی 4 پروژه راهبردي نفت پس از سال ها وقفه گزارش می دهد/

آغاز عملیات اجرایی بیش از 7/1 میلیارد دالر پروژه نفتی

گروه اقتصادي / پایتخت نفت ایران دیروز میزبان وزیر نفت بود

گروه اقتصادي / پایتخت نفت ایران دیروز میزبان وزیر نفت بود جواد اوجی براي آغاز عملیات اجرایی 4 پروژه مهم و راهبردي صنعت نفت به

خوزستان رفت؛ به استانی که نزدیک به 75 درصد ظرفیت تولید نفت کشور را به خود اختصاص می دهد و قرار است که طی این دولت نیز با اجراي

طرح هایی مانند طرح توسعه میادین مشترکی مانند سهراب ، یاران و آزادگان سهم آن بیشتر شود از 4 پروژه اي که قرارداد آن امضا و اجراي آن از

روز گذشته آغاز شده ، دو پروژه مربوط به ظرفیت سازي براي افزایش تولید نفت ، یک پروژه براي توسعه و نگهداشت ظرفیت موجود و یک پروژه

دیگر براي تولید یک محصول راهبردي پتروشیمی به نام پروپیلن بود 

به این ترتیب که عملیات اجرایی فاز دوم طرح توسعه میدان مشترك یاران ، طرح توسعه میدان مشترك بالل ، طرح توسعه و نگهداشت تولید

میدان نرگسی و طرح PDH پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس ، با دستور وزیر نفت آغاز شد ، تا هم به ظرفیت تولید نفت کشور بیفزاید و هم به

تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کمک کند ، البته در کنار بازگشت صنعت نفت به ریل توسعه ، در سفر دیروز اوجی ، یک افتتاح نیز رقم

خورد و در راستاي ایفاي نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران ، 500 واحد مسکونی در مسجدسلیمان هم به بهره برداري رسید .  

عدم توسعه سال هاي گذشته امنیت انرژي کشور را در تنگنا قرار دادوزیر نفت در این آیین رسمی ، با اشاره به ناترازي 250 میلیون مترمکعبی میان

بنزین به مشکالت ناشی از عدم سرمایه سوخت استراتژیکی مانند  مصرف گاز در زمستان سال گذشته و نزدیک شدن تولید و مصرف  تولید و 

گذاري در صنعت نفت طی سال هاي اخیر اشاره کرد و گفت : اگر می خواستیم منتظر نتیجه مذاکرات وین و برجام بمانیم بی شک تأمین امنیت

بنزین نزدیک به هم است و از همه مدیران انرژي زمستان پارسال و تابستان امسال دچار مشکل می شد ، همین امروز هم مقدار تولید و مصرف 

وزارت نفت خواستیم که پروژه هاي اولویت دار براي تأمین امنیت انرژي و تولید و صادرات را ارزیابی و اجرایی کنند .  

اوجی با تأکید بر اینکه اگر منتظر مذاکرات وین می ماندیم ، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه رو می شدند ، تأکید کرد

: دشمن بحث صادرات و درآمدهاي ارزي ما را هدف قرار داده بود و خط مقدم جبهه این جنگ ، صنعت نفت و گاز کشور بود که با همت کارکنان

نفت و نیز حمایت نیروهاي مسلح (سپاه و ارتش) در بخش تأمین امنیت دریایی ، ما از ارسال محموله هاي خود مطمئن بودیم و به لطف پروردگار

دشمنان شکست خوردند . او با اشاره به برنامه ریزي دشمن براي آسیب زدن به سرمایه اجتماعی گفت : دشمن حتی براي ایجاد نارضایتی دست به

سوخت را همزمان از برنامه خارج کردند هدف دشمن سوخت در آبان ماه پارسال زد 4 هزار و 400 جایگاه  حمله سایبري به جایگاه هاي عرضه 

سوخت رسانی به مردم ، به لطف خدا و همت این بود که مردم عصبانی شده و به خیابان بیایند ، اما با ادامه نیافتن این اتفاق و جلوگیري از توقف 

دستگاه هاي امنیتی و صبوري مردم دشمن ناامید شد 140 پروژه اولویت دار صنعت نفتآنطور که وزیر نفت می گوید ، بعد از بررسی نیاز هاي توسعه

اي صنعت نفت در این دولت مشخص شد که حدود 140 پروژه این صنعت اولویت دار هستند و باید در اولین فرصت توسعه یابند ، بدون آنکه منتظر

برجام و مذاکرات وین بمانند 

وزیر نفت با اشاره به اینکه براي این 140 پروژه تا 8 سال آینده 160 میلیارد دالر سرمایه نیاز است تا کشور محتاج واردات فرآورده نشود ، ادامه داد :

سرمایه گذاري در صنعت نفت ،
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سرمایه گذاري فوق سنگین است ، اما امروز هیچ پروژه اي مانند پروژه هاي نفت ، گاز و پتروشیمی سودآور نیست ، آنها کم ریسک ، پربازده و

زودبازده هستند . با استناد به همین موضوع بدون انتظار براي برجام ، به جاي گرفتن تسهیالت از بانک ها ، از توان مالی آنها و هلدینگ هاي

اقتصادي براي تکمیل و ساخت پروژه هاي اولویت دار استفاده شد 

اوجی با اعالم اینکه در یک سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دالر قرارداد و تفاهمنامه داخلی و خارجی امضا شده است ، با تأکید بر افزایش

اشتغالزایی با اجراي پروژه هاي گوناگون ، اظهار کرد : با برنامه ریزي انجام شده بی شک این پروژه ها تا چند سال آینده به بهره برداري می رسند و

اقتصاد کشور حرکت می کند ، مردم هم این موضوع را در سفره خود احساس خواهند کرد . «سهراب» در آستانه بهره برداریدر این مراسم که

همزمان با هفته دولت برگزار شد ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات بهره برداري از میدان مشترك سهراب در آینده اي نزدیک

خبرداد محسن خجسته مهر گفت : به زودي عملیات بهره برداري از این میدان مشترك در منطقه غرب کارون آغاز خواهد شد او همچنین از بهره

برداري پروژه ان جی ال 3200 در منطقه غرب کارون تا پایان امسال خبر داد و گفت : این پروژه که 500 میلیون فوت مکعب گاز را به عنوان

خوراك ان جی ال 3200 جمع آوري می کند ، تا پایان سال 1401 به بهره برداري کامل می رسد 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به واگذاري مزایده جمع آوري گازهاي مشعل منطقه مسجدسلیمان به سه پیمانکار داخلی به

ارزش 65 میلیون دالر گفت : جمع آوري گازهاي همراه یکی از مأموریت هاي بسیار مهم شرکت ملی نفت است که همان طور که پیش از این به

ارزش یک میلیارد و 100 میلیون دالر گازهاي همراه ازسوي شرکت بیدبلند خلیج فارس جمع آوري شده بود حدود 600 میلیون فوت مکعب در روز

گاز همراه به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون دالر جمع آوري می شود . هدف گذاري 14 میلیون تنی براي تولید پروپیلندر این مراسم مدیرعامل

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از اهمیت توسعه زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی سخن گفت و بیان کرد : در راستاي تحقق این هدف ظرفیت

تولید پروپیلن در افق 1412 به 14 میلیون تن در سال خواهد رسید مرتضی شاهمیرزایی اظهار کرد : از همه سرمایه گذاران براي کمک به توسعه

صنعت ارزش آفرین و بدون ریسک پتروشیمی دعوت می کنم به گفته شاهمیرزایی ، ساالنه بخشی از ارز کشور به دلیل واردات محصوالت

پتروشیمی که در داخل کشور تولید نمی شود ، از کشور خارج می شود که در میان محصوالت وارداتی محصوالت زنجیره پروپیلن اهمیت بیشتري

دارند زیرا بیش از 70 درصد محصوالت وارداتی پتروشیمی را شامل می شود با این حال مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ارز

آوري قابل توجه صنعت پتروشیمی براي کشور عنوان کرد : پیش بینی می شود صادرات محصوالت پتروشیمی امسال حدود 18 میلیارد دالر

ارزآوري براي کشور داشته باشد گفتنی است ، عملیات اجرایی آغاز شده در روز گذشته نیز در راستا با تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و تولید

پروپیلن به عنوان خاویار صنعت پتروشیمی بود در برنامه راهبردي شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افق 10 ساله صنعت پتروشیمی 35 طرح

تولیدکننده محصول پروپیلن با ظرفیت اسمی حدود 13 میلیون تن در سال پیش بینی و تعریف شده است نگاهجزئیات 4 قرارداد اجرایی صنعت نفتاز

4 قراردادي که روز گذشته عملیات اجرایی آنها آغاز شد ، فاز دوم طرح توسعه میدان مشترك یاران 10 ساله و طرف قرارداد آن شرکت توسعه

صنعت نفت و گاز پرشیا است ، ارزش این طرح 227 میلیون دالر است و قرار است در طول مدت قرارداد 39 5 میلیون بشکه نفت اضافی از این

میدان تولید شود طرح توسعه میدان مشترك ِبالل نیز با قراردادي به شرکت پتروپارس واگذار شده است ، آغاز این پروژه با حفر چاه توصیفی

اکتشافی طرح توسعه میدان گازي بالل با ارزش 28 4 میلیون دالر خواهد بود اما اعتبار اجراي کل طرح توسعه میدان بالل 500 میلیون دالر است

طرح توسعه و نگهداشت میدان نرگسی در قراردادي 41 ماهه به شرکت دانا انرژي واگذار شده و در این طرح قرار است روزانه 6 هزار بشکه نفت در

روز تولید شود ، اجراي این طرح در طی 2 سال بیش از 500 میلیون دالر درآمدزایی براي دولت خواهد داشت در طرح تولید پروپیلن از پروپان

(PDH) حدود 700 هزار تن از محصول پروپان پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به 600 هزار تن محصول با ارزش پلی پروپیلن تبدیل می شود ،

سرمایه گذاري انجام شده در اجراي این طرح 950 میلیون دالر است
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