
1401/06/26 - 1401/07/04

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 26 شهریور تا 4 مهر 1401



1401/07/04 - 1401/06/26فهرست اخبار

3 چگونه مصرف سوخت خودرو را کاهش دهیم؟ 08:50 مشرق

5 سوئیس مجبور به کاهش مصرف برق در بیمارستان ها مجبور کرد 14:40 فصل تجارت

6 ایرنا گزارش می دهد؛/حمل ونقل عمومی راهکار مقابله با معضل ترافیک/تمهیدات دستگاه ه... 08:48 ایرنا

سوخت هاي فسیلی در آلودگی هواي خاورمیانه 8 سهم 90 درصدي  22:42 ایرنا

9 بحران انرژي اروپا را به دوره غارنشینی بازگردانده است 18:25 واحد مرکزي خبر

10 ریزش قیمت نفت متوقف شد 11:35 ایسنا

12 آیا ذخایر گاز آلمان به فصل بهار می رسد؟ 11:12 فارس نیوز

13 باید و نبایدهاي آینده انرژي دریایی ایران؛ اقتصادسرآمد گزارش می دهد/آیا سهم مان ا... روزنامه اقتصاد سرآمد

15 وزیر نفت : /نگرانی در زمینه تأمین سوخت تجهیزات کشاورزي وجود ندارد 20:51 شانا

انرژي خورشیدي به روستاهاي مازندران باز شد 16 پاي  13:05 ایرنا

17 نصب آبگرمکن خورشیدي براي روستا هاي حاشیه جنگل 12:34 باشگاه خبرنگاران

18 تولید 100 کیلوگرم هیدروژن خالص در ساعت با فعالیت بزرگ ترین الکتروالیزر جهان 10:33 واحد مرکزي خبر

سوخت هاي فسیلی در سبد انرژي کشور 19 سهم 95 درصدي  10:06 ایرنا

21 وزارت نفت : /دولت بنزین را گران نمی کند/ منتقدان دولت دست از شایعه پراکنی بردارن... 12:10 ایرنا

22 ساخت بزرگترین الکتروالیزر جهان 07:38 واحد مرکزي خبر

23 نگاه الکچري به انرژي هاي نـــــــو آرمان ملی

بهینه سازي انرژي در مسکن ملی اعمال شود 26 استاندار فارس : /طرح  10:14 ایسنا

27 بالیی که قطعی گاز بر سر اقتصاد می آورد؛/اقلیت پرمصرف مهار می شوند؟ 08:28 دانش نفت

30 رویکرد درست وزارت نفت براي حل مشکل ناترازي بنزین/شفاف سازي گردش سوخت در کشور باع... 08:10 ایران اکونومیست

سوخت هاي فسیلی 32 آینده جهان پس از  00:21 ایرنا

بهینه سازي انرژي و محیط زیست به زودي اجرایی می شود 35 بازار  روزنامه اقتصاد سرآمد

36 تولید برق خورشیدي در شب با استفاده از آینه هاي فضایی 21:14 واحد مرکزي خبر

38 صرفه جویی12 تریلیون دالري انرژي پاك تا 2050 17:27 واحد مرکزي خبر

بهینه سازي مصرف سوخت
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مشرق

1401/07/02
08:50

چگونه مصرف سوخت خودرو را کاهش دهیم؟

مصرف سوخت خودرو و موتورسیکلت این روزها دغدغه اکثر رانندگان در جاده ها است

به گزارش مشرق ، از آنجایی که قیمت بنزین هر روز بر افراد بیشتري تأثیر می گذارد ، بسیاري به دنبال راه هایی براي کاهش مصرف و هزینه

هستند در این مقاله نکاتی براي به حداقل رساندن مصرف سوخت به شما آموزش می دهیم : 1 فقط در صورت نیاز رانندگی کنید موثرترین راه براي

کاهش مصرف سوخت این است که ماشین خود را فقط زمانی که واقعًا نیاز دارید رانندگی کنید اگر فقط باید مسیر کوتاهی بروید ، پیاده روي یا حتی

مصرف بنزین صرفه جویی می کنید ، بلکه ورزش مطمئنًا براي شما مفید خواهد بود 2 از توقف بیجا دوچرخه سواري را در نظر بگیرید نه تنها در 

در حالی که ماشین روشن است خودداري کنید هنگامی که نیاز به رانندگی با ماشین خود دارید ، اطمینان حاصل کنید که تا حد امکان از روشن

بودن بیخود ماشین خودداري کنید اگر ماشین شما بیش از یک دقیقه یا بیشتر ثابت می ماند ، موتور را خاموش کنید 3 به طور پیوسته شتاب بگیرید

(و ترمز کنید) در حین رانندگی ، همیشه فشار ثابت به پدال گاز خودروي خود وارد کنید ترمز و گاز بیجا همیشه باعث مصرف ضعیف سوخت می

شود سعی کنید با سرعت مجاز یا نزدیک به آن رانندگی کنید سرعت بهینه سفر براي هر خودرومتفاوت است با این حال ، هر چه سریعتر رانندگی

کنید ، مصرف سوخت شما بدتر خواهد بود براي حفظ سرعت رانندگی ایمن با همان سرعتی که نیاز دارید رانندگی کنید 4 از کروز کنترل در بزرگراه

استفاده کنید کروز کنترل به این معنی است که ماشین شما با سرعت ثابت حرکت می کند کنترل شتاب میزان کار موتور شما را کاهش می دهد و

مصرف بنزین است 5 باربند را باز کنید آیا در بنابراین بنزین کمتري مصرف می کند استفاده از کروز کنترل بهترین راه براي صرفه جویی در 

اطراف شهر یا در بزرگراه با جعبه سقف یا باربري رانندگی می کنید در حالی که مجبور نیستید؟ این یک شرط مطمئن است که با کشیدن

غیرضروري اجسام از ارقام مصرف سوخت خود کم کنید این نوع لوازم جانبی می توانند تاثیر زیادي بر آیرودینامیک خودروي شما داشته باشند 6

پنجره ها را بسته نگه دارید پایین نگه داشتن شیشه ها در حین رانندگی مقاومت بیشتري در برابر کشش و باد براي خودرو شما ایجاد می کند اگر با

سرعت پایین رانندگی می کنید ، معموًال پایین نگه داشتن شیشه ها مشکلی ندارد با این حال ، در سرعت هاي باالتر ، براي کاهش کشش و بهبود

مصرف سوخت ، باید شیشه ها را باال نگه دارید 7 تهویه مطبوع را به حداقل برسانید البته زمانی وجود خواهد داشت که گرماي تابستان باعث می

شود از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید با این حال ، در صورت امکان ، از AC در حد اعتدال استفاده کنید از طرف دیگر ، تنظیمات منظم فن

وسیله نقلیه شما می تواند تهویه را براي شما فراهم کند تا راحت باشید 8 فیلترهاي هواي کثیف را تعویض کنید فیلترهاي هواي کثیف موتور شما را

مجبور می کند بسیار سخت تر از آنچه که باید کار کند و در نتیجه مصرف سوخت کمتري دارد بنابراین ، مطمئن شوید که توصیه سازنده را براي

تعویض دوره اي فیلتر هوا دنبال می کنید فیلتر هواي تمیز به موتور شما امکان می دهد کارآمدتر عمل کند و همچنین به شما در صرفه جویی در

هزینه بنزین کمک می کند 9 باد الستیک را مناسب نگه دارید دفترچه راهنماي مالک خودرو خود را بررسی کنید و همیشه اطمینان حاصل کنید که

الستیک هاي شما مناسب باد شده اند باد کردن نادرست الستیک ها می تواند در برخی موارد مصرف سوخت خودروي شما را تا پنج درصد کاهش

دهد 10 کاهش وزن در خودرو وسایل غیر ضروري در صندوق عقب خودرو یا سایر قسمت هاي خودرو را از بین ببرید به ازاي هر 45 کیلوگرم

کاهش وزن در وسیله نقلیه ،

3

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=17476810


1401/07/04 - 1401/06/26گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

مشرق

1401/07/02
08:50

مصرف سوخت خودروي شما حدود یک یا دو درصد کاهش می یابد با اطمینان از اینکه وسیله نقلیه شما تا حد امکان سبک باقی می ماند ، می

توانید مصرف سوخت وسیله نقلیه خود را کاهش دهید منبع : اقتصاد آنالین
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فصل تجارت

1401/07/01
14:40

سوئیس مجبور به کاهش مصرف برق در بیمارستان ها مجبور کرد

فصل تجارت سوئیس به تمام بیمارستان هاي کشور اعالم کرده که مصرف انرژي خود را به حداقل برسانند و در دیگر شرکت ها هم سهمیه بندي

مصرف انرژي اعمال می شود

فصل تجارت سوئیس به تمام بیمارستان هاي کشور اعالم کرده که مصرف انرژي خود را به حداقل برسانند و در دیگر شرکت ها هم سهمیه بندي

مصرف انرژي اعمال می شود به گزارش فصل تجارت به نقل از راشاتودي ، موسسه پزشکی سوئیس برنامه کاهش مصرف برق و انرژي را در

دستورکار قرار داده است عالوه بر آن در دیگر شرکت هاي صنعتی هم سهمیه بندي انرژي صورت گرفته است باستیان ژوآرك ، رئیس بخش انرژي

اداره فدرال کشور در زمینه عرضه اقتصادي ملی اعالم کرد : با وجود اینکه بیمارستان ها از سهمیه بندي گاز و انرژي معاف هستند اما باید کاهش

قابل توجهی در مصرف بیمارستان هاي سوئیس ایجاد شود وي اضافه کرد : حتی در صنایع بسیار مهم نظیر داروسازي ، اقدامات کاهش مصرف

انرژي باید اجرایی شود شوآرك اضافه کرد : در حال حاضر تقریبا همه صنایع بدون استثنا نیازمند کاهش مصرف انرژي هستند و البته این رویکرد

درستی نیست و آنها خودشان باید فکر کنند که در این شرایط بحرانی چه راهکاري می توانند ارائه دهند به عنوان مثال این راهکار می تواند کاهش

ساعت کار آنها باشد ، اگر آنها 10 تا 20 درصد مصرف برق خود را کاهش دهند می توان سهمیه بندي برق صنایع را به تاخیر انداخت ماه گذشته

مصرف گاز طبیعی در کشور حداقل تا 15 درصد است که باید از اکتبر 2022 تا پایان مارس 2023 شوراي فدرال سوئیس اعالم کرد که کاهش 

اجرایی شود این تصمیم در حقیقت آمادگی براي قطع واردات گاز از روسیه است مقامات سوئیسی طرح اضطراري را براي وضعیت بحران انرژي

اجرایی می کنند که در شرایط قطع گاز یا کمبود واردات از روسیه موثر باشد این طرح شامل چندین مرحله است و از کمپین هاي هشدار عمومی

گرفته تا خاموش کردن چراغ معابر و مغازه ها را شامل می شود که حداقل براي 30 هزار مشترك پرمصرف اجرایی خواهد شد پایان پیام/
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ایرنا

1401/07/01
08:48

ایرنا گزارش می دهد؛/حمل ونقل عمومی راهکار مقابله با معضل ترافیک/تمهیدات دستگاه
هاي مسئول براي آغاز سال تحصیلی

 

تهران ایرنا مسئله ترافیک کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی است ، به همین دلیل از شهرداري تهران خبر می رسد ، هدایت سفرهاي

درون شهري به سمت وسایل حمل ونقل عمومی در دستور کار است و استفاده از مترو و اتوبوس براي دانش آموزان و دانشجویان در هفته ابتدایی مهر

رایگان خواهد بود .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ترافیک تهران ، چالشی چندین و چند ساله که عواقبش به معطلی خالصه نمی شود و از اتالف وقت و انرژي گرفته تا

تهدید سالمت شهروندان و مخاطرات زیست محیطی را در بر می گیرد با این تفاسیر طبق روال سال هاي گذشته ، با آغاز فصل پاییز و بازگشایی

مراکز تحصیلی اعم از دانشگاه ها و مدارس و نیز تغییر شرایط جوي ، بار ترافیکی در کالنشهرها به ویژه پایتخت شدت می یابد با توجه به

محدودیت هاي ترددي ناشی از بیماري کرونا ، پاییز 1401 به نوعی نخستین بازگشایی مراکز تحصیلی از ابتداي مهر بعد از وقفه 3 ساله به حساب

می آید 

مصرف بنزین از مرز 100 میلیون لیتر در روز در شهریورماه 1401 ، هشدارها نسبت به چالش از سوي دیگر به گزارش وزارت نفت ، عبور میزان 

هاي ناشی از ترافیک مهرماه قابل تأمل است؛ چالش هایی از جنس «تک سرنشینی شهروندان» به ویژه در روزهاي نخست بازگشایی مدارس ،

مصرف بنزین از مقدار تولید آن و قفل شدن معابر پایتخت در ساعات اوج تردد . مترو و اتوبوس دانش آموزان و دانشجویان رایگان از سبقت میزان 

شهرداري تهران خبر می رسد ، هدایت سفرهاي درون شهري به سمت وسایل حمل ونقل عمومی در دستور کار است و استفاده از مترو و اتوبوس

براي دانش آموزان و دانشجویان در هفته ابتدایی مهر رایگان خواهد بود در همین راستا ، 27 شهریورماه عبدالمطهر محمدخانی سخنگوي شهرداري

تهران در صفحه مجازي اش ، از رایگان شدن مترو و اتوبوس در پایتخت براي دانش آموزان و دانشجویان خبر داد و از ضرورت همکاري براي

مدیریت ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی سخن به میان آورد تصمیمی که به نظر می رسد ، براي کاهش ترددهاي درون شهري محصالن و

نیز بستگان آن ها در روزهاي نخست بازگشایی مراکز تحصیلی گرفته شده است شواهد نیز حاکی از تشدید بار ترافیکی پایتخت در ساعات اوج تردد

به واسطه جوالن خودروهاي تک سرنشین در معابر شهري است با این تفاسیر ، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران ، در این تنگناي مالی

، کانالیزه کردن جا به جایی مسافران به شبکه حمل ونقل عمومی را به عایدي مالی ناشی از سفرهاي درون شهري ترجیح داده است ناگفته نماند ،

همکاري شهروندان در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در سایه توسعه کمی و کیفی این ناوگان و به تبع آن خدمت رسانی مطلوب به

شهروندان است پدیده اي که بارها درباره آن نوشته شده و دالیل عقب ماندگی هاي آن بازگو شده است هرچند در مقطع فعلی مرور کارنامه ادوار

گذشته و بی توجهی ها به این بخش ، سودي براي شهروندان ندارد و تنها می توان به تغییر ریل در این حوزه امید داشت شناوري ساعت کاري

ادارات همچنین ، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران نیز در جریان دومین جلسه ستاد

استقبال از مهر درباره تمهیدات کنترل ترافیک مهرماه گفت : مقرر شده ، تردد کامیون ها و کامیونت ها از ساعت 6 : 30 تا 9 صبح در سطح شهر

تهران ممنوع باشد هم چنین کلیات طرح شناور شدن ساعت کاري ادارات ، تصویب شد و کارگروهی براي این امر شکل گرفته و ساعات کاري

ادارات از 7 تا 9 صبح شناور خواهد بود مهدي گلشنی با اشاره به تغییر ساعت کاري کارخانه ها ،
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ایرنا

1401/07/01
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این را هم گفت که اجراي طرح ترافیک تا ساعت 18 ادامه خواهد یافت و دورکاري 20 درصدي کارمندان به منظور کاهش بار ترافیکی معابر تهران

تصویب شده است پلیس مدارس راه اندازي می شود/ ممنوعیت عملیات عمرانی در تهران از 20 شهریور تا 15 مهر رئیس پلیس پایتخت نیز با اشاره

به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس و اقدامات ویژه پلیس براي ترافیک این روزها گفت : عملیات عمرانی در تهران از 20 شهریور تا 15 مهر

ممنوع است سردار حسین رحیمی در یازدهمین نشست کمیسیون عملیات پلیس راهور افزود : مدارس حدود 2 سال و نیم تعطیل بوده و باید در

زمینه حمل و نقل تالش بیشتري کنیم تا اول مهر بدون مشکل آغاز شود در مهر با سنگین ترین ترافیک مواجه خواهیم شد اما پلیس برنامه ویژه

اي در این زمینه دارد وي با بیان اینکه از یک ماه مانده به بازگشایی مدارس ، تالش هاي پلیس آغاز شده است ، افزود : براي مدارسی که در

مسیرهاي اصلی و فرعی قرار دارند با هماهنگی شهرداري تصمیماتی گرفته شد که یکی از این تصمیمات راه اندازي پلیس مدارس است به گفته

سردار رحیمی ، 17 تا 20 هزار سرویس مدرسه تا قبل از دو سال اخیر و شیوع کرونا فعال بودند اما اکنون وضعیت فرق کرده که در این بخش ،

مدیران مدارس مسئولیت ویژه اي دارند تا بر آمد و شد سرویس هاي مدارس نظارت کنند 

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ مسئله ترافیک کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی است و دستگاه هاي دیگري همچون پلیس راهور ،

شوراي شهر و وزارت کشور با تشکیل شوراي عالی ترافیک در آن نقش آفرین است ، هرچند ردپاي دستگاه هاي دیگري نیز به واسطه اهمیت

کنترل ترافیک کالن شهرها به صورت ضمنی و غیرمستقیم در پدیده ترافیک مشاهده می شود همچنین تاکنون بارها درباره آسیب هاي اجتماعی ،

اقتصادي و فرهنگی ترافیک هاي کالفه کننده کالنشهرها سخن به میان آمده ، اما آنچه اهمیت دارد ، شناسایی و اولویت بندي راهکارهاي حل

معضل ترافیک با هم افزایی دستگاه ها ، تقسیم شفاف مسئولیت در راستاي تسکین این درد کهنه پایتخت و نیز همکاري شهروندان براي عبور از

این چالش است .
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سوخت هاي فسیلی در آلودگی هواي خاورمیانه سهم 90 درصدي 

 

سوخت هاي فسیلی تهران ایرنا تحقیقات جدید نشان می دهد که بیش از 90 درصد آلودگی هوا در خاورمیانه و بخش هایی از شمال آفریقا ناشی از 

است .

 

به گزارش ایرنا از خبرگزاري فرانسه ، یک تیم بین المللی از محققان با استفاده از تجهیزات تخصصی براي تجزیه و تحلیل کیفیت هوا و ذرات معلق

سفري را در شرق مدیترانه ، از طریق کانال سوئز و اطراف خلیج فارس آغاز کردند و آنها در تحقیقات خود دریافتند که اکثریت قریب به اتفاق ذرات

کوچک که می توانند به اعماق ریه ها نفوذ کنند و در نتیجه خطرات سالمتی بیشتري را به همراه داشته باشند ساخته دست انسان و عمدتًا از تولید و

سوخت هاي فسیلی هستند . محققان با نوشتن در مجله " Communications Earth Environment" نشان دادند که استفاده از 

چگونه منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) از ترکیبات مضري مانند دي اکسید گوگرد که نتیجه مستقیم استخراج نفت می باشد ، پوشیده شده

است انتشار گازهاي گلخانه اي از کشتی هاي کانتینري در یکی از شلوغ ترین خطوط کشتیرانی در جهان نیز به هواي مه آلود و دودي کمک کرده

است جوس للیولد رهبر تیم تحقیقات از موسسه شیمی ماکس پالنک آلمان گفت : ما پاالیشگاه هایی در کشورهاي مختلف مانند عربستان سعودي

و امارات متحده عربی و همچنین کشتی هایی در دریاي سرخ و در منطقه کانال سوئز داریم که منبع بزرگی براي آلودگی هوا هستند للیولد در ادامه

افزود : بنابراین ترکیب همه اینها به این معنی است که هوا بسیار آلوده تر از چیزي است که اکثر مردم امیدوارند سازمان جهانی بهداشت در سال

جاري اعالم کرد که منطقه منا پایین ترین کیفیت هوا را در روي زمین دارد
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بحران انرژي اروپا را به دوره غارنشینی بازگردانده است

 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار؛ بحران انرژي در اروپا ، این قاره را به دوران استفاده از غار ها

بازگردانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار؛ بحران انرژي در اروپا ، این قاره را به دوران استفاده از غار ها

بازگردانده است این بحران ، ایتالیا را بر آن داشته که از غار ها استفاده کند و یونان را نیز وادار کرده است پارك هاي فتو الکترونیک احداث کند و

این در حالی است که درباره افزایش میانگین تورم در منطقه یورو در زمستان آینده هشدار داده می شود گزارشگر این شبکه افزود بحران جهانی

انرژي ، ایتالیا و شماري از کشور هاي اروپایی را سالیان سال به عقب بازگردانده است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باغداران سیب براي خنک نگه

داشتن و انبار کردن محصوالتشان در عمق 300 متري زمین در زیر جالیزهایشان در منطقه تورین در شمال ایتالیا غار احداث کرده اند و علت آن نیز

بحران انرژي است که منطقه یورو را به تازگی در نوردیده است ماورو ارایشر رئیس طرح سردخانه زیر زمینی گفت «بحران انرژي ما را مجبور کرده

است دنبال راه هاي تأمین و مصرف بهینه باشیم با استفاده از این غار ها توانسته ایم حدود 30 درصد در مصرف انرژي صرفه جویی کنیم این غار

ها همانند الیه هاي یخ عمل می کنند و تا اندازه زیادي طبیعی و دوستدار محیط زیست هستند »اما در یونان ، دولت ساختمان هاي دولتی را

شامگاهان با هدف مصرف بهینه برق خاموش خواهد کرد ضمن آنکه به احداث پارك هاي فتوالکترونیک متوسل خواهد شد و این راهکار جزیی

براي حل بحران انرژي در کشور است گفتنی است فتوالکترونیک اثري است که در آن نور با فرکانسی مشخص به سطح تابیده شده و به جدا شدن

الکترون از آن منجر می شود رئیس اجرایی شرکت یونانی جیفیرا نیز گفت «ساختمان هاي دولتی را به علت افزایش بی سابقه قیمت هاي انرژي

خاموش می کنیم انرژي را ذخیره می کنیم تا در زمستان آینده استفاده کنیم همچنین پارك فتوالکترونیک ایجاد کردیم که بزرگترین پارك از این

نوع در اروپاست تا از انرژي استفاده کنیم و از گاز هاي گلخانه اي در این شهر بکاهیم »بانک مرکزي اروپا اعالم کرده است تأثیر اقتصادي بحران

کنونی گاز به صورت مستقیم در فصل زمستان نمایان خواهد شد این بانک پیش بینی کرده است افزایش قیمت هاي گاز به افزایش میانگین دو

واحدي تورم بین سال هاي 2022 و 2023 میالدي منجر شود میالنی دیبونو کارشناس اقتصادي اروپایی در موسسه کاپیتال اکونومیکس می گوید

«معتقدیم رکود در منطقه یورو ، محتمل ترین سناریو در مرحله کنونی به ویژه در فصل زمستان است دستمزد هاي حقیقی کاهش خواهد یافت و

همراه با افزایش تورم ، از مصرف کاسته خواهد شد و صنعت به سبب صرفه جویی در انرژي و به سبب بحران احتمالی گرمایش در زمستان آینده ،

آسیب خواهد دید »بحران جهانی انرژي بر اقتصاد آمریکا نیز سایه افکنده است و بانک مرکزي آمریکا تصمیم گرفته است نرخ بهره را براي پنجمین

بار و به صورت پیاپی از آغاز سال کنونی میالدي افزایش دهد تا جلوي تورم بی سابقه را بگیرد که ناشی از کرونا و افزایش قیمت هاي انرژي در

آمریکاست
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ریزش قیمت نفت متوقف شد

 

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر نگرانی هاي عرضه ، افزایش یافت اما انتظارات براي افزایش سریعتر نرخ هاي بهره آمریکا ، مانع

افزایش بیشتر قیمت ها شد .

به گزارش ایسنا ، بهاي معامالت نفت برنت با 11 سنت معادل 0 1 درصد افزایش ، به 90 دالر و 73 سنت در هر بشکه رسید نفت برنت روز گذشته

با یک دالر و 38 سنت کاهش بسته شده بود بهاي معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با پنج سنت معادل 0 1 درصد افزایش ، به 83 دالر و

99 سنت در هر بشکه رسید شب گذشته ، بهاي قرارداد اکتبر که موعد آن روز سه شنبه به پایان رسید ، یک دالر و 28 سنت کاهش پیدا کرد در

حالی که قرارداد نوامبر ، یک دالر و 42 سنت کاهش یافت تینا ِتنگ ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره اظهار کرد : عوامل مثبت

، همواره مسئله کمبود عرضه ناشی از تحریم ها علیه روسیه بوده است تولید نفت گروه اوپک پالس اکنون 3 58 میلیون بشکه در روز معادل 3 5

درصد از تقاضاي جهانی ، کمتر از هدف تعیین شده است این کمبود منعکس کننده کمبود عرضه در بازار نفت است به گفته تحلیلگر سی ام سی

مارکتس ، قیمت هاي نفت به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا که ارزش دالر را در آستانه اعالم تصمیم سیاست پولی بانک مرکزي آمریکا ،

تقویت کرده است ، تحت فشارهاي کاهشی قرار گرفته اند انتظار می رود بانک مرکزي آمریکا روز چهارشنبه براي سومین بار ، نرخ هاي بهره را به

میزان 75 واحد افزایش می دهد بانکهاي مرکزي دیگر شامل بانک مرکزي انگلیس هم هفته جاري نشست سیاست پولی برگزار می کنند واندانا

هري ، موسس شرکت واندا اینسایتس در سنگاپور اظهار کرد : در فقدان هرگونه تحوالت جدید مهم درباره عوامل بنیادین ، نفت ، تحت تاثیر

بازارهاي مالی قرار گرفته است بازارهاي سهام آسیا روز چهارشنبه از صعود بازماندند و بازده اوراق قرضه با مهیا شدن سرمایه گذاران براي تصمیم

فدرال رزرو ، باال ماند دالر هم در معامالت روز جاري نزدیک به باالترین حد دو دهه اخیر در برابر سبدي از ارزهاي رقیب ایستاد و نفت را براي

خریداران ارزهاي دیگر گران تر کرد در این بین ، آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت و فرآورده هاي نفتی آمریکا در هفته منتهی به

16 سپتامبر ، حدود یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به

میزان حدود 2 2 میلیون بشکه کاهش داشته است آرامکو : راه کارهاي اروپا براي بحران انرژي موثر نیست مدیرعامل غول نفتی آرامکوي سعودي

روز سه شنبه در اظهاراتی ، اعالم کرد طرح هاي اروپا براي محدود کردن هزینه نیرو براي مصرف کنندگان و دریافت مالیات از شرکت هاي انرژي

را راه کارهاي بلندمدت یا مفیدي براي بحران انرژي جهانی ندانست امین ناصر در کنفرانسی در سوئیس گفت : متوقف یا محدود کردن افزایش

هزینه نیرو ، ممکن است در کوتاه مدت به مصرف کنندگان کمک کند اما دالیل ریشه اي را حل نمی کند و راه کار بلندمدت نیست و دریافت

مالیات از شرکت ها در زمانی که به افزایش تولید نیاز است ، مسلما کمک کننده نیست دولتهاي سراسر اروپا ، میلیاردها یورو کاهش مالیات ، کمک

مالی و یارانه براي مقابله با بحران انرژي اعالم کرده اند که عامل صعود نرخ تورم بوده و صنایع مختلف را ناچار کرده است تولیدشان را متوقف کنند

و قبوض نیرو را در آستانه زمستان افزایش داده است تحت طرحهاي اتحادیه اروپا که هفته گذشته اعالم شد ، سود اضافی شرکت هاي انرژي گرفته

شده و براي کاهش فشار هزینه ها برمصرف کنندگان ، استفاده می شود امین ناصر هشدار داد تداوم عدم سرمایه گذاري در بخش هیدروکربن ها در

سوخت هاي فسیلی هنوز آماده نیستند یکی از دالیل ریشه اي این مشکل است جنگ در اوکراین یقینا پیامدهاي شرایطی که جایگزین هاي 

بحران انرژي را تشدید کرده اما دلیل ریشه اي نیست متاسفانه حتی اگر این جنگ همین امروز همان طور که آرزو داریم متوقف شود ،
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بحران خاتمه پیدا نخواهد کرد آرامکو سرگرم سرمایه گذاري براي افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان سعودي به 13 میلیون بشکه در روز تا سال

2027 است اما ناصر هشدار داد سرمایه گذاري جهانی در هیدروکربن ها همچنان بسیار اندك ، بسیار دیرهنگام و بسیار کوتاه مدت است بر اساس

گزارش رویترز ، مدیرعامل آرامکو گفت : سرمایه گذاري در حالی اندك مانده که ظرفیت مازاد تولید چندانی باقی نمانده و با وجود موانع اقتصادي

قدرتمند ، تقاضا براي نفت نسبتا مطلوب مانده است هنگامی که اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند ، انتظار می رود تقاضا ، بهبود بیشتري پیدا کند و

ظرفیت مازاد تولید نفت اندکی که وجود دارد هم استفاده شود به همین دلیل است که عمیقا نگران هستم انتهاي پیام

11



1401/07/04 - 1401/06/26گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

فارس نیوز

1401/06/30
11:12

آیا ذخایر گاز آلمان به فصل بهار می رسد؟

 

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي ، رابرت هابک ، وزیر اقتصاد آلمان گفت : علیرغم آنکه حجم گاز موجود در

ذخیره گاه هاي این کشور در حال رسیدن به بیشینه طرفیت خود است ، اما این کشور ممکن است با کمبود گاز مواجه شود .

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي ، رابرت هابک ، وزیر اقتصاد آلمان گفت : علیرغم آنکه حجم گاز موجود

در ذخیره گاه هاي این کشور در حال رسیدن به بیشینه طرفیت خود است ، اما این کشور ممکن است با کمبود گاز مواجه شود بر اساس آمار ارائه

شده از سوي موسسه AGSI آلمان 90 درصد ظرفیت ذخیره گاه هاي گازي این کشور پر شده است هابک می گوید : با توجه به آنکه واردات گاز

آلمان از روسیه کاهش یافته ، تا پایان فصل زمستان این ذخایر تمام خواهند شد وزیر اقتصاد آلمان ادامه داد : اگر همه چیز خوب پیش برود و ما

مصرف گاز باشیم و خوش شانس باشیم و هوا هم در زمستان سرد نباشد این شانس را داریم که از زمستان بدون مشکل شاهد صرفه جویی در 

عبور کنیم البته این بدان معناست که به هر شکل انبارهاي گاز آلمان تا پایان فصل زمستان به طور کامل خالی خواهند شد؛ چراکه ما قرار است از

این گاز استفاده کنیم در ماه آگوست کلوس مولر ، رئیس نهاد مدیریت منابع انرژي آلمان گفت که حتی اگر انبارهاي ذخیره گاز آلمان تا 95 درصد

ظرفیت خود پر شوند ، این کشور فقط براي تامین نیاز دو ماه و نیم گرمایش خانه ها ، تولید برق و تقاضاي صنعتی گاز دارد پایان پیام/
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روزنامه اقتصاد سرآمد

1401/06/29
باید و نبایدهاي آینده انرژي دریایی ایران؛ اقتصادسرآمد گزارش می دهد/آیا سهم مان از

انرژي دریایی محقق می شود

 

گروه انرژي دریایی اعظم زندیه الزمه یک نگاه فعال و آینده سازدریایی ، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است که بر شناخت وضع موجود و عوامل آن

، تحلیل محیط ملی و بین المللی و سرانجام ترسیم چشم انداز مطلوب متکی است.

گروه انرژي دریایی اعظم زندیه الزمه یک نگاه فعال و آینده سازدریایی ، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است که بر شناخت وضع موجود و

عوامل آن ، تحلیل محیط ملی و بین المللی و سرانجام ترسیم چشم انداز مطلوب متکی است لذا در تدوین استراتژي باید هدفی مطلوب و قابل تحقق

در آینده دور ترسیم نمود و بر اساس آن و شناخت واقعیات موجود ، راه هاي رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آینده را شناسایی کرد هر

یک از این راهها را یک استراتژي می نامند و قدم بعد انتخاب بهترین استراتژي است 

به گزارش اقتصادسرآمد ، تالش براي دست یافتن به آینده مطلوب و طراحی و تبیین ویژگی ها و ترسیم موقعیت جامعه اي را که نسل هاي امروز و

آینده بتوانند آگاهانه و با اتکاي به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند ، نه تنها الزمه پویایی و امید مردم این سرزمین است ، بلکه بر آمده از اصول

و برنامه هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسالمی و ایرانی جاي گرفته و رویکرد و رفتار دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار

و ترسیم می کند . سند چشم انداز دو حیطه را در بر می گیرد حیطه داخل و حیطه بین الملل ، قیودي که در سند چشم انداز آمده و بیانگر جایگاه ایران

در سطح بین الملل و اهدافی است که در پایان چشم انداز باید به انها دست پیدا کرده باشیم برنامه بلند مدت یا سند چشم انداز را می توان با تمثیلی

ساده به افروختن نوري در تاریکی آینده تشبیه کرد که حرکت ها وساماندهی هاي کوتاه مدت و میان مدت را با کمترین انحراف و اتالف در

تخصیص منابع به سوي نقطه راهنما هدایت می کند در یک نتیجه گیري کلی از دالئل ذکر شده می توان گفت که وجود نوعی سر در گمی و آینده نا

مشخص در برنامه ریزي ، مسئولین نظام را بر آن داشت تا سندي را ارائه کنند ، که عالوه بر ایجاد انگیزه ، موجب هماهنگ ساختن عملکرد دولت

هاي مختلف شود نرسی قربان ، مشاور نفت و گاز و اقتصاد انرژي در گفت و گو با اقتصادسرآمد درباره سهم انرژي دریایی در سند چشم انداز افق

1404 ، به خبرنگار ما ، گفت : دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده انرژي هاي دریایی با رفع تحریم ها قطعا سرعت بیشتري خواهد گرفت 

ایران سهم قابل توجهی از انرژي دریایی جهان نداردوي با بیان این نکته که با توجه به وجود سهم باالي ایران از دریا و داشتن یک درصد جمعیت

جهان ، متاسفانه سهم قابل توجهی از انرژي دریایی جهان را نتوانسته ایم از آن خود کنیم ، افزود : هرچند که تالش هاي فراوانی در این زمینه

انجام شده ولی به دالیل مختلف داخلی و خارجی که بعضًا خارج از کنترل ما بوده ، در این زمینه نتوانسته ایم به ایده  آ ل مورد نظر برسیم . البته این

به آن دلیل نیست که نباید به آینده انرژي دریایی امیدوار بود 

آیا به سهم خود از انرژي دریایی سند چشم انداز دست می یابیموي در ادامه گفت : پیش بینی سهم انرژي دریایی کشور براي افق 1404 براي بازار

جهان با به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام می تواند خوب باشد و لذا امید می رود با توجه بیشتر به این صنایع و در اختیار گذاشتن منابع مورد نظر ،

در ادامه راه بتوان به میزان پیش بینی شده در انرژي دریایی در مدت باقیمانده به موفقیت هایی دست پیدا کنیم .  

در گذر زمان و گذار از موقعیت کنونی به موقعیت آینده برخی روندها از جمله پرداختن به انرژي دریایی حتمی بوده و خواسته یا ناخواسته اتفاق می

افتد ، مورد دیگري بود که وي به آن اشاره داشت و تصریح کرد : این روند بر همه استراتژي ها اثرگذار هستند و جدا از اینکه کدام یک از نیروهاي

پیشران از اهمیت و عدم قطعیت بیشتري برخوردارند باید به عنوان یک عامل بیرونی در تشریح سناریوهاي دریایی در نظر گرفت .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

روزنامه اقتصاد سرآمد

1401/06/29

همانطورکه همگان ایران را به عنوان کشوري سرشار از ذخایر انرژي فسیلی می دانند اما جغرافیاي ایران حکایت از فراوانی منابع دیگر انرژي یعنی

انرژي هاي تجدیدپذیر و به ویژه انرژي دریایی موج ، باد و خورشید دارد 

متاسفانه قدمت چندین ساله در بهره برداري از انرژي فسیلی در ایران و نیاز جهانی و درآمد چشمگیر این منبع براي کشور و اعتیاد اقتصاد ایران به

انرژي هاي تجدیدپذیر شده است و برخی نفت و گاز ، مانعی جدي در راستاي توسعه سیاست گذاري و اجراي پروژه ها و طرح ها در حوزه 

کمترین نیازي به این موضوع احساس نمی کرده و بعضا نمی کنند . با توجه به جریان انرژي کشور در سال 1390 سهم انرژي هاي بادي ، آبی و

خورشیدي در سبد انرژي کشور تنها معادل 2/7 میلیون بشکه نفت برآورد شده است اما به تازگی ان طور که از شواهد و قرائن و تالش رسانه ها بر

می اید ، کوشش فراوانی براي افزایش سهم این انرژي در سبد انرژي کشور انجام گرفته و در اسناد باالدستی مانند افق چشم انداز 1404 نیز آشکارا

اهمیت این موضوع تبیین شده است که باید تحقق آن نیاز که نه ، بلکه ضرورت است با توجه به روند جهانی رویکرد استفاده از انرژي هاي دریایی

در جهان امروز ، ایران ناگزیر به افزایش سیاست گذاري موثر و کارآمد و توسعه این انرژي و بهبود وضعیت خود به عنوان نهمین کشور تولیدکننده

دي اکسیدکربن در جهان است
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شانا

1401/06/29
20:51

وزیر نفت : /نگرانی در زمینه تأمین سوخت تجهیزات کشاورزي وجود ندارد

 

وزیر نفت گفت : در زمینه برق دار کردن چاه هاي کشاورزي بر اساس بودجه سال 1401 ، وزارت نفت منابع مورد نیاز را تأمین می کند و به صورت

کامل این آمادگی را داریم .

 

به گزارش شانا به نقل از خانه ملت ، جواد اوجی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ، 29 شهریورماه) خود با اعضاي کمیسیون کشاورزي ، آب ،

منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوراي اسالمی گفت : در ابتداي این نشست گزارشی از وضع عملکرد وزارت نفت و تولید گازوئیل ، بنزین و

گاز و مصارف آنها در حوزه هاي حمل ونقل ، صنعت و کشاورزي ارائه شد . نمایندگان نیز پرسش ها و دغدغه هاي خود را در زمینه تأمین سوخت

مورد نیاز تجهیزات و ادوات کشاورزي و پمپ هاي آب مطرح کردند وي با اشاره به اینکه با مدیریت مناسب صورت گرفته جاي هیچ گونه نگرانی

در زمینه تأمین سوخت ماشین آالت کشاورزي وجود ندارد ، افزود : حتمًا باید ادوات ، تراکتورها و موتورهاي چاه هاي آب کشاورزي در سدف

(سامانه دریافت فرآورده) ثبت نام کنند 

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در 6 ماه گذشته تعهد وزارت نفت درباره تأمین کود شیمیایی و اوره یک میلیون و 300 هزار تن بوده است که تا امروز

یک میلیون و 240 هزار تن آن از طریق 6 پتروشیمی تحویل داده شده است ، تصریح کرد : اولویت وزارت نفت در حوزه کودهاي شیمیایی تأمین

نیاز داخلی است و صادرات این محصوالت در اولویت دوم قرار دارد . اوجی با بیان اینکه وزارت نفت نسبت به تعهد خود در زمینه تولید و تأمین

کودهاي شیمیایی پایبند است ، اظهار کرد : در زمینه برق دار کردن چاه هاي کشاورزي بر اساس بودجه سال 1401 وزارت نفت منابع مورد نیاز را

تأمین می کند و به صورت کامل این آمادگی را داریم کد خبر 462276
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ایرنا

1401/06/29
13:05

انرژي خورشیدي به روستاهاي مازندران باز شد پاي 

 

انرژي خورشیدي بر بام منازل برخی روستاهاي ساري – ایرنا معاون اداره کل روستایی و شوراهاي اسالمی استانداري مازندران از نصب پنل هاي 

استان خبر داد و گفت : با انجام این کار روستاییان از این انرژي پاك براي مصارف خود استفاده خواهند کرد .

سجاد رضایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در مرحله نخست قرار شد تا پنل هاي خورشیدي بر بام منازل 450 هزار خانوار

روستایی مازندران نصب شود تا از طریق این پنل ها جذب انرژي خورشید صورت گیرد وي ادامه داد : براي این منظور و کمک به روستاییان براي

برخورداري از این طرح ، پیگیري هاي معاونت عمرانی استانداري مازندران منتج به موافقت معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمهور براي

پرداخت تسهیالت با کارمزد پایین شد به گفته معاون اداره کل روستایی استانداري مازندران ، هم اکنون به هر خانوار مبلغ 100 میلیون تومان

تسهیالت با کارمزد چهار درصد پرداخت می شود که مدت زمان بازگشت این تسهیالت 120 ماهه درنظر گرفته شده است رضایی توضیح داد : براي

اجراي این طرح سعی شده تا به صورت متعادل در هر شهرستان تعدادي روستا انتخاب شده که این پنل هاي خورشیدي نصب خواهد شد وي با

اشاره به اینکه کارشناسان حوزه مرتبط در یک برنامه زمانبندي شده 6 ماهه اجراي این طرح را در روستاهاي مازندران بررسی کردند ، گفت : سعی

انرژي خورشیدي باال رود معاون اداره شده در این طرح روستاهایی انتخاب شود تا زاویه تابش خورشید در آنها مستقیم و باال باشد تا زمینه جذب 

کل روستایی استانداري مازندران بیان کرد : اجراي این طرح عالوه بر تقویت نیروي برق در روستاها ، موجب افزایش درآمد خانواده و بهبود وضع

مالی خانواده هاي دارنده این سیستم شده است بطوریکه ارزش برق تولید شده توسط شرکت برق محاسبه و به حساب خانوار واریز می شود رضایی

افزود : راه اندازي هر پنل خورشیدي حدود 80 میلیون تومان هزینه در بر دارد که در قالب تسهیالت قرض الحسنه به افراد کمک می شود 

وي با اشاره به اینکه تولید برق در نیروگاه ها گرانتر از تولید برق از طریق پنل هاي خورشیدي است ، گفت : تولید هر کیلووات ساعت برق براي

نیروگاههاي حرارتی کشور حدود یک هزار و 800 تومان هزینه دارد در حالی که دولت هر کیلوات ساعت برق تولیدي را به قیمت 80 تومان به

انرژي خورشیدي می تواند در کاهش هزینه هاي این بخش تاثیر بگذارد . مشترکان می فروشد که تولید برق از طریق 
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باشگاه خبرنگاران

1401/06/29
12:34

نصب آبگرمکن خورشیدي براي روستا هاي حاشیه جنگل

25 دستگاه آبگرمکن خوشیدي براي روستا هاي حاشیه جنگل حوزه شهرستان سوادکوه نصب و راه اندازي شد

امین وطن دوست جانشین اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري مازندران ساري گفت : 25 دستگاه آبگرمکن خورشیدي در دو

روستاي شوراب و شورکچال شهرستان سوادکوه براي 25 خانوار بومی ساکن دائم و تحت پوشش نهاد هاي حمایتی کمیته امداد و بهزیستی نصب و

راه اندازي شد او افزود : استفاده از منابع تجدید ناپذیر و سوخت هاي آلوده کننده محیط زیست از مشکالت جدي بشر امروز است و براي حل

مشکل باید به دنبال انرژي هاي جدید و جایگزین بود وطن دوست گفت : این طرح بمنظور جلوگیري از مصرف بی رویه محصوالت جنگلی و

انرژي مرتعی در زمینه سوخت هاي گرمایشی و پخت و پز اجرا می شود او با توضیح اینکه آبگرمکن خورشیدي دستگاهی است که با جذب 

انرژي خورشیدي جهت گرم کردن آب به جهت رایگان بودن این منبع عظیم انرژي ، خورشیدي آب مورد نیاز را گرم می کند ، افزود : استفاده از 

از نظر اقتصادي بسیار مقرون به صرفه می باشد وطن دوست با اشاره به اینکه حدود 620 میلیون تومان براي نصب و راه اندازي 25 دستگاه

آبگرمکن خورشیدي هزینه شده ، گفت : هزینه نصب و راه اندازي از محل اعتبارات سال 1400 تامین شده است باشگاه خبرنگاران جوان مازندران

ساري
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تولید 100 کیلوگرم هیدروژن خالص در ساعت با فعالیت بزرگ ترین الکتروالیزر جهان

به گزارش خبرگزاري صدا وسیما ، شرکت نروژي HydrogenPro مدعی شده که بزرگ ترین الکتروالیزر جهان باالخره به مرکز ویژه آن ها در شهر

«هرویا» رسیده است

به گزارش خبرگزاري صدا وسیما ، شرکت نروژي HydrogenPro مدعی شده که بزرگ ترین الکتروالیزر جهان باالخره به مرکز ویژه آن ها در

شهر «هرویا» رسیده است این الکتروالیزر غول آسا می تواند هر ساعت حدود 100 کیلوگرم هیدروژن خالص تولید کند الکتروالیزر

HydrogenPro در هفته هاي آینده مونتاژ و نصب می شود تا کار خود را شروع کند «کارولین آفوس» ، مدیر ارشد محصول این شرکت می

گوید این طرح دستاوردي حیاتی براي طرح هاي بزرگ هیدروژن سبز است و اجازه می دهد تا آن ها رد پاي کربنی و هزینه هاي خود را کاهش

دهند به نقل از شرکت HydrogenPro ، هیدروژن سبز با استفاده از منابع انرژي پاك یا کم کربن تولید می شود این ماده در مقایسه با کربن

خاکستري خیلی کمتر آلودگی به همراه دارد بزرگ ترین الکتروالیزر دنیا در ماه ژوئیه از چین خارج شد و با ظرفیت فعلی خود می تواند هر ساعت

HydrogenPro 100 کیلوگرم هیدروژن سبز تولید کند اندازه قطر این دستگاه 2 متر اعالم شده است «اریک کریستین بولستاد» ، مدیرعامل

می گوید : «تحویل این الکتروالیزر دستاورد مهمی براي HydrogenPro است و به کسب تاییدیه هاي بعدي براي فناوري ما در زمینه تولید

هیدروژن سبز منجر خواهد شد نتایج عملکرد این نیروگاه به بهبود تحویل مواد به یکی از بزرگ ترین کارخانه هاي هیدروژن سبز در جهان کمک

انرژي هاي تجدیدپذیر تخصص دارد ، شرکتی فعال در حوزه تولید خواهد کرد »شرکت HydrogenPro که در زمینه هیدروژن و 

الکتروالیزرهاي قلیایی با فشار باالست و نیروگاه هاي تولید هیدروژن سبز را در مقیاس باال در اختیار صنایع می گذارد بر اساس گزارشی که در ماه

اوت منتشر شد ، ارزش بازار جهانی هیدروژن سبز تا سال 2030 به 60 56 میلیارد دالر می رسد با توجه به سرمایه گذاري دولت ها در این زمینه ،

ارائه یارانه هاي ویژه براي استفاده از سوخت پاك و سازگاري بیشتر این ماده با محیط زیست ، انتظار می رود که میزان تقاضا براي هیدروژن سبز

در سال هاي آینده بسیار بیشتر شود جنگ میان اوکراین و روسیه باعث شده موضوع سوخت اهمیت دوچندانی در اروپا پیدا کند و خیلی ها به سراغ

استفاده از انرژي هیدروژن بروند در نتیجه ، باید منتظر ورود شرکت هاي بیشتري به این بازار باشیم
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سوخت هاي فسیلی در سبد انرژي کشور سهم 95 درصدي 

 

تهران ایرنا بخش عمده سبد انرژي اولیه کشور (بیش از 95 درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده هاي نفتی است و با وجود ظرفیت هاي

سوخت هاي فسیلی هیدروکربوري متکی است . گسترده اي که در این زمینه وجود دارد ، سبد انرژي اولیه کشور تقریبا بطور محض به 

به گزارش ایرنا ، سهم فزاینده گاز طبیعی در سبد انرژي مصرفی در کشور طی دهه هاي اخیر موجب شده است که امروزه حدود سه چهارم از سبد

انرژي مصرفی کشور از محل این حامل انرژي تامین می شود و گاز طبیعی جایگاهی فراتر از یک حامل صرف انرژي در شکل دهی تمدن اقتصادي

و شاخص هاي اقتصاد ملی دارا باشد براین اساس ، تدوین راهبردها و رویکردهاي صحیح و اصولی در این خصوص ، تاثیر مستقیمی بر تصحیح

مسیر حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه اقتصادي و صنعتی و نیز مولفه هاي امنیت ملی خواهد داشت 

از سوي دیگر ، بخش عمده سبد انرژي اولیه کشور (بیش از 95 درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده هاي نفتی است و با وجود

سوخت پتانسیل هاي گسترده اي که در زمینه حامل هاي مختلف انرژي اولیه در کشور موجود است ، سبد انرژي اولیه کشور تقریبا بطور محض به 

هاي فسیلی هیدروکربوري متکی است .  

انرژي خورشیدي ، انرژي زمین گرمائی ، انرژي هاي تجدیدپذیر مانند باد ،  منابع گسترده ذغالسنگ ، ظرفیت هاي عظیم براي استفاده از 

حامل هاي انرژي تجدیدپذیر طی سال هاي اخیر در کشور مغفول مانده و فشار رشد فزاینده مصرف انرژي در کشور در قالب بیوماس و سایر 

تامین انرژي اولیه مصرفی از طریق سوخت هاي هیدروکربوري مستقیما به صنعت نفت و شرکت هاي تابعه وزارت نفت منتقل شده است . این رشد

یک جانبه و نامتوازن در سبد انرژي اولیه کشور ، نشان دهنده ضرورت توجه و بازتعریف نقش و جایگاه سیاستگذاري کالن در حوزه انرژي در کشور

است 

به رغم وابستگی شدید اقتصاد ملی به تولید ، صادرات و تجارت نفت و گاز و فرآورده هاي آنها ، در حوزه سیاستگذاري بخش انرژي ، هریک از

دستگاه هاي ذیربط بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان ها و شرکت هاي تابعه در قالب امکانات ، اختیارات قانونی ، تکالیف و تعهدات پنج

ساله و ساالنه خود سیاست ها و برنامه هایی را براي تامین و پاسخگوئی به رشد فزاینده تقاضا به اجرا درآورده اند و گاز طبیعی در این میان ، بار

اصلی رشد فزاینده مصرف انرژي در کشور در زیربخش هاي مختلف شامل خانگی تجاري ، صنایع عمده و مصارف نیروگاهی را عهده دار بوده و با

وجود قطع جریان واردات گاز از کشور ترکمنستان توانسته است به تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد . به طوري که در حال حاضر ، تقریبًا تمامی

شهرها و روستاهاي در دسترس کشور به شبکه ملی گاز متصل شده و ظرفیت هاي جدید تولید نیروگاهی و صنعتی در کلیه نقاط کشور اعم از

پتروشیمی و سیمان و فوالد و سایر صنایع انرژي بر همگی با اتکا به گاز طبیعی کلید خورده اند با این حال به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشی ،

طی دهه هاي گذشته ، شاهد رشد متوازن در زیربخش هاي مختلف حوزه انرژي و تناسب رشد تقاضا با امکانات ، ظرفیت ها و الزامات توسعه

متوازن در حوزه انرژي نبوده ایم 

حامل هاي انرژي مزبور از مرزهاي کشور ، نمونه بارز این عدم توازن را می توان در مصرف بی رویه گاز و فرآورده هاي نفتی ، قاچاق فزاینده 

حامل هاي انرژي (بویژه گاز) در قالب ارائه طرح هاي سرمایه گذاري تالش برخی فعاالن اقتصادي براي برخورداري بیشتر از رانت قیمت پائین 

بشدت انرژي بر و در نهایت انباشت بار تقاضاي فزاینده انرژي بر گاز طبیعی و مغفول ماندن سایر ظرفیت هاي تولید و بکارگیري انرژي در کشور

هستیم . عارضه اي که خواه ناخواه منجر به کمبود مقطعی برخی حامل هاي اولیه و ثانویه انرژي بخصوص برق شده و می تواند تدریجا به روندي

پایدار در حوزه انرژي کشور تبدیل شود شرایطی که در صورت تداوم روند فعلی و فقدان نقشه راه جامع حوزه انرژي ،
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شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش هاي مختلف انرژي و تهدید امنیت عرضه انرژي در کشور و به تبع آن تهدید رشد

اقتصادي و روند توسعه پایدار اقتصاد ملی خواهیم بود شوراي عالی انرژي بعنوان نهاد کالن سیاستگذار در حوزه انرژي کشور ، مسئولیت تدوین

راهبردها و سیاست هاي کالن حوزه انرژي را عهده دار است 

مدیریت کالن بخش انرژي کشور ، نیازمند نگاه سیستماتیک با در نظر گرفتن همزمان مولفه هاي عرضه ، تقاضا ، قیمت و ظرفیت هاي تجارت

حامل هاي انرژي در سطح ملی و فراملی است و دستگاه هاي اجرائی شامل شرکت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نیرو به دلیل نوع وظایف و

ماموریت هاي عمدتا عملیاتی وتصدیگرانه محوله ، جایگاه ، امکان دسترسی و ملزومات کالن سیاستگذاري جامع در حوزه انرژي را ندارند .  

از سوي دیگر ، به دلیل عدم اهتمام جدي به نقش و جایگاه شوراي عالی انرژي در ترسیم راهبردهاي این بخش و عدم فعالیت عملی آن در دهه

هاي گذشته ، معضل فوق همچنان در بخش انرژي بعنوان یکی از مهم ترین بخش هاي اقتصاد ملی مشهود و در حال تعمیق شکاف عرضه و

تقاضا و انتقال فشار ناشی از مازاد تقاضا به ویژه به حوزه گاز و به تبع آن سایر زیربخش هاي اقتصاد ملی (از جمله و بویژه) بخش صنعت است .

خروج از پارادایم فوق و تصحیح راهبردي مسیر رشد حوزه انرژي ، مستلزم بازتعریف نقش و جایگاه شوراي عالی انرژي در کشور به منظور ترسیم و

تصحیح مسیر و نقشه راه توسعه بخش انرژي و هماهنگ سازي بازیگران عمده این حوزه در کشور است
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وزارت نفت : /دولت بنزین را گران نمی کند/ منتقدان دولت دست از شایعه پراکنی بردارند

 

تهران ایرنا با وجود تکذیب چند باره گرانی بنزین ، اما همچنان برخی منتقدان بر این موضوع به عنوان دستاویزي براي حمله به دولت سیزدهم استفاده

می کنند ، در حالی که دولت در طول مدت مسئولیت خود نشان داده در ارتباط با افکار عمومی شفاف بوده و برنامه اي براي افزایش قیمت بنزین ندارد .

 

به گزارش ایرنا از وزارت نفت ، موضوع کاهش سهمیه آزاد کارت هاي سوخت شخصی از 250 لیتر به 150 لیتر حسب پایش و کنترل مصرف از

سوي صاحبان خودرو و به منظور جلوگیري از سوءاستفاده احتمالی از آن جهت عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و ارتباطی با شایعاتی در مورد

کمبود بنزین یا زمینه سازي براي افزایش قیمت آن ندارد و براي مصرف کنندگانی که ماهانه بیش از مقدار تخصیص یافته بنزین آزاد در کارت

مصرف بنزین پس سوخت ، نیاز دارند ، امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه داران فراهم است . این در حالی است که با وجود افزایش چشمگیر 

از فروکش کردن کرونا ، هنوز نیازي براي واردات بنزین وجود ندارد با این حال ، اصالح الگوي مصرف و مصرف بهینه و جلوگیري از قاچاق آن به

عنوان یکی از احکام دائمی ، جایگاه ایران را به عنوان یک صادرکننده بنزین تثبیت خواهد کرد 

با وجود تاکید چند باره دولت و وزارت نفت در خصوص اینکه در حال حاضر دولت برنامه اي براي افزایش قیمت بنزین ندارد و انتشار شایعات و

برخی قیمت هایی که در رسانه ها انتشار می یابد صرفًا حدسیات و سناریوسازي در این زمینه و عاري از حقیقت است ، اما برخی رسانه ها و فضاي

مجازي هر چند روز یکبار موضوع گرانی بنزین را مطرح می کنند . این در حالی است که در خصوص بنزین و شایعاتی که ظرف ماه هاي اخیر به

دفعات در برخی روزنامه هاي خاص انتشار یافته ، شفاف سازي الزم صورت گرفته و هیچ ادعایی بدون پاسخ نمانده است دولت سیزدهم در طول

مدت مسئولیت خود نشان داده است در ارتباط با افکار عمومی شفاف و خودمانی بوده و تصمیمات خود را پنهان از مردم نگه نمی دارد و مشکالت ،

راهکارها و طرح و برنامه هاي خود را بدون لکنت و صادقانه با افکار عمومی در میان می گذارد با وجود تکذیب چندباره شایعه افزایش قیمت بنزین

در باالترین سطوح دولت و اصرار برخی رسانه ها بر تکرار شایعات در این زمینه ، این گمانه را به ذهن متبادر می کند که ظاهرًا «بنزین» کلیدواژه

مصرف بنزین اطالع رسانی در خصوص جدید برخی جناح ها براي سیاسی کاري ، التهاب آفرینی و تشویش اذهان عمومی است ارائه آمارهاي 

مصرف بی رویه ، بیان مشکالت و معضالت به ویژه در خصوص ضرورت اصالح الگوهاي مصرف ، به منظور آگاهی عمومی صورت می گیرد 

متأسفانه غفلت و بی عملی دولت هاي قبل نسبت به موضوع فرهنگ سازي در خصوص اصالح الگوي مصرف سبب شده است امروز با انباشت

مسائل در این زمینه مواجه باشیم و اکنون رفع این مشکالت هرچند بسیار دشوار شده است ، اما با این وجود ، دولت سیزدهم مصمم است براي

صیانت از منابع بین نسلی و کاهش هدرروي انرژي با همراهی مردم و اعمال سیاست هاي تشویقی براي کاهش مصرف و اقدامات سلبی براي

جلوگیري از مصرف بی رویه انرژي گام هاي اساسی در این زمینه بردارد . طبیعی است این برنامه ها جز با توسعه آگاهی عمومی ، مشارکت مردم و

همکاري آنان به نتیجه نخواهد رسید
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واحد مرکزي خبر
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07:38

ساخت بزرگترین الکتروالیزر جهان

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در مجله مهندسی شیمی ، این الکترولیز کننده هیدروژنی که توسط شرکت

نروژي "هیدروژن پرو" (HydrogenPro) ساخته شده ، شبیه به یک پیچ گوشتی بسیار بزرگ است و طی هفته هاي آینده در مرکزي واقع در شهر

هرویا ، مونتاژ و نصب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در مجله مهندسی شیمی ، این الکترولیز کننده هیدروژنی که توسط

شرکت نروژي "هیدروژن پرو" (HydrogenPro) ساخته شده ، شبیه به یک پیچ گوشتی بسیار بزرگ است و طی هفته هاي آینده در مرکزي

واقع در شهر هرویا ، مونتاژ و نصب خواهد شد برق کافت یا الکترولیز در شیمی و صنعت ، شیوه اي براي جداسازي عنصر ها و ترکیب هایی است

که با پیوند شیمیایی به هم متصل هستند این جداسازي با گذراندن جریان الکتریکی مستقیم از میان این مواد صورت می گیرد براي مثال زمانی که

جریان الکتریکی از آب می گذرد ، اتم هاي هیدروژن و اکسیژن از هم جدا و به گاز تبدیل می شوند این واکنش شیمیایی ، فرآیندي غیر خودبه

خودي است که در غیر این صورت به وقوع نمی پیوندد کارولین آفوس مدیر ارشد محصول این شرکت می گوید : این پروژه نقطه عطفی حیاتی

براي پروژه هاي بزرگ تولید هیدروژن سبز است این پروژه نیازمند برنامه ریزي اساسی ، تجهیز و تجهیزات مناسب است و براي تسهیل پروژه هاي

بزرگ تر تولید هیدروژن سبز ، کاهش ردپاي کربن و کاهش هزینه ها مهم است هیدروژن سبز با استفاده از منابع انرژي پاك یا انرژي کم کربن

تولید می شود هیدروژن سبز در مقایسه با هیدروژن خاکستري که توسط بخار اصالح کننده گاز طبیعی ساخته می شود و اکثریت بازار هیدروژن را

به خود اختصاص می دهد ، انتشار کربن بسیار کمتري دارد ظرفیت تولید این الکتروالیزر با قطر 2 متر ، 1100 نیوتن متر مکعب هیدروژن در ساعت

در شرایط چگالی جریان معمولی است که این معادل 100 کیلوگرم هیدروژن خالص در هر ساعت است که استاندارد جدیدي را براي این صنعت

انرژي هاي تجدیدپذیر متخصص است ، یک شرکت فناوري و تولید ایجاد می کند بنا بر اعالم « آي اي » این شرکت که در تولید هیدروژن و 

کننده تجهیزات براي الکتروالیزر هاي قلیایی فشار باال است و کارخانه هاي هیدروژن سبز در مقیاس بزرگ را به صنایع عرضه می کند اریک

کریستین بولستاد ، مدیرعامل هیدروژن پرو می گوید : این یک نقطه عطف مهم براي هیدروژن پرو و تأیید بیشتر فناوري ما براي تولید هیدروژن

سبز در مقیاس بزرگ است نتایج دستگاه ما به تاسیس یکی از بزرگترین کارخانه هاي هیدروژن سبز در جهان کمک می کند انرژي هیدروژنی که

مدت هاست به عنوان سوخت حیاتی آینده مورد استقبال قرار می گیرد ، به دلیل جنگ جاري میان روسیه و اوکراین در اروپا و پدید آمدن بحران

انرژي در قاره سبز ، اکنون بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار گرفته است جنگ در اوکراین و افزایش قیمت گاز طبیعی بر مزایاي گذار به

سمت تولید هیدروژن سبز به عنوان تنها گاز بدون تولید کربن تاکید می کند یک شرکت انگلیسی که در شفیلد مستقر است و ماشین آالت الکترولیز

مورد استفاده براي تولید هیدروژن از آب را می سازد ، می گوید این بحران انرژي نشان داده است که هیدروژن یک جایگزین عملی براي گاز متان

انرژي است در عین حال ، شرکت زیمنس در حال آماده شدن براي راه اندازي دومین الکتروالیزر بزرگ آلمان است که هیدروژن را عمدتًا از 

انرژي خورشیدي و باد تولید می شود این دومین الکتروالیزر بزرگ خورشیدي و بادي تولید می کند زیمنس می گوید : هیدروژن ما عمدتًا از 

آلمان خواهد بود

22

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=17451707


1401/07/04 - 1401/06/26گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

آرمان ملی

1401/06/28
نگاه الکچري به انرژي هاي نـــــــو

 

سوخت هاي فسیلی و حرکت جهانی به سمت مصرف انرژي هاي پاك و تجدیدپذیرها از سویی و تاکید طرفداران محیط آرمان ملی : کاهش مصرف 

زیست بر کاهش آلودگی هاي زیستی از جمله شاخص هایی محسوب می شود که باعث شده تا همه کشورها تولید برق از محل تجدیدپذیرها را در سبد

انرژي خود قرار دهند و با استفاده بهینه حداکثري از شرایط جغرافیایی خاص خود در تالش هستند تا در مسیر افزایش استفاده از تجدیدپذیرها قرار گیرند

اما ایران با وجود شرایط مطلوب اقلیمی براي حضور در عرصه تجدیدپذیرها به دلیل در اختیار داشتن منابع نفت و گاز ارزان قیمت هنوز به استفاده از

تجدیدپذیرها به عنوانی فرآیندي الکچري نگاه می کند و از برنامه ریزي هاي صورت گرفته حتی در بخش تولید برق تجدیدپذیرها از طریق نصب پانل

در پشت بام ها بسیار عقب تر از کشورهاي دیگر است این درحالی است که بخش خصوصی مشتاقانه در انتظار حمایت دولت از حضور آنها در بازار و

خرید برق تولید شده آنهاست اما فرآیند بومی سازي تجهیزات مورد نیاز تجدیدپذیرها و ایجاد انگیزه براي حضور در این زمینه متوقف مانده است ، در

همین خصوص با محمدرضا صالحی ، نایب رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی و عضو سندیکاي تولیدکنندگان برق به گفت وگو پرداخته ایم : تولید

برق از تجدیدپذیرها در حال حاضر در ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ ایران در حوزه تجدیدپذیرها از ظرفیت هاي بالقوه مطلوبی برخوردار است اما به

دالیل مختلف از این ذخایر به نحو مناسبی بهره نمی برد در حالی که با بیش از 300 روز آفتابی و موقعیت جغرافیایی مناسب در اکثر استان هاي کشور از

ذخایر خوبی در انرژي هاي طبیعی برخوردار است ولی کمتر از یک درصد کل ظرفیت برق ایران از محل تجدیدپذیرها تامین می شود این درحالی است

که اکثر کشورهاي دنیا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند به عنوان مثال آلمان به عنوان کشور پیشرو در این بخش بیش از 50 درصد از ظرفیت

نیروگاه هاي نصب شده برق خود را از این طریق تامین می کند و یا ترکیه و کویت که از همسایگان ایران هستند به ترتیب حدود 17 و 15 درصد از

ظرفیت تامین برق خود را طریق تجدیدپذیرها و انرژي پاك تامین می کنند این درحالی است که ایران در تمام بخش هاي خانگی و غیرخانگی عقب تر

از کشورهاي جهان است.

 

سوخت هاي فسیلی و حرکت جهانی به سمت مصرف انرژي هاي پاك و تجدیدپذیرها از سویی و تاکید طرفداران آرمان ملی : کاهش مصرف 

محیط زیست بر کاهش آلودگی هاي زیستی از جمله شاخص هایی محسوب می شود که باعث شده تا همه کشورها تولید برق از محل

تجدیدپذیرها را در سبد انرژي خود قرار دهند و با استفاده بهینه حداکثري از شرایط جغرافیایی خاص خود در تالش هستند تا در مسیر افزایش

استفاده از تجدیدپذیرها قرار گیرند اما ایران با وجود شرایط مطلوب اقلیمی براي حضور در عرصه تجدیدپذیرها به دلیل در اختیار داشتن منابع نفت و

گاز ارزان قیمت هنوز به استفاده از تجدیدپذیرها به عنوانی فرآیندي الکچري نگاه می کند و از برنامه ریزي هاي صورت گرفته حتی در بخش تولید

برق تجدیدپذیرها از طریق نصب پانل در پشت بام ها بسیار عقب تر از کشورهاي دیگر است این درحالی است که بخش خصوصی مشتاقانه در

انتظار حمایت دولت از حضور آنها در بازار و خرید برق تولید شده آنهاست اما فرآیند بومی سازي تجهیزات مورد نیاز تجدیدپذیرها و ایجاد انگیزه

براي حضور در این زمینه متوقف مانده است ، در همین خصوص با محمدرضا صالحی ، نایب رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی و عضو

سندیکاي تولیدکنندگان برق به گفت وگو پرداخته ایم : تولید برق از تجدیدپذیرها در حال حاضر در ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ ایران در حوزه

تجدیدپذیرها از ظرفیت هاي بالقوه مطلوبی برخوردار است اما به دالیل مختلف از این ذخایر به نحو مناسبی بهره نمی برد در حالی که با بیش از

300 روز آفتابی و موقعیت جغرافیایی مناسب در اکثر استان هاي کشور از ذخایر خوبی در انرژي هاي طبیعی برخوردار است ولی کمتر از یک درصد

کل ظرفیت برق ایران از محل تجدیدپذیرها تامین می شود این درحالی است که اکثر کشورهاي دنیا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند به عنوان

مثال آلمان به عنوان کشور پیشرو در این بخش بیش از 50 درصد از ظرفیت نیروگاه هاي نصب شده برق خود را از این طریق تامین می کند و یا

ترکیه و کویت که از همسایگان ایران هستند به ترتیب حدود 17 و 15 درصد از ظرفیت تامین برق خود را طریق تجدیدپذیرها و انرژي پاك تامین

می کنند این درحالی است که ایران در تمام بخش هاي خانگی و غیرخانگی عقب تر از کشورهاي جهان است .  

23ظرفیت اسمی تولید تجدیدپذیرها در ایران چقدر است؟ ما با وجود برخورداري از سواحل مناسب دریا و خلیج در کشور داراي ذخایر بالقوه خوبی از
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الی است که در حوزه مسائل زیست محیطی به زودي جرایم سنگینی براي کشورهایی که از طرق مختلف اقدام به آلودگی هوا یا محیط زیست می

کنند در نظر گرفته خواهد شد درحالی که با گرایش جهان به سوي انرژي هاي پاك و تجدیدپذیرها سرمایه گذاري هاي زیادي در این خصوص

انجام شده که متأسفانه ما در این زمینه فعال نبوده ایم از سوي دیگر گرانی تجهیزات استفاده از انرژي هاي تجدیذیر مزید بر علت و باعث شده تا

مردم از طرح دولت جهت تولید برق از طریق نصب پنل هاي تجدیدپذیر در پشت بام هاي منازل در راستاي تولید برق خانگی استقبال نکنند البته

نکته حائز اهمیت دیگري که باید به آن توجه داشت این است که بسیاري از افراد حقیقی و حقوقی تجدیدپذیرها را رویکردي الکچري می پندارند

که نیازي به توجه و هزینه کردن در این حوزه در شرایط فعلی نیست اما هر روز تاخیر در ورود به این فرآیند باعث شده تا ایران سال ها در این

بخش عقب بماند و وضعیت آیندگان را در بخش تامین انرژي با چالش مواجه سازد و این مساله با توجه به شرایط آب و هواي خشک کشور ما در

سال هاي آینده تامین انرژي از طریق نیروگاه هاي آبی یا برق آبی غیرممکن یا بسیار محدود خواهد شد .  

راهکار مناسب براي توسعه استخراج برق از طریق نصب پنل هاي خانگی چیست؟ استفاده از ظرفیت هاي بخش خصوصی و همچنین واگذاري

تسهیالت با درصد سود کم ازجمله راهکارهایی به شمار می آید که تاکنون در حد و اندازه کم توسط دولت به آن پرداخته شده است اما به هیچ وجه

متناسب با نیاز و ظرفیت هاي موجود در کشور نیست چراکه بر اساس برنامه ریز هاي صورت گرفته ظرفیت تولید برق از محل پشت بام هاي منازل

بالغ بر 110 واحد کیلووات است که هیچ راه گریزي هم از آن نیست و باید با سیاست هاي تشویقی مردم به حضور در طرح نصب پانل هاي

تجدیدپذیرهاي تولید برق دعوت کنند براي مثال می توان با ارائه تسهیالت کم بهره به متقاضیان کمک کرد تا دست کم 80 تا 90 درصد از مبلغ

کل پنل هاي پشت بامی تجدیذیرها را به ارزش نسبی حدود 140 میلیون خریداري کنند و سپس از محل خرید برق تولید شده آنها توسط دولت

توانایی پرداخت اقساط تجهیزات خریداري شده را بیابند .  

تعامالت سازمانی هاي دیگر غیر از نهادهاي فعال در حوزه انرژي چقدر در راستاي توسعه تجدیدپذیرها می تواند موثر باشد؟ برخی از سازمان ها با

نصب تجهیزات و پانل هاي تجدیدپذیر در محل پشت بام افراد برخی از افراد تحت پوشش سازمان و واگذاري تسهیالت 4 درصدي به آنها در

توسعه این صنعت گامی برداشته تا با فروش برق تولید شده عالوه بر رفع نیازهاي خود به تولید انرژي پاك نیز کمک کنند بنابراین این اقدام می

تواند به عنوان الگویی مناسب براي دیگر سازمان ها باشد تا بتوان سهم ایران را از تولید تجدیدپذیرها در کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان

افزایش داد .  

نقش سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی درتوسعه تجدیدپذیرها را چگونه ارزیابی می کنید؟ حمایت از بخش خصوصی جهت توسعه تجدیدپذیرها

بسیار ضروري است چراکه حدود صد درصد نیروگاه هاي تجدیدپذیر ایران از سوي مشارکت هاي مردمی و سرمایه گذاري بخش خصوصی در حال

انجام است از این رو عقد قرارداد براي خرید برق تجدیدپذیرها با شرایط مناسب گامی مهم درتوسعه کمی این صنعت است همچنین حمایت از

دانش بنیان ها و فعاالن در حوزه تولید و تامین تجهیزات تجدیدپذیرها و تالش در مسیر بومی سازي کردن در این مسیر می تواند عالوه بر اینکه

بازار تجدیدپذیرها را بهینه سازد و به فرآیند رقابتی کردن تولید برق از محل تجدیدپذیرها نیز کمک کند اما در حال حاضر حمایت از بخش

خصوصی وضعیت مناسبی ندارد و نیاز به بررسی بیشتري دارد .  

وضعیت حمایت از تولید تجدیدپذیرها در کشور چگونه است؟ حمایت هاي دولتی بنا به دالیل مختلف از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیرها در وضعیت

مناسبی قرار ندارد ، چراکه حتی نیروگاه هاي موجود محلی مناسب براي تولید تجدیدپذیرها هستند و مزیت نسبی ساخت نیروگاه هاي خورشیدي در

کشور به ویژه در زمان خاموشی به تامین برق بسیار کمک می کند این درحالی است که بخش خصوصی آمادگی کامل براي ورود به این عرصه را

دارد اما به دلیل عدم اطمینان از حمایت هاي دولتی به عنوان مثال خریده نشدن برق تولید شده تمایلی به ورود جدي ندارند بنابراین دولت تالش

کند تا سهم نیروگاه هاي تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه گذاري بخش غیردولتی به حداقل 5 درصد برساند و سهم نیروگاه هاي تجدیدپذیر و پاك را

افزایش داده و دراین راستا بسیاري از وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت هاي دولتی ، نهادهاي عمومی غیردولتی ،
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بانک ها و شهرداري ها را بر اساس فهرست ارائه شده از سوي وزارت نیرو ملزم به استفاده از 20 درصد از برق مصرفی خود از محل تجدیدپذیرها

کند .

25



1401/07/04 - 1401/06/26گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایسنا

1401/06/27
10:14

بهینه سازي انرژي در مسکن ملی اعمال شود استاندار فارس : /طرح 

 

ایسنا/فارس استاندار فارس ، از دستگاه هاي متولی خواست که طرحی براي کاهش مصرف آب ، برق و گاز در ساخت طرح نهضت ملی مسکن؛ براي

ارائه به وزیر راه و شهرسازي ، که قرار است روزهاي آتی به فارس سفر کند ، آماده کنند .

محمدهادي ایمانیه ، در جلسه شوراي مسکن استان فارس افزود : با توجه به این که طرح جهش ملی مسکن براي رفاه مردم بسیار استراتژیک و

حیاتی است و به خانه دار شدن مردم کمک می کند ، جلسات آن به شکل منظم در استان برگزار می شود به نقل از استانداري فارس ، ایمانیه در

ادامه گفت : با توجه به اهمیت استفاده بهینه از انرژي و کاهش مصرف آب ، برق و گاز ، توجه به این مباحث در اجراي طرح نهضت ملی مسکن

ضروري است و طرح مذکور باید در سایر نقاط کشور به یک الگو تبدیل شود 

استاندار فارس گفت : ساخت چهار میلیون مسکن در سطح کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن فرصت مناسبی براي بهینه سازي مصرف آب ،

برق و گاز در واحدهاي مسکونی این طرح است و باید پیمانکاران و انبوده سازان و دستگاه هایی که ساخت بخشی از واحدها را بر عهده دارند ، ملزم

به رعایت قوانین و مقررات در این زمینه شوند . رئیس شوراي مسکن استان فارس بر لزوم ساخت مسجد ، مدرسه ، درمانگاه ، کتابخانه و فضاي

ورزشی در کنار اجراي طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکید کرد و افزود : اصرار داریم که همزمان با ساخت مسکن این امکانات نیز ساخته شود تا

مردم بتوانند همزمان از این خدمات استفاده کنند ایمانیه افزود : در بحث تایید زمین هاي پیشنهاد شده به شوراي عالی شهرسازي ، الزم است که

تمام دستگاه هاي اجرایی استان پاسخ استعالم ها را براي بررسی و تصویب ارائه دهند انتهاي پیام
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بالیی که قطعی گاز بر سر اقتصاد می آورد؛/اقلیت پرمصرف مهار می شوند؟

 

هرچند در فصول سرد سال هاي گذشته مصرف بی رویه گاز منجر به قطعی در شبکه خانگی نشده است ، اما خسارات زیادي به صنایع کشور ، از جمله

پتروشیمی ها ، فوالدي ها ، سیمانی ها و نیروگاه ها تحمیل کرده است .

بالیی که قطعی گاز بر سر اقتصاد می آورد؛ اقلیت پرمصرف مهار می شوند؟ هرچند در فصول سرد سال هاي گذشته مصرف بی رویه گاز منجر به

قطعی در شبکه خانگی نشده است ، اما خسارات زیادي به صنایع کشور ، از جمله پتروشیمی ها ، فوالدي ها ، سیمانی ها و نیروگاه ها تحمیل کرده

است به گزارش خبرنگار مهر ، در روزهاي گذشته جواد اوجی ، وزیر نفت در گفتگویی با تأکید بر اینکه امسال هم کسري گاز خواهیم داشت ، گفت

: در زمستان براي آنکه تولید صنایع و نیروگاه ها کاهش نیابد از گاز طبیعی به سوخت مایع می رویم و از همین جهت الزم بود ذخیره سازي سوخت

مایع به حد کافی موجود باشد با وجود آنکه وزیر نفت بر کاهش زیان صنایع تأکید دارد ، اما بر اساس آمار و شواهد به نظر می رسد جایگزینی گاز

طبیعی با سوخت مایع آنقدر هم بی هزینه نیست و خسارات زیادي را در سال هاي گذشته در کشور به جا گذاشته است باید توجه داشت اینکه سال

گذشته با وجود شکسته شدن رکوردهاي مصرف ، گاز بخش خانگی قطع نشد اتفاق خوشایندي بود ولی نباید از تبعات خسارت بار تحمیل محدودیت

به سایر بخش ها که تنها به طور متوسط 18 درصد از گاز کشور را مصرف می کنند ، غفلت کرد پتروشیمی ها؛ اولین قربانی ناترازي گاز قطعًا اولین

بخشی که از قطعی گاز متضرر می شوند ، پتروشیمی ها هستند اهمیت این صنعت از آن جهت که درآمد ارزي گسترده اي که براي کشور به همراه

دارد بسیار باالست گفتنی است پتروشیمی ها به طور متوسط 8 7 درصد از گاز تولیدي کشور را به عنوان سوخت یا خوراك مصرف می کنند در سال

هاي گذشته به علت مشوق هاي متعدد پتروشیمی هاي خوراك گازي رشد روزافزونی داشته اند به طور مثال در حال حاضر تولید متانول در کشور

ساالنه 12 میلیون تن است و میزان تولید متانول ایران در سال 1404 به بیش از 23 میلیون تن در سال می رسد که این رقم معادل 43 درصد از

کل حجم تجارت جهانی متانول است 

در سال 98 میانگین 19 تا 42 روز قطعی گاز در این صنعت ثبت شده که طبق برآوردهاي به عمل آمده زیان ناشی از این قطعی گاز صرفًا از محل

کاهش فروش محصوالت پتروشیمی ، 320 میلیون دالر است ، در سال 99 ، 5 تا 35 روز قطعی گاز داشته که خسارتی 316 میلیون دالري به این

صنعت وارد شده و در سال جاري خسارت ناشی از کاهش فروش گاز به پتروشیمی ها در فصل سرد امسال ، حدود 800 میلیون دالر تخمین زده

شده است .  

در رابطه با سال جاري نیز احمد مهدوي ابهر ، دبیر انجمن صنفی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در سال گذشته 11 پتروشیمی متانولی

یا اوره اي که خوراك گاز طبیعی متان داشته اند دچار قطعی گاز یا محدودیت شدند و مجموعًا یک میلیون و 284 هزار تن از محصوالت به این

دلیل از ظرفیت تولیدي پتروشیمی کشور کاسته شد . وي تصریح کرد : بنابراین صنعت پتروشیمی با قیمت هاي جهانی سال گذشته 682 میلیون

دالر یا 16 هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم النفع داشته اند گاز طبیعی در صنایع فوالدي جایگزینی ندارد دومین صنعت مهمی که

از جانب قطعی گاز آسیب می بیند ، صنعت فوالد است صنعتی که سال گذشته بیش از 50 روز محدودیت بر آن اعمال شد وحید یعقوبی ، معاون

اجرایی انجمن فوالد گفت : ما براي توسعه صنعت فوالد نیازمند واحدهاي آهن اسفنجی هستیم که نیاز مستقیم به گاز دارد و تأمین آن یک نیاز

بزرگ و چالش اساسی در هدف گذاري صنعت فوالد است وي با تأکید بر اینکه اما باید توجه داشت فوالد هیچ جایگزینی بجز گاز طبیعی ندارد ،
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گفت : مثًال در تولید نیروگاه ها می شود گاز مایع را جایگزین گاز طبیعی کرد اما در فرایند تولید آهن اسفنجی به فوالد چون به روش مستقیم است

جایگزین دیگري ندارد و گاز براي این صنعت به شدت حیاتی است یعقوبی در رابطه با زیان وارده از جانب قطعی گاز در سال گذشته گفت : کل

تولید سال گذشته نسبت به سال 99 که آن هم قطعی هایی داشت حدود 2 2 میلیون تن کاهش پیدا کرد در واقع در سال 1400 هدف گذاري 34

میلیون تومان بود که به حدود 27 9 میلیون تن رسیدیم یعنی نسبت به هدف حدود 6 میلیون تن عدم النفع داشتیم وي افزود : بنابراین طبق قیمت

هاي جهانی سال گذشته حدود 5 الی 6 میلیون تومان زیان یا عدم النفع از جانب قطعی گاز به صنعت فوالد وارد شد تحمیل هزینه 300 میلیاردي به

صنایع سیمانی صنعت سیمان بیشتر تابستان ها با محدودیت برق مواجه هستند و هرچند در زمستان محدودیتی به آنها اعمال نمی شود ولی

جایگزینی سوخت آنها با سوخت مایع هزینه هایی را به آنها تحمیل می کند 

در این رابطه عبدالرضا شیخان ، دبیر انجمن صنفی سیمان ضمن اشاره به اینکه استفاده از مازوت هزینه مضاعفی بر صنایع سیمانی تحمیل می کند

، گفت : گاز در کارخانه تحویل گرفته می شود و مازوت را بایستی در پاالیشگاه تحویل بگیریم؛ متوسط هزینه حمل مازوت به کارخانه ها 500

تومان است که برخی مواقع تا لیتري 1,000 تومان هم افزایش پیدا می کند . اما بطور متوسط به ازاي هر لیتر ، 500 تومان هزینه مازاد از کارخانه

ها دریافت می َشود که خود نوعی زیان مستقیم است 

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با بیان اینکه بطور کلی سال گذشته 590 الی 600 میلیون لیتر مازوت مصرف شد که به واسطه آن حدود 300

میلیارد هزینه مازاد به 65 کارخانه سیمان خاکستري تحمیل شد ، تاکید کرد : این در حالیست که هزینه گاز را 15 روز الی یکماه ، پس از مصرف

پرداخت می کنیم اما هزینه مازوت را بصورت علی الحساب دریافت می کنند و سپس دو الی سه هفته یا یک ماه دیگر حمل کنند . دو جنبه خسارت

بار تحمیل سوخت مایع به نیروگاه ها مهمترین هزینه جایگزینی سوخت نیروگاه ها با سوخت مایع ، عدم النفع ناشی از عدم صادرات آن است در

سال 1399 ، مجموعًا حدود 6 5 میلیارد لیتر گازوئیل و 3 5 میلیارد لیتر مازوت در فصل سرد به نیروگاه هاي تحویل داده شده است و به گفته بیگی

نژاد ، دبیر کمیسیون مجلس شوراي اسالمی با فرض هر لیتر گازوئیل 0 5 دالر ، در این سال بیش از 1 5 میلیارد دالر تنها از این محل به کشور

زیان خالص درآمدي وارد شده است همچنین اعمال سوخت مایع به نیروگاه ها بر سودآوري خود نیروگاه ها نیز تأثیر دارد 

در این باره سید صادق نیکو سپهر ، ع ضو کارگروه سوخت سندیکاي شرکت هاي تولیدکننده برق با بیان اینکه نیروگاه ها جزو خدمات عمومی است

و دولت اجازه نمی دهد به واسطه نبود سوخت تولید برق از بین برود ، افزود : از نظر صنعت برق مترمکعب گاز و لیتر گازوئیل قیمتش یکی است 10

تومان روي هر واحد است قیمتش هم آن قدر کم است که عمًال از نظر اقتصادي فرقی نمی کند .  

این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه با تبدیل سوخت نیروگاه ها به سوخت مایع از سه جنبه آسیب می بینند ، افزود : اوًال زمانی که محدودیت

سوخت است رقابت تعطیل می شود یعنی کسی که سهمیه گاز دارد و کسی که به او گازوئیل داده اند تولید می کند و نیروگاهی که گاز ندارد یا

گازوئیلش در حالت اضطرار است یا حجم گازوئیلش کم است یا نیروگاه هایی در سوخت مازوت مشکل داشتند (همۀ نیروگاه ها نمی توانند مازوت

بسوزانند) نمی توانند تولید کنند و بنابراین فضاي رقابتی که با بازار برق ایجاد شده است در شرایط محدودیت سوخت عمًال تعطیل می شود . وي با

بیان اینکه قرار است هیئت تنظیم بازار برق که مسئول تنظیم کننده رقابت در فضاي اقتصاد تولید برق است این موضوع را با مجموعه اي از قوانین

و مقررات مدیریت کنند که نیروگاه ها از بابت تأمین سوختشان متضرر نشوند ، گفت : وزارت نیرو ، هیئت تنظیم به خوبی این کار را نکرده است

یعنی عمًال هزینۀ اضافۀ ایجاد شده بابت تعطیل شدن رقابت را بر دوش نیروگاه ها گذاشته است در واقع مجموعه قوانین محدودیت سوخت در

کشور ما به نوعی است که هزینه فرصت صرف شده از نیروگاه هایی که تولید نکردند را به نیروگاه ها پرداخت نمی کند 

وي در پاسخ به اینکه آیا تولید برق با گازوئیل هزینه بیشتري براي واحد تولیدکننده اعمال می کند یا خیر ، گفت : بله ، هزینۀ متغیر تولید برق بر

اساس واحدي به نام ساعت معادل کارکرد شناسایی می شود یعنی به عنوان مثال یک واحد 33000 ساعت معادل کارکرد ذخیره دارد ،
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وقتی این 33000 ساعت معادل کارکرد را می سوزانید باید یک عملیات تعمیرات اساسی روي واحد انجام بدهید دوباره این مقدار در واحد به وجود

می آید . از طرفی یک سري اتفاقاتی در واحد ساعت معادل کارکرد بیشتري را از واحد می سوزاند ، مثل کارکردن با گازوئیل در واقع هر یک ساعتی

که با گازوئیل کار می کند انگار یک و نیم ساعت با گاز کارکرده است پس به صورت مستقیم هزینۀ بهره برداري از واحدها با سوخت گازوئیل یک و

نیم برابر هزینه بهره برداري واحدها با سوخت گاز است صنایع؛ قربانیان اقلیت پرمصرف در شرایطی که در فصول سرد بیش از 80 درصد گاز

تولیدي کشور صرف شبکه خانگی می شود و در شبکه خانگی نیز تنها حدود چهار درصد از این مشترکین در پله هاي پرمصرف هشت تا دوازده قرار

گرفته و میانگین مصرفی شش برابري در ق یاس با مشترکین کم مصرف دارند مشترکین پرمصرفی که اقلیت مطلق از جامعه را تشکیل می دهند و

در مقایسه با عمده مردمی که مصرفی متعادل از گاز طبیعی دارند ، مصرف بسیار بیشتري دارند ، ولی مصرف نابه جاي آنها موجب تحمیل خسارت

گسترده اي به صنایع می شود
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رویکرد درست وزارت نفت براي حل مشکل ناترازي بنزین/شفاف سازي گردش سوخت در
کشور باعث کنترل قاچاق می شود

 

عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت : اکنون وزارت نفت براي حل مشکل ناترازي بنزین به بررسی سیاست هاي غیرقیمتی و استفاده از آنها روي آورده و

راه هاي غیرقیمتی فراوانی براي حل مشکل ناترازي بنزین وجود دارد که مهم ترین آن شفاف سازي گردش سوخت در کشور است .

مصرف بنزین در حال حاضر به دغدغه اي براي مسئوالن تبدیل شده است به نظر می رسد ، به گزارش ایران اکونومیست ، ناترازي در تولید و 

عواملی همچون عدم سرمایه گذاري در زیرساخت هاي پاالیشی در دولت هاي قبل و افزایش مسافرت ها پس از فروکش کردن همه گیري کرونا

در بروز این مشکل دخیل بوده است در همین راستا ، دولت اقدامات غیرقیمتی را براي کنترل این موضوع در دستور کار قرار داده است کارت سوخت

جایگاه داران با هماهنگی و همفکري با استانداران ، فرمانداران و شرکت هاي پخش استانی مدیریت می شود تا با حساسیت بیشتري از این کارت

ها استفاده شود و موجودي بنزین آنها از چرخه مصرف واقعی مردم خارج نشود و به چرخه قاچاق نرود بالغ بر 4200 جایگاه سوخت در کشور وجود

دارد که با مدیریت هوشمند سهمیه آزاد و کارت سوخت به خصوص در جایگاه هایی که حساسیت در آنها بیشتر است ، تالش شده تا سهمیه آزاد

کارت سوخت و کارت جایگاه ها صرف قاچاق نشود 

بر اساس اطالعات و آمار استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت ، در مدت اجراي این طرح در مردادماه بالغ بر 55 میلیون لیتر بنزین از چرخه

قاچاق خارج شده است و پیش بینی می شود در شهریورماه نیز بالغ بر 150 میلیون لیتر از چرخه قاچاق خارج شود و صرفه جویی اتفاق بیفتد؛ به

عبارت دیگر در 45 روز گذشته جلوي قاچاق بالغ بر 100 میلیون لیتر بنزین از طریق اجراي همین شیوه غیر قیمتی گرفته شده است .  

تداوم روند فعلی باعث ناترازي در بحث بنزین خواهد شد «هادي بیگی نژاد» عضو کمیسیون انرژي مجلس یازدهم در گفت وگو با ایران

اکونومیست ، با اشاره به این موضوع که اگر به مصرف داخلی بنزین به اندازه ي کافی توجه نکنیم و راه هاي پیشگیرانه را در دستور کار قرار ندهیم

، از دو سال آینده با مشکل مواجه می شویم ، اظهار کرد : در حال حاضر تولید بنزین به اندازه ي مصرف داخلی وجود دارد . در برخی مقاطع زمانی

با کسري مواجه شدیم ولی این ناترازي همیشگی نیست وي افزود : پیش بینی این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند از دو سال آینده به بعد

دچار مشکالتی می شویم در حال حاضر ، براي امسال و سال بعد مشکلی به لحاظ بنزین نداریم این نماینده مجلس تاکید کرد : نکته دوم این است

که با زیرساخت هاي پاالیشی موجود در کشور شرایط براي تولید روزانه 110 میلیون لیتر بنزین آماده است براي کشوري با جمعیت ما این حجم از

بهینه سازي مصرف سوخت در دستور کار قرار گیرد بیگی نژاد ادامه بنزین می تواند جوابگوي نیاز کشور باشد و باید به مدیریت مصرف بپردازیم 

داد : موضوع سوم این است که باید از اآلن براي رفع مشکل ناترازي بنزین که پیش بینی می شود از دو سال آینده شروع شود ، چاره اندیشی کنیم

بهینه سازي مصرف سوخت را در دستور کار قرار دهیم به طور مثال ، باید به سمت استفاده از سی ان جی و ال پی جی و برویم روش هاي باید 

مدیریت استفاده ي بهینه از سوخت نسبت به پاالیشگاه سازي مزیت هاي بیشتري براي کشور دارد اآلن پاالیشگاه هایی در دست ساخت داریم که

مصرف بنزین در کشور این است پیش بینی می شود حدود 8 الی 10 سال دیگر به بهره برداري برسد وي گفت : یکی از راهکارها براي مدیریت 

که به کنترل قاچاق سوخت و به ویژه قاچاق بنزین بپردازیم؛ همچنین ساماندهی پاالیشگاه هاي کوچک در کشور نیز می تواند کارساز باشد و به

حل مشکل ناترازي بنزین در کشور کمک کند می توان گفت بی توجهی به این پتروپاالیشگاه ها نقطه ضعف تمامی دولت ها تا اآلن بوده است

رویکرد درست وزارت نفت براي حل مشکل ناترازي بنزین عضو کمیسیون انرژي مجلس بیان کرد : پتروپاالیشگاه ها توانایی الزم براي تولید

فرآورده هاي نفتی در کشور دارند ،
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فقط باید به آنها فرصت بدهیم تا بتوانند استانداردسازي کنند پیش بینی بنده این است که حتی اگر از دو سال آینده به مشکلی در زمینه ي ناترازي

بنزین برخورد کنیم ، شرایط الزم را براي رفع این مشکل در کشور داریم ما باید به سمت استفاده از پتروپاالیشگاه ها برویم بیگی نژاد خاطرنشان

کرد : در حال حاضر رویکرد جدیدي شکل گرفته است که متصدیان وزارت نفت براي حل مشکل ناترازي بنزین به جاي سیاست گذاري هاي

قیمتی به بررسی سیاست هاي غیر قیمتی و استفاده از آنها روي آورده اند این رویکرد نباید متوقف شود و باید همین روند را ادامه دهیم وي گفت :

راه هاي غیر قیمتی فراوانی براي حل مشکل ناترازي بنزین وجود دارد که مهم ترین آن ها شفاف سازي گردش سوخت در کشور است باید

مشخص شود که سوخت در کشور کجا می رود و چه طور مصرف می شود اگر این اتفاق بیفتد می توانیم سیاست گذاري هاي بعدي را بر اساس

داده هاي دقیق انجام دهیم
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سوخت هاي فسیلی آینده جهان پس از 

 

) را روز به روز سوخت هاي فسیلی تهران ایرنا همان گونه که آثار ویرانی ناشی از تغییرات اقلیمی ، ضرورت کربن زدایی (حذف کربن ناشی از مصرف 

سوخت هاي فسیلی خود چه کنند . آشکارتر می سازد ، اکنون کشورها با این سوال روبرو شده اند که با زیرساخت هاي قدیمی 

 

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از سایت اخبار علمی فیز ، در حالی که برخی از فعاالن محیط زیست به دلیل انتشار گازهاي گلخانه اي در جهان

شمال (کشورهاي توسعه یافته) ، در تالش براي عقبگرد از اقتصاد کربنی هستند ، در کشورهاي تولیدکننده نفت در جهان جنوب (کشورهاي درحال

توسعه) جایی که زیرساخت هاي انرژي ده ها سال است جوامع را تغذیه کرده است ، رویکردي متفاوت حاکم است . در این کشورها همچنان تاکید

اصلی بر حفظ و نهادینه سازي است بررسی مالزي و ایران که نفت به میزان قابل توجهی به رشد اقتصادي آنها کمک کرده است ، تصویري اجمالی

سوخت هاي فسیلی در این کشورها ارائه می کند در قرن بیستم ، ورود شرکت هاي نفتی بین المللی به شهرهاي بزرگ از نحوه برخورد با میراث 

بندري خلیج فارس در ایران و دریاي چین جنوبی در مالزي ، ساخت و سازها را متحول کرد ، شهرنشینی را سرعت بخشید و زندگی روزمره مردم را

تحت تأثیر قرار داد حتی امروزه ، نفت و بازیگران آن در ایران و مالزي همچنان به شکل دهی صنعت ، جامعه ، فرهنگ و سیاست ادامه می دهند و

در عین حال اثر خود را روي محیط و فضاهاي شهري بر جاي می گذارند کمیته بین المللی حفاظت از میراث صنعتی (TICCIH) که در سال

1978 تأسیس شد ، یک سازمان بین المللی است که براي کاوش ، حفاظت ، نگهداري و تفسیر بقایاي صنعتی سازي به وجود آمد این کمیته در

سال 2020 ، اولین ارزیابی جهانی از میراث تولید نفت ، صنعت نفت و اماکن ، سازه ها ، سایت ها و چشم اندازهایی را که ممکن است براي حفظ

ویژگی هاي تاریخی ، فنی ، اجتماعی یا معماري این صنعت انتخاب شوند ، منتشر کرد این سازمان در گزارشی در همین سال ، میراث صنعت نفت

را به عنوان "مهم ترین شواهد ثابت و ملموس براي اکتشاف ، بهره برداري ، تولید و مصرف فرآورده هاي نفتی و تاثیر آنها بر چشم اندازهاي

انسانی و طبیعی" تعریف کرد موزه هاي نفت ایران کمتر از یک دهه پیش ، وزارت نفت ایران بحث تاسیس موزه ها با هدف حفظ میراث صنعتی

کشور را کلید زد این میراث در شهر بندري آبادان شامل یک پاالیشگاه قدیمی ، پمپ بنزین و قدیمی ترین مدرسه آموزش فنی مرتبط با نفت است

در بخش هایی از بنادر قدیمی ، رهگذران می توانند جرثقیل ها و ماشین آالت سنگین مانند جرثقیل هاي اکوان و گوگرد و همچنین نمایشگاه

بازسازي پاالیشگاه ها پس از جنگ ایران و عراق را نظاره کنند بنا است موزه هاي نفت دیگري در بنادر بزرگ نفتی گشایش یابند یکی از این موزه

ها در مسجد سلیمان در جنوب غربی استان خوزستان که مهد صنعت نفت در خاورمیانه شناخته می شود ، قرار دارد این موزه میزبان قدیمی ترین

سایت بازیافت نفت در منطقه است در تهران ، موزه فناوري صنعت نفت ماهیت و اهمیت نفت ، گاز و پتروشیمی را از سال 1901 میالدي به نمایش

گذاشته است در همین سال ویلیام دارسی بریتانیایی امتیاز اکتشاف و توسعه منابع نفتی جنوب ایران را دریافت کرد در مالزي ، صنعت نفت همه جا

در زندگی روزمره حضور دارد و چالش هایی را براي تالش هاي جهانی کربن زدایی ایجاد کرده است شرکت ملی نفت پتروناس در همه جا از

بورسیه ، تأسیس دانشگاه و برج هاي دوقلوي نمادین پتروناس گرفته تا تبدیل شهرهاي کوچک به مجتمع هاي صنعتی گسترده قابل مشاهده است

قدمت این صنعت به اوایل دهه 1900 میالدي باز می گردد ، زمانی که نفت در جنگل هاي میري و ساراواك تحت حاکمیت بریتانیا کشف شد

حفاظت از میراث نفتی مالزي تا حدودي چالش برانگیز بوده است ، زیرا اکثر دکل ها در فراساحل قرار دارند و سایت ها هنوز مورد استفاده بسیار قرار

می گیرند تالش ها محدود و فاقد یک برنامه متمرکز بوده است در یک کشور فدرال ،
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هر ایالتی سیاست هاي خود را اعمال می کند که به موزه ها نیز تسري می یابد سکوي نفتی در میري تحت نظارت هیات گردشگري ساراواك ، به

یک موزه و مکان گردشگري تبدیل شده است ، اما در نوع خود منحصربفرد است تالش ها عمدتًا بر آموزش با تأکید بر علم و فناوري تمرکز یافته

است بیشتر جاذبه ها ، مانند مرکز اکتشاف پتروساینس و دانشگاه فناوري پتروناس ، آگاهی و یادگیري عمومی را در اولویت قرار داده اند روایت ملی

در مالزي در این باور خوش بینانه است اینکه صنعت نفت جامعه را بهبود بخشیده ، روستاهاي دورافتاده را متحول کرده ، فرصت هاي آموزشی

پیشرفته ایجاد کرده و به تغییرات چشمگیري در چشم اندازها و مناظر شهري منجر شده است به سوي آینده پس از همه گیري و پس از نفت مالزي

و ایران براي حفظ صنعت نفت به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس خود رویکردهاي متفاوتی اتخاذ کرده اند با این وجود ، عنصر

مشترك این است که صنعت نفت را با حفظ اماکن تاریخی و روایت آنها به عنوان بخشی از روایت ملی ، از گذشته باشکوه آن جدا کنیم پتروناس و

صنعت نفت براي مالزي یک داستان موفقیت است که نفت را با ملی گرایی درهم آمیخته است حفظ سکوي نفتی میري به عنوان یک جاذبه

گردشگري در خدمت هدف دوگانه تالش براي حفاظت از ارزش تاریخی این مکان و ادغام آن به عنوان بخشی از داستان ساراواك است 

با این حال ، افزایش نگرانی ها در مورد تغییرات اقلیمی ، محیط زیست و مسئولیت شرکت ها فشار بر شرکت هاي نفتی را افزایش داده استتا با

حمایت از انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر ، ردپاي کربن را کاهش دهند اما به نظر می رسد تالش هاي این شرکت ها از شرکت هایی که به سمت

انرژي هاي تجدیدپذیر و شارژ الکتریکی رفته اند ، عقب مانده است . عالوه بر این ، همه گیري کووید 19 باعث کاهش شدید تقاضا براي نفت

شد که احتماًال در آینده صادرات ایران و مالزي را کاهش خواهد داد تاثیر کووید 19 و بحران اقلیمی در مورد ایران ، بحران کووید 19 و نوسانات

قیمت نفت با تشدید تحریم هاي آمریکا علیه ایران موسوم به «کارزار فشار حداکثري» هم زمان شد ایران با وجود منابع غنی نفت و گاز ، براي

آماده شدن براي آینده پس از سوخت فسیلی به سرمایه گذاري در فناوري و برنامه هاي توسعه نیاز دارد با این حال ، بدون کاهش تحریم ها

دستیابی به این هدف دشوار است براي ایجاد توازن بین رشد اقتصادي آینده با توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ، به سرمایه گذاري بیشتر

در طرح هاي توسعه پایدار و گذار به منابع انرژي کمتر ضررتر براي محیط زیست نیاز دارد پاسخ مالزي موید آثار دوگانه کووید 19 و گرمایش زمین

است : تغییر الگوهاي آب و هوایی و کاهش تقاضا براي نفت از دهه 2010 ، تحرکاتی در بخش انرژي براي آماده شدن براي آینده پس از نفت به

انرژي خورشیدي ، انرژي باد و هیدروژن پاك قرار داده و متعهد شده است تا سال 2050 وجود آمد بیش از یک دهه ، پتروناس تمرکز خود را بر 

به انتشار کربن صفر دست یابد اما در بحبوحه بحران کووید 19 و افزایش آگاهی بین المللی در مورد شرایط اضطراري اقلیمی ، تا سال 2020 طول

کشید تا این حرکت سرعت یابد در سال 2021 ، وزارت انرژي و منابع طبیعی مالزي اهدافی را براي کربن زدایی کشور تا 45 درصد تا سال 2030

تعیین کرد در حالی که این تالش ها تحسین شده است ، اما همچنان برخی موانع مانند محدودیت هاي مالی و نداشتن تعامل با سازمان هاي

غیردولتی همچنان وجود دارد درس هایی از میراث روغن نخل مالزي با توجه به تغییر نگرش جهانی نسبت به صنعت نفت ، این سوال مطرح می

شود که چگونه می توان میراث صنعتی مالزي و ایران را تجسم کرد آیا سکوهاي نفتی به جاي پیشرفت بشر ، یادگاري از طمع انسان ها خواهند بود

و چگونه روایت ملی ، این واقعیت جدید را با اهمیت نفت در روند استعمارزدایی کشورها وفق خواهد داد؟ براي مالزي ، این سوالی است که قبًال در

مورد روغن نخل و جنگل زدایی پرسیده شده است فعاالن محیط زیست در داخل و خارج این کشور تأثیر منفی این اقدامات را برجسته کردند که به

ضد تبلیغ براي این کشور منجر شد با این حال ، از طریق تعامل دولت با جوانان و فعاالن ، بهبودهایی در نحوه نگرش ها به روغن پالم صورت

گرفته است شاید میراث نفتی باید مسیر مشابهی را طی کند و گفتگوهاي صادقانه بین سیاستگذاران ، سازمان هاي غیردولتی ،
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ذي سهمان صنعت و سازمان هاي تاریخی صورت بگیرد همه گیري کووید 19 همچنین درس هاي حیاتی و شیوه هاي جدیدي را با تأکید بر

مسئولیت شرکت ها در قبال کارگران ارایه کرده است بهبود همکاري هاي دولتی نیز نشان داده است که می توان در جهت اهداف مشترك حرکت

کرد که قابل تعمیم به موضوعاتی مانند میراث است اگر این اقدامات به درستی اجرا شوند ، چنین رویکردهایی ممکن است آینده روشنی را براي

نحوه تلقی ما از نفت به عنوان بخشی از یک روایت ملی رقم بزند
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بهینه سازي انرژي و محیط زیست به زودي اجرایی می شود بازار 

دبیر توسعه فناوري آب و انرژي معاونت علمی ریاست جمهوري از اجرایی شدن این بازار در آینده نزدیک که می تواند راهکاري براي کاهش مصرف

باشد خبر داد

دبیر توسعه فناوري آب و انرژي معاونت علمی ریاست جمهوري از اجرایی شدن این بازار در آینده نزدیک که می تواند راهکاري براي کاهش

مصرف باشد خبر داد 

به گزارش اقتصادسرآمد ، مهدي شریف زاده دبیر توسعه فناوري آب و انرژي معاونت علمی ریاست جمهوري در نشست تخصصی با موضوع بهره

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي گفت : بازار وري برق ، برنامه ها ، ابزار هاي حمایتی و قانونی در محل دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 

بهینه سازي انرژي و محیط زیست به زودي بهینه سازي انرژي و محیط زیست به توسعه فناوري هاي کاهنده مصرف کمک خواهد کرد . بازار 

اجرایی می شودوي مشکل اصلی پایین بودن بهره وري انرژي در کشور را ارزان بودن قیمت آن دانست و ادامه داد : قیمت ارزان انرژي باعث شده

سرمایه گذاري در صرفه جویی و بهره وري بازگشت سرمایه نداشته و عالقه اي هم ایجاد نشود دبیر توسعه فناوري آب و انرژي معاونت علمی

ریاست جمهوري با بیان اینکه عالوه بر ارزانی قیمت انرژي یک عقب ماندگی نیز در توسعه فناوري ها ایجاد کرده است ، گفت : راهکاري که براي

بهینه سازي انرژي و محیط زیست است وي افزود : در این ایده فعاالن می توانند از طریق دریافت گواهی حل این مشکالت طراحی شده بازار 

هایی که قابل معامله در بورس است طرح هاي خود را داراي توجیه پذیري اقتصادي کنند این مقام مسئول اقتصاد نیروگاهی را هم اقتصادي غیر

بهینه سازي انرژي و محیط زیست فعاالن نیروگاهی واقعی دانست که راندمان نیروگاهی را پایین نگه داشته است آقاي شریف زاده گفت : در بازار 

هرچقدر صرفه جویی ایجاد کنند می توانند با پرداخت 20 هزار تومان صاحب صرفه جویی ایجاد شده ، بشوند و با ارائه آن در بازار بورس طرح هاي

خود را تامین مالی کنند این ابزار امکان اقتصادي کردن طرح هاي صرفه جویی را فراهم کنند
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تولید برق خورشیدي در شب با استفاده از آینه هاي فضایی

انرژي خورشیدي این است که آن را فقط می توان در طول روز تولید کرد به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، بزرگترین چالش در مورد 

انرژي خورشیدي این است که آن را فقط می توان در طول روز تولید کرد این یکی به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، بزرگترین چالش در مورد 

از دالیل عمده اي است که بسیاري از مردم و صنایع ، از سرمایه گذاري در صفحات خورشیدي خودداري می کنند ، زیرا یک منبع پایدار انرژي

انرژي نیست با این حال ، "بن نواك" (Ben Nowack) مبتکر و کارآفرین 26 ساله ادعا می کند روشی را توسعه داده است که امکان تولید 

خورشیدي را در طول شب نیز فراهم می کند 

وي قبال در شرکت اسپیس ایکس (SpaceX) کار کرده است و در حال حاضر مدیر عامل شرکت "تنز آو میررز" (Tons of Mirrors) است

انرژي خورشیدي تأسیس شده سوخت هاي فسیلی با ارزان تر کردن و بیش از همیشه در دسترس تر کردن  که با چشم اندازي براي جایگزینی 

است . این شرکت در نظر دارد یک تاسیسات ویژه شامل آینه هاي بزرگ و یک دستگاه کولیماتور (موازي ساز) در ایستگاه فضایی بین المللی

(ISS) نصب کند این تاسیسات در ایستگاه فضایی بین المللی می تواند نور خورشید را در طول شب به صفحه هاي خورشیدي روي زمین هدایت

کند موازي ساز (collimator) وسیله اي است که امکان تضعیف یا حذف بخشی از امواج دریافتی در ورودي را بسته به جهت بردار حرکت امواج

نسبت به دستگاه و انرژي امواج ، دارا است این امواج می توانند مکانیکی یا الکترومغناطیسی باشند امواج خروجی از موازي ساز ، داراي الگوي

حرکتی هماهنگ و نسبت به هم موازي تري نسبت به امواج ورودي هستند بنا بر اعالم « آي اي» نواك می گوید : امروزه با وجود صفحات

خورشیدي که در بازار وجود دارند ، این صنعت 20 میلیارد دالر در سال ارزش دارد چیزي که من در حال ساخت آن هستم ، از هر بازاري در صنعت

سوخت هاي فسیلی شود ، به یک بازار 17 تریلیون خورشیدي بزرگتر است اگر فرض کنیم این راه حل الکتریکی در 200 سال آینده جایگزین 

دالري تبدیل می شود تاسیسات هدایت نور خورشید از فضا و ایستگاه فضایی بین المللی به زمین به عنوان یک بازتابنده خورشیدي مداري اساسًا

دستگاهی است که نور خورشید را در حین گردش در فضا به زمین منعکس می کند نواك اولین کسی نیست که این مفهوم را مطرح کرده است ایده

یک بازتابنده خورشیدي مداري براي اولین بار در یک جلسه در سناي ایاالت متحده در سال 1977 ارائه شد و در سال هاي بعد ، دانشمندان از

سراسر جهان سعی کردند این تکنیک را عملی کنند ، اما هیچ یک از آن ها نتوانستند این کار را انجام دهند در حال حاضر ، محققان دانشگاه

گالسکو بر روي فناوري بازتابنده خورشیدي ماهواره اي مبتنی بر فضا کار می کنند که مزارع خورشیدي بزرگ را قادر می سازد تا در مواقعی که

تقاضاي انرژي در اوج است ، منبع کافی از نور خورشید را داشته باشند اخیرًا چین نیز اعالم کرده است که قصد دارد سه قمر مصنوعی را در فضا

مستقر کند این ماهواره ها به آینه مجهز خواهند شد و گفته می شود که پتانسیل تولید نور کافی براي چراغ هاي خیابانی در تمام این کشور را تا

پایان سال جاري دارند فکر اولیه نواك این بود که زمین را با یک لوله خالء بی نهایت بلند حاوي نور خورشید که با استفاده از آینه ها در فضا هدایت

می شود ، احاطه کند از آنجایی که این رویکرد ، اقتصادي نبود و به منابع و زمان فراوان نیاز داشت ، او تغییرات زیادي در ایده اولیه خود ایجاد کرد

به عنوان مثال ، لوله خالء با یک موازي ساز جایگزین شد ، دستگاهی که قادر است موج بزرگی از ذرات یا نور را به یک پرتو باریک محدود کند

نواك می افزاید : تلسکوپ فضایی جیمز وب ،
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نور را از یک ستاره بسیار کوچک و بسیار دور می گیرد و آن تصویر را بزرگ می کند من دقیقا برعکس این عمل می کنم این دقیقًا همان آینه است

که فقط از طرف دیگر چرخانده شده است با این حال ، یک بازتابنده خورشیدي دقیقًا مخالف جیمز وب نیاز به ساخت یک و نیم کیلومتر آینه

سهموي بزرگ دارد حفظ شکل کامل در چنین آینه بزرگی می تواند دشوار باشد بنابراین ، نواك به جاي ایجاد یک آینه بزرگ ، ساختاري متشکل از

چندین آینه سهموي و کاشی هاي موازي ساز طراحی کرد او معتقد است که این طراحی ، کارآمد ، اقتصادي و مقیاس پذیر است نواك در حال

حاضر در حال جمع آوري پول است تا بتواند کاشی هاي موازي ساز خود را در ایستگاه فضایی بین المللی نصب کند او همچنین برنامه هایی براي

انرژي خورشیدي پرتاب ماهواره هاي مجهز به همین فناوري در آینده دارد وي می گوید : زمانی که در آن مرحله قرار بگیریم ، می بینیم که تولید 

چقدر ارزان است فناوري بازتابنده خورشیدي مبتنی بر فضا نیز با چالش هاي زیادي همراه است به عنوان مثال ، مقادیر کنترل نشده نور هدایت شده

می تواند به گیاهان ، حیوانات و حشرات آسیب برساند بازتابنده ها به یک منطقه استقرار بزرگ در فضا نیاز دارند به عالوه ، در صورتی که الزم باشد

کل تاسیسات در فضا به مکان جدیدي منتقل شوند ، هزینه چنین عملیاتی بسیار زیاد خواهد بود نواك براي غلبه بر بسیاري از این محدودیت ها

تالش می کند و معتقد است که چالش ها نباید بهانه اي براي نادیده گرفتن کامل امکانات و مزایاي گسترده بازتابنده هاي خورشیدي فضایی در

جهان باشند او معتقد است که کاشی هاي موازي سازي که ساخته است ، پتانسیل تعطیلی کارخانه هاي سوخت فسیلی و کاهش بیش از 90 برابري

انرژي خورشیدي را دارند قیمت 
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صرفه جویی12 تریلیون دالري انرژي پاك تا 2050

 

به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، تغییر به انرژي تجدید پذیر از مدت ها قبل به تعویق افتاده است ، زیرا پژوهشگران در مطالعات قبلی خود پیش بینی

کرده بودند که این امر بسیار پرهزینه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، تغییر به انرژي تجدید پذیر از مدت ها قبل به تعویق افتاده است ، زیرا پژوهشگران در مطالعات قبلی خود پیش

بینی کرده بودند که این امر بسیار پرهزینه خواهد بود این موضوع نه تنها شرکت ها را از سرمایه گذاري در این زمینه منصرف کرده ، بلکه باعث

سوخت هاي فسیلی می شود ، واهمه داشته باشند با توجه به اینکه قیمت شده تا دولت ها نیز از تعیین سیاست هایی که باعث کاهش اعتماد به 

سوخت هاي فسیلی برابري می کند یا حتی از آن کمتر است ، این سوال مطرح می شود که انر ژي تجدید پذیر اکنون با انر ژي تولید شده توسط 

آیا جوامع سراسر جهان باید براي تغییر سیستم انرژي عجله کنند یا خیر محققان دانشگاه آکسفورد با واکاوي و بررسی دقیق داده هاي مربوط به

قیمت انرژي متوجه شده اند که پاسخ این سوال مثبت است به نقل از دانشگاه آکسفورد ، به طور کلی ، یافته هاي دانشمندان نشان می دهد که اگر

سوخت هاي فسیلی را به صفر برسانیم ، جهان می تواند تا 12 تریلیون دالر پس انداز کند دانشمندان براي ادعا بتوانیم تا سال 2050 استفاده از 

خود ، هزاران سناریوي مربوط به هزینه انتقال که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت را تجزیه و تحلیل کردند این داده ها شامل 45 سال هزینه

انرژي خورشیدي ، 37 سال هزینه انرژي باد و 25 سال داده هاي ذخیره باتري می شود آن ها متوجه شدند که تمام این مدل هاي قبلی نتوانسته

انرژي اند هزینه هاي آینده انرژي را به درستی پیش بینی کنند آن ها با تجزیه و تحلیل خود نشان داده اند که طی دو دهه گذشته ، هزینه 

خورشیدي در مقایسه با بلندپروازانه ترین برآوردهاي این مطالعه ، دو برابر سریع تر کاهش یافته است «دوین فارمر» ، استاد موسسه تفکر اقتصادي

جدید (Institute for New Economic Thinking) که رهبري این مطالعه را برعهده داشت ، می گوید : یک تصویر غلط فراگیر وجود

دارد که استفاده از انرژي پاك و سبز ، براي همه ما ، دردناك و پرهزینه خواهد بود ، اما این [ادعا] اشتباه است هزینه هاي تجدید پذیر براي ده ها

سوخت هاي فسیلی هستند و تحقیقات ما نشان می دهد که تقریبا در تمام برنامه سال کاهش یافته است آن ها در بسیاري از مواقع ارزان تر از 

سوخت هاي فسیلی خواهند بود و اگر انتقال آن ها را تسریع کنیم ، آن ها سریعتر ارزان تر می هاي کاربردي در سال هاي آینده ، ارزان تر از 

شوند این امر همچنین روي قیمت فناوري هاي ذخیره سازي مهم مانند باتري و هیدروژن تاثیرگذار خواهد بود در نهایت ، این مطالعه همچنین ادعا

کرده که هزینه هاي انرژي هسته اي طی پنج دهه گذشته به طور مداوم افزایش پیدا کرده و بعید است که این فناوري در آینده هزینه اي رقابتی

داشته باشد
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