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1400/10/20 - 1400/10/15فهرست اخبار

 نوآوري شرکت ها در سقف هاي خورشیدي
4 دنیاي اقتصاد

 افزایش بی سابقه قیمت انرژي در آلمان در سال 2021
6 21:34 تسنیم

 اختصاصی ایران اکونومیست/سراب رویایی یارانه پنهان انرژي با خطاي بزرگ محاسباتی
8 15:42 ایران اکونومیست

سوخت بهینه سازي مصرف   تالش مهندسی و توسعه گاز براي 
11 15:15 شانا

 در میزگرد ایسنا در یزد مطرح شد؛/مصرف 40 درصد انرژي کشور در بخش ساختمان/لزوم اجراي قوانین
12 11:51 ایسنا

بنزین ارزان مصرف می کنند؟  آیا مردم ایران واقعا 
17 11:24 فرارو

مصرف گاز در موتورخانه ها/ ارتقاي رایگ... بهینه سازي   بحران گاز 17| آخرین وضعیت طرح 
19 10:27 فارس نیوز

 گاز ارزان؛ بالي جان راندمان نیروگاه هاي ایران
23 10:23 ایرنا

 گفت وگو|/مصرف مازوت در نیروگاه ري ممکن نیست/ بازسازي نیروگاه طی چند سال آینده
25 12:22 میزان

بنزین به 120 میلیون لیتر می             ...  وزیر نفت : اگر کرونا نبود مصرف روزانه 
26 04:57 اتحادیه طال

 «دنیاي اقتصاد» افزایش قیمت حامل              هاي انرژي در قزاقستان را بررسی کرد/...
28 04:57 اتحادیه طال

مصرف انرژي لوازم برقی و گازي خانگی گزارش می دهد/نوسازي لوازم برقی خانگ...  ایران از 
31 روزنامه ایران

 با هدف صرفه جویی در مصرف انرژي؛/اجراي طرح ممیزي انرژي در ادارات کردستان آغاز شد
33 14:46 باشگاه خبرنگاران

 ساختمان ها برچسب انرژي می گیرند/ارائه طرح صدور پایانکار منوط به رعایت مبحث19 مقر...
34 18:17 ایلنا

مصرف گاز از مرز 600 میلیون متر مکعب فراتر رفت/ در پیک مصرف قرار داریم  
35 16:02 تسنیم

انرژي هاي تجدیدپذیر تا کجا پیش رفته اند؟  
36 10:48 ایسنا

 پیشرفت هاي علمی و فناورانه چین در سال 2021
38 10:26 ایسنا

مصرف گاز<... بهینه سازي   بحران گاز 16| صفر تا صد طرح افزایش کارآیی 600 هزار موتورخانه/چرا 
42 07:33 فارس نیوز

بهینه سازي مصرف سوخت
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1400/10/20 - 1400/10/15فهرست اخبار

 درآمد 20 میلیارد دالري شرکت هاي پتروشیمی در سال 1400
44 دنیاي اقتصاد
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دنیاي اقتصاد

1400/10/20

نوآوري شرکت ها در سقف هاي خورشیدي

دنیاي اقتصاد : شینگل ها یکی از بهترین انواع سقف هاي شیب دار هستند و چند سالی است که شینگل هاي خورشیدي نیز روانه بازارهاي ساختمانی

انرژي انرژي خورشیدي ، مردم بیش از پیش به داشتن محصوالت خورشیدي تمایل نشان داده اند شینگل  شده اند با افزایش محبوبیت استفاده از 

خورشیدي تیمبرالین ساخت شرکت GAF Energy تنها با یک تفنگ میخکوبی در جاي خود قرار می گیرد نصب این سقف خورشیدي می تواند

بسیار سریع تر از همیشه باشد 

انرژي خورشیدي ، انرژي محل سکونت و محل کار شما را تامین و شینگل خورشیدي یا شینگل سوالر نسل جدیدي از شینگل است که با استفاده از 

ذخیره می کند . سوالر شینگل ، یک صفحه خورشیدي است که به عنوان یک سقف طراحی شده که روي سقف هاي با پوشش شینگل قرار می گیرد

نوآوري شرکت ها در سقف هاي خورشیدي دنیاي اقتصاد : شینگل ها یکی از بهترین انواع سقف هاي شیب دار هستند و چند سالی است که

انرژي خورشیدي ، مردم بیش از پیش به داشتن شینگل هاي خورشیدي نیز روانه بازارهاي ساختمانی شده اند با افزایش محبوبیت استفاده از 

انرژي خورشیدي تیمبرالین ساخت شرکت GAF Energy تنها با یک تفنگ میخکوبی در محصوالت خورشیدي تمایل نشان داده اند شینگل 

جاي خود قرار می گیرد نصب این سقف خورشیدي می تواند بسیار سریع تر از همیشه باشد شینگل خورشیدي یا شینگل سوالر نسل جدیدي از

انرژي خورشیدي ، انرژي محل سکونت و محل کار شما را تامین و ذخیره می کند سوالر شینگل ، یک صفحه شینگل است که با استفاده از 

خورشیدي است که به عنوان یک سقف طراحی شده که روي سقف هاي با پوشش شینگل قرار می گیرد به گزارش بخش ترجمه شرکت ها ، به

نقل از CNET ، افرادي که به دنبال نصب پنل هاي خورشیدي روي پشت بام خانه هاي خود هستند ، گزینه جدیدي را از یک شرکت با سابقه در

زمینه سقف سازي دریافت می کنند شرکت GAF Energy ، شرکت خواهر غول سقف سازي GAF ، در حال گسترش عرضه محصوالت

خورشیدي روي پشت بام خود به شکل یک شینگل خورشیدي جدید است که جوایزي را در نمایشگاه CES 2022 براي این شرکت به ارمغان آورد

شینگل خورشیدي جدید را می توان با شینگل هاي GAF ادغام کرد تا یک سقف خورشیدي ایجاد کند که GAF Energy آن را تیمبرالین

سوالر می نامد GAF یک شرکت تولیدي مستقر در پارسی پانی ، نیوجرسی است که ریشه آن به اواخر قرن نوزدهم بازمی گردد این شرکت در

طول تاریخ عمدتا بر تولید مصالح ساختمانی بام براي مصارف مسکونی و تجاري متمرکز بوده است به گفته سخنگوي این شرکت ، نصب شینگل

انرژي خورشیدي تیمبرالین نیز به راحتی شینگل هاي سنتی است ، زیرا هر دو با یک ابزار مانند یک تفنگ میخکوبی در جاي خود قرار می گیرند

که موجب تسریع در نصب آن می شود وي در ادامه افزود : ما شاهد هستیم که زمان نصب این محصول جدید معادل نیمی از زمان مورد نیاز براي

انرژي خورشیدي در نصب پنل هاي خورشیدي روي بام ساختمان است نصب و راه اندازي به طور معمول بیشترین هزینه را براي سیستم هاي 

واحدهاي مسکونی شامل می شود تیمبرالین خورشیدي ارزان تر از سقف هاي خورشیدي دیگر خواهد بود ، به طوري که هزینه آن تقریبا 50درصد

کمتر از هزینه یک سقف خورشیدي تسال است و با قیمت هاي پنل هاي خورشیدي سقفی جدید قابل مقایسه خواهد بود قطعات الکترونیکی و سیم

کشی به دلیل ویژگی حجم کم آنها در باالي شینگل قرار دارند این شرکت می گوید این امر دسترسی آسان براي خدمات را فراهم می کند و به آن

معناست که در حالی که شینگل هاي GAF کمتر از یک چهارم اینچ ضخامت دارند ، مجراي سیم کشی آنها قابل مشاهده است بنابر ادعاي این

شرکت ، شینگل GAF روي سقف ساختمان هاي زیادي نصب می شود که به 4/ 1میلیون در سال می رسند باید دید که آیا یک محصول با نصب

انرژي خورشیدي را در ایاالت متحده و سایر آسان ، همراه با چنین شبکه توزیع بزرگی ، همان طور که این شرکت امیدوار است ، استفاده از 

کشورها افزایش می دهد یا خیر این محصول روز دوشنبه گذشته در نمایشگاه CES 2022 مورد استقبال بسیاري از شرکت ها و بازدیدکنندگان

قرار گرفت ،
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دنیاي اقتصاد

1400/10/20

جایی که جایزه نوآوري برتر براي شهرهاي هوشمند را دریافت کرد همچنین جوایز نوآوري را در دسته بندي شهرهاي هوشمند و خانه هاي هوشمند

دریافت کرد نمایشگاه CES 2022 شامل مجموعه اي از دستگاه هاي جدید و نوآوري هاي ارائه شده توسط تمامی نقش آفرینان اصلی صنعت

الکترونیک است این نمایشگاه جذاب که سال گذشته به دلیل کرونا به صورت آنالین برگزار شده بود ، امسال به صورت معمول خود برگزار شد این

انرژي خورشیدي ایاالت متحده پوشش مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : الکترونیک انرژي 
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تسنیم

1400/10/19

21:34

افزایش بی سابقه قیمت انرژي در آلمان در سال 2021

 

یک رسانه آلمانی در گزارشی با استناد به نتایج یک بررسی از افزایش بی سابقه و سریع قیمت انرژي در سال 2021 در این کشور خبر داد که همچنان

ادامه خواهد داشت .

اخبار بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري تسنیم ، "دویچه وله" آلمان در گزارشی از افزایش بی سابقه قیمت انرژي در آلمان در سال

2021 خبر داده و نوشت : قیمت انرژي در آلمان در سال 2021 به صورت بی سابقه اي افزایش پیدا کرده و همچنان در حال افزایش است به این

ترتیب مصرف کنندگان و شرکت ها تحت این فشار باالي افزایش قیمت انرژي رنج می برند 

"دویچه وله" در ادامه این گزارش نوشت : قیمت هاي برق ، گاز و نفت گرمایشی در آلمان به معناي واقعی کلمه در حال انفجار است و این هم البته

از پیامدهاي همه گیري کرونا است ، چرا که بعد از رکود اقتصادي جهانی حاصل از شیوع این بیماري در سال 2020 روند بهبود اقتصادي در سال

بعد آن منجر به افزایش غیر منتظره تقاضا براي انرژي شد . به این ترتیب در عرض چند ماه قیمت عمده فروشی گاز طبیعی چند برابر شده و به

باالترین حد خود رسید دلیل این مسئله عالوه بر افزایش تقاضا و همچنین دخیره سازي گاز کم در کشورهاي مصرف کننده ، کاهش حجم صادرات

برخی از تولید کنندگان گاز هم بود پورتال مصرف کننده Verivox بر اساس یک بررسی گزارش داد که قیمت واردات گاز طبیعی که توسط اداره

فدرال اقتصاد و کنترل صادرات آلمان اندازه گیري می شود از ابتداي سال 2021 سه برابر شده است در بازارهاي کوتاه تبلیغاتی که گاز در کوتاه

مدت در آن معامله می شود قیمت آن در طول سال 2021 حتی بیش از 7 برابر هم شده است در حال حاضر در این بازارها یک مگاوات ساعت گاز

حدود 150 یورو قیمت دارد در بازارهاي دراز مدت هم قیمت گاز به صورت میانگین هر مگاوات ساعت بین 10 تا 25 یورو معامله شده است بر

اساس بررسی Verivox هزینه گاز براي یک خانوار آلمانی با مصرف ساالنه 20 هزار کیلو وات ساعت در دسامبر سال 2021 به صورت میانگین

1704 یورو در سال بوده است لین در حالی است که در ابتداي سال این رقم 1162 یورو بود که افزایش 47 درصدي را نشان می دهد "تورستن

استورك" ، از کارشناسان انرژي در موسسه Verivox بر این باوراست که اثرات افزایش قیمت بیشتر در سال 2022 هم دیده خواهد شد عالوه بر

سوخت هاي فسیلی هم از ژانویه در آلمان از 25 به 30 یورو در هر تن افزایش می قیمت عمده فروشی همچنین مالیات دي اکسید کربن براي 

یابد عالوه بر این هزینه هاي باالتري هم براي شبکه هاي گازي ایجاد می شود و این امر تقریبا همه تامین کنندگان گاز را مجبور می کند ، قیمت

هاي خود را در برخی موارد به میزان قابل توجهی افزایش دهند بر اساس این بررسی تا به حال 515 تا از حدود 700 تامین کننده گاز براي ژانویه و

فوریه سال جاري میالدي افزایش قیمت میانگین 23 1 درصد را اعالم کرده اند این افزایش قیمت در مصرف ساالنه حدود 20 هزار کیلو وات

ساعت معادل هزینه اضافی حدود 339 یورو در هر سال خواهد بود تحول مشابهی را می تواند در قیمت نفت گرمایشی در آلمان مشاهده کرد در

ژانویه سال 2021 حدود 100 لیتر نفت گرمایشی در آلمان به صورت میانگین حدود 49 یورو ( خالص) قیمت داشت که در ماه دسامبر همان سال

قیمت به حدود 69 یورو رسید که افزایش حدود 41 درصدي را نشان می دهد تورستن استورك در این باره گفت : قیمت نفت گرمایشی به تحوالت

قیمت نفت خام بین المللی مرتبط است در جریان پاندمی کرونا این به پایین ترین حد تاریخی خود رسید به گفته این کارشناس غربی قیمت نفت

گرمایشی در حال حاضر باالتر از قبل بحران کرونا است بر اساس این بررسی میانگین قیمت برق براي مصرف کننده در آلمان هم بین ژانویه و

سپتامبر 2021 حدود 18 4 درصد افزایش یافته است به این ترتیب براي یک خانوار با مصرف ساالنه 4 هزار کیلو وات ساعت هزینه برق در ابتداي

سال 1171 یورو بود و در دسامبر به 1386 یورو رسید این افزایش قیمت ،
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تسنیم
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21:34

برق را براي خانوارهاي خصوصی حدود 215 یورو در سال گران تر کرد شکسته شدن رکورد مبتالیان روزانه به کرونا در کشورهاي اروپاییبه گزارش

Verivox چنین افزایش قیمت شدید در یک سال تقویمی در آلمان تا به حال مشاهده نشده است بر اساس این مطالعه ، قیمت برق براي مصرف

کنندگان خصوصی بین جوالي و نوامبر سال 2021 پنج بار متوالی به باالترین حد خود رسید بر اساس این بررسی ، در آغاز سال 2022 هزینه

انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده می شود) از 6 5 سنت به 3 7 سنت در هر کیلو وات ساعت اضافی EEG ( که در آلمان براي تامین مالی توسعه 

کاهش یافت که از نظر محاسبه اي این یک کاهش هزینه حدود 133 یورویی براي یک خانواده 3 نفره با مصرف ساالنه حدود 4 هزار کیلووات

ساعت خواهد بود اما هم زمان هزینه هاي شبکه برق به صورت میانگین حدود 4 درصد در سراسر آلمان افزایش می یابد و به رکورد جدیدي می

رسد براي ژانویه و فوریه سال 2022 در مجموع 280 تا از حدود 800 تامین کننده برق منطقه اي در آلمان افزایش قیمت برق به طور میانگین 7 6

درصدي را اعالم کردند ، که منجر به هزینه اضافی میانگین حدود 100 یورو در سال براي مشتریان می شود هیچ جاي تعجب نیست که شرکت ها

که با هزینه هاي در حال انفجار روبرو هستند ، درخواست هاي بیشتري براي کمک هاي دولتی داشته باشند انتهاي پیام/
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ایران اکونومیست

1400/10/19

15:42

اختصاصی ایران اکونومیست/سراب رویایی یارانه پنهان انرژي با خطاي بزرگ محاسباتی

 

ایران اکونومیست رقم نجومی و جذاب ادعایی 1400 هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت یارانه پنهان انرژي ، بر اساس پیش فرض کامال غلط و حاصل

یک اشتباه بزرگ محاسباتی است .

دکتر جواد نوفرستی ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور در گفت و گو با ایران اکونومیست گفت : یارانه پنهان انرژي

پرداخت می شود اما در حد رقم ادعایی چند برابري نیست و یارانه پنهان با هزینه فرصت متفاوت است همچنین رقم 1400 همت ، حتی بعنوان

هزینه فرصت انرژي مصرفی کشور هم واقعی نیست مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور خاطر نشان کرد : امیدوارم رویاي

رقم غیرواقعی یارانه پنهان انرژي که حاصل اشتباه بزرگ محاسباتی است ، ما را در دام نسخه ها و راهکارهاي به ظاهر جذاب و وسوسه انگیز

نیندازد و تصمیمات اشتباه و خطرناك اتخاذ نشود 

نوفرستی به عنوان یک پژوهشگر و تدوین کننده و ارائه کننده طرح کارت اعتباري یارانه انرژي برابر در زمستان 1392 ، در یادداشتها و گفتگوهاي

متعدد رسانه اي از سال 1397 تاکنون تاکید کرد : شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور تحمل شوك هاي جدید تورم زا را ندارد حتی شرایط کنونی را

براي اجراي طرح و راهکار مطلوب و ایده آل کارت انرژي یا طرح موسوم به "وان" و یا هر ویرایش یا کپی از طرح کارت انرژي ، مساعد ارزیابی

نمی شود .  

مروري بر سابقه ادعاي رقم نجومی یارانه پنهان انرژیوي عنوان کرد : بحث یارانه پنهان انرژي انرژي در کشور از دهه 70 مطرح است اما در گزارش

رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دي ماه 1397 براي نخستین بار محاسبه و به صورت رسمی رقم 900 هزار میلیارد تومان بعنوان یارانه پنهان

حامل هاي انرژي مصرفی انرژي ، اعالم شد که محاسبه آن بر مبناي مابه التفاوت ارزش نرخ صادراتی یا فوب خلیج فارس با نرخ داخلی کل 

کشور بود و این رقم ادعایی ، بدلیل جهش نرخ ارز در اوایل سال 1397 نسبت به قبل از جهش ارزي ، رشد چند برابري داشت .  

حامل هاي انرژي ، رقم ریالی جواد نوفرستی اظهار داشت : بدیهی است با تداوم افزایش نرخ ارز در سالهاي اخیر و حتی کاهش مصرف برخی 

ادعایی براي یارانه پنهان انرژي افزایش یافت به گونه اي که در برخی گزارشات رسمی اخیر از جمله گزارش تفریق بودجه سال 99 دیوان محاسبات

در مهرماه 1400 ، رقم یارارنه پنهان انرژي با همان فرمول محاسباتی ، 1400 هزار میلیارد تومان اعالم شده که حدود 2 برابر بودجه عمومی دولت

اعالم شده است و این تصور را القا می کند که این رقم پرداختی آنقدر سنگین است که حتی با بخشی از آن می توان به بسیاري از مشکالت از

جمله مشکل کسري بودجه فائق آمد .  

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور اعالم و ادعاي پرداخت 1400 همت بعنوان یارانه پنهان یک عبارت کامال اشتباه دانست :

در بحث کاالهاي اساسی ، پرداخت یارانه غیرمستقیم و حتی مستقیم و علنی و کامال واقعی است اما در بخش انرژي ، چنین پرداختی وجود خارجی

ندارد و یارانه غیرمستقیم یا پنهان انرژي وجود دارد اما رقم واقعی یارانه پنهان انرژي ، با ارقام موهومی و نجومی اعالم شده ، فاصله چندبرابري دارد

. وي در ادامه اینگونه بیان می کند : برآورد سازمان بین المللی انرژي IEA درباره یارانه انرژي در ایران اشتباه نیست زیرا ارزش اقتصادي انرژي

مصرفی در ایران را از منظر اقتصاد جهانی نشان می دهد اما براي اقتصاد ایران ، این رقم زمانی واقعی است که در عمل قابلیت صادرات آن وجود

داشته باشد درحالی که حتی به فرض لغو تحریم ها تا میان مدت زیرساخت صادرات انبوه 4 حامل انرژي مورد نظر وجود ندارد و تا تحقق آن فاصله

بسیاري است 

جواد نوفرستی تاکید کرد : 1400 هزار میلیارد به عنوان هزینه فرصت که مفهومی علمی و متفاوت از یارانه پنهان یا غیرمستقیم است ،
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اشتباه محاسبه شده و غیرواقعی است و هزینه فرصت انرژي مصرفی کشور عبارت است از مابه التفاوت حداکثر درآمد قابل تحقق واقعی در بهترین

ترکیب فروش با درآمد فروش با ترکیب فعلی ، که اقتصاد کشور از دست می دهد همچنین خسارت هاي قطع برق و گاز صنایع در پیک مصرف هم

بعنوان هزینه فرصت می باشد و باید محاسبه شود .  

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور گفت : زمانی که امکان قطعی صادرات جدید 70 میلیون متر مکعب وجود داشت ، عدم

النفع صادرات 70 میلیون متر مکعب به هزینه فرصت گاز مصرفی اضافه خواهد شد اما آن هم پرداخت یارانه پنهان به شمار نمی رود و بدیهی است

با ایجاد زیرساخت هاي صادراتی که مسلما ضروري و البته زمان بر و هزینه بر است ، ارزش هزینه فرصت انرژي مصرفی به تدریج باالتر خواهد

رفت اما این لزوما به معنی افزایش یارانه پنهان انرژي نیست .  

حامل هاي انرژي در کشور به نرخ صادراتی یا فوب خلیج نوفرستی محاسبه رقم یارانه پنهان انرژي با فرمول مابه التفاوت ارزش کل مصرف 

فارس با نرخ فروش داخلی ، یک خطا و اشتباه بزرگ محاسباتی و یک توهم و رویاپردازي غیرواقعی دانست : این رویکرد به تصور رفع مشکالت

اقتصادي ، جبران کسري بودجه و تحقق عدالت اجتماعی است اما در عمل خطر تصمیمات اشتباه و بشدت تورم زا و غیرقابل جبران را به دنبال دارد

  .

جواد نوفرستی در پاسخ به این پرسش که یارانه پنهان واقعی انرژي در ایران چقدر است ، گفت : رقم واقعی یارانه پنهان انرژي در ایران ، مابه

حامل هاي انرژي به عبارتی هزینه هاي واقعی پرداختی دولت بابت تولید یا واردات ، با درآمد حاصل از فروش داخلی التفاوت هزینه واقعی تامین 

است که اطالعات و اعداد و ارقام آن در دسترس نیست اما سازمان هاي مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه می توانند محاسبه و اعالم کنند .  

حامل هاي وي افزود : به نظر می رسد خالص هزینه کرد دولت از خزانه بودجه یعنی بیت المال بابت یارانه پنهان واقعی انرژي در بخش تولید 

انرژي ، رقم سنگینی نباشد اما هزینه تامین کسري برق در تابستان و کسري گاز در زمستان از محل واردات به نرخ منطقه اي و همچنین هزینه

فرصت یا عدم النفع و درواقع خسارت بیت المال بابت قطع یا محدودیت صادرات بالفعل حاملها ، قطعا رقم قابل توجهی است هرچند به نظر نمی

رسد حتی در مجموع ، به یک سوم رقم ادعایی یارانه پنهان انرژي برسد .  

راهکارهاي پیشنهادیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور عنوان کرد : با قید فوریت و با اهداف کاهش بی عدالتی در توزیع

مصرف انرژي ، کاهش هزینه دولت بابت یارانه پنهان انرژي ، کمک به بهینه سازي و مدیریت  یارانه پنهان واقعی موجود؛ شروع تحول در 

بنزین و گازوئیل ، توسعه حمل و نقل عمومی و . و حتی کمک به کاهش واردات برق و گاز و افزایش صادرات هر 4 حامل انرژي ، کاهش قاچاق 

کسري بودجه کشور ، پیشنهاد می شود : الف برق و گاز : 1 اصالح فوري و همزمان ساختار تعرفه هاي برق و گاز بخش خانگی بر اساس مدل

IBT که از سوي مجلس هم الزام و تاکید شده است یعنی افزایش تصاعدي تعرفه پله هاي باالتر از سقف مصرف 80٪ مشترکین هر شهر/

شهرستان بر میناي نرخ هزینه تامین نهایی (واردات/صادرات) برق و گاز و حتی تعرفه باالتر از آن در آخرین پله مصرفی بابت هزینه اجتماعی و

محیط زیست انرژي باالي مصرفی نکته مهم : براي نواقص انشعابات مشترك و انشعاباتی که بصورت مشترك توسط چند خانواده استفاده آلودگی 

می شوند ، راهکار درست پیش بینی شود تا یک مشترك محسوب نشده و مشمول جهش تعرفه نشوند 2 پیش بینی راهکار الزم براي ویالها یا

سکونتگاه هاي موقت ، براي تجمیع مصرف بر حسب مشترك/مالک الزمست تا مشمول تعرفه رایگان یا تعرفه کم مصرف ها نشوند 3 آزاد سازي

حامل هاي انرژي مصرفی کلیه صنایعی که محصوالت شان را در بازار داخل ، فوري تعرفه 
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به نرخ صادراتی و دالر آزاد عرضه می کنند 

حامل هاي انرژي کلیه سازمانها و دستگاههاي دولتی براي توجه به مصرف درست5 الزام به 4 افزایش سریع و حتی آزاد سازي تدریجی تعرفه 

بنزین : 6 الزام هرچه سریعتر عایق ساختن ساختمان ها در کلیه ساخت و سازهاي جدید از جمله طرح نهضت مسکن 4 میلیونی دولتب گازوئیل و 

سوخت خودرو براساس پیمایش"7 نظارت کامل بر زنجیره تولید ، توزیع و فروش اجراي طرح خوب فراموش شده یعنی "توزیع گازوئیل با کارت 

سوخت در زنجیره براي قاچاق و درصورت نیاز ، حتی حذف بنزین و گازوئیل از نقطه تولید تا فروش در جایگاهها ، براي اطمینان از عدم نشت 

بنزین در خودروهاي سوخت شخصی8 تمرکز ویژه بر توسعه CNG براي جایگزینی با  سوخت جایگاهها و الزام به استفاده از کارت  کارتهاي 

بنزین جایگزین شده (براي تامین بخشی از فعلی باتوجه به بستر موجود یعنی ظرفیت خالی 50 درصدي جایگاههاي CNG و امکان صادرات 

کسري بودجه یا توسعه حمل و نقل عمومی) . نکته مهم : موفقیت در تحقق این طرح ، منوط به توجه و رفع دغدغه اصلی مالکین خودروها براي

دوگانه سوز کردن خودرو و یا استفاده بیشتر از CNG ، یعنی "رفع استهالك موتور" است که خوشبختانه در کشور راهکار اثبات شده دارد 

حامل هاي انرژي بویژه به ج بستر سازي براي اجراي کارت انرژي : راهکار ایده آل اما میان مدتی9 ایجاد زیرساختهاي الزم براي صادرات 

کشورهاي همسایه10 اطالع رسانی مناسب ، شفاف و اعتمادساز براي جلب حمایت اجتماعی جامعه بعنوان بخشی از الزامات بسترسازي اجراي طرح

کارت انرژي ، بگونه اي که آحاد جامعه ، خود حامی و مطالبه گر اجراي طرح کارت انرژي شوند .
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سوخت بهینه سازي مصرف  تالش مهندسی و توسعه گاز براي 

 

مصرف گاز در تأسیسات گازي انجام شده ، اما به مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اظهار کرد : تاکنون اقدام هاي متعددي براي کاهش 

دالیلی به نتایج مورد نظر منتهی نشده است که باید تالش کنیم این بار با هم افزایی به وجودآمده ، دستاوردهاي خوبی را براي انرژي کشور رقم بزنیم .

 

سوخت تأسیسات تقویت فشار گاز بهینه سازي مصرف  به گزارش شانا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ، رضا نوشادي در نشست 

که روز شنبه (18 دي ماه) با حضور مدیران این مجموعه ، نمایندگان مدیریت هاي دیسپچینگ و برنامه ریزي تلفیقی شرکت ملی گاز ، شرکت

انتقال گاز و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت تانا انرژي برگزار شد ، گفت : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تالش می کند به عنوان بخشی از

بهینه سازي انرژي کشور نقش آفرینی کند و با وجود ماهیت پروژه محور خود ، بنا بر مسئولیت ملی ، در موضوع هایی که به طور منشور بزرگ 

غالب در قلمرو بهره برداري و عملیات است نیز مشارکت متعهدانه دارد .  

مصرف گاز در تأسیسات انجام شده ، اما به وي با قدردانی از اقدام هاي انجام شده در این زمینه ، افزود : تاکنون اقدام هاي متعددي براي کاهش 

دالیلی به نتایج مورد نظر منتهی نشده است که باید تالش کنیم این بار با هم افزایی به وجودآمده ، دستاوردهاي خوبی را براي انرژي کشور رقم

بزنیم . مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجراي چنین پروژه هایی را مستلزم انجام مطالعات امکان سنجی دقیق خواند و تصریح کرد :

بهینه از منظر ایجاد درآمد براي سرمایه گذاري نیز با توجه به قوانین وزارت نفت می توان از محل صرفه جویی در شبکه براي اجراي پروژه هاي 

سازي بهره برد نوشادي ادامه داد : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران آمادگی دارد اطالعات مورد نیاز درباره تأسیسات مورد نظر و امکان بازدید را

براي دست اندرکاران این پروژه فراهم کند و در ضمن نشست هاي آینده طراحی یک چارچوب منسجم براي همکاري و مباحث قراردادي در دستور

مصرف گاز از طریق اجراي کار قرار خواهد گرفت مدیران شرکت تاناانرژي نیز در این نشست ضمن ارائه سناریوهاي پیشنهادي براي کاهش 

پروژه هاي بازتوانی توربین گازي/ بخاري ، مزایا و محدودیت هاي روش هاي مورد نظر را تشریح کردند 

بهینه سازي مانند مکانیسم سرمایه گذاري ، به کارگیري ارزش حاصل از صرفه جویی در تأمین حاضران در این نشست درباره الزام هاي متعدد 

بهینه سازي در عرصه جهانی ، تکنیک هاي افزایش بهره وري در سوخت در نیروگاه هاي گازي ، الگوهاي موفق  مالی ، وضع کنونی مصرف 

نیروگاه ها ، برآوردهاي اقتصادي و تأثیرات کاهش مصرف در سیستم انتقال گاز با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند . کد خبر 451617
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در میزگرد ایسنا در یزد مطرح شد؛/مصرف 40 درصد انرژي کشور در بخش ساختمان/لزوم

بهینه سازي در ساختمان ها اجراي قوانین 

 

ایسنا/یزد مسئوالن و کارشناسان دستگاه هاي خدمات رسان حوزه انرژي در استان یزد در میزگرد ایسنا در این استان که با موضوع «سرمایش و گرمایش

مصرف انرژي تاکید کردند . بهینه سازي  ساختمان» برگزار شد ، بر لزوم اجراي مقررات ملّی ساختمان در حوزه 

یزد ، استانی در فالت مرکزي ایران و در اقلیمی گرم و خشک واقع شده به طوري به دلیل کویري بودن غالبًا تابستان هایی تفتیده و زمستان هایی

سرد دارد 

با این وجود این دیار در طول تاریخ چند هزار ساله ي خود مبتنی بر دانش و تجربه بومی ساکنانش راه حل هاي مسالمت جویانه اي در تعامل و

سازگاري با طبیعت خشک و کم آب این ناحیه کویري یافته است که تجلی این راه حل ها را در مواردي نظیر معماري و شهرسازي و نظام کاریزي

بهره برداري از منابع آب و همزیستی مسالمت امیز مردمش به عنوان یکی از عوامل مورد استناد کمیته میراث جهانی یونسکو در ثبت بافت تاریخی

این شهر می توان جست . با همه این اوصاف ، تجربه توسعه شتابنده و ناپایدار دهه هاي اخیر این خطه از کشورمان حاکی از این است که با روش

هاي موسوم به توسعه صنعتی ، توسعه پایدار آن در معرض تهدید است 

یکی از این تهدایدات که در سالهاي اخیر به شکل محسوسی در ابعاد مختلف خود را در این استان و حتی در سطح کشورمان خود را نشان داده ،

بحران انرژي در اشکال مختلف آن اعم از برق ، گاز و آب است به ویژه در تابستان و زمستان سالجاري که به اوج خود رسیده و تداوم این روند می

مصرف انرژي در کنار اقدامات توسعه اي و بهینه سازي  تواند کشور را با بحرانی جدي مواجه کند . همین موضوع اهمیت صرفه جویی و 

زیرساختی دولت در این بخش را کامًال محسوس کره است 

مصرف انرژي کشور را به خود یکی از بخش هاي مصرف کننده انرژي ، بخش ساختمان عمدتًا در بخش خانگی است که 40 تا 45 درصد 

مصرف بهینه انرژي در آن مصوب شده ولی در اجرا تاکنون کم اختصاص داده است و در همین راستا نیز از سالها قبل قوانین و مقرارتی براي 

مصرف انرژي ، مبحث 22 ساختمان با موضوع طول عمر مفید رنگ واقع شده است . مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان با موضوع صرفه جویی در 

ساختمان براي نگهداري و مراقبت از آن به ویژه در مقوله هاي تاسیسات و معماري و در سالهاي اخیر مقوله ي برچسب انرژي ساختمان ، از جمله

این قوانین هستند ایسنا یزد در میزگردي با عنوان «سرمایش و گرمایش ساختمان» با حضور مسئوالن و متولیان این بخش شامل شرکت هاي برق

منطقه اي ، آب منطقه اي ، توزیع برق ، آب و فاضالب ، شرگت گاز ، شهرداي ، نظام مهندسی ساختمان و مدیریت بحران استانداري به اهمیت

این موضوع پرداخته است 

تالش براي پیشگیري از بروز بحران انرژي «محمدعلی ملک زاده» مدیر کل مدریت بحران استانداري یزد در رابطه با سرانجام تداوم این بی

مصرف انرژي ، به محدودیتهایی منابع انرژي به ویژه آب به دنبال خشکسالی هاي 17 سال گذشته در استان یزد اشاره کرد و گفت : مبادالتی در 

بهینه سازي مصرف مطرح می شود ولی متاسفانه هر چه پیش می رویم به نظر به وضعیت هر ساله موضوع سازگاري با شرایط اقلیمی ، کاهش و 

بحرانی نزدیک می شویم . وي با بیان این که در همین راستا نیز طی چند ماه اخیر تعداد هفت نشست کارگروه انرژي در استان برگزار شده است ،

عنوان کرد : اولویت اول مدیریت بحران استان برنامه ریزي براي پیشگیري از بروز بحران انرژي است 

مصرف انرژي خانگی به مراتب کمتر از سایر بخشهاست ، اظهار کرد : خوشبختانه مردم در بخش خانگی همواره همراه ملک زاده با بیان این که 

بهینه سازي هستند و شاید اندك صرفه جویی در دیگر بخشها مانند صنعت و کشاورزي بتواند بسیار از مشکالت فعلی حوزه انرژي با سیاست هاي 

را در کوتاه مدت مرتفع کند .
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وي همچنین معتقد است که ارزان بودن انرژي در کشور براساس معیارها و سیاستگذاري هاي دولت و صنعت آب و برق و گاز موجب شده تا مقوله

بهینه سازي مصرف هیچگاه به عنوان دغدغه مصرف کنندگان مورد اهتمام قرار نگیرد و صرفه جویی به ویژه در بخشهاي صنعتی نیز خیلی

مقرون به صرفه براي صاحبان صنایع نباشد . مدیر کل بحران استان با بیان این که عمده سرمایه گذاري در بخش فرهنگ سازي نیز متمرکز به

بخش خانگی است ، بر لزوم فرهنگ سازي در سایر بخش ها نیز تاکید کرد و گفت : باید با تدابیر الزم به بخش هاي مختلف براي صرفه جویی

انگیزه داده شود سرانه ي باالي مصرف برق در بخش ساختمان «ابوالفضل اسدي» مدیر عامل شرکت برق منطقه اي یزد در ادامه با بیان این که

امسال در کشور با ناترازي 14 هزارمگاواتی برق و در زمستان با ناترازي 154 میلیوت مترمکعب گاز مواجه هستیم ، تداوم این روند را باعث تبدیل

شدن ایران به واردکننده انرژي دانست وي تاکید کرد : در کنار تالش متولیان تامین انرژي کشور براي توسعه در این بخش ، باید مصرف کنندگان

نیز به مصرف بهینه ترغیب شوند اسدي با بیان این که حدود 75 درصد از انرژي برق استان در حوزه صنعت ، هفت درصد در بخش کشاورزي و 11

درصد در بخش خانگی و مابقی در سایر بخشها مصرف می شود ، گفت : 40 درصد بار مصرف استان جهت تامین سرمایش تابستان استان عمدتًا

مربوط به ساختمان هاست 

مصرف انرژي در کشورهاي پیشرفته 30 کیلووات به ازاي هر مترمربع و میانگین جهانی آن 80 کیلووات وي خاطرنشان کرد : در حالی میزان 

است ، این سرانه در کشور ایران گاهًا به 300 کیلووات ساعت در هر مترمربع می رسد که لزوم توجه به بهنه سازي مصرف و افزایش نرخ بهره وري

در کشورمان را نشان می دهد .  

مصرف انرژي در ساختمانها مانند مبحث 19 ساختمان با وجود عمري در حدود 16 سال هنوز به این مسئول با بیان این که برخی قوانین حوزه 

طور جامع عملیاتی نشده است ، گفت : با توجه به این که دولت افزایش تعرفه انرژي را براي مصرف کنندگان پرمصرف دنبال می کند باید با ارائه

بهینه سازي در راستاي کاهش فشار اقتصادي بر دوش مردم تالش کنیم . وي با بیان این که افزایش تعرفه برق خانگی از آموزش و راهکارهاي 

ابتداي بهمن ماه اجرایی خواهد شد ، یادآور شد : امیدواریم با افزایش تعرفه که براي مصرف کنندگان باالتر از الگوي مصرف لحاظ خواهد شد به

نوعی باعث انگیزه دادن به مشترگان پرمصرف برق جهت روي آوردن به بهره وري بیشتر شود 

بهینه سازي از بخش هاي پرمصرف با این حال «محمدرضا عزیزي» نماینده شرکت آب منطقه اي یزد اهمیت در اولویت قرار دادن لزوم اقدامات 

مصرف انرژي در بخش هایی که بیشترین سهم دارند را یادآور شد و گفت : به عنوان نمونه بیش از 90 درصد از آب مصرفی استان مربوط به

بهینه سازي در این بخش مورد اهتمام باشد . «حسین فتوحی» معاون مالی و بخش کشاورزي است لذا باید در مقوله آب ابتدا راهکارهاي 

مصرف بهینه انرژي و حتی آب در بخش هاي صنعت و کشاورزي را در اولویت دانست و پشتیبانی آب و فاضالب استان یزد نیز ارائه راهکار براي 

عنوان کرد : جایز نیست فشار تنها متوجه مردم و مصرف کنندگان خانگی باشد وي پرهیز از سیاستگذاري هاي نامطلوب مسئوالن و تصمیم گیري

هاي نامتناسب آنان علی رغم محدودیتهاي منابع آبی و انرژي را نیز حائز اهمیت خواند و گفت : افزایش محسوس جمعیت به دنبال توسعه نامتوازن

استان قطعًا علت بروز مشکالت تامین آب و برق کنونی در برخی شهرستانهاست 

بهینه سازي 15 تا 30 درصدي انرژي با هزینه اي اندك «ابوالفضل اسدي» مدیر عامل برق منطقه اي یزد در این رابطه با اشاره به همکاري هاي

مصرف انرژي برق مورد نیاز امسال استان براي گذر از پیک بار 1800 بخش صنعت در گذر از پیک بار تابستان امسال در استان ، اظهار کرد : 

مگاوات بود که در تابستان امسال به 1100 مکاوات محدود شد و این کاهش با حداقل خاموشی در بخش خانگی و عمدتًا با همکاري صنعت اتفاق

افتاد . وي اضافه کرد : این در حالی بود که سهم مصرف برق خانگی استان در تابستان به حدود 40 درصد نیز افزایش یافت 

وي با بیان این که بهترین وسیله سرمایشی متناسب با اقلیم گر و خشک یزد کولرهاي آبی است ،
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نسبت به افزایش کولرهاي گازي و چیلرهاي عمدتًا با مصرف باالي برق در استان نیز هشدار داد و گفت : در تابستان امسال با مبلغی نسبتًا اندك در

مصرف انرژي در کولرهاي آبی ، نسبت به تنها سرویس کاري(تعویض پوشال و تسمه) و نصب سایبان کولرهاي 1029 واحد بهینه سازي  زمینه 

مسکونی در شهر یزد اقدام شد که بررسی ها حکایت از کاهش 30 درصدي مصرف آب و 15 تا 20 درصدي مصرف برق در آنها را داشت .  

مصرف گاز کشور در مصرف گاز در موتورخانه ساختمانها «نوح معظمی» نماینده شرکت گاز استان یزد هم به رکودزنی  کاهش تا 40 درصدي 

بهینه سازي رایگان موتورخانه ها با رویکرد مجتمع بخش خانگی در هفته ي اخیر اشاره و اظهار کرد : شرکت گاز استان در راستاي اجراي طرح 

مصرف هاي مسکونی ، اقدام به عایق کاري و سرویس مشعل و نصب رسوبگیر موتورخانه ها کرده که این اقدام موجب کاهش 20 تا 40 درصدي 

گاز در این بخشها شده است .  

وي در عین حال مهمترین مشکل در زمینه مصرف باالي انرژي را ناشی از قیمت پایین عرضه ي آن دانست و گفت : شاید اگر با شاخص سازي

بنزین ، در مورد دیگر حاملهاي انرژي نیز اقدام شود ، مردم بیشتر به سمت مصرف بهینه سوق یابند . معظمی بر مصرف انرژي همانند قیمت 

فرهنگ سازي از سوي رسانه ها به ویژه رسانه ملی و حتی مدیریت بحران و دیگر دستگاه هاي متولی در این رابطه نیز تاکید کرد 

نبود نظارت بر ساخت وسازهاي غیرمجاز «مهدي پهلوانی» دبیر کمیته روشنایی و منظر شهري و نماینده شهرداري یزد در این میزگرد هم در مقوله

مصرف انرژي در ساختمان سه موضوع را حائز اهمیت دانست و در این خصوص تصریح کرد : موضوع اول اهتمام الزم به معماري ساختمان از

جمله نصب درب و پنجره هاي دو جداره و عایق کاري دیوارها و سقف و موضوع دوم توجه به اصول الکتریکی ساختمان مانند استفاده از وسایل و

روشنایی کم مصرف و حتی چیدمان تاسیسات روشنایی است . وي توجه به مسائل مکانیکی ساختمان مانند موتورخانه ها را سومین مقوله مهم در

این بخش خواند و گفت : نصب موتورخانه ها و سایر تاسیسات به ویژه در ساختمانهاي اداري باید متناسب با طراحی ساختمان باشد 

مصرف انرژي اقدامات قابل توجهی صورت داده که از آن جمله می توان بهینه سازي  به گفته ي پهلوانی ، خوشبختانه شهرداري نیز در زمینه 

مصرف انرژي در بهینه سازي  به جایگزین کردن المپهاي ال اي دي به جاي وسایل روشنایی معمول در 70 کیلومتر از معابر شهر و نیز 

ساختمانهاي شهرداري اشاره کرد . وي با بیان این که حوزه شهرسازي شهرداري ها عمدتًا بر رعایت مبحث 19 در ساختمانها نظارت دارند ، گفت :

البته این موضوع منوط به ساخت و سازهاي داراي پروانه است ولی متاسفانه در یزد عمده ساخت و سازها به صورت غیرمجاز ساخته می شود لذا

باید ابتدا مردم را به ساخت و سازهاي مجاز ترغیب کنیم 

بهینه سازي انرژي در ساختمان ها «محمدرضا یاوري» معاون مدیریت بحران استانداري یزد هم در این نشست بر اهمیت سرمایه گذاري با 

مصرف انرژي ساختمان ها از سوي متولیان امر تاکید کرد و گفت : خوشبختانه مردم همیشه همراه هستند و باید آموزش و اطالعرسانی در زمینه 

در این زمینه آگاهی بخشی شوند . وي همچنین نظارت ناظران نظام مهندسی در بخشهاي مختلف مباحث ساختمانی را در زمینه ساخت وسازهاي

مجاز مهم و موثر خواند یاوري با بیان این که 90 درصد از ساختمانها در حال بهره برداري و تنها حدود 10 درصد در حال ساخت وساز هستند ، گفت

: لذا باید حداقل براي آن دسته از مالکان ساختمان هاي در حال ساخت اطالعرسانی شود تا مطلع شوند که هزینه کردن در این بخش نیز همانند

بیمه منازل مسکونی ، نوعی سرمایه گذاري است 

بهینه سازي انرژي به مردم انگیزه بدهند «محمد فاتحی» قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان نیز با اشاره به اقدامات صورت دولتی ها با 

مصرف انرژي به دنبال تنش هاي آبی و بخش انرژي ، گرفته در زمینه سازگاري با کم آبی و صرفه جویی در 
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تصریح کرد : در همین راستا ضمن برگزاري جلسات ماهانه در این رابطه ، ساز و کارهاي خوبی در این رابطه تعریف شده و تکالیف کامًال مشخص

است .  

وي در این رابطه به نصب لوازم کاهنده مصرف در تمام دستگاه هاي شهر یزد اشاره و اضافه کرد : البته این موضوع باید از سوي کلیه دستگاه هاي

بهینه سازي مصرف ، موجب انگیزه بخشی به مردم نیز دولتی و شبه دولتی استان نیز مورد اهتمام قرار گیرد چرا که عالوه بر کاهش هزینه ها و 

می شود . فاتحی با بیان این که کلیه دستگاه هاي دولتی در استان موظف به نصب سایبان کولر شده اند ، از منسجم نبودن دستگاه هاي دولتی در

این زمینه گالیه کرد این مسئول با اشاره به سیاست ساخت چهار میلیون واحد مسکن اقدام ملی در کشور ، خواستار ورود جدي دستگاه هاي متولی

براي ساخت و سازها متناسب با مبحث 19 شد 

لزوم اهتمام به استانداردسازي لوازم کاهنده «سیاوش پاکدل» مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و

فاضالب استان هم با اشاره به مبحث 19 ساختمان ، گفت : بر خالف لوله هاي شبکه گاز ساختمانها که همواره با نظارت کارشناسان اجرا می شود ،

لوله هاي آب ساختمانها و تاسیسات این بخش بدون نظارت اجرا و پس از چند سال دچار مشکالت و نشتی می شوند . وي با بیان این که سردوش

هاي کاهنده مصرف باید 40 درصد در مصرف آب صرفه جویی کند ، گفت : متاسفانه بسیاري از این لوازم کاهنده غیراستاندارد و فاقد کارآیی الزم

هستند وي در این مورد افزود : پرالتورهاي مورد استفاده در شیرهاي کاهنده مصرف آب به دلیل نداشتن کارآیی ، صرفًا جریان آب را کاهش می

دهند لذا ضروري است که سازمان استاندارد در این موارد نیز ورود جدي داشته باشد پاکدل گفت : هر چند یزد در منطقه گرم کشور با شرایط اقلیمی

خاص قرار دارد ولی برخالف برخی اظهار نظرها مردم یزد جزو کم مصرف ترین هاي کشور در حوزه آب نیستند بلکه با سرانه مصرف 157 لیتر در

میانه جدول استانهاي کشور قرار دارد 

صرفه جویی 11 حلقه چاه آب با نصب سایبان پاکدل در زمینه کولرهاي آبی که براساس برآوردها افزون بر 550 هزار دستگاه در شهر یزد هستند و

هرساله بالغ بر 50 مترمکعب آب مصرف می کنند نیز گفت : متاسفانه رنگ اغلب کولرهاي گازي نامتناسب با کارآیی سرمایشی آنهاست و در حالی

که باید رنگ روشن باشند عمدتًا تیره رنگ هستند . وي بر لزوم نصب سایبان روي کوارهاي آبی تاکید کرد و افزود : باید در فصول استفاده از

کولرها هر از چند گاهی آب داخل کولر به دلیل افزایش اي سی آب تعویض شود تا ضمن افزایش راندمان ، کمتر دچار مستهلک شود این کارشناس

آبفا خاطرنشان کرد : سایبان کولرهاي آبی بین 1 5 تا 2 درجه در خنکی فعالیت کولر موثر است و مصرف آب در این وسایل سرمایشی را 20 تا 30

درصد کاهش می دهد وي افزود : در صورت این که تمامی کولرهاي بخش شهري یزد داراي سایبان بودند به میزان آبدهی 11 حلقه چاه معادل

220 لیتر آب در ثانیه به آبفا در هنگام پیک مصرف آب کمک خواهد شد پاکدل بر اهمیت توجه به موضوع آبچرخانی و تصفیه آب خاکستري با

توجه به هزینه هاي اندك تاسیسات مورد نیاز به ویژه در مجتمع هاي مسکونی تاکید کرد وي همچنین تاکید کرد : چیلرهاي تبخیري با مصرف 15

تا 20 مترمکعب آب در شبانه روز به هیچ وجه مناسب شرایط اقلیمی و به صرفه در استان یزد نیستند 

مبحث 19 ساختمان ضمانت اجرایی ندارد «محمدعلی صباغی» دبیر کمیسیون انرژي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز با بیان این که

مصرف انرژي اعم از آب ، برق و گاز مربوط به بخش خانگی است ، عنوان کرد : براساس آخرین ارزیابی هاي وزارت نیرو 40 تا 45 درصد از 

مصرف انرژي است ولی متاسفانه ضمانت اجرایی الزم را ندارد . وي با اشاره به این که مبحث 19 ساختمان یک قانون جامع و فنی در موضوع 

متاسفانه بسیاري از ساختمانها در یزد به صورت غیرمجاز اجرا می شود ، خواستار نطارتهاي سختیگرانه تر شد و گفت : خوشبختانه مهند
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سان نظام مهندسیساختمان به صورت مداوم از اموزشها بهره مند می شوند و ساختمانهاي گروه ج و د نیز اخیراً از سوي سازمان موظف به تکمیل

چک لیست انرژي شده اند وي بر لزوم اختصاص عامل بازدارنده قوي تري و نظارت عالیه از سوي راه و شهرسازي در این بخش تاکید کرد و گفت :

البته سازمان نظام مهندسی ساختمان مشاوره رایگان براي مالکان ساختمان در نظر گرفته و مالکان نیز باید نسبت به یکسري اقدامات کم هزینه در

این حوزه آگاهی یابند 

مصرف انرژي انگیزه و آموزش می خواهد «احمد کردستانی» معاون برنامه ریزي شرکت برق منطقه اي یزد یکی از موضوعات بهینه سازي 

مهم در این حوزه را مقوله انگیزه دهی خواند و تصریح کرد : این مهم با فرهنگسازي در این رابطه با تکیه بر جایگاه فرهنگی و دینی مردم یزد ،

تکیه بر افزایش رفاه خانواده ها و تکیه بر مباحث آموزشی و یادآوري به ویژه از طریق رسانه ها ، محقق خواهد شد . وي با تاکید بر انگیزه دهی در

بهینه سازي با کمک به مردم در بخش ساختمان و تجهیزات ، بر اهمیت موضوع پیشگیري در این حوزه اصرار کرد کردستانی همچنین بخش 

خاطرنشان کرد : الگوسازي براي صنایع اعم از سازنده وسایل کاهنده و واردکنندگان این حوزه و توسعه ساختمانهاي سازگار با انرژي نیز می تواند

تاثیرگذار باشد 

الزام ساختمان هاي در حال ساخت به تکمیل چک لیست انرژي «ابوالفضل اسدي» مدیر عامل برق منطقه اي یزد در جمع بندي این میزگرد اظهار

مصرف گاز ، برق و حتی آب ادارات و دستگاه ها و نهادهاي دولتی ، موظف کرد : در حوزه دولتی ها ، دستگاه هاي اجرایی متولی باید ضمن پایش 

انرژي خورشیدي باشد ، شوند مصرف انرژي دستگاه هاي دولتی باید از محل  به یادآوري دستورالعملها در این بخش و حتی این که 20 درصد از 

مصرف انرژي بهینه سازي  . وي با پیشنهاد تشویق دستگاه هاي موفق در این زمینه ، این مهم را موجب انگیزه دادن به مردم در زمینه رعایت 

دانست اسدي با بیان این که دو دسته ساختمان در حال ساخت و ساختمان در حال بهره برداري داریم ، گفت : ساختمانهاي در حال ساخت باید

موظف به رعایت مباحث مربوطه از جمله مقرارت 19 ساختمان شوند 

وي با بیان این که 90 درصد از ساختمانهاي در حال ساخت اعم از داراي پروانه یا فاقد پروانه به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شوند ، گفت :

پیشنهاد می شود با توجه به تعهدات اخذ شده در زمینه مقاوم سازي از سوي کمیسیون ماده 100 ، در هنگام مراجعه رعایت مقرارت ساختمان در

حوزه انرژي نیز مورد تعهد مالک قرار گیرد .  

مدیر عامل برق منطقه اي یزد خاطرنشان کرد : نظام مهندسی ساختمان باید عالوه بر ساختمان هاي «ج» و «د» ، ساختمانهاي «ب» و به طور کلی

ساختمانهاي باالي 200 مترمربع را نیز موظف به تکمیل چک لیست انرژي کند و عالوه بر اهتمام شهرداري به گزارش هاي نظام مهندسی ، راه و

شهرسازي نیز در نظارت عالیه بر این بخش جدي تر عمل کند . نادیده گرفته شدن موضوع انرژي در مسکن ملی اسدي ضمن اشاره به این که 70

مصرف گاز در بخش خانگی انجام می شود ، گفت : متاسفانه در طرح اقدام ملی مسکن مبحث 19 و دیتیل انرژي دیده نشده که البته درصد از 

پیشنهادي در این زمینه به راه و شهرسازي ارائه شده است وي از دستگاه هاي خدمات رسان نیز خواست براي ارتقاي راندمان و برچسب انرژي

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به بخش تولید کمک کنند 

مصرف انرژي تاکید کرد و گفت : دستگاه ها بهینه سازي  وي بر ارائه جدي تر به مقوله آموزش به مردم در زمینه راهکاریهاي صرفه جویی و 

بهینه سازي مربوطه می توانند با همکاري هم در زمینه ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم و در سایر بخش ها با مشارکت خود مردم اقدام به 

مصرف بهینه سازي  مصرف انرژي به عنوان نمونه با سرویس کاري کولرهاي آبی کنند . اسدي در پایان نیز تاکید کرد : این قدر در زمینه 

انرژي عقب هستیم که هر اندازه که در این زمینه تالش کنیم گام موثر و رو به جلویی خواهد بود انتهاي پیام
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بنزین ارزان مصرف می کنند؟ آیا مردم ایران واقعا 

بنزین در جهان با 2 3 دالر مربوط به هنگ بنزین را دریافت می کند باالترین قیمت  ایران در بین همه کشور هاي اوپک و غیراوپک کمترین بهاي 

کنگ است

 

بنزین را منفک از قیمت خودرو در ایران ارزیابی می بنزین ، موضوعی که همواره مغفول واقع شده ، این است که قیمت  در تحلیل هاي یارانه 

بنزین باید در کنار کاالي مکملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به خصوص وقتی عرضه کننده هر دو کاال کنند؛ درصورتی که یارانه 

بنزین و قیمت آن جداي از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد ، طبعا نتیجه آن بنزین و خودرو) یک نهاد به نام دولت است؛ بنابراین اگر  )

بنزین زمانی معنی می یابد که به صورت نسبی و در کنار قیمت بنزین در ایران بسیار ارزان است . ارزان بودن  همان نتایج مرسوم است که 

خودرو مورد توجه قرار گیرد 

بنزین یارانه می دهد؟» ، آیا می توان به راحتی پذیرفت که به گزارش شرق ، یک سؤال اساسی و بسیار مهم این است که «آیا دولت واقعا روي 

بنزین که دارندگان خودرو هاي سواري و شخصی هستند ، یارانه پرداخت کرده است؟ براي پاسخ دولت در سال هاي گذشته به مصرف کنندگان 

بنزین را در کنار کاالي «مکمل» آن یعنی خودرو ـ که هر دو در سال هاي گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این سؤال الزم است کاالي 

بنزین ، قیمت خودرو ، سرانه در اختیار دولت بوده اند مورد بررسی قرار داده و با نگاهی مقایسه اي به چهار عنصر کلیدي این حوزه (یعنی قیمت 

بنزین ایران در بین همه کشور مالکیت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ایران و سایر کشورها) ، پاسخ مناسب را پیدا کنیم . الف قیمت 

بنزین را دریافت می کند بر اساس گزارشی که در سایت Global petrol prices منتشر شده ، هاي اوپک و غیراوپک کمترین بهاي 

بنزین در جهان با 2 3 دالر مربوط به هنگ کنگ است بعد از این کشور سوریه از دیگر کشور هایی است که قیمت باالیی براي باالترین قیمت 

بنزین دنیا همچنان متعلق به ونزوئال با بهاي 0 بنزین در آن تعیین شده با بهاي 2 04 دالر و بعد از آن هلند با بهاي 1 9 دالر است ارزان ترین 

02 دالر است بعد از ونزوئال ، ایران رکورددار ارزانی با بهاي حدود 0 06 دالر است ب عمر متوسط خودرو متوسط عمر خودرو در اغلب کشور هاي

جهان بین 5/9 تا 13 سال است؛ درحالی که متوسط عمر خودرو ها در ایران 20 سال تخمین زده شده است بر این اساس و با توجه به تعریف قانون

خودروي فرسوده ، بخش قابل مالحظه اي از خودروي فرسوده باالي 10 سال در کشور وجود دارد کمترین عمر متوسط استفاده از خودرو (در جهان)

بنزین در کشور مربوط به ایتالیاست و یکی از کشور ها با عمر باال ایران است بر اساس تحقیقات نویسنده ، رابطه بین عمر متوسط خودرو و قیمت 

بنزین در کشور ها پایین تر باشد ، مدت زمان و عمر استفاده از خودرو بیشتر است پ سرانه مالکیت خودرو ها معنادار است؛ یعنی هرچه قیمت 

بنزین (59/1 دالر) باالترین سرانه خودرو مربوط به ایتالیا است که کمترین عمر متوسط خودرو را دارد و تقریبا جزء کشور ها داراي باالترین قیمت 

است همچنین ایران جزء پایین ترین کشور ها در سرانه خودرو است به عبارت دیگر اگر در ایران براي هر چهار الی پنج نفر یک خودرو وجود دارد ،

در بسیاري از کشور ها براي هر 5/1 نفر یک خودرو وجود دارد؛
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ولی آن کشور ها هیچ گاه با این میزان ترافیک و تلفات روبه رو نیستند ت قیمت خودرو ایران جزء کشور هایی است که باالترین قیمت خودرو را

دارد با توجه به اینکه بیش از 95 درصد خودروي داخل از طرف سه شرکت ایران خودرو ، پارس خودرو و سایپا تولید می شود که سهامدار عمده آن

ها دولت است ، گران تربودن خودروي داخلی ناشی از هر علتی مانند ناکارآمدي خط تولید ، پایین بودن بهره وري سرمایه و نیروي کار ، تکنولوژي

نامناسب و باشد ، باید اذعان کرد بخش خصوصی در آن دخالت نداشته است و از طرف دیگر باالبودن قیمت خودروي وارداتی عمدتا ناشی از

سیاست هاي حمایتی دولت از خودروي داخل به صورت اخذ عوارض بسیار باال از خودروي خارجی و ممنوعیت ورود خودروي خارجی است البته

بهتر است به جاي صرفا قیمت خودرو ، به مسئله کل مخارج و نسبت بین مخارج ثابت و متغیر براي یک مالک و استفاده کننده از خودرو توجه شود

هر دارنده خودرو ، از بابت خودرو ، با دو دسته مخارج مصرفی روبه روست نخست مخارج ثابت که شامل قیمت هر دستگاه خودرو ، مخارج نقل

بنزین مصرفی ، انواع بیمه ها ، عوارض ساالنه و مخارج تعمیر و نگهداري وانتقال و مخارج استهالك است دوم مخارج جاري و متغیر که شامل 

است 

طبعا کل این مخارج ، هزینه اي است که دارنده یک خودروي شخصی در طول سال هاي استفاده از آن متحمل می شود؛ بنابراین براي پاسخ به

بنزین پرداخت می کند؟ و آیا این این سؤال که آیا دولت در ایران ، واقعا به دارندگان خودرو (در مقایسه با دارندگان خودرو در سایر کشورها) یارانه 

یارانه به نام مصرف کننده نیست؛ ولی به کام تولیدکننده خودرو؟ براي پاسخ به این سؤال باید به کل مخارج ثابت و متغیري که مالک یک خودرو در

طول دوره استفاده از خودرو متحمل می شود ، نگاه کرد . به طور مثال حداقل قیمت (مخارج ثابت) یک خودروي پژوي 2008 مدل 1397 در ایران

760 میلیون تومان است؛ درحالی که همین خودرو در سطح جهان به طور متوسط داراي قیمت 380 میلیون تومان است (با فرض برابربودن کیفیت

و نرخ ارز نیمایی) یعنی خودروي پژوي 2008 مدل 2017 در داخل به طور متوسط 380 میلیون گران تر از مشابه خارجی آن است 

به عبارت دیگر تولیدکننده براي یک خودروي 2008 از مصرف کننده در ایران 380 میلیون بیشتر از متوسط قیمت جهانی همین خودرو دریافت می

کند؛ بنابراین این مبلغ اضافی در اصل مانند سپرده و ودیعه اي است که مصرف کننده نزد تولیدکننده خودرو (که ، چون سهامدار عمده دولت است ،

بنزین پس بگیرد؛ پس مصرف کننده در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته و به نوعی قرار است این سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف 

بنزین را که قرار است در آینده مصرف کند ، به صورت یکجا در قالب مازاد بنزین را ارزان مصرف نمی کند؛ بلکه عمده قیمت  خودروي داخلی 

قیمت داخلی خودرو نسبت به قیمت خارجی به تولیدکننده پرداخت کرده است .
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مصرف گاز در موتورخانه ها/ ارتقاي بهینه سازي  بحران گاز 17| آخرین وضعیت طرح 

رایگان 13 هزار موتورخانه

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، طبق آمار در چهار ماه سرد سال 1400 ، بین 60 70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاري

مصرف می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، طبق آمار در چهار ماه سرد سال 1400 ، بین 60 70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري موجب شده است که صنایع عمده مانند سیمان و فوالد ، پتروشیمی ها و تجاري مصرف می شود تشدید 

سوخت مواجه شوند و این موضوع عدم النفع بیش از 20 میلیارد دالري براي کشور در پی داشته است یکی از راهکارهاي نیروگاه ها با کمبود 

» است که این پروژه ها ذیل ماده 12 قانون مصرف گاز بهینه سازي  اصلی براي کنترل مصرف در بخش خانگی و تجاري ، اجراي پروژه هاي «

رفع موانع تولید تدوین شده اند به طور کلی دو پروژه مهم با عنوان 1 طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها 2 طرح جایگزینی بخاري هاي فرسوده ،

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري هستند که اجراي آنها موجب کاهش قابل مالحظه هدررفت گاز بهینه سازي  جزء مهم ترین پروژه هاي 

می  شود طرح افزایش کارآیی موتورخانه هاي موجود در کشور براي نخستین بار در مرداد ماه سال 1393 در شوراي اقتصاد دولت یازدهم به

تصویب رسید (تصویر 1) این طرح در ابتدا با هدف افزایش کارآیی در 500 هزار واحد از موتورخانه هاي مسکونی و 100 هزار واحد از موتورخانه

مصرف گاز طبیعی تا سقف 13 میلیون متر مکعب در روز در دستور کار هاي اداري تجاري همراه با نصب کنتورهاي هوشمند گاز به منظور کاهش 

قرار گرفت در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها مبلغی نزدیک به 2 میلیارد دالر از ارزش صرفه جویی حاصل از اجراي طرح از محل صادرات

سوخت مایع صرفه جویی می شود و به شرکت هاي سرمایه گذار مجري طرح حداکثر طی مدت 3 سال پرداخت خواهد شد تصویر 1 در گزارش

مصرف گاز در ساختمان ها به بهینه سازي  قبلی از پرونده «بحران گاز» با عنوان «صفر تا صد طرح افزایش کارآیی 600 هزار موتورخانه/چرا 

حاشیه رفت» به بازخوانی فراز و نشیب هاي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها پرداخته شد 

به طور کلی درباره این طرح ، سواالت مختلفی مطرح می   شود : چرا اجراي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 93 تا 99 به حاشیه رفته بود؟

چرا الزام نصب کنتور هوشمند از این طرح حذف شد؟ چرا میزان صرفه جویی پیش بینی شده از گاز در این طرح از روزانه 13 میلیون متر مکعب به

بهینه سازي مصرف و ارتقاي موتورخانه ها در چه وضعیتی است؟ براي پاسخ به روزانه کمتر از 2 میلیون متر مکعب کاهش یافت؟ آخرین وضعیت 

این پرسش ها با سیدجالل نورموسوي ، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به گفت و گو نشستیم . در ادامه مشروح مصاحبه مدیر

هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با فارس را می خوانید * چرا اجراي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 93 تا 99 به حاشیه

رفت فارس : طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 93 تا 99 اجرایی نشد و سپس در یک سال گذشته توسط شرکت ملی گاز در دستور کار قرار

گرفته است 

به نظر شما موانع اجراي این طرح در این سال ها چه بوده است؟ نورموسوي : با توجه به اینکه طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها در ابتدا در سال

بهینه سوخت ابالغ شد ، کارهاي مقدماتی ، مطالعاتی و بحث هاي مربوط به شیوه اجرا ، در شرکت  بهینه سازي مصرف  93 به شرکت 

سازي پیگیري و تبدیل به یک دستور العمل اجرایی شد .
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بهینه سازي مصرف براي اجراي این دستور العمل شیوه اي را پیشنهاد داد که از مشاورین ذي صالح استفاده کند و ما به عنوان شرکت شرکت 

گاز نیز همکاري هایی با آنها داشته باشیم این شرکت یکسري از کارهاي مقدماتی را نیز انجام داد ولی اشکاالتی در بحث اجرا وجود داشت که

بهینه سازي مصرف منجر به گرفتن اصالحیه هاي متعدد در شیوه اجرا در سال 94 و 95 شد در مرحله اجرا باید توجه داشت که شرکت 

سوخت ، شرکتی نیست که نیروي اجرایی کافی داشته باشد ، براي همین در اجراي طرح به مشکل خورد چون در این طرح الزم بود نظارت اولیه

از موتورخانه ها صورت بگیرد ، بعد خوِد طرح اجرا شده و برخی اصالحات در موتورخانه ها انجام شود ، سپس نظارِت بعد از اجرا نیز صورت بگیرد و

بهینه سازي مصرف بر اقدامات اصالحی انجام شده صحه گذاري کند تا پرداخت ها انجام شود در نتیجه با توجه به حجم باالي کار و شرکت 

بهینه سازي تصمیم بر این گرفته شد که طرح موتورخانه ها با همکاري شرکت هاي گاز استانی اجرایی شود ولی با توجه به کمبود نیرو در شرکت 

حضور دو شرکت در یک پروژه در کارها تداخل پیش آمد در این حالت معموًال اجراي طرح ها هم دچار مشکل می شود و هم اینکه زمان بر خواهد

شد به همین خاطر در نشست مجددي که در سال گذشته در وزارت نفت برگزار شد ، تصمیم به این شد که کًال اجراي این طرح به شرکت ملی گاز

واگذار شود 

بهینه سازي مصرف موتورخانه ها فارس : بعد از سپردن این طرح به شرکت گاز چه اقداماتی صورت *چالش نصب کنتور هوشمند در طرح 

گرفت؟ نورموسوي : شاید در کمتر از چند ماه موافقت نامه بین شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به عنوان پرداخت کننده منعقد شد و الحمدهللا در

اجرا شرکت ملی گاز سریع عمل کرد و اآلن هم به نتایج خوبی رسیده است . طبق این طرح ، سه کار اصالحی بر روي موتورخانه هاي مردم انجام

می شود که شامل 1 تنظیم مشعل 2 اصالح پوشش بدنه و عایق بندي 3 نصب رسوب گیر ، است فارس : در اصالحیه مصوبه در سال 99 ، الزام

نصب کنتور هوشمند از این طرح حذف شد آیا دلیل خاصی داشت؟ برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل الزام به نصب کنتور هوشمند براي تمامی

ساختمان ها و از طرفی قیمت باالي آن و دسترسی سخت به آن ، این طرح تا سال 99 اجرایی نشد نورموسوي : نصب کنتور هوشمند اوًال هزینه

هاي زیادي را به دنبال دارد که منابع مالی زیادي را می طلبید در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها نیز منبعی براي تامین مالی این موضوع دیده

نشده بود اآلن هم که شرکت گاز به صورت رایگان موتورخانه ها را ارتقا می دهد از منابع مالی داخلی وزارت نفت استفاده می  کند دوم اینکه تامین

تعداد زیادي کنتور هوشمند با توجه به اینکه فعًال سازنده داخلی وجود ندارد ، امکان پذیر نبود طبق گزارش  هاي کارشناسی اصال نصب کنترل

هوشمند براي مصارف کم گاز در ساختمان ها مقرون به صرفه نیست حتی اگر این کنتور هوشمند به راحتی در دسترس باشد ، اولویت نصب با

کارخانجات و صنایع بزرگ است 

*طرح اولیه اصالح موتورخانه ها از جنبه میزان صرفه جویی واقع بینانه نبود فارس : مدیرعامل سابق و فعلی شرکت ملی گاز در مصاحبه اي عنوان

کرده اند که طرح افزایش کارآیی موتورخانه منجر به کاهش ساالنه 500 میلیون متر مکعب گاز می شود درحالی که در طرح اولیه میزان صرفه

جویی روزانه 13 میلیون متر مکعب (ساالنه 4 . 7 میلیارد متر مکعب) برآورد شده بود 

چرا این میزان صرفه جویی کاهش پیدا کرد؟ آیا طرح کوچک شد تا قابل اجرا باشد؟ نورموسوي : مدل محاسبه میزان صرفه جویی گاز در طرح اولیه

سوخت هر 500 متر مربع ساختمان را معادل یک موتورخانه در نظر گرفته بود که طبق این بهینه سازي مصرف  بدین صورت بود که شرکت 

طرح قرار بود 15 درصد از میزان مصرف آن کاهش یابد . شما بهتر از بنده می دانید که اآلن ساختمان هاي جدید االحداث به هیچ وجه سمت

موتورخانه نمی روند و همه از پکیج استفاده می کنند 

در نتیجه وقتی ما آمار ساختمان ها و موتورخانه هاي کشور را از وزارت کشور و شهرداري ها اخذ کردیم دیدیم که تعداد موتورخانه هایی که در طرح

اولیه در نظر گرفته شده بود واقع بینانه نبود ،
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یعنی ما اصال 600 هزار موتورخانه در بخش خانگی (500 هزار) و اداري (100 هزار) در کشور نداریم که حاال با افزایش کارآیی آنها روزانه 13

میلیون متر مکعب صرفه جویی کنیم . براي اجراي این طرح ، شرکت ملی گاز واقع بینانه و بر اساس مستندات حرکت کرد و اعداد و ارقام این طرح

را اصالح کرد ما در بخش خانگی حدود 18 هزار موتورخانه داریم نه 500 هزارتا 

بهینه سازي مصرف موتورخانه ها چگونه *بیش از 70 درصد از موتورخانه ساختمان هاي مسکونی ارتقا پیدا کردند فارس : آخرین وضعیت طرح 

است؟ چند موتورخانه در ساختمان هاي مسکونی و اداري افزایش کارآیی پیدا کرده اند؟ نورموسوي : در بخش خانگی تاکنون 15500 واحد مسکونی

/https : //goc nigc ir در این طرح ثبت نام کرده اند . در بخش موتورخانه هاي اداري نیز حدود 4000 واحد براي دریافت خدمات در سایت

ثبت نام کرده اند البته اجراي این طرح در ادارات دولتی به دلیل شرایط خاص آن کمی زمانبر است فرآیند اجراي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها

در بخش خانگی بدین صورت است که مردم در سامانه ثبت نام می کنند از طرفی شرکت هاي مجري نیز در این سامانه ثبت نام کرده اند و ما این

دو را به یکدیگر معرفی می کنیم و قراردادي بین آنها منعقد می  شود پس از انجام اصالحات ، بازرس شرکت ملی گاز از موتورخانه بازدید می  کند

و در صورت انجام صحیح عملیات ، به شرکت مجري هزینه را پرداخت می  کند این طرح به صورت کامال رایگان براي مردم انجام می شود اما

درباره ساختمان هاي اداري ، فرآیند اجراي طرح باید در قالب دیگري مورد تفاهم قرار بگیرد و قرارداد منعقد شود در واقع فرآیند اجراي این طرح

بدین صورت است که مثال ماهانه 50 اداره دولتی در یک استان در سامانه ثبت نام می کنند سپس ماموران شرکت گاز یک برآورد هزینه اي از

مجموع طرح ها انجام داده و یک مناقصه در حد معامالت متوسط برگزار می شود فرآیند اجرا سخت تر است اما بعد از یکی دو ماه این موضوع نیز

روال خواهد شد االن تفاهم نامه طرح موتورخانه هاي بخش اداري توسط شرکت ملی گاز امضا شده است که اگر شرکت ملی نفت نیز امضا کند ،

عملیات شروع می شود فارس : در بخش خانگی رقم ثبت نامی تقریبا قابل مالحظه است یعنی از 18 هزار ساختمان مسکونی 15500 تا ثبت نام

کرده اند چه تعداد از ثبت نامی ها خدمات را دریافت کرده اند؟ نورموسوي : توجه داشته باشید که اگر یک مجتمعی دو تا موتورخانه داشته باشد ،

باید دو بار ثبت نام کند در نتیجه تعداد واحدهاي مسکونی ثبت نامی ممکن است از نظر تعداد کمی کمتر از تعداد موتورخانه ها باشد ، چون بعضی

بهینه سازي انجام شده واحدها چند موتورخانه دارند به هر حال تاکنون 15500 موتور خانه ثبت نام کرده اند که براي 13 هزار موتورخانه کارهاي 

بهینه سازي است و در حال حاضر در حال رکوردگیري هستیم از نظر اینکه بررسی کنیم میزان صرفه جویی چقدر است تاکنون 9500 مورد از 

موتورخانه ها تا مرحله پایانی اجرا شده و از نظر ما ، پروژه این تعداد موتورخانه تکمیل شده است مبالغ کلیه این نوع خدمات هم از مشترك دریافت

نمی شود و کامًال رایگان هست فارس : انجام این سه اقدام اصالحی چقدر از مصرف موتورخانه ها را کاهش می دهد؟ نورموسوي : براي آنهایی که

سال پیش انجام شد ، باید یک سال بگذرد و ما بدانیم که عدد صرفه جویی چقدر است ، البته به صورت موردي تست هایی انجام شد حد اقل

مصرف گاز آن موتورخانه کاهش پیدا کرده است  عددي که در گزارش ها آورده شده است ، 16 درصد است یعنی 16 درصد از حجم 

*آیا طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها براي اجرا کوچک سازي شد؟ فارس : یک دلیل دیگري که میزان صرفه جویی در طرح موتورخانه ها کاهش

پیدا کرده است مربوط به اقداماتی که در طرح جدید براي افزایش کارآیی تعریف شده که صرفا شامل سه اقدام ساده است درحالی که در طرح اولیه

طبق مصوبه گستره بیشتري براي اصالح عملکرد موتورخانه ها تعریف شده بود .
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نظر شما در این باره چیست؟ نورموسوي : بله در طرح اولیه اقدامات جزئی تري تعریف شده بود که در مرحله اجرا امکان پذیر نبود مثال نصب

شیرهاي ترموستاتیکی و نصب سنسورهاي حرارتی که به هوشمندسازي موتورخانه ها کمک می کرد نیز تعریف شده بود اما این طرح ها با توجه به

محدودیت هاي مالی و زیرساختی قابلیت اجرا نداشت اآلن توصیه ما این است که مردم در ماه هاي گرم سال به صورت دستی دماي موتورخانه

هاي خود را کاهش دهند تا با صرفه جویی گاز مشمول جریمه در پلکان هاي باالي مصرف نشوند البته این موضوع در بخش اداري جزء وظایف

قانونی ادارات دولتی است ، چون ابالغیه هیأت دولت صادر شده و ادارات دولتی موظف شده اند یک ساعت قبل از شروع کار و یک ساعت قبل از

پایان کار ، کًال سیستم حرارت مرکزي را از سرویس خارج کنند ولی اگر این سیستم هوشمند باشد و به آنها زمان بدهند ، قطعًا این کار دقت

باالتري انجام می شود ما هم قبول داریم که طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها می تواند با اقدامات تکمیلی همراه باشد ولی باید با منابع مالی این

بهینه سازي رایگان موتورخانه ها با مراجعه به سایت شرکت گاز اقدام کنید شرکت نیز توجه داشت و متناسب با آن پروژه تعریف کرد * براي 

فارس : با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید در پایان اگر نکته یا مالحظه اي باقی مانده است در خدمتتان هستیم 

بهینه سازي مصرف موتورخانه ها در ادارات دولتی و بخش تجاري قطعا روند ثبت نام در این طرح به ناگهان نورموسوي : با آغاز شدن طرح 

افزایش پیدا خواهد کرد؛ از مردم تقاضا می  کنم که زودتر براي افزایش کارآیی موتورخانه هاي ساختمان هاي مسکونی اقدام کنند و همکاران بنده

در شرکت گاز نیز در اسرع وقت براي ارتقاي موتورخانه هاي آنها اقدام می  کنند . اجازه دهید من براي بار دیگر آدرس سایت براي ثبت نام در

طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها را اعالم کنم و مشترکان می توانند با مراجعه به این سایت به نشانی https : //goc nigc ir/ براي ثبت نام

اقدام کنند مصاحبه از سیداحسان حسینی انتهاي پیام/
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گاز ارزان؛ بالي جان راندمان نیروگاه هاي ایران

 

تهران ایرنا ارزان بودن قیمت گاز تحویلی به نیروگاه هاي کشور یکی از مهمترین دالیل پایین بودن راندمان نیروگاه ها شده که سالیانه 31 درصد از گاز

تولید شده در ایران را مصرف می کنند ، اما بازدهی حدود 40 درصد دارند .

مصرف انرژي در کشور بسیار باال است ساالنه معادل 500 میلیون بشکه نفت خام با ارزش 25 میلیارد دالر در به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، شدت 

بهینه سازي 50 درصد از آن در کشور وجود دارد یکی از مشکالت جدي در حوزه انرژي در سال هاي اخیر ، تمرکز کشور هدر می رود که ظرفیت 

بیشتر روي عرضه به جاي تقاضا بوده است در 20 سال اخیر که برنامه هاي توسعه اي بیشتر در کشور اجرا شده ، تمام برنامه هاي توسعه اي به

مصرف انرژي باالیی در مقایسه با میانگین جهانی جاي مدیریت تقاضا بر تولید و عرضه انرژي تمرکز داشته است این باعث شده ایران شدت 

داشته باشد و این در حالی است که ایران اقلیم معتدلی دارد اما جزو 10 کشور باالي مصرف کننده انرژي است این موضوع ظرفیت باالیی را در

بهینه سازي ایجاد می کند توپ این موضوع نیز در زمین دولت است و دولت بدون آنکه بخواهد با مردم عادي و 80 میلیون جمعیت درگیر شود با

اصالح ساختاري که در چرخه تولید ، توزیع و انتقال ایجاد می شود ، و عمدتا اصالح رابطه مالی با مصرف کنندگان کالن انرژي است می تواند

بخش قابل توجهی از این ظرفیت را آزاد کند از افزایش راندمان نیروگاه تا کاهش اتالف در شبکه برق و گاز و فرآورش نفت و گاز از جمله اقداماتی

بهینه سازي اجرا کند در واقع پایین بودن راندمان (بازدهی) نیروگاه است که دولت بدون درگیر شدن با مصرف کننده نهایی می تواند در زمینه 

سوخت رسانی 100 سوخت شده است راندمان نیروگاه ها در ایران بسیار پایین است و به طور میانگین با  هاي تولید برق باعث افزایش مصرف 

درصدي با استفاده از گاز 40 درصد برآورد می شود البته این عدد براي نیروگاه هاي سیکل ترکیبی بیشتر است و به باالي 50 درصد می رسد و در

برخی نیروگاه هاي حرارتی بازدهی تا حدود 20 درصد پایین می آید راندمان پایین نیروگاه ها در کشور باعث شده تا تولید میزان مشخصی برق در

سوخت نیز پایین می آید و از همین رو حتی سوخت بیشتر محقق شود در واقع نیروگاه ها اگر با بازدهی باالتري کار کنند مصرف  قبال سوزاندن 

سوخت مایع خواهند داشت اما چرا با وجود محدودیت تامین گاز که به دلیل بدمصرفی در بخش خانگی رخ می دهد ، بازهم نیاز کمتري به 

سوخت بیشتري را براي تولید برق طلب می کنند؟ پاسخ این سوال را باید در نیروگاه هاي ایران به دنبال افزایش بازدهی خود نیستند و همواره 

سوخت نیروگاه ها جستجو کرد طبق تبصره 14 قانون بودجه سال جاري ، قیمت گاز براي تحویل به نیروگاه ها معادل 100 ریال قیمت پایین 

است که به وزارت نیرو پرداخت می شود و شرکت گاز تنها قبضی را صادر می کند تا این مبلغ به حساب وزارت نیرو واریز شود بنابراین از این محل

وزارت نفت و شرکت ملی گاز درآمدي ندارد در مقابل ، بر اساس قانون بودجه از سازمان هدفمندي به ازاي هر مترمکعب گاز تحویلی به نیروگاه ها ،

70 تومان حق العمل به شرکت ملی گاز پرداخت می شود نگاهی به این اعداد نشان می دهد که نیروگاه ها تقریبا گاز را به قیمت رایگان از وزارت

نفت تحویل می گیرند و همین موضوع یکی از اصلی ترین دالیل عدم توجه به افزایش راندمان نیروگاه ها است در واقع با توجه به ارزانی گاز و یا

سوخت مایع جایگزین براي نیروگاه ها ،
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سوخت تحویلی به نیروگاه ها بسیار پایین است اما قیمت گاز تحویلی به سیمان نیز در توجه به افزایش بازدهی دور از انتظار است اگرچه قیمت 

مقایسه با قیمت خوراك پتروشیمی ها ارزان بوده و معادل 10 درصد قیمت خوراك پتروشیمی ها است فوالدي ها نیز به ازاي هر مترمکعب گاز 30

درصد قیمت خوراك پتروشیمی ها را پرداخت می کنند با توجه به فرمول خوراك پتروشیمی ها که توسط معاونت برنامه ریزي شرکت ملی نفت

تعیین و به شرکت ملی گاز ابالغ می شود ، آخرین قیمت اعالم شده مربوط به مهرماه سال جاري است که قیمت هر مترمکعب گاز براي خوراك

پتروشیمی ها 5 هزار و 70 تومان اعالم شده است این در حالی است که نیروگاه ها 31 درصد از گاز تولیدي کشور را مصرف می کنند و سهم

پتروشیمی ها تنها 10 درصد است در مقابل اما آنگونه که معاون وزیر نفت اعالم کرده ، صادرات محصوالت پتروشیمی تا پایان امسال 14 میلیارد

دالر ارزآوري براي کشور خواهد داشت این در حالی است که پتروشیمی ها به دالیل مختلف از جمله کمبود خوراك با تمام ظرفیت خود کار نمی

کنند بنابراین افزایش راندمان نیروگاه ها و اختصاص گاز بیشتر به خوراك پتروشیمی ها می تواند عالوه بر ایجاد ارزش افزوده ، ارزآوري براي کشور

به همراه داشته باشد بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران ، از ابتداي سال جاري تاکنون 61 میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شده است

مصرف گاز در این بخش بهینه شود ، بیش از 6 میلیارد مترمکعب گاز مصرف گاز نیروگاه ها صرفه جویی شود و  بنابراین اگر تنها 10 درصد در 

آزاد خواهد شد که می تواند در بخش هاي مولد تزریق شود پتروشیمی ها در سال جاري به طور میانگین حدود 60 میلیون مترمکعب گاز در روز

مصرف گاز در نیروگاه ها اتفاق بیافتد ، حدود 20 میلیون دریافت کرده اند که این رقم در زمستان محدودتر شده است اگر کاهش 10 درصدي 

مترمکعب گاز بیشتري براي تحویل به پتروشیمی ها به عنوان خوراك آزاد خواهد شد این اقدام با اجراي سیاست هاي قیمتی که در بودجه سال

1401 پیش بینی شده آغاز خواهد شد زیرا تجربه جریمه مشترکان پرمصرف در بخش خانگی از کاهش 50 درصدي مصرف حکایت دارد
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گفت وگو|/مصرف مازوت در نیروگاه ري ممکن نیست/ بازسازي نیروگاه طی چند سال آینده

 

مدیرعامل نیروگاه ري گفت : با توجه به مصرف و اهمیت تامین ولتاژ و کنترل ولتاژ جنوب تهران و صنایع جنوب تهران ، نوسازي و بازسازي واحد هاي

قدیمی در حال انجام است .

سوخت رسانی به نیروگاه ري ، گفت : نیروگاه ري گازسوز بوده و امکان مصرف حمید بادرستانی در گفت وگو با میزان ، با اشاره به آخرین وضعیت 

سوخت اصلی این نیروگاه گاز است ، اما در شرایط اضطراري از گازوئیل سوخت مازوت در آن وجود ندارد مدیرعامل نیروگاه ري با بیان اینکه 

سوخت نیروگاه گاز بوده و 2 درصد از گازوئیل استفاده کرده است وي هم استفاده می شود ، عنوان کرد : از ابتداي سال تا کنون بیش از 98 درصد 

گفت : همه نیروگاه ها تولیدشان را وارد شبکه سراسري می کنند و همه استان ها از جمله استان تهران نیز از شبکه سراسري برداشت گاز را انجام

می دهد بادرستانی با بیان اینکه تولید نیروگاه ري منحصر به استان تهران نیست ، افزود : اگر همه تولیدات نیروگاه ري از مدار خارج شوند هیچ

مشکلی براي تامین برق تهران بوجود نمی آید مدیر عامل نیروگاه ري تصریح کرد : نیروگاه ري به تنهایی توانایی تامین برق موردنیاز استان تهران

را ندارد و در حال حاضر نیز این استان از تولید برق سایر نیروگاه هاي دیگر استفاده می کند وي افزود : البته 10 درصد مصرف برق شهر تهران را

آلودگی هوا ایجاد نمی کند نیروگاه ري تامین کرده یعنی 2 تا 2 ونیم ساعت از برق شبانه روزي شهر تهران را تامین می کند نیروگاه ري 

بادرستانی با بیان اینکه نیروگاه ري یک نیروگاه قدیمی و مربوط به 40 سال قبل است ، تصریح کرد : با توجه به مصرف و اهمیت تامین ولتاژ و

کنترل ولتاژ جنوب تهران و صنایع جنوب تهران ، نوسازي و بازسازي واحد هاي قدیمی در حال انجام است مدیرعامل نیروگاه ري گفت : ان شاءهللا

طی چندسال آینده کلیه واحد هاي نیروگاه نوسازي شده و تبدیل به یک نیروگاه با کیفیت ، با راندمان باال و مجهز به تکنولوژي روز و با حداقل

سوخت نیروگاه ري گاز آالیندگی و تلفات خواهد شد بادرستانی با اشاره به ایجاد آالیندگی توسط نیروگاه ري ، افزود : با توجه به اینکه 98 درصد 

آلودگی هوا ایجاد نمی کند وي با اشاره به اهمیت نوسازي واحد هاي نیروگاه ري ، خاطرنشان کرد : نوسازي واحد هاي نیروگاه باعث می است لذا 

شود حداقل آالیندگی نیز از بین برود و راندمان نیروگاه باال رود بیشتر بخوانید : آمادگی پاالیشگاه هاي پارس جنوبی در برابر وقوع سیل احتمالی

انتهاي پیام/
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بنزین به 120 میلیون لیتر می             رسید/پتانسیل بومی             وزیر نفت : اگر کرونا نبود مصرف روزانه 

سازي 95 درصدي تجهیزات نفتی

 

شانا : وزیر نفت با بیان اینکه اکنون 70 درصد تجهیزات صنعت نفت از تولید داخل تامین می شود ، اعالم کرد : این توانمندي وجود دارد که تا 95 درصد

کاالها هم داخلی سازي شود.

شانا : وزیر نفت با بیان اینکه اکنون 70 درصد تجهیزات صنعت نفت از تولید داخل تامین می شود ، اعالم کرد : این توانمندي وجود دارد که تا 95

درصد کاالها هم داخلی سازي شود جواد اوجی در نشستی با سازندگان کاال و تجهیزات صنعت نفت ، گفت : بیش از چهار ماه از مسوولیت بنده در

وزارت نفت می گذرد و فکر می کنم بیشترین بازدیدها و سرکشی ها افزون بر پاالیشگاه ها ، پتروشیمی ها و بخش توسعه میدان ها ، در حوزه

ساخت داخل و شرکت هاي داراي فناوري بوده است 

وي اظهار کرد : زمانی در دهه70 و 80 عمده کاالهاي صنعت نفت از خارج کشور تامین می شد و بالغ بر 80 درصد هزینه ها براي خرید خارجی بود

اما امروز به برکت جمهوري اسالمی و شما سازندگان داخلی ورق برگشت و بیش از 70 درصد نیازهاي صنعت نفت از داخل تامین می شود و این

توانمندي وجود دارد که تا 95 درصد کاالها هم داخلی سازي شوند .  

اجراي پروژه هاي صنعت نفت بدون توقف وزیر نفت با بیان اینکه اکنون کاالهاي موردنیاز همه بخش ها (باالدست و پایین دست صنعت نفت) با

کمک سازندگان داخلی تامین می شود ، تصریح کرد : از روزي که بنده مسوولیت وزارت نفت را برعهده گرفتم ، پروژه هایی که از پیش آغاز شده

بود هیچ توقفی نداشتند و شاید 10 تا 15 پروژه دیگر هم در شوراي اقتصاد یا در هیات مدیره شرکت هاي تابعه مصوب شدند .  

اوجی با بیان اینکه نشست هاي مختلفی هم با مجریان طرح ها و پیمانکاران برگزار شده است تا پروژه هاي موردنیاز صنعت نفت به خوبی اجرایی

شوند ، افزود : این روزها دیدارهاي متعددي هم با نمایندگان مجلس درباره الیحه بودجه کل کشور سال1401 داشتیم زیرا وقتی اکثر منابع مالی

بودجه از صنعت نفت است ، پس باید به آن توجه کنیم .  

بنزین اکنون 95 تا 96 میلیون لیتر است که اگر کرونا نبود بنزین 120 میلیون لیتر می شد وي اظهار کرد : مصرف روزانه  بدون کرونا مصرف 

این مقدار به روزانه 120 میلیون لیتر هم می رسید ، درحالی که ظرفیت پاالیشی کشور 104 تا 105 میلیون لیتر است ، بنابراین طرح هاي

پتروپاالیشی باید حتما و به طور جدي دنبال شوند .  

افزایش گازبهاي پرمصرف ها حساب شده بود وي با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران باید سرمایه گذاري 80 میلیارد دالري را در هشت سال انجام

دهد ، گفت : امروز و در همین روزها ما حدود 250 میلیون مترمکعب کمبود گاز طبیعی داریم و مصرف نیروگاه ها ، صنایع و پتروشیمی ها محدود

شدند تا گاز بخش خانگی تامین شود که در حال حاضر گازبهاي مشترکان پرمصرف را که از سال 94 تغییر نکرده بود ، تغییر دادیم و از ابتداي

آذرماه امسال افزایش یافت و حساب شده هم گران شد . وزیر نفت تصریح کرد : با اجراي این طرح 25میلیون مترمکعب و به مقدار تولید یک فاز

پارس جنوبی صرفه جویی می شود که حدود 6میلیارد دالر است؛ در این زمینه و براي سال آینده هم برنامه دیگري داریم اوجی ضمن تاکید بر

مصرف انرژي ، افزود : اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین کشور حدود 860 میلیون متر مکعب است ، اما اگر این بهینه سازي  ضرورت 

ظرفیت به روزانه بیش از یک میلیارد هم برسد با این وضع مصرف ، تولیدمان پاسخگو نخواهد بود 

ظرفیت تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی به 140 میلیون تن می رسد وزیر نفت با اعالم اینکه در حوزه نفت باید 70 تا 80 میلیارد دالر سرمایه

گذاري انجام شود ، با اشاره به مقدار نیاز سرمایه گذاري در صنعت پتروشیمی ، گفت : اکنون ظرفیت تولید ساالنه محصوالت صنعت پتروشیمی

90میلیون تن است که با تکمیل طرح هاي جهش سوم به حدود ساالنه 140میلیون تن می رسد که به حدود 30 تا 40میلیارد دالر سرمایه گذاري

نیاز است .
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اوجی افزود : اما پرسش می شود که این سرمایه از کجا تامین خواهد شد؟ که باید بگوییم راهکار دارد و وظیفه ما دولتمردان است که با آسان کردن

آیین نامه ها ، سرمایه گذاري تسهیل شود وي در پایان با بیان اینکه اولویت ما توان و ساخت داخل است ، تاکید کرد : سیاست وزارت نفت دولت

سیزدهم حمایت همه جانبه از تولید داخل است
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«دنیاي اقتصاد» افزایش قیمت حامل              هاي انرژي در قزاقستان را بررسی کرد/شورش علیه

گرانی ال              پی              جی

 

سوخت در قزاقستان منجر به رشد انفجاري بهاي این حامل دنیاي اقتصاد – محمد سعید نادري : لغو سقف قیمتی ال پی جی در بخش خرده فروشی 

انرژي ارزان و اعتراضات گسترده مردمی در این کشور شد.

سوخت در قزاقستان منجر به رشد انفجاري بهاي این دنیاي اقتصاد – محمد سعید نادري : لغو سقف قیمتی ال پی جی در بخش خرده فروشی 

حامل انرژي ارزان و اعتراضات گسترده مردمی در این کشور شد به گزارش اوراسیانت ، اوج این اعتراضات در شهرهاي نفت خیز غرب قزاقستان

سوخت ارزان ال پی جی در این مناطق بسیار محبوب است  بوده که داراي اجتماع فقراي بسیار بزرگی هستند و 

دولت قزاقستان براي افزایش و آزادسازي قیمت ال پی جی استدالل هاي خاص خود را دارد ، اما از سوي دیگر تورم باال ، فقر مضاعف ، نابرابري در

توزیع ثروت و عدم توسعه در مناطق نفت خیز باعث شده تا جمعیت عمدتا فقیر این کشور ثروتمند و غنی از نظر منابع طبیعی دیگر تاب و توان

سوخت را نداشته باشد ، از همین رو تصمیم سیاستگذاران براي آزادسازي بهاي گاز مایع باعث ناآرامی و شورش اجتماعی گسترده افزایش قیمت 

اي در قزاقستان شد و دولت موقتی که پس از سرنگونی دولت در نتیجه اعتراضات سرکار آمده ، به دستور رئیس جمهور افزایش بهاي ال پی جی را

سوخت اعتراضاتی که با آغاز سال نو میالدي در شهر «ژان اوزن» ، قلب نفت خیز قزاقستان متوقف کرد . اعتراضات گسترده به افزایش بهاي 

آغاز شد کماکان ادامه دارد و در سراسر این کشور پهناور گسترش یافته است دولت قزاقستان براي مقابله با مردم معترض اینترنت را قطع کرده است

و عدم حضور پررنگ رسانه هاي بین المللی در این کشور باعث شده تا تصویر چندان دقیق ، واضح و دست کاري نشده اي از رویدادها در دسترس

نباشد بر اساس گزارش هاي انگشت شمار از این منطقه ، خواسته هاي مردم معترض در قزاقستان به شکل فزاینده اي سیاسی به نظر می رسد 

شورش همه جانبه مردم این کشور که بر اساس اعالم منابع رسمی دولت قزاقستان و رسانه هاي بین المللی تا صبح جمعه ده ها کشته و دست کم

3 هزار نفر بازداشتی داشته است و به اشغال فرودگاه آلماتی ، آتش زدن ساختمان هاي مهم دولتی و از جمله آنها اقامتگاه رئیس جمهور قاسم

جومردتوقایف منجر شد ، در نتیجه اعتراض به موضوعی کامال ملموس آغاز شد . کلید شروع ناآرامی ها در قزاقستان ، افزایش قیمت گاز مایع یا ال

سوخت موردنیاز خودروهایشان به آن اتکا دارند ماجرا از چه قرار است؟ اصالحات در بازار پی جی (LPG) بود که بسیاري از مردم براي تامین 

سوخت قزاقستان ، نخستین بار در سال 2015 آغاز شد و با هدف حذف سقف قیمت دولتی براي بوتان و پروپان گازهاي ال پی جی که اغلب به

سوخت تهیدستان مشهور است ، صورت گرفت همه چیز با انتقال تدریجی و مرحله به مرحله معامله و خرید و فروش الکترونیکی دلیل ارزانی به 

ال پی جی از ژانویه2019 آغاز شد که این فرآیند نیز در نخستین روز سال جاري میالدي به پایان رسید ایده از ابتدا این بود که به تدریج یارانه هاي

سوخت داخلی پایان داده شود و به جاي آن اجازه داده شود که قیمت ها در بازار تعیین شود این مساله بدان معناست قیمتی براي مصرف کنندگان 

که تقریبا تمام تجارت ال پی جی کشور از طریق پلتفرم هاي معامالتی آنالین انجام شود و تنها استثانائاتی براي فروش به مصرف کنندگان صنعتی

در بخش پتروشیمی و چند مورد دیگر در نظر گرفته شده است این سیاست همان گونه که انتظار می رفت ، منجر به افزایش شدید قیمت در

سوخت زیاد است امري که درست در همان شروع آزادسازي قیمت ها در منطقه غربی منگیستاو قزاقستان رخ مناطقی شده که تقاضا براي این 

داد درست در عرض تنها چند روز ،
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سوخت رسانی از 60 تنگه (14 سنت دالر آمریکا) به 120 تنگه (28سنت دالر آمریکا) در هر لیتر رسید دولت قیمت LPG در جایگاه هاي 

قزاقستان تخمین می زند که 90 درصد وسایل نقلیه در این منطقه باLPG کار می کنند که بیشتر از بسیاري از مناطق دیگر قزاقستان است به رغم

اینکه غرب قزاقستان سرشار از نفت و گاز است ، اما واقعیت این است که کیفیت زندگی و سطح رفاه در این مناطق غربی به طور کلی بسیار پایین

تر از پایتخت سیاسی این کشور ، نورسلطان و پایتخت تجاري ، آلماتی است جاده ها اغلب بسیار بی کیفیت و نامناسب هستند و امکانات عمومی

پایین تر از سطح هر استانداردي است 

از آنجا که غذا و مواد خوراکی باید در فواصل طوالنی وارد این شهرها شوند ، اغلب اوقات ممکن است هزینه بیشتري نسبت به مراکز شهري

سوخت همیشه باعث خشم این مردم فقیر ساکن در مناطق فقیر می ثروتمندتر داشته باشد ، از همین رو دست و پنجه نرم کردن با افزایش قیمت 

شد و حاال افزایش انفجاري قیمت ها این شرایط را تشدید کرده است .  

واکنش دولت به اعتراضات مقامات دولتی قزاقستان تالش کرده اند تا در کنار استفاده از سیاست مشت آهنین علیه معترضان و تهیدستان شهري ،

سوخت در به هر طریقی اصرار کنند که گذار به تجارت الکترونیک و حذف سقف قیمتی تنها عاملی نیست که نقشی کلیدي در افزایش قیمت 

منگیستاو داشته و فرافکنی هاي زیادي در این باره انجام داده اند . ماگزوم میرزاگالیف ، وزیر انرژي قزاقستان این بحث را تا جایی پیش برده که

سوخت در مناطق غربی و کمتر توسعه یافته را به دستکاري قیمت ها متهم کرده است  جایگاه هاي عرضه 

درحالی که گزارش ها نشان می دهد که قیمت در این مناطق تا 100 درصد نیز افزایش یافته ، وزیر انرژي این کشور در ادعایی عجیب اظهار کرد :

«گرانی قیمت فروش LPG در مناطق غربی بین25 تا 50 درصد بوده که بسیار بیشتر از حد انتظار است که ما را به سفته بازي و سوءاستفاده

سوخت مشکوك می کند . » وي همچنین اظهار کرد که سازمان مبارزه با انحصار در حال بررسی این مساله احتمالی از قیمت ها در جایگاه هاي 

است 

سوخت ، آنها در مناطق غربی و در چنین شرایطی و با توجه به ادبیات تهدیدآمیز دولت قزاقستان خطاب به جایگاه داران درباره افزایش قیمت 

باالخص در منگیستاو به سرعت فشارها را جدي گرفتند و قیمت ال پی جی خود را به صورت دست کاري شده 85 تا 90 تنگه در هر لیتر کاهش

دادند تا شاید به این ترتیب از افزایش هرچه بیشتر تعداد مردم معترض جلوگیري شود .  

در روز 4 ژانویه نیز پس از گفت وگو بین یک کمیسیون دولتی که از پایتخت ، نورسلطان براي جلب رضایت تظاهرات کنندگان و نمایندگان

معترضان در آکتاو ، یکی از شهرهاي نفتی بسیار مهم در نزدیکی ژان اوزن که از قطب هاي اعتراضات است ، حاضر شدند و اعالم کردند که قیمت

گاز مایع در منگیستاو بار دیگر به 50 تنگه (معادل 11سنت) در هر لیتر کاهش می یابد که این رقم حتی از قیمت ال پی جی پیش از اعتراضات 16

درصد پایین تر است .  

دولت درباره اصالحات انرژي چه می گوید؟ دولت قزاقستان مدعی است که پیش از تغییر روش توزیع ال پی جی و راه اندازي تجارت آنالین ،

تولیدکنندگان LPG را با ضرر به فروش می رساندند؛ زیرا قیمت ها براي مصرف کنندگان داخلی توسط دولت تنظیم می شد و نرخی کمتر از هزینه

سوخت تعیین می شده است . در آن شرایط ، تولیدکنندگان اشتیاق چندانی براي تولید LPG نداشتند که همین امر منجر به کمبود تولید 

سوخت می شد هدف دیگر اصالحات از زبان دولت ، مقابله با تجارت غیرقانونی ال پی جی عنوان شده است گفته می شود که اپراتورها در بازار

سیاه این کاال را به طور غیرقانونی به کشور هایی ارسال می کنند که با قیمت بسیار باالتري ال پی جی را خریداري می کنند دولت داده هایی ارائه

کرده که نشان می دهد میانگین قیمت LPG در قزاقستان 110 تنگه در هر لیتر است که نصف قیمت ال پی جی در قرقیزستان و دو سوم قیمت

آن در روسیه است دولت می گوید با این اصالحات و کشف قیمت ال پی جی در بازار ،
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تولید و فروش ال پی جی براي تولیدکنندگان جذاب تر می شود 

استدالل تولیدکنندگان ال پی جی این است که چرا باید براي هر لیتر ال پی جی در منگیستاو 80 تنگه هزینه کنند اما آن را باید به قیمت 60 تنگه

بفروشند و مابقی را تحت عنوان یارانه از دولت دریافت کنند؟ براي استراتژیست ها و برنامه ریزان ساکن در نورسلطان ، تنها چیزي که اهمیت دارد

سوخت حاال با این اصالحات مدعی هستند که پول کافی و راه نجات دانسته می شود ، گذار به قوانین بازار آزاد است . سرمایه گذاران در بخش 

براي بازسازي کارخانه هاي غیرمولد و قدیمی یا حتی ساخت کارخانه هاي جدید را دارند همچنین براي شرکت هایی که در زمینه تولید ال پی جی

فعالیت می کنند که در راس آنها غول هاي آمریکایی شورون و اکسون موبیل قرار دارند ، ترجیح آن است که با افزایش قیمت ها هم در بخش

داخلی افزایش قیمت داشته باشند و هم امکان صادرات بیشتر به خارج از قزاقستان فراهم شود شورش تهیدستان به بهانه افزایش بهاي ال پی جی

در سمت دیگر اما ، مردم قزاقستان که عموما از سطح رفاه پایینی برخوردار هستند ، دیگر توان و تاب افزایش پی در پی قیمت ها و کمبودهاي

سوخت فقرا مشهور است و دلیل محبوبیت آن در شهرهاي غنی از نفت اما فقیر غرب این کشور مداوم را ندارند ال پی جی در قزاقستان به عنوان 

سوخت نیز همین امر است افزایش قیمت و تورم سرسام آور در قزاقستان باعث شده تا مردم بیشتري به ال پی جی روي آورند و تقاضا براي این 

سوخت ، به 6/ 1 میلیون تن رسید جالب در سال2021 نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش یافت و با وجود عدم افزایش تولید و کمبود گسترده 

آنکه به رغم افزایش شدید قیمت ها از ابتداي سال جدید میالدي ، کمبود عرضه کماکان پابرجا بود و همین امر به تشدید رشد قیمت ها کمک

سوخت نتیجه معکوس داشت و بزرگ ترین تظاهرات عمومی در سال هاي اخیر را به وجود دوچندانی کرد سیاست دولت براي آزادسازي قیمت 

آورد که مردم قزاقستان سیاستمداران و ثروتمندان را به دزدي از فقرا متهم کردند همچنین رشد افسارگسیخته و وحشیانه تورم در 5سال اخیر و

سوخت دامن زده است  رسیدن به اوج هاي تازه به نارضایتی مردم فقیر از افزایش قیمت 

تخمین زده می شود در این کشور بسیار پهناور که تنها 19 میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر منابع طبیعی احتماال غنی ترین کشور جهان است ،

بیش از یک میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند ، درحالی که ده ها الیگارش میلیارد دالري در فهرست برترین میلیاردرهاي فوربس از

قزاقستان هستند و غالبا ثروت خود را هم از طریق سلطه بر منابع طبیعی این کشور به دست آورده اند . چندان دور از ذهن نیست که در چنین

وضعیت اقتصادي که با استبداد و انسداد سیاسی نیز همراه است و امید به هرگونه اصالحی از ریشه خشکانده شده ، افزایش بهاي ال پی جی به یک

شورش اجتماعی تمام عیار بدل شود 

سوخت را متوقف کرده در چنین شرایطی ، نهایتا رئیس جمهور قزاقستان پس از برکناري دولت به کابینه موقت خود دستور داد که افزایش قیمت 

سوخت به مدت دست کم 6 ماه به تعویق افتاد و همچنین و جدا از بازگرداندن تغییرات قیمتی ال پی جی ، برداشتن کامل سقف قیمتی این حامل 

بنزین و گازوئیل نیز به همین مدت به تعویق بیفتند . قرار شد که اصالح بهاي 
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مصرف انرژي لوازم برقی و گازي خانگی گزارش می دهد/نوسازي لوازم برقی ایران از 

خانگی با فیش برق

 

مصرف انرژي لوازم برقی و گازي خانگی یکی از نقدهایی است که وزارت نیرو دارد و همواره گفته می شود که اگر مرجان اسالمی فرخبرنگارمیزان 

میزان مصرف برق و گاز لوازم برقی خانگی بهینه باشد ، می توان از قطع برق و گاز جلوگیري کرد.

مصرف انرژي لوازم برقی و گازي خانگی یکی از نقدهایی است که وزارت نیرو دارد و همواره گفته می شود که مرجان اسالمی فرخبرنگارمیزان 

اگر میزان مصرف برق و گاز لوازم برقی خانگی بهینه باشد ، می توان از قطع برق و گاز جلوگیري کرد 

حال این روزها که به دلیل عدم سرمایه گذاري دولت هاي گذشته در زیرساخت هاي برق و گاز ، نگرانی از قطع اینگونه انرژي ها وجود دارد ، باید

دید که لوازم برقی و گازي خانگی در مصرف برق و گاز چه میزان سهم دارند؟عباس هاشمی ، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره

بهینه مصرف انرژي لوازم برقی و گازي خانگی به «ایران» ، گفت : «یکی از اتفاق هاي بسیار خوبی که در حوزه لوازم برقی خانگی افتاده 

مصرف انرژي در ایران باالتر از کشورهاي اروپایی است؛ برخی از لوازم برقی خانگی که از اروپا به مصرف انرژي است و حتی گرید  سازي 

ایران می آید در کشور خودشان گرید A پالس دارند اما وقتی در ایران مورد تست قرار می گیرند B است . این امر نشان می دهد که تولیدکنندگان

لوازم برقی خانگی ایران در این موضوع بخوبی ورود کردند؛ البته اروپایی ها در آب و هواي خودشان به گرید A پالس می رسند ولی در ایران با

توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان رتبه انرژي اروپا افت می کند 

»او ادامه داد : «به جرأت و بدون ابهام می توان ادعا کرد که در وسایل برقی چون یخچال و فریزر ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و پکیج

مصرف انرژي وجود ندارد و هیچ کدام از این محصول ها کمتر از گرید A نیستند؛ ولی در وسایل گازسوز به جهت طراحی هیچ مشکلی به جهت 

مصرف گاز کاهش پیدا کند در مورد مشکالتی دارد که باید نسبت به حل آنها اقدام کرد . در این حوزه به طور قطع نیازمند طراحی بهتر هستیم تا 

بخاري گازي تکنولوژي از کشور استرالیا وارد ایران شد و بومی سازي نیز صورت گرفت ، اما به جهت دودکشی که بخاري ها دارند بخشی از گرما

هدر می رود ، اینگونه بخاري ها با آنکه گرید A هستند ولی بازهم بخشی از انرژي را از دست می دهند 

مصرف »بر اساس آنچه که منابع مطلع اعالم کردند متوسط مصرف برق خانگی 186 کیلووات ساعت در ماه است و اگر مردم نسبت به کاهش 

انرژي و حذف وسایل برقی فرسوده و قدیمی خود اقدام کنند حداقل 25 الی 30 درصد از متوسط مصرف کم خواهد شد و در چنین شرایطی برق و

گاز در فصل هاي پیک به تمام نقاط کشور می رسد؛ البته این امر دلیل بر آن نیست که زیرساخت ها توسعه پیدا نکند . دبیر کل انجمن صنایع لوازم

خانگی ایران با بیان اینکه بخشی از انرژي که هر ساله از دست می رود به دلیل استفاده از لوازم خانگی فرسوده و قدیمی است ، گفت : «لوازم

خانگی قدیمی بسیار پرمصرف و کم بازده هستند این در حالی است که لوازم برقی خانگی جدید که به آن اشاره شد کم مصرف و پربازده شده اند 

بهینه سازي مصرف بهتر است که سیاستگذاران براي حذف لوازم خانگی فرسوده و پرمصرف برنامه ریزي مصرف انرژي و  لذا با هدف کاهش 

مصرف انرژي تعریف شود . »سهم دو کنند ، بر این اساس در جلسه اي که اخیراً با وزارت نیرو داشته ایم قرار است طرح هاي جدید براي کاهش 

درصدي لباسشویی در مصرف برقدر برخی از منابع خبري اینگونه آمده است که یخچال فریزر یکی از پرمصرف ترین لوازم خانگی است این وسیله

برقی 18 درصد برق مصرفی لوازم خانگی را استفاده می کند به طوري که یخچال ساید باي ساید در سال در حدود 250 تا 470 ،
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یخچال متوسط 170 و یخچال فریزر جداگانه 170 تا 360 کیلو وات ساعت انرژي مصرف می کند همچنین تلویزیون 19 درصد از انرژي مصرفی

خانوار را شامل می شود ، می توان این وسیله را یکی از وسایل پرمصرف دانست؛ میزان مصرف روزانه یک تلویزیون خاموش ، 24 وات است در این

میان سهم لباسشویی در مصرف برق خانواده 2 درصد است 

او خاطرنشان کرد : «براي آنکه بتوان مردم را تشویق به حذف لوازم خانگی فرسوده کرد ، به یک راهکار اجرایی رسیدیم ، در این طرح گفته شده

مصرف انرژي خود را تحویل دهند و جاي آن لوازم خانگی کم مصرف و جدید به صورت اقساطی بگیرند و قسط ها به که مردم لوازم خانگی پر

فیش برق متقاضیان اضافه شود . در این طرح ضرورت دارد که وزارت صمت ، تولیدکنندگان و وزارت نیرو در کنار هم قرار گیرند و تفاهمنامه اي را

امضا کنند؛ البته تولیدکنندگان با اجراي چنین امري موافق هستند و قطعًا وزارت صمت هم در این خصوص همراهی خواهد کرد اگر چنین طرحی

مصرف انرژي را در کشور کاهش داد »درباره اجراي طرح تعویض لوازم خانگی فرسوده با جدید ، سراغ پیاده سازي شود بسرعت می توان 

تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی رفتیم آنها در گفت و گو با روزنامه ایران اظهارکردند که این طرح در گذشته براي تعداد محدودي از لوازم برقی

خانگی مانند تلویزیون وجود داشت اما ادامه پیدا نکرد ، لذا با حمایت دولت سیزدهم و همکاري وزارت نیرو می توان چنین امري را پیاده کرد و همه

تولیدکنندگان نیز با آن موافق هستند از آنجا که قیمت لوازم برقی خانگی افزایش قابل توجهی یافته است خیلی از مردم نمی توانند نسبت به تغییر

لوازم خانگی خود اقدام کنند ، لذا تعویض بهترین راهکار است 

مصرف انرژي وسایل برقی بسیار اهمیت پیدا کرده است و در زمان خرید به این مقوله توجه می کنند ، هاشمی با تأکید بر اینکه براي مردم میزان 

مصرف انرژي هیچ اهمیتی نداشت و همواره مردم به ظاهر و قیمت کاال توجه می کردند اما با گفت : «در گذشته هنگام خرید لوازم خانگی میزان 

مصرف انرژي لوازم برقی خانگی توجه می کنند و این امر باعث شده که حرکت به سمت واقعی شدن قیمت برق ، مردم نیز به میزان 

+++A تولیدکنندگان داخلی در این بخش تمام تالش خود را داشته باشند ، ما اکنون به جایی رسیده ایم که گرید انرژي یخچال و فریزر تولید داخل

است و این اتفاق مهمی است که تولیدکنندگان داخلی به آن دست یافته اند .  

مصرف انرژي با یخچال و فریزر ، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی »او درباره سایر تولیدکنندگان لوازم برقی خانگی اظهارداشت : «بیشترین 

است و سایر لوازم مصرف زیادي ندارند ، در حال حاضر بیشترین مشکل در این حوزه مربوط به لوازم برقی خانگی فرسوده و قدیمی است؛ اگر لوازم

مصرف انرژي داشت . »توصیه روزنامه ایران به مخاطباناگر لوازم برقی خانگی شما برقی فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند می توان کاهش 

گرید انرژي مناسبی ندارد و طی این سال ها نتوانستید از میزان مصرف برق و گاز خود کم کنید کارشناسان براي شما خوانندگان روزنامه ایران چند

توصیه دارند از خاموش و روشن کردن زیاد تلویزیون خودداري کنید و همچنین تلویزیون را به هیچ عنوان در حالت استند باي نگذارید و بعد از تماشا

حتمًا آن را از پریز برق جدا کنید از باز و بسته کردن در یخچال و فریزر حذر کنید و اجازه ندهید مدت طوالنی در باز باشد قرار دادن غذاي داغ در

مصرف انرژي را افزایش می دهد ضمن اینکه از سالم بودن درزگیر هاي یخچال مطمئن می شوید یخچال و فریزر ممنوع است چرا که یکباره 

دقت کنید که یخچال و فریزر در معرض تابش آفتاب نباشد در ماشین ظرفشویی همواره حالت شست و شوي اقتصادي را انتخاب و بعد از اینکه

ماشین ظرفشویی پر شد آن را روشن کنید
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با هدف صرفه جویی در مصرف انرژي؛/اجراي طرح ممیزي انرژي در ادارات کردستان آغاز

شد

 

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان از اجراي طرح ممیزي انرژي برق و گاز ساختمان هاي اداري در سطح استان باهدف کاهش میزان

مصرف انرژي در ساختمان ها خبر داد .

 

باشگاه خبرنگاران جوان سنندج عطایی معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان گفت : براساس برنامه هاي کالن کشور در برنامه هاي

مصرف انرژي باهدف مدیریت بهینه انرژي در سطح کشور ارائه شد که طی آن همه دستگاه ها و سازمان توسعه ، طرحی تحت عنوان الگوسازي 

مصرف انرژي الکتریکی صرفه جویی کنند .   ها مکلف شدند تا با رعایت الگوي مصرف 10 درصد نسبت به دوره هاي مشابه گذشته ، در 

عطایی گفت : با توجه به اینکه احداث نیروگاه و تولید انرژي برق مستلزم صرف هزینه هاي باال و نیازمند زمان زیادي است به همین دلیل در

حامل شرایط کنونی ، مدیریت مصرف بهترین و مناسب ترین راه براي جلوگیري از خاموشی هاي احتمالی ناشی از کمبود انرژي وصرفه جویی در 

مدیریت انرژي هاي انرژي است . به گفته او : در همین راستا شرکت توزیع برق استان به عنوان اولین دستگاه در سطح استان با استقرار سیستم 

(ISO 50001) اقدام به اجراي طرح ممیزي در ادارات کردستان کرده است معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان گفت : در این طرح با

اتالف انرژي در ساختمان صورت تعریف برچسب انرژي براي هر ساختمان و اجراي برنامه هاي مدیریت مصرف بار ، تالش می شود تا کمترین 

گیرد و در همین راستا در نظر است استفاده از انرژي هاي بادي و خورشیدي توسعه یابد عطایی بابیان اینکه طرح ممیزي انرژي در ادارات تمام

شهرستان هاي استان اجرا می شود ، گفت : امید است تا پایان سال جاري این طرح در تمام ساختمان هاي این شرکت در سطح استان اجرایی شود 

اصالح الگوي مصرف و توسعه انرژي ها و همچنین ایجاد امنیت انرژي امري بهینه سازي انرژي و  او با اشاره به اینکه اجراي راهکار هاي 

ضروري است ، اظهار داشت : مدیریت مصرف برق می تواند کاهش هزینه تولید و بهبود بهره برداري را به دنبال داشته باشد .  

مدیریت انرژي معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق استان کردستان اولین شرکت در امر اجراي 

مصرف انرژي در ساختمان ها و ادارات می باشد . بصورت سیستماتیک در سطح استان است ، گفت : هدف از اجراي طرح ممیزي ، کاهش میزان 

مصرف انرژي ادارات ازجمله اهداف و برنامه هاي ابالغی دولت در برنامه هاي توسعه است که به عنوان یک شاخص عطایی می گوید : کاهش 

مهم در ارزیابی هاي جشنواره شهید رجایی و دستور کار شوراي اداري استان قرار دارد 

انرژي خورشیدي نیز در محاسبات میزان مصرف لحاظ می گردد ، گفت : او با تأکید بر اینکه در این ممیزي همچنین میزان تولید مولد هاي 

استفاده بهینه از منابع انرژي ، محک و اندازه گیري ، مستندسازي و گزارش دهی بهبود میزان انرژي و همچنین شفافیت و انتقال اطالعات تنها

مدیریت انرژي درزمینٔه پروژه هاي کاهش بخشی از مزایاي اجراي این طرح است . معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان گفت : بهبود 

انتشار گاز هاي گلخانه اي و ارزیابی و اولویت بندي اجراي فناوري هاي کارآمد درزمینٔه انرژي از دیگر مزایاي اجراي این طرح است انتهاي پیام/م
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ساختمان ها برچسب انرژي می گیرند/ارائه طرح صدور پایانکار منوط به رعایت مبحث19

مقررات ملی ساختمان

نایب رئیس شوراي شهر کرج گفت : طرح صدور پایانکار منوط به کنترل و تاییدیه اجراي مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به کمیسیون شهرسازي و

معماري ارسال شد

نایب رئیس شوراي شهر کرج گفت : طرح صدور پایانکار منوط به کنترل و تاییدیه اجراي مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به کمیسیون شهرسازي

مصرف انرژي یکی از و معماري ارسال شد به گزارش ایلنا از البرز ، علیرضا رحیمی در خصوص اهمیت این طرح اظهار کرد : صرفه جویی در 

مصرف انرژي و گرم شدن کره زمین اهمیت چالش هاي مهم جهان امروز است همچنین افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی ، 

این موضوع را دو چندان می کند وي برخی راهکارهاي ارائه شده در قالب این طرح را نیز مطرح و بیان کرد : بر اساس این طرح ، ساختمان هاي

جدیداالحداث و در حین ساخت دستگاه ها ، سازمان ها ، نهاد هاي دولتی و عمومی ، مدارس ، بانک ها و نظایر آن در محدوده شهر کرج مکلف به

رعایت و اجرائی شدن مبحث 19 ساختمان خواهند بود نائب رئیس شورا و دبیر کمیسیون شهرسازي تاکید کرد : رعایت مبحث 19 یکی از شروط

اصلی براي صدور پایانکار تمامی مالکین ساختمان هایی است که از تاریخ تصویب به درخواست و یا صدور پروانه اقدام می کنند ، خواهد بود به

گفته وي ، این مهم توسط سازمان نظام مهندسی و یا مهندس ناظر مربوطه نظارت ، بررسی و تائید خواهد شد همچنین شهرداري پس از صدور

پایانکار نسبت به صدور برچسب انرژي براي ساختمان فوق اقدام می کنند 

نایب رئیس شوراي شهر با بیان اینکه درباره ساختمان هایی که قبًال براي آنها پروانه صادره شده و در حال اجراست ، اذعان کرد : چنانچه تاریخ

گزارش هاي مرحله اي مهندسین ناظر در مرحله سقف ها واسکلت ساختمان باشد ، مالکین و مهندسین مکلف به رعایت ضوابط مبحث 19 بوده و

صدور پیمانکار منوط به رعایت و تأیید آن مطابق مطالب مذکور است . رحیمی خاطرنشان کرد : در خصوص ساختمان هایی که در سنوات گذشته

اتالف انرژي پیش بینی کرد انتهاي پیام/ احداث شده نیز باید با اعمال سیاست تشویقی براي برون رفت از 
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مصرف گاز از مرز 600 میلیون متر مکعب فراتر رفت/ در پیک مصرف قرار داریم

 

مصرف گاز گروه استان ها مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سرماي هوا گفت : در پیک مصرف قرار داریم به طوري که 

از مرز 600 میلیون متر مکعب فراتر رفت .

 

اخبار استانها به گزارش خبرگزاري تسنیم از زنجان ، سید جالل نورموسوي ظهر امروز در حاشین آیین تودیع و معارفه مدیرعامل هاي شرکت گاز

استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت : با توجه به استقرار توده سرما در کشور و شناخته شدن دي ماه به عنوان سردترین ماه سال ، مصارف بخش

خانگی ، تجاري و واحدهاي صنایع کوچک طی روزهاي اخیر در مرز مصرف 600 میلیون متر مکعب قرار گرفته اند .  

وي با اشاره به اینکه این مصرف بسیار باال است و نسبت به زمان هایی که سرماي اولیه را در آبان ماه داشتیم بالغ بر 400 میلیون متر مکعب

مصرف گاز در بخش هاي مذکور ثبت شده است ، تصریح کرد : در حال حاضر در پیک مصرف قرار داریم و این مابه التفاوت را مجبور بودیم از

واحدهاي صنعتی و نیروگاهی کم کنیم که محقق شد .  

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه واحدهاي نیروگاهی ما طبق تعهدات صورت گرفته باید حدود 100 میلیون متر

مکعب مصرف داشته باشند که در حال حاضر کمتر از این میزان در اختیار آن ها قرار می گیرد ، افزود : از سویی واحدهاي صنعتی را نمی توان تا حد

زیادي محدود کرد چرا که اشتغالزایی بستگی به فعالیت این واحدها دارد . وي با تاکید بر اینکه مصارف خانگی بر اساس اقلیم ها است و اقلیم هاي

سرد بر اساس سرانه ، مصرف بیشتري نسبت به سایر اقلیم ها دارند ، ادامه داد : با این همه قابلیت صرفه جویی حتی در اقلیم هاي خیلی سرد وجود

دارد 

سرپرست جدید شرکت گاز استان زنجان منصوب شدعملیات گازرسانی به روستاهاي استان زنجان سرعت گرفتنور موسوي گفت : اگر روزانه پنج

ساعت صرفه جویی شود ، بالغ بر سه متر مکعب براي هر مشترك صرفه جویی ثبت خواهد شد؛ حال با 28 میلیون مشترك و بدون احتساب مناطق

گرمسیر و خانه هاي خالی با 20 میلیون مشترك در سطح کشور به اندازه بیش از یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی خواهد شد .  

وي با بیان اینکه این صرفه جویی ها سبب رونق صنعت و واحدهاي نیروگاهی کشور خواهد شد ، یادآور شد : تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهی به

مصرف گاز نیست چون واحدهاي اداري این مراکز فعال است و در سال گذشته فقط 48 درصد در این زمینه منزله کاهش 100 درصدي 

صرفه جویی شد و ما در این راستا از وزارت آموزش و پرورش دولت قبل انتقاد داریم .  

این مسئول با بیان اینکه مصرف عمده ما در بخش هاي خانگی ، صنایع و نیروگاهی است ، اما سایر بخش ها مصارفشان قابل مالحظه نیست ،

اضافه کرد : گازرسانی به واحدهاي نیروگاهی جزو اولویت هاي ما محسوب می شود چرا که این واحدها ، از نظر قیمت صادراتی ، مابه التفاوت

سوخت ارزش بسیار باالیی دارند . وي افزود : در استان زنجان نیروگاه جدیداالحداثی است که به خاطر وجود معارض در مسیر اجراي پروژه تبدیل 

تاخیراتی صورت گرفته است و هفته پیش مشکالت رفع شده است و اگر پیمانکار جدید موفق نشود با پیمانکار جدیدي به توافق خواهیم رسید مدیر

بهینه سازي مد نظر است گفتنی است با هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت : براي تامین گاز بیشتر فقط استفاده از ظرفیت هاي 

حکمی از سوي مدیر شرکت ملی گاز ایران "رحیم سلیمانی نژاد" به عنوان سرپرست جدید شرکت گاز استان زنجان منصوب و جایگزین موسی

احمدلو شد انتهاي پیام/ش
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انرژي هاي تجدیدپذیر تا کجا پیش رفته اند؟

 

انرژي هاي تجدیدپذیر روي ریل توسعه قرار گرفته و دولت فعلی برنامه هاي افزایش ظرفیت این انرژي را در حد وسیعی در دستور کار دارد . توسعه 

به گزارش ایسنا ، باتوجه به مشکالتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد این انتظار وجود دارد که حرکت به سمت توسعه تجدیدپذیرها تندتر شود ،

البته سیاست و روند کار دولت نیز بر این مساله مهر تایید می گذارد؛ در بودجه امسال مواردي دیده شده که به نفع تجدیدپذیرها بود یک بحث ماده

12 رفع موانع بوده که جدول مجزایی براي تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده ، همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز دیده شده است هرچند که بحث

انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته و اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به 905 مگاوات رسیده اما این احداث 

میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می رسیدیم در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم ، اول بخش

میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشه راه این عقب ماندگی به طور محسوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتري دارد موضوعی که

انرژي هاي تجدیدپذیر دنبال می کرد ، بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات در گذشته مجموعه ساتبا به عنوان متولی 

مشخص وجود نداشت ، سرمایه گذاران با مشکالتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند که به حق است به گفته کمانی معاون وزیر نیرو

انرژي هاي تجدیدپذیر قرار داشت ، موضوع عوارض برق بود که آن هم به دو بخش برق رسانی روستایی و آنچه به عنوان منابع در اختیار سازمان 

تجدیدپذیرها تقسیم می شد 

وي با اشاره به اقداماتی که اخیرا براي توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است ، گفت : مجلس در سال گذشته براي بودجه 1400 یک ماده را مشخص

کرد که تحت عنوان بند ي تبصره 15 بود که تاکنون محقق نشده است و همین موضوعات نشان می دهد که روند مشخصی براي تجدیدپذیرها

وجود نداشته و همین موضوع موجب عقب ماندگی این بخش شده است . معاون وزیر نیرو با بیان اینکه قوانینی را در این حوزه داریم اما مسیر راه

کامل دیده نشده است ، گفت : اگر می خواهیم کاري انجام دهیم باید تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روي این مسئله نظارت داشته باشد

اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کامال مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم نقشه راه باید به گونه اي باشد که منجر به جابه جایی

اعتبارات شود کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات ساعتی 800 تومان با گاز مجانی است ، گفت : چرا مجلس جلوي این

کار را نمی گیرد عزم باالي سیاست گذاري در احکام دیده شده اما براي اجرا چنین عزمی وجود ندارد باید انرژي را با یکدیگر مقایسه کنیم و در

انرژي هاي تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه شرایط فعلی باید گفت که 

هاي حرارتی قرار می دهیم موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژي شب است که اگر ترکیب بادي و خورشیدي

را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود وي با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم ، گفت :

الزم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند شاید این بحث موضوع 10 سال آینده ایران باشد اما از االن باید سیاست

گذاریهاي آن انجام شود به نظر می رسد که دولت فعلی عزم جدي براي توسعه تجدیدپذیرها داشته باشد ، آنطور که علی اکبر محرابیان وزیر نیرو

انرژي هاي تجدیدپذیر کشور اضافه شود  گفته برنامه ریزي شده است که امسال 500 مگاوات به ظرفیت 

محیط زیست روبرو هستیم ، سوخت ، آب و آلودگی  در بحث برق حرارتی با سه مشکل 
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محیط زیست ندارد و بین روش هاي مختلف نیز براي حل این سه مشکل باید از انرژي تجدید پذیر استفاده کرد که کوچکترین آالیندگی براي 

انرژي خورشیدي است چراکه پتانسیل باالیی در این حوزه در اختیار داریم . وي با بیان اینکه ایران ساالنه به صورت بهترین روش در ایران 

متوسط 300 روز آفتابی دارد ، افزود : در کشورهایی که نصف این تعداد روز آفتابی را در اختیار دارند ، راه اندازي این صنعت کامال اقتصادي است و

قطعا در ایران نیز می توان بهره برداري باالیی در این عرصه داشت حدودا بیش از 15 هزار مگاوات کسري تراز تولید انرژي در کشور وجود دارد و

22 درصد تقاضاي مصرف در تابستان امسال با خاموشی یا ایجاد محدودیت براي صنایع تحت مدیریت قرار گرفت و مسلما در این شرایط تولید با

چالش روبرو شد 

وزیر نیرو با اشاره به برنامه جهشی در حوزه انرژي هاي حرارتی ، تجدیدپذیر و مدیریت مصرف که در دستور کار قرار دارد ، گفت : در تابستان

امسال مقرر شد که 500 مگاوات به ظرفیت انرژي تجدیدپذیر و بیش از 6000 مگاوات در حوزه انرژي حرارتی به ظرفیت کشور اضافه شود ، تا

امروز طبق برنامه پیش رفته ایم و براي ارتقاي این صنعت باید گام هاي بلندتري برداشت و از این مهم حمایت خواهیم کرد ، حتما با روش هاي

مختلف حمایت می کنیم که این صنعت در کشور رشد بیشتري داشته باشد .  

انرژي هاي تجدیدپذیر دارد ، خاطرنشان کرد : بازار به گفته محرابیان دولت کنونی ایران برنامه اي چهار ساله براي افزایش 10 هزار مگاواتی 

انرژي هاي تجدیدپذیر اعم از خورشیدي ، بادي ، زیست توده و زمین انرژي هاي تجدیدپذیر ایران ، با اتکا به پتانسیل باالي منابع  توسعه 

گرمایی ، از طریق امکان عقد قراردادهاي بلندمدت با نرخ هاي تشویقی ، بازار بسیار جذابی براي سرمایه گذاران است . بر اساس آخرین آمار توسعه

نیروگاه هاي تجدیدپذیر ، میزان برق تولید شده از منابع پاك تا پایان آذرماه سال جاري به 7273 میلیون کیلووات ساعت رسیده که موجب شده از

انتشار 61 هزار تن گاز گلخانه اي و همچنین 0 4 هزار تن آالینده هاي محلی تا پایان مهرماه جلوگیري شود عالوه بر این تولید این میزان انرژي

سوخت هاي فسیلی به میزان تجدیدپذیر باعث صرفه جویی 21 میلیون لیتري آب در ماه مذکور شده و عالوه بر این ، صرفه جویی در مصرف 

27میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است در حال حاضر تعداد مولدهاي تجدیدپذیر مختص مشترکین (محدود به ظرفیت انشعاب)

انرژي خورشیدي کشور تا پایان آذرماه با تا پایان آذرماه به 6259 واحد با مجموع ظرفیت 73هزار و 546 کیلووات رسیده است مجموع ظرفیت 

تولید 455 48 مگاوات به 50 38 درصد رسیده و مجموع ظرفیت انرژي بادي کشور با تولید 310 2 مگاوات بالغ بر 34 31 درصد است همچنین در

این بین زیست توده با تولید 10 56 مگاوات تنها 1 17 درصد ، برق آبی کوچک با تولید 104 7 مگاوات 11 58 درصد و بازیافت تلفات حرارتی با

تولید 4 مگاوات 0 44 درصد سهم دارد انتهاي پیام
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پیشرفت هاي علمی و فناورانه چین در سال 2021

 

حدود دو سال است که بیماري کووید 19 کابوس افراد سراسر جهان شده است و این بیماري با شیوع گسترده اش در جهان سبب ویرانی اقتصاد بسیاري

از کشورها شده است با این حال در ماه هاي گذشته با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون ، بسیاري از اقتصادها توانسته اند تا حدي خود را بازیابی کنند و

بار دیگر به مسیر رشد بازگردند ، هر چند به نظر می رسد همچنان تردیدهاي فراوانی در مسیر بازگشت به شرایط پیش از کرونا باقی مانده است .

به گزارش ایسنا ، کشور پهناور چین اما در میان این همه گیري چندان از مسیر رشد و توسعه خود خارج نشد و در سالی که گذشت پیشرفت هاي

چشمگیري در حوزه علم و فناروي داشت و برنامه هاي مهمی همچون ارسال فضانوردان خود به فضا را در بحبوحه این همه گیري با موفقیت انجام

داد در اینجا چند کار مهم فناورانه که چین در سال 2021 انجام داده بررسی می کنیم سریع ترین وسیله نقلیه زمینی جهان در 20 ژوئیه ، قطار

پرسرعت "مگلو"(maglev) چین از خط مونتاژ خارج شد این قطار که با حداکثر سرعت 600 کیلومتر در ساعت طراحی شده است ، در حال حاضر

سریع ترین وسیله نقلیه زمینی موجود در سطح جهان است سیستم حمل و نقل جدید مگلو که براي اولین بار در شهر چینگ دائو چین به نمایش

حمل و نقل ریلی است فرود موفق بر مریخ گذاشته شد ، توسط چین توسعه یافته است و آخرین دستاورد علمی و فناوري این کشور در زمینه 

صبح روز 15 می ، یک فضاپیماي چینی با موفقیت روي سطح مریخ فرود آمد ماموریت تیان ون 1 متشکل از یک مدارگرد ، یک فرودگر و یک

سطح نورد ، در 23 ژوئیه 2020 از مرکز پرتاب فضایی ون چانگ در هاینان ، پرتاب شد کاوشگر رباتیک تیان ون1 تاکنون در مجموع مسافتی در

حدود 475 میلیون کیلومتر را طی کرده است و قبل از ورود به مدار مریخ در 10 فوریه چندین مانور مسیري را انجام داده است تیان ون 1 در ماه

Utopia)"فوریه سال گذشته میالدي به مریخ رسید و در ماه مه ، سطح نشین حامل مریخ نورد ژورونگ روي یک ناحیه به نام "یوتوپیا پالنیتیا

Planitia) که دشت وسیعی در نیمکره شمالی مریخ است ، فرود آمد گرچه مریخ نورد ژورونگ براي یک ماموریت سه ماهه طراحی شده بود اما

این مریخ نورد عملکرد خوبی داشت و توانست بیش از زمان مدنظر محققان در مریخ کاوش کند که این موضوع محققان را شگفت زده کرد در طی

یک دوره چهار ماهه ، این مریخ نورد توانست مسافتی در حدود بیش از 1000 متر از سطح مریخ را پیموده و از مناطق مختلف آن ناحیه بازدید کند

در ماه سپتامبر سال گذشته میالدي ، ژرونگ توسط سازمان ملی فضایی چین(CNSA) به خواب زمستانی رفت خورشید ، فعالیت پروژه هاي جاري

در سیاره سرخ را به تعویق انداخت و همه ي مریخ نوردهاي موجود روي این سیاره به "حالت ایمن" وارد شدند دلیل این کار این بود که خورشید در

رویدادي به نام "مقارنه خورشیدي مریخ"(Mars solar conjunction) در حالت قرارگیري میان زمین و مریخ بود که این اتفاق ، مانع از

برقراري همه ارتباطات مستقیم می شد و ارتباط بین فضاپیما و زمین را به شدت مختل می کرد در ماه اکتبر سال گذشته میالدي دوباره مریخ نورد

چینی ها فعالیت خود را از سر گرفت و 200 متر دیگر از سطح مریخ و مسیري که ممکن است زمانی خط ساحلی یک اقیانوس باستانی بوده باشد را

پیمود چندي پیش سازمان ملی فضایی چین گفت : ماموریت تیان ون 1 نزدیک به 540 گیگابایت داده را جمع آوري و ارسال کرده و در شرایط

خوبی است پرتاب موفق ماموریت شنژو 12 و شنژو 13 در 17 ژوئن ، ماموریت شنژو 12 سوار بر موشک النگ مارچ 2 اف از مرکز پرتاب ماهواره

جیوچوان در شمال غربی چین ، پرتاب شد فضانوردان اواخر همان روز وارد تیانگونگ شدند و اولین ساکنان این ایستگاه فضایی شدند در طول این

ماموریت ،
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فضانوردان براي نصب و تنظیم دستگاه هاي خارج از ایستگاه با استفاده از یک بازوي رباتیک بزرگ و سایر تجهیزات دو پیاده روي فضایی انجام

دادند آنها ماموریت 92 روزه خود را به پایان رساندند و در 17 سپتامبر به زمین بازگشتند ماموریت شنژو 13 در اوایل صبح روز 16 اکتبر به ایستگاه

فضایی تیانگونگ پرتاب شد خدمه این ماموریت قرار است شش ماه در ایستگاه فضایی کار کنند و این طوالنی ترین ماموریت فضایی چین است

خدمه ماموریت شنژو 13 اولین پیاده روي فضایی خود را هشتم نوامبر انجام دادند و وانگ یاپینگ ، 41 ساله ، اولین زن چینی شد که پیاده روي

فضایی انجام داده است خدمه این ماموریت دومین راهپیمایی فضایی را در 27 دسامبر انجام دادند چین در سال 2021 به موفقیت هاي بسیاري در

حوزه فضایی دست یافت براي مثال در اوایل سال گذشته میالدي چین در تالش براي رقابت با ایستگاه فضایی بین المللی با موفقیت اولین بخش/

ماژول اصلی ایستگاه فضایی خود را در مدار نزدیک زمین پرتاب کرد این ماژول 22 تنی بدون سرنشین "تیانه" یا "هارمونی آسمان ها" نام دارد تیانه

از مرکز پرتاب فضایی ون چانگ ، چین و سوار بر موشک النگ مارچ 5 بی(بزرگترین موشک حامل چین) پرتاب شد تیانه یکی از سه بخش اصلی

اولین ایستگاه فضایی توسعه یافته چین است که با ایستگاه فضایی بین المللی رقابت می کند ایستگاه فضایی چین حداقل 10 سال در فضا خواهد

ماند ، در حالی که انتظار می رود ایستگاه فضایی بین المللی در سال 2030 به فعالیت خود پایان دهد چین قصد دارد تا سال 2030 به قدرت اصلی

فضایی تبدیل شود تا با رقباي خود از جمله ایاالت متحده ، روسیه و آژانس فضایی اروپا همگام شود و پیشرفته ترین ایستگاه فضایی را که به دور

زمین می چرخد ،   ایجاد کند از آن زمان ، آنها دو پیاده روي فضایی انجام داده اند و قرار است شش ماه در ایستگاه کار کنند که این عملیات طوالنی

ترین ماموریت فضایی چین خواهد بود اولین درمان ترکیبی آنتی بادي تایید شده براي درمان کووید 19 در هشتم دسامبر ، چین استفاده از آنتی

بادي خنثی کننده مونوکلونال که توسط Brii Biosciences براي درمان کووید 19 ایجاد شده بود را تایید کرد و آن را به اولین درمان ترکیبی

آنتی بادي علیه این بیماري که مورد تایید کشور چین بود ، تبدیل کرد این دارو ، ترکیبی از آنتی بادي هاي amubarvimab و

، Brii Biosciences شناخته می شدند ، است و به طور مشترك توسط BRII 198 و BRII 196 که قبال با نام هاي romlusevimab

دانشگاه چینهوا و بیمارستان سوم مردمی شنژن (Third Peoples Hospital) ، استان گوانگدونگ ساخته شد سازمان غذا و دارو چین بر

اساس نتایج مثبت نهایی مجوز استفاده اضطراري آن را صادر کرد نتایج نهایی نشان داد که این درمان داراي ایمنی خوبی است و می تواند خطر

بستري شدن و مرگ را تا 80 درصد کاهش دهد این مطالعه در سراسر جهان از جمله در ایاالت متحده ، برزیل ، آفریقاي جنوبی ، مکزیک ،

آرژانتین و فیلیپین انجام شد اولین واکسن استنشاقی کووید 19 در جهان در 12 نوامبر ، اولین شکل استنشاقی از واکسن کووید 19 در جهان ،

موسوم به Ad5 nCoV ، در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت سالمت هاینان 2021 در شهر هایکو چین رونمایی شد این واکسن توسط

CanSino Biologics و محققان موسسه پزشکی نظامی زیر نظر آکادمی علوم نظامی ساخته شده است واکسن مذکور از طریق دهان به

دستگاه تنفسی و ریه ها وارد می شود تا ایمنی مخاطی را تحریک کند که این عمل با تزریق عضالنی ایجاد نمی شود شناسایی ذرات با انرژي فوق

العاده باال در کهکشان راه شیري بر اساس مطالعه اي که در 17 مه در مجله "نیچر"(Nature) منتشر شد ، گروهی از دانشمندان با استفاده از

رصدخانه "LHAASO" مستقر در چین ، پرانرژي ترین نوري را که تاکنون مشاهده شده را رصد کردند دانشمندان می گویند ، این نور پرانرژي از

یک گروه دوازده تایی از "کانون هاي داغ" ساطع کننده پرتوي گاما آمده است که بیشترین انرژي مربوط به یک اشعه با حدود 1 4 کوادریلیون

الکترون ولت انرژي است این در حالی است که رکورد قبلی متعلق به یک پرتوي گاما زیر یک کوادریلیون الکترون ولت بود این کشف حاکی از آن

است که کهکشان راه شیري مملو از شتاب دهنده هاي ذره است که الکترون ها و پروتون ها را به سرعت بسیار باالیی می رساند هنوز مشخص

نیست که چه چیزي این کانون هاي داغ را تولید می کند ،
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اگرچه سحابی ها و مهدهاي ستاره اي نامزد احتمالی ایجاد آنها ذکر شده اند این کشف همچنین ممکن است زمینه ساز بسیاري از اکتشافات بعدي

شود تلسکوپ "LHAASO" قرار است در سال 2021 تکمیل شود و انتظار می رود تعداد بیشتري از این منابع نور پرانرژي را پیدا کند این کار به

نوبه خود می تواند پاسخ هاي بیشتري در مورد نحوه ایجاد این کانون هاي داغ و سیستم هایی که محرك جهان هستند ، فراهم کند افتتاح

تلسکوپ FAST در 31 مارس ، تلسکوپ رادیویی کروي با دیافراگم پانصد متري(FAST) چین ، بزرگ ترین و حساس ترین تلسکوپ رادیویی

جهان ، رسما به روي جهان افتتاح شد تلسکوپ رادیویی کروي با دیافراگم پانصد متري در یک گودال طبیعی عمیق و کارست گرد در استان گوئیژو

در جنوب غربی چین قرار دارد چین ساخت آن را در سال 2011 آغاز کرد و در سال 2016 به پایان رسید در 11 ژانویه 2020 نیز به بهره برداري

رسمی رسید از زمان شروع به کار ، این تلسکوپ خدمات پایدار و قابل اعتمادي را ارائه کرده است 300 تپ اختر شناسایی کرده است و در زمینه

هایی مانند انفجارهاي سریع رادیویی ، نوعی موج رادیویی قدرتمند در آسمان ، پیشرفت هایی به دست آورده است َتپ اخترها(Pulsar) ستاره

هاي نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادي دوران می کنند و پالس هاي مداومی از انرژي تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی

قوي را از خود منتشر می کنند برخی از تپ اخترها نیز پرتوهاي ایکس تابش می کنند پیشرفت در علم کوانتوم موسسه فیزیک وابسته به آکادمی

علوم چین ، در 12 ژوئیه گفت نمونه اولیه یک سیستم تبرید/یخچال را ساخته است که قادر به تشخیص دماي بسیار پایین و 0 01 درجه سانتیگراد

باالتر از صفر مطلق ، یعنی 273 15 درجه سانتیگراد است بر خالف یخچال رقیق سازي سنتی ، نمونه اولیه این سیستم بدون استفاده از هلیوم مایع

کار می کند در ماه ژوئن دستگاه جدید آزمایش شد تا اطمینان حاصل شود که می تواند به طور مداوم براي مدت زمان طوالنی و در دماي حدود

273 14 درجه سانتیگراد کار کند این دستگاه یک مشکل بزرگ در محاسبات کوانتومی را مورد هدف قرار می دهد و به طور گسترده در فیزیک ماده

متراکم ، علم مواد ، فیزیک ذرات و اکتشافات نجومی استفاده می شود خورشید مصنوعی چین دانشمندان چینی در آزمایشی در 28 می ، رکورد

جهانی جدیدي را در جهت دستیابی به دماي پالسماي 120 میلیون درجه سانتیگراد به مدت 101 ثانیه به ثبت رساندند که گامی کلیدي در جهت

اجراي آزمایشی یک راکتور همجوشی بود این پیشرفت توسط "گونگ شیانزو"(Gong Xianzu) ، محقق موسسه فیزیک پالسما آکادمی علوم

چین(ASIPP) که مسئول آزمایش انجام شده در هیفی ، مرکز استان آنهویی در شرق چین است ، اعالم شد 

"ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك"(EAST) یا "خورشید مصنوعی" چینی ، در آخرین آزمایش در روز پنجشنبه هفته گذشته به رکورد جدیدي

دست یافته است و این ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك توانسته به مدت 1056 ثانیه در دماي نزدیک به 70 میلیون درجه سانتیگراد فعالیت

داشته باشد که این طوالنی ترین زمان براي این نوع عملیات در جهان است . هدف نهایی "ابررساناي پیشرفته تجربی توکاماك" واقع در موسسه

فیزیک پالسماي آکادمی علوم چین در هیفی ، ایجاد همجوشی هسته اي مانند خورشید با استفاده از دوتریوم فراوان در دریا براي ارائه یک جریان

ثابت از انرژي پاك است دوتریوم یا هیدروژن سنگین همان عنصر هیدروژن است که عالوه بر پروتون یک نوترون نیز درون هسته آن وجود دارد

محیط زیست هستند ، مواد خام مورد نیاز براي خورشید سوخت هاي فسیلی مانند زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی که تهدیدي براي  برخالف 

مصنوعی تقریبا به صورت نامحدود روي زمین موجود هستند بنابراین ، انرژي همجوشی به عنوان "انرژي نهایی" ایده آل براي آینده بشریت در نظر

گرفته می شود تولید نشاسته از دي اکسید کربن دانشمندان چینی براي نخستین بار روشی مصنوعی براي سنتز نشاسته از دي اکسید کربن ابداع

کردند این مطالعه توسط موسسه بیوتکنولوژي صنعتی تیانجین ، آکادمی علوم چین انجام شد و در 24 سپتامبر در مجله ساینس(Science) منتشر

شد کارشناسان می گویند اگر بتوان چنین تکنیکی را تا سطح صنعتی شدن افزایش داد ، ممکن است انقالبی در نحوه ساخت این ماده مغذي و

صنعتی کلیدي ایجاد کند نشاسته پودري سفید ، نرم و بی مزه است که توسط تمام گیاهان سبز تولید می شود و از نظر شیمیایی ترکیب آلی پیچیده

اي از کربوهیدرات هاي نامحلول در آب سرد ، الکل یا سایر حالل ها است این ماده به طور گسترده در خوراك انسان ،
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دیگر جانوران و در صنعت کاربرد دارد رایانه کوانتومی جدید چین در 25 اکتبر ، دانشمندان چینی اعالم کردند نمونه اولیه یک رایانه کوانتومی به نام

"Jiuzhang 2 0" با 113 فوتون شناسایی شده را ایجاد کردند و با این کار گام مهمی در حوزه افزایش سرعت محاسبات کوانتومی برداشته اند

دانشمندان در این مطالعه براي ارائه یک روش بسیار کارآمد در نشان دادن افزایش سرعت محاسباتی کوانتومی در حل برخی از وظایف از پیش

Jiuzhang" استفاده کردند رایانه کوانتومی (GBS)"تعریف شده از یک الگوریتم شبیه سازي کالسیک موسوم به "نمونه برداري بوزون گاوسی

0 2" با 113 فوتون شناسایی شده می تواند فرایند نمونه برداري بوزون گاوسی در مقیاس بزرگ را سپتیلیون برابر سریع تر از سریع ترین ابررایانه

موجود جهان ، انجام دهد سپتیلیون در آمریکا برابر با 10 به توان 24 و در انگستان برابر با 10 به توان 42 در نظر گرفته می شود چین ادعا می کند

کامپیوتر کوانتومی جدید این کشور یک میلیون برابر قدرتمندتر از رایانه کوانتومی گوگل و سریع ترین رایانه کوانتومی جهان است رایانه

کوانتومی(Quantum computer) ماشینی است که از پدیده ها و قوانین مکانیک کوانتوم مانند برهم نهی(Superposition) و درهم

تنیدگی(Entanglement) براي رایانش استفاده می کند بین رایانه هاي کالسیک و رایانه هاي کوانتومی تفاوت اساسی وجود دارد یک رایانه

کالسیک بر اساس قوانین فیزیک کالسیک دستورهاي از پیش تعیین شده اي را اجرا می کند ، اما یک رایانه کوانتومی دستگاهی است که یک

پدیده فیزیکی را بر اساس مکانیک کوانتومی و به صورت منحصربه فردي درمی آورد تا به صورت اساسی یک حالت جدید از پردازش اطالعات را

تشخیص دهد این مطالعه توسط "پن جیناوي"(Pan Jianwei) فیزیکدان کوانتومی مشهور چینی انجام شده است نیروگاه انرژي آبی بایهتان در

28 ژوئن ، نخستین واحدهاي عملیاتی تولید بزرگترین نیروگاه انرژي آبی/برق آبی جهان به بهره برداري رسید چین تولید نیرو از نخستین واحدهاي

عملیاتی سد برق آبی بزرگ جدیدي که دومین سد بزرگ جهان پس از سد گورجس در این کشور است را آغاز کرد در ماه ژوئن ، چین سد "بایهتان"

محیط زیست از چین براي (Baihetan) را که داراي بزرگترین توربین هاي برق آبی جهان است ، راه اندازي کرد با وجود این که فعاالن 

احداث سدهاي عظیم روي رودخانه یانگ تسه و انشعابات آن انتقاد کرده اند اما مقامات چینی به ساخت سد برق آبی ادامه دادند زیرا به دنبال

کاهش آالیندگی ناشی از تولید برق در این کشور هستند سد بایهتان که توسط شرکت تري گورجس(سه دره) چین ساخته شده است ، دومین سد

برق آبی بزرگ جهان با ظرفیت تولید 16 گیگاوات برق از 16 واحد خواهد بود که تا اواسط سال میالدي جاري تکمیل می شوند بزرگترین پروژه

برق آبی جهان "تري گورجس" است که 22 5 گیگاوات ظرفیت دارد بر اساس گزارش اول پرایس ، چین با 1 302 تراوات ساعت ظرفیت تولید برق

آبی تا سال 2019 ، پرچمدار ظرفیت برق آبی در جهان است کانادا با 398 تراوات ساعت ، با فاصله زیادي در رتبه دوم قرار دارد چهار نیروگاه برق

آبی چین شامل سدهاي تري گورجس و شیلواودو با ظرفیت 13 86 گیگاوات ، در میان بزرگترین نیروگاه هاي برق آبی جهان هستند ثبت رکورد

جدید براي موشک النگ مارچ موشک حامل النگ مارچ رکورد جدیدي را براي ماموریت هاي پرتاب خود به ثبت رساند در 30 دسامبر ، چین با

موفقیت یک ماهواره آزمایشی فناوري ارتباطی جدیدي را از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در استان سیچوان در جنوب غربی چین به فضا فرستاد

این ماهواره توسط موشک حامل النگ مارچ 3B در ساعت 0 : 43 صبح(به وقت پکن) به فضا پرتاب شد و وارد مدار برنامه ریزي شده ، شد این

پرتاب 405 امین ماموریت موشک هاي حامل سري النگ مارچ بود موشک هاي حامل النگ مارچ 48 ماموریت پرتاب را در سال 2021 به پایان

رسانده اند انتهاي پیام
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بهینه سازي بحران گاز 16| صفر تا صد طرح افزایش کارآیی 600 هزار موتورخانه/چرا 

مصرف گاز در ساختمان ها به حاشیه رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، طبق آمار در چهار ماه سرد سال 1400 ، بین 60 70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاري

مصرف می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، طبق آمار در چهار ماه سرد سال 1400 ، بین 60 70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري موجب شده است که صنایع عمده مانند سیمان و فوالد ، پتروشیمی ها و تجاري مصرف می شود تشدید 

سوخت مواجه شوند و این موضوع عدم النفع بیش از 20 میلیارد دالري براي کشور در پی داشته است مجید چگنی مدیرعامل نیروگاه ها با کمبود 

مصرف گاز بخش خانگی در زمستان پارسال 650 شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصرف باالي بخش خانگی/تجاري در ایران می گوید : 

میلیون مترمکعب در روز بود که رکوردي خارج از عرف است؛ این مقدار مصرف بیش از 6 برابر مصرف استاندارد جهانی است در پرونده «بحران

گاز» ناظر به مسئله هدررفت گاز در بخش خانگی/تجاري چهار راهکار کلی مطرح است که در جدول یک آورده شده است؛ تاکنون راهکارهاي اول

مصرف گاز در گزارش 16 از و دوم به صورت جزئی در این پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند جدول 1 راهکارهاي چهارگانه براي کنترل 

مصرف گاز و چالش ها و راهکارهاي اجراي آن پرداخته می شود *صفر تا صد طرح پرونده «بحران گاز» به بررسی راهکار سوم براي کنترل 

بهینه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري ، «اجراي پروژه هاي  افزایش کارآیی 600 هزار موتورخانه ساختمان ها راهکار سوم براي کنترل 

سازي مصرف» است 

مصرف گاز در تجهیزات ساختمان هاي مسکونی و تجاري رفع موانع تولید براي بهینه کردن  به طور کلی دو پروژه اصلی ذیل ماده 12 قانون 

بهینه سازي موتورخانه ساختمان ها 2 پروژه جایگزینی بخاري هاي فرسوده . طرح افزایش کارآیی موتورخانه تعریف شده است که عبارتند از : 1 

هاي موجود در کشور براي نخستین بار در مرداد ماه سال 1393 در شوراي اقتصاد دولت یازدهم به تصویب رسید تصویر 1 جزئیاتی از این طرح را

نمایش داده است این طرح در ابتدا با هدف افزایش کارآیی در 500 هزار واحد از موتورخانه هاي مسکونی و 100 هزار واحد از موتورخانه هاي اداري

مصرف گاز طبیعی تا سقف 13 میلیون متر مکعب در روز در دستور کار قرار گرفت تجاري همراه با نصب کنتورهاي هوشمند گاز به منظور کاهش 

سوخت مایع در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها مبلغی نزدیک به 2 میلیارد دالر از ارزش صرفه جویی حاصل از اجراي طرح از محل صادرات 

صرفه جویی می شود و به شرکت هاي سرمایه گذار مجري طرح حداکثر طی مدت 3 سال پرداخت خواهد شد 

تصویر 1 شیوه بازپرداخت به شرکت هاي سرمایه گذار در این طرح بدین صورت است که پس از اتمام فعالیت هاي هر مجموعه از موتورخانه ها ، با

منظور کردن 3 ماه دوره تنفس براي کنترل فعالیت ها ، بازپرداخت سرمایه گذاري شرکت ها به ازاي هر متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده

مبلغ 500 تومان در اقساط 3 ماهه به مدت 30 ماه براي واحدهاي مسکونی و 20 ماه براي واحدهاي اداري تجاري بر مبناي میزان صرفه جویی در

مقایسه با میانگین دوره هاي زمانی مشابه 2 سال گذشته انجام خواهد شد .  

*تعویق سریالی در برنامه زمانی طرح افزایش کارآیی موتورخانه ساختمان ها در دي ماه سال 1394 شوراي اقتصاد دولت یازدهم با انجام برخی

اصالحات در شیوه بازپرداخت و الزام به نصب کنتور هوشمند براي هر یک از موتورخانه ها مصوبه جدیدي را ابالغ کرد که تفاوت چندانی با مصوبه

قبلی نداشت ، همچنین زمان تکمیل طرح تا سال 1397 به تعویق افتاد .
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در مهرماه سال 1395 شوراي اقتصاد مصوبه دیگري براي اصالح طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها تصویب کرد؛ بررسی این مصوبه حاکی از برخی

تغییرات در شیوه بازپرداخت هزینه ، تعویق مجدد تکمیل طرح به سال 1399 و غیره است جدول 2 برنامه زمانی دولت یازدهم براي انجام این طرح

سوخت ادامه دارد اما انجام اصالحات متعدد بر روي این طرح تا بهینه سازي مصرف  را نشان می دهد جدول 2 * خواب زمستانی شرکت 

آذرماه سال 99 ادامه پیدا کرد جزئیات آخرین اصالحیه این طرح در جدول 3 آورده شده است 

طبق این اصالحیه برنامه شرکت ملی گاز به 4 بخش تقسیم می شود : تکمیل سیستم هاي موتورخانه هاي موجود شامل اقداماتی از قبیل تنظیم

مشعل ، عایق کاري و نصب سیستم ضدرسوب الکتریکی براي 300 موتورخانه واحدهاي مسکونی ، تجاري و اداري مصرف کننده گاز طبیعی تامین

و نصب سیستم هوشمند براي 100 هزار موتورخانه هاي موجود تامین و جایگزینی دستگاه هاي پکیج/ پکیج بویلر با 100 هزار موتورخانه فرسوده

جدول 3 دولت دوازدهم در آخرین اصالحیه «طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها» بر حذف الزام به نصب کنتور هوشمند در فرآیند صحت سنجی این

مصرف طرح تاکید کرد . در نسخه هاي قبلی این طرح ، نصب کنتور هوشمند جهت صحت سنجی کارکرد درست اصالح موتورخانه در کاهش 

سوخت بهینه سازي مصرف  گاز الزامی بود بعد از اصالحیه پایانی طرح ، مسئولیت اجراي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از عهده شرکت 

خارج شده و به شرکت ملی گاز ایران سپرده شد 

بهینه این شرکت نیز اجراي این طرح را از سال گذشته در دستور کار قرار داد که البته قبل از بررسی آن ضروري است به عملکرد ضعیف شرکت 

سوخت در اجراي طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 93 تا 99 پرداخته شود .   سازي مصرف 

مصرف گاز مسئولیت اجراي طرح افزایش کارآیی بهینه سازي  در واقع سوال اساسی این است که چرا طی 6 سالی (93 99) که شرکت 

سوخت در کشور است بهینه سازي مصرف  موتورخانه ها را برعهده داشت هیچ پیشرفتی در کار حاصل نشد؟ آیا این شرکت که متولی اصلی 

در دولت هاي یازدهم و دوازدهم در خواب زمستانی به سر برده است؟ در ادامه گزارش هاي پرونده «بحران گاز» به این سواالت پاسخ داده خواهد

شد . انتهاي پیام/
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درآمد 20 میلیارد دالري شرکت هاي پتروشیمی در سال 1400

 

خانه ملت : رئیس کمیسیون انرژي مجلس با بیان اینکه محصوالت پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین مالی و ارزآوري کشور محسوب می شوند ،

گفت : در بودجه1401 به موضوع سرمایه گذاري براي ایجاد زیرساخت ها و تامین خوراك براي واحدهاي پتروشیمی توجه شده است .

 

رئیس کمیسیون انرژي مجلس مطرح کرد درآمد 20 میلیارد دالري شرکت هاي پتروشیمی در سال 1400 خانه ملت : رئیس کمیسیون انرژي

مجلس با بیان اینکه محصوالت پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین مالی و ارزآوري کشور محسوب می شوند ، گفت : در بودجه1401 به موضوع

سرمایه گذاري براي ایجاد زیرساخت ها و تامین خوراك براي واحدهاي پتروشیمی توجه شده است .  

فریدون حسنوند درباره وضعیت صنایع پتروشیمی در کشور ، گفت : به یقین پتروشیمی ها نقش بسیار مهمی در ارزآوري براي کشور دارند ، چراکه

امروز صادرات محصوالت پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین مالی و ارز کشور محسوب می شوند ، ضمن آنکه ذخایر نفت و گاز در کشور فرصت

توسعه صنایع پتروشیمی را به ما می دهد لذا می توان با تامین خوراك این صنایع ضمن ایجاد اشتغال ، ارزآوري نیز کرد .  

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شوراي اسالمی با بیان اینکه تاکنون بیش از 20 میلیارد دالر درآمد شرکت هاي پتروشیمی در سال1400 بوده

است ، افزود : برآوردها از این درآمد در سال1404 حدود 37 میلیارد دالر است و در سال1406 درآمد ما از پتروشیمی ها می تواند به 50 میلیارد دالر

ارتقا یابد ، درواقع پتروشیمی ها می توانند معادل تمامی تولید در حوزه و نفت و گاز براي کشور ارزآوري داشته باشند ، ضمن آنکه اشتغال فراوان و

تامین محصوالت موردنیاز داخلی را نیز به همراه دارد .  

مصرف گاز یک ناترازي وي با بیان اینکه توسعه مجتمع هاي پتروشیمی باید با نگاه به آینده صورت بگیرد ، ادامه داد : اگرچه در حوزه تولید و 

وجود دارد ، اما این ناترازي را با کاهش مصرف و واردات جبران کرده ایم ، البته در تامین خوراك پتروشیمی ها مشکالتی وجود دارد ، به همین

دلیل در بودجه1401 به موضوع سرمایه گذاري براي ایجاد زیرساخت ها و تامین خوراك براي واحدهاي پتروشیمی توجه شده است که به معناي

تقویت زیرساخت هاي گازي در استان هاي گازخیز مانند خوزستان ، بوشهر ، فارس و خراسان با هماهنگی خود واحدهاي پتروشیمی است تا بتوان

خوراك موردنیاز پتروشیمی ها را تامین کنیم . این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : اشتغال پتروشیمی

خوراك سرمایه گذاري کمیسیون انرژي
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