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مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 11 تا 17 بهمن ماه 1400
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1400/11/17 - 1400/11/11فهرست اخبار

مصرف گاز در بخش خانگی 4 700 میلیون متر مکعب پیک  08:00 تابناك

9 افزایش نقش آفرینی ایران و روسیه در بازارهاي نفت و گاز جهان 13:59 ایرنا

11 بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان در ایران ! شرق

بنزین به 120 میلیون لیتر د... / احتمال افزایش مصرف  بنزین 14 روند سالیانه تولید و مصرف  11:48 فارس نیوز

16 قطر به تنهایی قادر به تامین گاز اروپا نیست 10:20 تسنیم

17 سبد خالی انرژي ایران از باد و خورشید خراسان

19 هزینه گاز و گرمایش در آلمان 2 برابر شد 20:53 مشرق

انرژي خورشیدي در خاورمیانه 20 خیز یزد براي تبدیل به قطب تولید  20:15 ایسنا

21 تشکیل سبد انرژي ، راهکار افزایش امنیت انرژي 19:20 واحد مرکزي خبر

22 رونمایی از پلتفرم مدیریت هوشمند کنتورهاي گاز براي جلوگیري از هدررفت انرژي 19:18 ایسنا

23 طرح جدید تولید انرژي پاك در تایلند با پروژه هیبریدي خورشیدي شناور 16:25 ایمنا

بهینه سازي بیش از 59 درصد موتورخانه هاي سطح استان ایالم 24 اصالح و  10:21 فارس نیوز

حامل هاي انرژي به نفع مردم است؟ 25 نظام تعرفه گذاري پلکانی  08:17 پانا نیوز

26 سهم انرژي تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا رو به افزایش است 16:54 ایرنا

28 ذخایر گاز اروپا به پایین ترین حد خود رسید 16:26 تسنیم

گازهاي گلخانه اي 29 طرح جدید فنالند براي محاسبه انتشار  15:30 ایمنا

30 تنش با روسیه قیمت انرژي در آلمان را افزایش داد/ برلین به دنبال جایگزین براي گاز ... 14:39 تسنیم

/ ظرفیت ذخیره سازي ایران یک دهم ر... مصرف گاز 32 ذخیره سازي راهکار مغفول مواجهه با اوج  17:05 نفتی ها

33 بحران گاز 18| جزئیات طرح نوسازي یک میلیون بخاري فرسوده در کشور/ پیشرفت یک درصدي ... 14:58 فارس نیوز

35 تقاضاي گاز اروپا کاهش می یابد 14:18 اتحادیه طال

36 تاثیرات گرمایش زمین به از بین رفتن گونه هاي جانوري 13:49 ایسنا

سوخت 37 نارضایتی مردم فرانسه از افزایش قیمت  09:47 واحد مرکزي خبر

بهینه سازي مصرف سوخت
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مصرف گاز در بخش خانگی 700 میلیون متر مکعب پیک 

مصرف گاز خانگی به 700 میلیون متر مکعب رسید وزیر نفت گفت : در اواخر دي و اوایل بهمن پیک 

به گزارش «تابناك» به نقل از خبرگزاري صدا و سیما ، جواد اوجی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود : این در حالی است که خروجی

پاالیشگاه ها 845 میلیون متر مکعب بود و موجب شد در بخش عرضه افت فشار ایجاد نشود وي گفت : بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تولید

روزانه گاز شیرین و خروجی پاالیشگاه ها باید به یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب می رسید ، اما بدلیل سرمایه گذاري نکردن در سال هاي

گذشته در بخش گاز اکنون خروجی پاالیشگاه ها حدود 840 میلیون متر مکعب است او با بیان اینکه ساالنه روند افزایش 10 تا 12 درصدي

مصرف گاز در بخش خانگی ، صنعتی و نیروگاهی را داریم ادامه داد : پیش بینی می کردیم در پیک مصرف امسال حدود 200 تا 250 میلیون متر

مکعب کمبود گاز داشته باشیم 

سوخت نیروگاه ها در مخازن آن ها در مقایسه با سال گذشته 20 تا 25 درصد کمتر وي افزود : در ابتداي کار دولت سیزدهم وضع سطح ذخایر 

سوخت رسان تالش فراوانی را براي سوخت زمستانی را بر عهده گرفتم و با افزایش 30 درصدي کرایه تانکر هاي  بود بنابراین فرماندهی تامین 

سوخت نیروگاه ها انجام دادیم . اوجی گفت : اولویت ما در بخش گاز تامین مصرف خانگی است و به این دلیل براي مصرف پرکردن مخازن 

سوخت مایع براي آن ها رفتیم وي ادامه داد : در ابتداي دولت سیزدهم 87 میلیون بشکه میعانات گازي روي آب ذخیره نیروگاه ها به سمت تامین 

کرده بودیم بنابراین با افزایش تولید گاز در پیک مصرف ، پیک تولید میعانات گازي نیز اتفاق می افتاد و هر ماه دو سه کشتی به ذخیره میعانات

گازي روي آب اضافه می شد که مشکل ایجاد می کرد وزیر نفت گفت : براي حل این مشکل ، سطح مصرف میعانات گازي پتروشیمی ها و

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را افزایش دادیم و صادرات میعانات گازي نسبت به گذشته و سال قبل دو تا سه برابر افزایش و تاکنون 15 تا 20

میلیون متر مکعب از میزان ذخایر میعانات گازي در روي اب کاهش یافته است وي با بیان این که روزانه 840 تا 860 هزار بشکه میعانات گازي

مصرف گاز خانگی با تعمیر اساسی بخش هاي تولید گاز و شبکه هاي انتقال و افزایش نرخ گاز تولید می شود افزود : براي تامین پیک میزان 

براي مشترکان پرمصرف توانستیم مسئله پیک مصرف را حل کنیم 

مصرف گاز براي مصرف گاز افزایش قیمت نداشتیم ، اما با مصوبه دولت  اوجی تصریح کرد : از سال 94 تا اوایل آذر امسال براي مشترکان پر

مصرف گاز را شامل می شوند افزایش قیمت نداشتیم ، اما براي 25 درصد مشترکان مشترکان سه پله نخست که 75 درصد مشترکان و 50 درصد 

مصرف گاز در این بخش را دارند بهاي گاز را افزایش دادیم .   در بخش خانگی که 50 درصد 

مصرف گاز 12 پله داریم که از پله چهارم به بعد به ازاي هر پله 40 درصد قیمت گاز را براي مشترکان پرمصرف وزیر نفت افزود : در محاسبه 

مصرف گاز کاهش یافت که همانند تولید یک فاز پارس جنوبی است و توانستیم حجمی افزایش دادیم و از این محل روزانه 25 میلیون مترمکعب 

مصرف گاز را کاهش دهیم البته در آمد شرکت گاز نیز روند خوبی داشته است . وي ادامه داد : با سوآپ گاز از از سرمایه گذاري براي جبران 

ترکمنستان به جمهوري آذربایجان نیز در استان هاي شمالی به ویژه استان گلستان گازي رسانی پایدار شد او گفت : از دي سال 95 سوآپ گاز از

ترکمنستان متوقف شد ،
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اما با دیپلماسی قوي دولت سیزدهم و نگاه به همسایه ها موضوع سوآپ گاز در سفر رئیس جمهور به عشق آباد اجرایی شد و ساالنه یک و نیم تا دو

و نیم میلیارد مترمکعب از ترکمنستان به جمهوري آذربایجان تبادل گازي انجام می دهیم این قرارداد از 10 دي امسال اجرا شد وي افزود : قیمت

سوخت اتفاق نیافتاد و هر جا سوخت مایع به صنایع عمده را به قیمت گاز با آن ها محاسبه کردیم و زمستان امسال در هیچ بخشی کمبود 

سوخت نیروگاه سوخت مایع جبران کردیم وزیر نفت گفت : سال گذشته در دي و بهمن ماه خاموشی هاي بسیاري بدلیل قطع  کمبودي بود با 

سوخت مایع را در زمان مناسب و افزایش 20 درصدي در مقایسه با سال گذشته افزایش ها اتفاق افتاد ، اما امسال براي صنایع عمده و نیروگاه ها 

سوخت مایع جبران کردیم  سوخت گاز داشتیم پیش از قطع آن با  داریم وي افزود : هر جا کاهش 

سوخت مایع را با قیمت گاز براي آن ها تامین کردیم و گاز بیشتر صنایع فوالد را سوخت مایع بکار خود ادامه داد و  اوجی گفت : بخش سیمان با 

سوخت مایع دادیم .   که بخش احیاء بود قطع نکردیم ، اما بخش هاي دیگر این صنعت را 

سوخت مایع براي آن ها تامین کردیم ، اما پتروشیمی هایی که متانول تولید می کنند خوراك آن سوخت پتروشیمی ها نیز  وي ادامه داد : درباره 

ها تا حدودي کاهش یافت و دچار آسیب شدند که اگر تعمیرات اساسی را در این مدت انجام دهند آن ها را بستانکار شرکت گاز خواهیم کرد و زیان

آن ها محاسبه و خسارت شان پرداخت می شود . وزیر نفت با بیان اینکه باید در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاري کنیم افزود : از ابتداي دولت

سیزدهیم اولویت نخست ما توسعه میادین نفت و گاز است وي گفت : بدلیل سرمایه گذاري نکردن در میادین افت فشار اتفاق افتاده است و

پاالیشگاه هاي گازي زیر ظرفیت کار می کنند او ادامه داد : نیاز داریم که در میادین سرمایه گذاري شود و براي افزایش فشار و حفظ تولید و کشف

میادین جدید برنامه ریزي کرده ایم وي افزود : براي جلوگیري از کاهش ساالنه 50 تا 70 میلیون مترمکعب تولید گاز در سال هاي آینده پیش بینی

بهینه سازي باالدست و صنایع پایین دست نفت و گاز سرمایه گذاري شود اوجی گفت کرده ایم در مدت هشت سال باید 80 میلیارد دالر در بخش 

: نیاز داریم چاه ها و تاسیسات جدید حفاري و ایجاد شود وي ادامه داد : براي سرمایه گذاري در میادین مشترك ، مستقل و میادین نفتی با هدف

حفظ و افزایش تولید تالش می کنیم وزیر نفت گفت : در این جهت با ایجاد کنسرسیوم هلدینگ ها و بانک هاي بزرگ و استفاده از منابع بانکی ،

اوراق مشارکت ، اختصاص سهم چهارده و نیم درصد از محل فروش نفت و گاز ، نگاه به سرمایه گذاري خارجی ، توسعه و کشف میادین جدید نفت

و گاز را پیگیري می کنیم اوجی افزود : بیشتر سرمایه گذاري ها در بخش نفت و گاز به ویژه در بخش پتروشیمی و پاالیشگاهی سرمایه گذاري

خارجی و فایناس بوده است وي گفت : آماده ایم یک میدان را از ابتدا تا انتها براي توسعه تحویل هلدینگ بدهیم و گازي که حاصل می شود براي

مصارف خودشان باشد اوجی ادامه داد : براي جذب و تشویق سرمایه گذاران قرارداد ها را تغییر داده و در آن ها تنوع ایجاد کرده ایم وي افزود : تا

کنون براي هفت ، هشت میدان گازي قرارداد امضاء شده است و سرمایه گذاران از محل توسعه میادین سهم خواهند داشت اوجی گفت : در هشت

سال آینده 15 تا 20 میلیارد دالر از منابع نفت و گاز براي توسعه میادین اختصاص می دهیم و در حدود همین رقم را نیز سرمایه گذاران چینی در

قالب توافق 25 ساله ، بانک ها و هلدینگ ها سرمایه گذاري می کن
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ند که از منافع میادین سهم خواهند داشت تالش می کنیم با روس ها نیز مانند چینی ها در این زمینه قراردادي داشته باشیم وزیر نفت افزود : امروز

مهمترین اولویت ما در بخش صنعت نفت و گاز سرمایه گذاري است که اگر انجام نشود ممکن است در سال هاي آینده وارد کننده این محصوالت

بهینه سازي مصرف بسیار مهم است گفت : براي این کار تعرفه مشترکان پرمصرف را افزایش داده ایم اوجی ادامه داد : باشیم وي با بیان اینکه 

بهینه سازي مجتمع هاي خانگی نیز که موتورخانه دارند می تواند با عقد قرارداد با شرکت ملی گاز سیستم موتورخانه خود را به صورت رایگان 

کنند و تا کنون بیش از 200 هزار موتورخانه ثبت نامه کرده اند اوجی افزود : همچنین برنامه ریزي کرده ایم در پایان 1404 یک میلیون و 402 هزار

دستگاه خودرو عمومی شامل وانت بار و تاکسی گازسوز شود و در این زمینه با هفت ، هشت پیمانکار قوي از جمله خودرو ساز قرارداد بسته شده و

310 کارگاه براي گازسوز کردن این خودرو ها فعال شده اند وي گفت : مالکان وانت بار ها و تاکسی ها می توانند براي گازسوز کردن خودروهایشان

در پایگاه اینترنتی شرکت پاالیش پخش نام نویسی کنند تا خودروي آن ها رایگان گازسوز شود وزیر نفت ادامه داد : هزینه گازسوز کردن این خودرو

ها 10 تا 11 میلیون تومان برآورد می شود که براي صاحبان این خودرو ها رایگان است وي افزود : براي بهینه کردن موتورخانه ها نیز هر تعداد از

خانوار ها نام نویسی کنند به صورت رایگان کار را انجام می دهیم وزیر نفت ادامه داد : براي مشترکان پرمصرف در گام نخست افزایش 40 درصدي

هر پله در مقایسه با پله بعدي انجام شد ، اما در گام هاي بعد به سمت محاسبه قیمت هاي واقعی گاز براي آن ها خواهیم رفت البته تاب آوري

سوخت در جامعه را نیز در نظر می گیریم اوجی افزود : در اروپا قیمت هر متر مکعب گاز اکنون به یک دالر و 33 سنت با توجه به کاهش ذخایر 

این قاره رسیده است وي گفت : پرمصرف هاي گاز که در سال گذشته براي هر متر مکعب 400 تومان پرداخت می کردند امروز باید دو هزار تومان

پرداخت کنند وزیر نفت افزود : افزایش قیمت براي مشترکان پرمصرف است و پله یک ، دو و سه افزایش قیمت ندارند و بهاي گاز خانواده هاي

تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که الگوي مصرف را رعایت کنند افزایش نمی یابد اجراي 110 درصدي تعهدات وزارت نفت وزیر نفت گفت :

وزارت نفت تا کنون بیش از 110 درصد از تعهد خود در تبصره 14 قانون بودجه را اجرایی کرده است 

جواد اوجی در ادامه برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه شاید این موضوع بی سابقه بوده است افزود : تعهد ما در 10 ماهه حدود 260 هزار میلیارد

بنزین ، گوگرد ، ال تومان بوده است ، اما حدود 282 هزار میلیارد تومان را براساس این تبصره واریز کرده ایم که حاصل فروش گاز ، نفت گاز ، 

پی جی و میعانات در بخش داخلی و صادرات فرآورده ها بوده است . او ادامه داد : به سقف تعهدمان در بودجه سال 1400 در حوزه نفت و میعانات

گازي و خالص گاز صادراتی نیز عمل کرده ایم 

اوجی با اشاره به برنامه هاي وزارت نفت براي مهار و بهره برداري از گاز هاي همراه نفت گفت : در این زمینه و در این هفته یا هفته آینده قرارداد

هاي خوبی را با برخی شرکت هاي توانمند داخلی خواهیم بست که حاضر هستند در این زمینه سرمایه گذاري کنند و گاز «متان» یا طبیعی را به

شبکه برگردانند و بقیه گاز ها و میعانات را براي خوراك پتروشیمی ها استفاده کنند . وزیر نفت افزود : قرارداد جدید ما بیش از 20 تا 25 میلیون متر

مکعب گاز مشعل ها است که بیشتر آن از میدان هاي غرب کارون و گاز هاي مناطق نفت خیز است او اضافه کرد : هفت یا هشت پیمانکار هستند

که در این زمینه و در سرمایه گذاري توانمند هستند و با آن ها قرارداد بسته می شود و سود خوبی هم براي سرمایه گذاران دارد اوجی درباره افزایش

درآمد هاي نفتی در دولت سیزدهم نیز گفت : با راهکار هاي مختلف و استفاده از همه ظرفیت ها فروش نفت و میعانات نفتی و گاز صادراتی و

محصوالت پتروشیمی روند رو به رشدي را داشت وزیر نفت افزود : از هر ظرفیتی در این حوزه استفاده کردیم و با دیپلماسی انرژي با همه کشور

هاي مدنظر و شرکت هاي بزرگ فعال ارتباط گرفتیم و در نتیجه ، فروش نفت ما از نظر حجمی و وزنی نسبت به قبل افزایش چشمگیري داشته

است او با بیان اینکه مطالبات را به صورت ارزي دریافت می کنیم اضافه کرد : افزایش قیمت نفت و میعانات گازي هم در این مدت ، خیلی کمک

کرد و به همین علت ،
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منابع درآمدي و وصول مطالبات ما از نظر حجمی و صادرات و وصول درآمد ها نسبت به پارسال افزایش قابل توجه و چشمگیري داشته است اوجی

در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از این وصول در آمد ، دریافت کاالست یا خدمات فنی و مهندسی و یا دریافت ارز است؟ گفت : بخش عمده

درآمد حاصل از فروش نفت ، وصول مطالبات است که آن را نقدي و به صورت ارز دریافت می کنیم و بخش جزیی از آن هم به تهاتر با کاال ،

اختصاص داده شده است وزیر نفت افزود : در حال آغاز تهاتر بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت با مشارکت در پروژه ها هستیم و در شوراي

عالی هماهنگی اقتصادي ، جلسات مختلفی را داریم و راهکار هاي گوناگونی را براي تهاتر با کاال و فروش نفت و تهاتر با مشارکت در پروژه ها

مطرح است اوجی تاکید کرد : در این چند ماه ، بیشتر فروش ما و وصول مطالباتمان به صورت ارزي و نقدي بوده که به وضعیت ارزي کشور کمک

کرده است وزیر نفت با بیان اینکه در بخش فروش محصوالت پتروشیمی تا پایان دي بیش از 10 میلیارد دالر به سامانه «نیما» تزریق شد ، گفت :

حوزه فروش نفت و میعانات براي تامین کاال هاي اساسی و رفع نیاز هاي ارزي واحد هاي صنعتی و واریز به سامانه نیما و ذخایر بانک مرکزي ،

نقش خیلی خوبی را داشته است 

او با اشاره به اینکه هیچ فرماندهی در شرایط جنگ اقتصادي برنامه هاي خود را علنی نمی کند ، افزود : به لطف پروردگار با همت همکاران در

حوزه صنعت نفت و گاز کشور و با حمایت هاي دولت به ویژه رئیس جمهور و دیگر سران قوا ، رقم هاي خیلی خوبی در صادرات و وصول مطالبات

اتفاق افتاده که توان و قدرت چانه زنی دوستانمان را در وین افزایش داده است .  

حدود 70 درصد تجهیزات این صنعت در داخل تأمین می شود وزیر نفت با بیان اینکه کارزار فشار حداکثري آمریکا علیه ایران شکست خورده است

گفت : در حوزه نفت و گاز برنامه هاي بسیار خوبی در دست اقدام داریم جواد اوجی در ادامه برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با بیان این که گاز

ترش و شیرین بالغ بر یک میلیارد مترمکعب است ، افزود : ساالنه 840 میلیون مترمکعب گاز ، خروجی پاالیشگاه هاست و ظرفیت تولید نفت هم

حدود چهار میلیون بشکه و ظرفیت فروش هم دو میلیون و 500 هزار بشکه نفت است . او ادامه داد : توسعه میدان هاي نفتی در خشکی و دریا و در

بخش پایین دست پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها توسط نیرو هاي متخصص داخلی این صنعت در حال انجام است اوجی اضافه کرد : بیش از 65 تا

70 درصد نیاز هاي صنعتمان در تجهیزات و ادوات مورد نیاز این صنعت به کوشش فعاالن این حوزه و صنعتگران و سازندگان داخلی در حال تأمین

است وي با بیان این که با بسیاري از شرکت هاي دانش بنیان و سازندگان توانمند داخلی تجهیزات کلیدي این صنعت قرارداد بستیم افزود : عزم

این دولت و وزارت نفت در این است که در پایان این چهار سال ، حداکثر کاال هاي مورد نیاز این صنعت در داخل تأمین شود وزیر نفت گفت : با

جهاد دانشگاهی در برنامه سه ماهه فشرده نیاز هایی که در بخش باال و پایین دست در حوزه صنعت نفت و گاز داشتیم شش تا هفت قرارداد را امضا

کردیم اوجی افزود : در بحث شرکت هاي دانش بنیان هم حدود یک هفته تا 10 روز است که فراخوان دادیم و نیازهایمان را در حوزه صنعت نفت و

گاز مطرح کردیم او اضافه کرد : در حوزه چاه هاي کم بازده بالغ بر شش تا هفت هزار حلقه چاه نفتی و گازي داریم که به مرور زمان افت فشار و

افت تولید پیدا کردند اوجی ادامه داد : 740 تا 750 چاه را شناسایی کردیم و فراخوان دادیم و شرکت هاي دانش بنیان حاضرند با روش هاي روز دنیا

در این چاه ها افزایش تولید دهند وي اضافه کرد : اگر با روش هاي فناورانه و دانش بنیان ، افزایش تولید در چاه اتفاق بیفتد در قرارداد جدید ، این

بهینه سازي مشعل هاي گازسوز و ساخت شرکت هاي دانش بنیان طی سه تا پنج سال سهم خواهند داشت وزیر نفت با بیان این که در بحث 

کاال فراخوان دادیم و استقبال خوبی شد گفت : بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 حدود 12 هزار میلیارد تومان وام کم بهره خواهیم داد

اوجی با اشاره به این که بسیاري از روش هاي تولید نفت و گاز ما به روش سنتی 30 یا 40 سال پیش در حال انجام است ، افزود : با اجراي این

برنامه ها در صنعت نفت تحول اتفاق خواهد افتاد او با بیان این که پتروپاالیشگاه ها براي جلوگیري از خام فروشی است ،
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اضافه کرد : اگر امروز می توانستیم همه تولید نفتمان را در پاالیشگاه ها فراورش کنیم به راحتی همه فراورده هاي خود را می توانستیم صادر کنیم 

اوجی با اشاره به این که متأسفانه این اتفاق در سال گذشته در کشور نیفتاد و به ظرفیت پاالیشی نفت کشور اضافه نشد گفت : در دو تا سه سال

بنزین خواهیم شد . وي افزود : بنزین و نفت گاز در کشور جزو کشور هاي وارد کننده فراورده هاي نفت گاز و  آینده با توجه به این روند مصرف 

بحث قانون پتروپاالیشگاه ها و استفاده از تنفس خوراك به طور جد در دولت سیزدهم در وزارت نفت پیگیري شد و حدود یک میلیون و 460 هزار

بشکه ، قرارداد بسته شده است وزیر نفت اضافه کرد : هشت قرارداد در حوزه نفت خام و چهار قرارداد در استفاده از خوراك میعانات گازي با

پیمانکاران بزرگ بسته شده است اوجی گفت : آیین نامه اصالحی این قانون هم در دولت مصوب شد که کمک بزرگی به سرمایه گذار می کند او

افزود : در حال رفع چالش سرمایه گذاران هستیم و دغدغه صندوق توسعه ملی را هم برطرف کردیم اوجی با اشاره به این که برنامه ریزي کردیم تا

سرمایه گذاران بزرگ را کنسرسیوم کنیم ، گفت : در پتروپاالیش براي هر 100 هزار بشکه به دو و نیم تا سه میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز است

وي افزود : در الیحه اي که به مجلس تقدیم کردیم ، ساخت پتروپاالیش 13 هزار بشکه اي را وزارت نفت تقبل کرد تا براي دیگر سرمایه گذاران؛

قوت قلب باشد 

وزیر نفت با بیان این که پیش بینی می کنم در یک تا دو سال آینده حدود 200 هزار بشکه به مرحله بهره برداري برسد ، اضافه کرد : ان شاء اهللا در

مدت چهار تا شش سال آینده ظرفیت یک میلیون و 460 هزار بشکه اي را که قرارداد بسته ایم و استفاده از روش تنفس خوراك است به بهره

برداري برسد و در چند سال آینده به ظرفیت مناسبی برسیم . اوجی گفت : دولت در قالب یک الیحه ، پتروپاالیشگاهی با ظرفیت 300 هزار بشکه

اي را به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مجلس ارائه می کند که امیدواریم با تأیید نمایندگان ، اتفاق خوبی رقم بخورد و سرمایه گذار

خصوصی هم ببیند که دولت در این باره عزم جدي دارد او در بخش دیگري از سخنان خود با تشکر از زحمات کارکنان شرکت هاي زیرمجموعه

سوخت پیش آمد رفع کردند آن ها سربازان وزارت نفت افزود : آن ها پاي کار بودند و مشکالت مختلف ازجمله مشکالتی را که در موضوع کارت 

جهاد اقتصادي و در خط مقدم جنگ اقتصادي هستند 

وي درباره ساماندهی نیرو هاي انسانی وزارت نفت گفت : در این زمینه در پنج تا شش ماه گذشته اقدامات خوبی انجام شده است و میزان حقوق و

وضعیت معیشت نیرو هاي قرارداد مدت موقت که بیش از 32 تا 33 هزار نفر بودند بهبود پیدا کرد و تقریبًا به قرارداد مدت معین نزدیک شده اند و

در حال ارزیابی تبدیل آنان به قرارداد مدت معین هستیم . وزیر نفت افزود : بیش از 26 تا 27 هزار نیروي ایثارگر در حوزه هاي وزارت نفت است و

همه این عزیزان استخدام رسمی می شوند اوجی اضافه کرد : به دانشگاه رفته ها هم فرصت دیگري دادیم که آزمون برگزار شود و بقیه نیرو ها را

هم برنامه ریزي خواهیم کرد تا جذب صنعت نفت شوند او در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتصابات در حوزه وزارت نفت و حواشی آن و همچنین

در خصوص پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت : پاسخ این نامه را دادیم و مستنداتی که مد نظر بود ارائه شد و باز هم اگر

ابهامی داشته باشند برطرف می کنیم 

اوجی در پاسخ به پرسش دیگري درباره سفر به روسیه و این که آیا قرارداد یا تفاهمنامه اي امضا شده است یا خیر؟ گفت : بله در این حوزه از قبل

هم نقشه راه خوبی را با طرف روسیه داشتیم و بنده به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادي و وزیر انرژي روسیه نقشه راه جامعی را در حوزه صنعت

نفت و گاز در همه بخش هاي باال و پایین دستی مورد نیاز ما و بحث سرمایه گذاري و انتقال فناوري ترسیم کردیم . وي افزود : بحث ساخت داخل

را هم داشتیم و با طرف روسی تفاهمنامه خیلی خوبی انجام
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افزایش نقش آفرینی ایران و روسیه در بازارهاي نفت و گاز جهان

 

تهران ایرنا امضاي تفاهم نامه هاي همکاري بین ایران و روسیه در صنعت نفت و گاز که همزمان با سفر رئیس جمهوري اسالمی ایران به مسکو انجام

شد ، می تواند عالوه بر افزایش ظرفیت تولید ایران ، امکان حضور فعال تر در بازاهاي صادراتی جهان را براي 2 کشور به دنبال داشته باشد .

به گزارش روز شنبه ایرنا ، سفر آیت اهللا ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوري اسالمی ایران به روسیه اگرچه ابعاد سیاسی ، اقتصادي و تجاري فراوانی به

همراه داشته است اما شاید مهمترین بعد آن را باید در افزایش همکاري 2 کشور در زمینه انرژي دانست اهمیت موضوع انرژي در این سفر آن چنان

زیاد بود که وزیر نفت روز قبل از سفر رئیس جمهوري راهی مسکو شد تا رایزنی هاي خود را با شرکت هاي فعال در این زمینه آغاز کند همچنین به

دلیل اولویت انرژي در همکاري هاي ایران و روسیه ، «جواد اوجی» وزیر نفت ایران به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترك اقتصادي ایران و

روسیه انتخاب شد اوجی درباره دیدار با شرکت هاي روسی فعال در زمینه نفت و گاز ، گفت : در 2 ماه گذشته با شرکت هاي توانمند روسی ،

مذاکرات متعددي انجام شد که در جلسات این سفر برخی از آن مذاکرات به توافق هاي بسیار مهمی منجر شد بعضی از تفاهم نامه هایی که در این

سفر امضا شد ، به طور قطع می تواند تاثیر بسزایی در صنعت نفت داشته باشد زیرا ایران و روسیه در عرصه انرژي در جهان بازیگران قوي هستند و

با ظرفیت هایی که در صنعت نفت داریم و توانمندي شرکت هاي روسی ، این همکاري با مشارکت فعال تأثیر گسترده اي براي کشور دارد وي

درباره مذاکرات براي سوآپ گاز روسیه از خاك ایران توضیح داد و گفت : در سفر اخیر ، بحث سوآپ گازي روسیه از خاك ایران مطرح شد در ماه

هاي اخیر سوآپ گازي از ترکمنستان به جمهوري آذربایجان از خاك ایران محقق شد که همین پیشنهاد به طرف روس براي سوآپ گاز این کشور

از آذربایجان به جنوب ایران به منظور صادرات مطرح شد که می توان این گاز را در قالب ال ان جی به هر نقطه اي در جهان صادر کرد اما چرا

همکاري در صنعت نفت و گاز می تواند مهمترین حلقه اتصال اقتصاد 2 کشور ایران و روسیه به شمار رود و این در حالی است که 2 کشور در

بسیاري از زمینه ها رقیب هم در بازارهاي جهانی هستند؟ ایران و روسیه به عنوان بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز جهان هستند این دو کشور در

مصرف گاز دنیا در آسیا و اروپا ممکن است رقابت را به مجموع حدود 35 درصد از ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارند و نزدیکی آنها به بازارهاي 

دنبال داشته باشد با این حال استفاده از فرصت ها براي افزایش همکاري می تواند زمینه تعامل در صنعت نفت و گاز را بین دو کشور هموار کند 

روسیه با توجه به پیشرفت هایی که در بخش گاز اعم از اجراي پروژه هاي بزرگ به ویژه در آب هاي عمیق و فناوري حفاري و تامین مالی پروژه

ها دارد ، می تواند با انتقال این تجربه ها به تسهیل و اجراي پروژه هایی از قبیل توسعه میدان هاي گازي ، کارخانه هاي ال ان جی و احداث خط

لوله در آب هاي عمیق به ایران کمک کند . با این حال روسیه و ایران به دنبال افزایش صادرات گاز خود هستند در این میان برخی مدعی شده اند

که روسیه مانع صادرات گاز ایران به اروپا است با توجه به این موضوع برخی معتقدند ضرورتی ندارد گاز ایران به روسیه برود ، اما برخی دیگر

صادرات گاز به اروپا را از نظر سیاسی و اقتصادي راهبردي می دانند ایران و روسیه به نوعی رقیب هم در تجارت گاز محسوب می شوند روسیه ابزار

صادرات گاز به اروپا را دارد و این کشور می تواند با قیمت هایی به شدت اقتصادي گاز خود را تولید کرده و به اروپا برساند 

بنابراین زمانی که ایران می خواهد وارد بازار اروپا شود ، قیمت ، مساله مهمی است که آیا ایران توان رقابت با قیمت روسیه را دارد و آیا انعطاف

پذیري در پیشنهادهاي قیمتی از سوي ایران وجود دارد؟ در هر حال روسیه از ایران به اروپا نزدیک تر است و زیرساخت هاي الزم براي حضور در

این بازار را نیز ایجاد کرده و توسعه داده است و پیشینه حضور در این منطقه را دارد و قطعا روسیه نمی خواهد که رقیبی در بازار گاز اروپا داشته باشد

.
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ایرنا

1400/11/16
13:59

با وجود آنکه ایران در تالش است تا بازارهاي صادراتی گاز خود را گسترش دهد ، اما مصرف باالي گاز در کشور و به ویژه در فصل سرما ، برنامه

هاي صادراتی ایران براي گاز را دچار اختالل خواهد کرد همه گاز تولیدي و حتی بیشتر از آن در کشور مصرف می شود ایران از نظر ذخایر گازي

مشکلی ندارد و ظرفیت آن وجود دارد ، اما باید آن را بالفعل کرد که آن هم نیازمند سرمایه گذاري و جذب منابع مالی و انسانی است روسیه بزرگ

ترین ذخایر گازي جهان را دارد همچنین روسیه روزانه در حدود 10 تا 12 میلیون بشکه نفت تولید می کند و جزو غول هاي نفتی و گازي دنیاست و

در عرصه بین الملل سرمایه گذاري می کند ایران می تواند از این فرصت استفاده کرده و با توسعه همکاري ها با روسیه عالوه بر افزایش ظرفیت

تولید نفت و گاز خود ، منابع هیدروکربوري خود را به بازارهاي صادراتی برساند در این سفر راه هاي گسترش مناسبات اقتصادي ، رفع موانع بانکی ،

گمرکی و زیرساختی ، تقویت همکاري تهران و مسکو در حوزه نفت و انرژي و سرمایه گذاري مشترك در طرح هاي زیربنایی انرژي مورد بررسی

قرار گرفت همچنین نقشه جامع و کامل همکاري با روسیه که از سوي ایران در بخش باالدست (توسعه میدان هاي نفت و گاز) ، بخش پایین دست

(توسعه پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی) همچنین انتقال تجهیزات و فناوري راهبردي صنعت نفت تدوین شده بود ، مورد تأکید قرار گرفت از سوي

دیگر ، ایران با توجه به زیرساخت هاي موجود آمادگی خود را براي تجارت و سوآپ گاز از روسیه به ایران و دیگر کشورهاي همسایه اعالم کرد ،

همچنین پیشنهادهایی در زمینه تبدیل گاز به ال ان جی و صادرات در قالب آن ارائه شد مقرر شد از توان شرکت هاي روسی در ساخت تجهیزات و

انتقال فناوري استفاده شود ، همچنین پیشنهاد شد شرکت هاي دو کشور با تاسیس کارخانه مشترك در ایران و تولید تجهیزات ، افزون بر استفاده در

ایران ، آن را صادر کنند سرانجام چند سند مهم با روس ها براي توسعه میدان هاي نفت و گاز ، پتروپاالیشگاه و انتقال فناوري امضا شد که وزیر

نفت معتقد است مردم آثار این توافق ها را به زودي خواهند دید
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بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان در ایران !

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان در ایران ! سیدجمال هادیان طبائی زواره در خبرها آمده بود یکی از بزرگ ترین نیروگاه هاي خورشیدي جهان در

عمان افتتاح شد

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان در ایران ! سیدجمال هادیان طبائی زواره در خبرها آمده بود یکی از بزرگ ترین نیروگاه هاي خورشیدي جهان

در عمان افتتاح شد هرچند این خبر ، ویژه و شگفت انگیز بود ، اما از آنجا که ما در سال هاي اخیر اخبار افتتاح و رونمایی از پروژه هاي بزرگ بین

المللی را در چند کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بارها شنیده ایم ، برایمان عادي شده است و تعجب نکردیم به عبارتی ، از بس افسوس خورده

ایم و آه کشیده ایم ، ِسر شده ایم و کمتر مثل گذشته ساکنان این حاشیه ها را تحقیر و تمسخر می کنیم؛ چون می دانیم ورق برگشته است و آنها

در مسیر پرسرعت پیشرفت و ما در همان جاده خاکی همیشگی ِلک و ِلک می کنیم و پیش می رویم 

بازارهاي بزرگ و پر رونق بین المللی ، قطارهاي پرسرعت ، کشتیرانی پیشرفته ، حمل ونقل هوشمند ، موفق ترین خطوط هوایی ، موزه هاي بزرگ

، آثار معماري شاخص ، عجیب ترین و بلندترین برج هاي جهان ، بزرگ ترین هتل هاي جهان ، بزرگ ترین مراکز تجاري و تبادالت پولی و بانکی

محیط زیست ، فناوري هاي تأمین آب شیرین ، رویدادهاي بین المللی فرهنگی و ترانزیت کاال و دیتا ، جزایر مصنوعی ، پروژه هاي سازگار با 

هنري و ورزشی و صدها پروژه بین المللی و اقتصادي که در امارات ، قطر ، عمان ، کویت و عربستان در حال بهره برداري یا تکمیل یا اجراست ،

شاهد این مدعاست .  

چگونه می شود ایران بزرگ ما با آن پیشینه تمدنی و فرهنگی ، با آن همه ذخایر انرژي و منابع طبیعی ، با آب و هواي چهارفصل و اقلیم متنوع ، با

جمعیت بیش از 80 میلیونی ، با آن همه صنایع کوچک و بزرگ ، با آن همه استعداد ، اندر خم یک کوچه باشد و آنگاه چند همسایه کوچک در

حاشیه جنوبی خلیج فارس و در یکی از بیابانی ترین و گرم ترین نقاط جهان که با فقدان آب ، اقلیم و منابع طبیعی نیز روبه رو هستند ، آرمان ها و

محیط ایده هایشان را تحقق بخشند ، مردمانشان در رفاه و آرامش باشند ، فرزندانشان با خیال راحت تحصیل ، تفریح و ازدواج کنند ، هواي 

زیست شان را داشته باشند ، گردشگران و سرمایه گذاران را از خوش آب و هواترین نقاط جهان به گرم ترین و بیابانی ترین نقاط بیاورند و هر روز

بر اندوخته و اعتبار مملکت کوچک جثه خود بیفزایند و در کوران خبرها و رفت و آمدهاي بین المللی قرار گیرند؟ ما گاهی به خیال آنکه دنیا در چند

دهه پیش متوقف شده است ، تصور می کنیم ملت عرب حاشیه خلیج فارس مشغول فروش نفت و ولخرجی و خوردن پول آن است و فردا که نفت

ته بکشد و تمام شود ، کالهشان پس معرکه ! زهی خیال باطل ! آنها سال هاست پول نفت را در فناوري ، فوتبال ، فلزات قیمتی ، بورس هاي

جهانی ، انرژي هاي نو ، بازار جهانی مسکن ، کشتیرانی و هواپیمایی بین المللی ، بانکداري ، گردشگري بین المللی و صنایع کوچک و بزرگ

سرمایه گذاري کرده اند و فردا اگر منابع نفت و گازشان ته بکشد و تمام شود ، آب از آب تکان نخواهد خورد . حقیقت تلخی است اما باید بپذیریم در

زمانی که ما با تعصب و تبختر به تاریخ باستان و هوش خودمان می بالیدیم و دیگران را تمسخر می کردیم ، آنها به عنوان برادران مسلمانمان پیش

رفتند و در مسابقه توسعه از ما خیلی جلو زدند بازارهاي جهانی را فتح کردند و ما ماندیم و انبوهی از مشکالت 

حاال با شعارهاي کهنه و کلیشه اي ، زانوي غم در بغل گرفته و نشسته ایم و کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته ایم ! کار به جایی رسیده است که

دیگر کسی باورمان ندارد؛ حتی خودمان خودمان را ! برگردیم به نیروگاه خورشیدي و اینکه چگونه همسایگان کوچک ما از منبع الیزال خدادادي

براي رسیدن به انرژي پاك تالش مثمرثمري کرده اند .
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بزرگ ترین نیروگاه هاي خورشیدي جهان اکنون حدود دو گیگاوات ظرفیت تولید نیرو دارند و در حال توسعه به سوي ظرفیت پنج گیگاوات هستند 

بیش از 15 نیروگاه یا پارك خورشیدي با ظرفیت باالي 500 مگاوات در جهان فعالیت می کنند که به ترتیب پنج نیروگاه در چین ، چهار نیروگاه در

امارات متحده عربی ، دو نیروگاه در هند ، دو نیروگاه در آمریکا ، یک نیروگاه در مکزیک ، یک نیروگاه در مراکش ، نیروگاه جدید الظهیره در عمان ،

نیروگاه در حال تکمیل سدیر در عربستان و البته صدها نیروگاه کوچک مقیاس با ظرفیت کمتر از 500 مگاوات در سراسر جهان است . در این میان

انرژي خورشیدي نسبت به وسعت ، از آِن امارات متحده عربی است که با چهار پارك بزرگ خورشیدي ، گوي سبقت را از بیشترین بهره وري از 

همه رقیبان ربوده است امارات متحده عربی نخستین پارك خورشیدي خود به نام «شمس یک» را در سال 2013 با ظرفیت 100 مگاوات بهره

برداري کرد؛ پس از آن «پارك خورشیدي نور ابوظبی» با ظرفیت هزارو 177 مگاوات در 2019 بهره برداري شد 

در همین زمان ، پروژه جسورانه و بلند مدت «پارك خورشیدي آل مکتوم» که از سال 2012 در پنج فاز کلید زده شده بود ، تا پایان فاز سوم در

2020 به ظرفیت هزارو 13 مگاوات رسید و وقتی در سال 2030 تمام فازهاي آن به پایان برسد ، با ظرفیت پنج هزار مگاوات ، بزرگ ترین پارك

خورشیدي جهان خواهد شد و در مجموع با سرمایه گذاري 13 . 6 میلیارد دالري نیروي برق بیش از 1 3 میلیون خانه را تأمین خواهد کرد و حجم

کربن تولید شده در این کشور را ساالنه 6 5 میلیون تن کاهش خواهد داد به همه اینها باید پارك خورشیدي الدفرا با دو هزار مگاوت را اضافه کرد

که تازه ترین نیروگاه خورشیدي امارات متحده عربی است یکی دیگر از نیروگاه هاي بزرگ برق خورشیدي جهان ، اخیرا بیخ گوش ما در الظهیره

عمان افتتاح شده است ظرفیت تولید برق این نیروگاه تا 500 مگاوات بر ساعت است و برق 50 هزار خانه را در این کشور تأمین می کند این نیروگاه

خورشیدي حدود 1 

5 میلیون پنل دو وجهی خورشیدي دارد و ظرف 13 ماه به بهره برداري رسیده است؛ درست عین ما که پروژه هایمان در زمان مقرر بدون تأخیر و

حاشیه تکمیل و بهره برداري می شود ! درحالی که استفاده از انرژي هاي پاك در سایر کشورهاي همسایه مثل ترکیه و عراق هم مورد توجه قرار

گرفته است اما این مهم در کشور ما لنگ لنگان جلو می رود . ایران از لحاظ برخورداري از منابع انرژي ، یکی از غنی ترین کشورهاي جهان است و

انرژي هاي تجدیدپذیر ازجمله انرژي بادي و خورشیدي دارد در کشور ما سوخت هاي فسیلی ، ظرفیت فراوانی در  عالوه بر وجود منابع گسترده 

تالش رسمی براي استفاده از انرژي هاي نو ، در اوایل دهه 80 شکل گرفت اما مثل همه طرح هاي دیگر در کوران زد و خوردهاي سیاسی و

تعویض پی در پی مدیران و تغییر و ادغام پی در پی ساختار و نام سازمان ، کار بزرگ و در خوري در سطح ملی انجام نشده است 

آیا این افول ، سکون و درماندگی غصه ندارد؟ ! درحالی که وزارت نیرو بر اساس قانون هواي پاك مکلف شده بود 30 درصد از نیاز برقی کشور را از

انرژي هاي تجدیدپذیر تأمین کند اما تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است و در حال حاضر کمتر از نیم درصد برق کشور با انرژي هاي پاك

تأمین می شود . حاال نگاه کنید به روزگار و سرگذشت بوروکراتیک و عریض و طویل سازمان هاي تو در تو و مدیران متعددي که هیچ کار

چشمگیري از پیش نبرده اند سازمان انرژي هاي نو ایران (سانا) ذیل وزارت نیرو از سال 1374 مسئولیت دستیابی به اطالعات و فناوري هاي روز

انرژي هاي تجدیدپذیر و همچنین خرید و فروش تضمینی برق حاصل از این انرژي ها و جلب مشارکت دنیا براي ظرفیت سنجی و استفاده از 

عمومی در این زمینه را بر عهده گرفت وزارت نیرو بر اساس قانون در سال 1375 سازمان بهره وري انرژي (سابا) را هم ایجاد کرد در سال 95 دو

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق (ساتبا) به سازمان انرژي هاي نو (سانا) و بهره وري انرژي ایران (سابا) ادغام شدند و سازمان 

صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل و وظایف و مسئولیت هاي حاکمیتی سانا و سابا را عهده دار شد 

حاال شما فقط نگاه کنید از حدود 30 سال پیش تا کنون ، چند سانا ، سابا و ساتبا و چند مدیرعامل ، ساختمان ، کارشناس و کارمند و چند جور قانون

، تبصره و آیین نامه مصوب دولت و مجلس آمده و رفته و «آفتابه لگن هفت دست و شام ناهار هیچی»؛
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و حاصلش چند نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدي کیلوواتی و تعدادي پنل هاي پراکنده بر بام خانه هاي شهري و روستایی است و دریغ از احداث

یک نیروگاه خورشیدي مگاواتی که پشتیبان کمبود انرژي کشور باشد . در ایران بر اساس میزان تابش خورشید و وزش باد ، دست کم ظرفیت تولید

60 هزار مگاوات احداث نیروگاه خورشیدي و 40 هزار مگاوات نیروگاه بادي وجود دارد با این همه ، در حال حاضر کمی بیش از 910 مگاوات از برق

کشور با نیروگاه هاي تجدیدپذیر (خورشید ، باد و سایر منابع) تأمین می شود 

هرچند راهبرد منطقی در حوزه تولید انرژي ، بهره مندي از همه منابع و روش هاي تولید انرژي است اما وقتی به ظرفیت هزار مگاواتی نیروگاه اتمی

بوشهر و هزینه شش تا هفت میلیارد دالري و 40 سال زمانی که براي احداث این نیروگاه صرف شده است ، بنگریم و این ظرفیت ، زمان و هزینه را

با بازدهی برق خورشیدي مقایسه کنیم ، آن وقت خواهیم فهمید که کجاي کاریم . بلندپروازانه است اما اگر فقط در مساحتی به اندازه 10 درصد

کویر لوت ، پارك خورشیدي ایجاد کنیم ، قادریم «دو برابر» مصرف امروز از تمام منابع آبی ، حرارتی و تجدید پذیر برق تولید کنیم و از هر نیروگاه

دیگري بی نیاز خواهیم بود روزي را انتظار می کشیم که فردایش یکی از بزرگ ترین نیروگاه هاي انرژي پاك در ایران وارد مدار شود
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بنزین به 120 میلیون لیتر در / احتمال افزایش مصرف  بنزین روند سالیانه تولید و مصرف 
عید 1401

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، وزارت نفت در دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که بحران هاي مختلفی گریبان گیر صنعت نفت

کشور بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، وزارت نفت در دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که بحران هاي مختلفی گریبان گیر صنعت

سوخت زمستانی با توجه به وقوع «بحران گاز» در کشور بود نفت کشور بوده است یکی از بزرگترین چالش هاي پیش روي وزارت نفت ، تامین 

که به نظر می رسد ، در آستانه اتمام روزهاي سرد سال این بحران در حال فروکش کردن است البته حل ریشه اي بحران گاز نیازمند یک برنامه

جامع و اقدامات مستمر است که ضرورت دارد ، وزارت نفت و شرکت ملی گاز آن را پیگیري کنند اما هنوز در آستانه تعدیل «بحران گاز» و بهبود

 « بنزین تراز گاز کشور حال چالش جدیدي پیش روي وزارت نفت دولت سیزدهم قرار گرفته است که آن چیزي نیست ، جز «تراز منفی 

بنزین کشور به زودي به نقطه سربه سر می رسد و به بنزین در کشور نشان می دهد ، تولید و مصرف  به بیان دیگر بررسی روند تولید و مصرف 

بنزین در کشور در برخی از ماه هاي سال خواهیم بود . موضوعی که ایران را از صادرکننده به احتمال زیاد در سال آینده شاهد منفی شدن تراز 

بنزین بنزین در کشور در سال هاي مختلف تصویر 1 ، روند تولید و مصرف  بنزین تبدیل می کند *جزئیات تغییرات تولید و مصرف  واردکننده 

در ایران را بر اساس آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتی انرژي زا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود از سال 96 و با بهره برداري از

بنزین شد  بنزین کشور مثبت شده و ایران براي نخستین بار تبدیل به صادرکننده  فازهاي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تراز 

بنزین در آبان ماه سال 98 و شیوع کرونا در اسفندماه همان سال نیز مزید بر علت شد که اختالف قابل توجهی بین تولید و همچنین اصالح قیمت 

بنزین و سایر فرآورده هاي نفتی ایران افزایش یابد . بدین ترتیب سال 98 و 99 سال هاي بنزین در داخل کشور رخ دهد و صادرات  مصرف 

بنزین در ایران شد تصویر 1 اما پس از گسترش واکسیناسیون در کشور و کاهش محدودیت هاي حمل و نقل ناشی از کرونا ، طالیی صادرات 

بنزین در ایران مجددا از اواسط سال 1400 رشد خود را آغاز کرد  مصرف 

بنزین در سال 1400 مربوط به 6 ماهه نخست سال جاري بوده که حاکی از تراز مثبت 15 میلیون لیتر در روز می باشد ، در تصویر 1 آمار مصرف 

بنزین شیب بیشتري به خود گرفت و عدد مصرف تا روزانه اما بنابر آمار شرکت ملی پاالیش و پخش با عبور از پیک سویه دلتا در مهرماه ، مصرف 

98 میلیون لیتر در دي ماه امسال افزایش یافت . به نظر می رسد با عبور از فصل سرد امسال و افزایش سفرهاي مردم با شروع فصل بهار سال

بنزین در کشور به نقطه سربه سر می رسد  جدید به زودي تراز 

بنزین در کشور *تا سه سال آینده باید به انداز نصف مصرف فعلی فرآورده ، واردات داشته باشیم اما نزدیک شدن به موعد سربه سر شدن تراز 

بنزین به صورت سربسته به این موضوع اشاره باعث واکنش مسئوالن وزارت نفت نیز شده است و آنها با وجود حساسیت هاي اجتماعی درباره 

کرده اند .
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چندي پیش جواد اوجی وزیر نفت در نشست با سرمایه گذاران شرکت هاي پتروپاالیش کشور گفت : تاکنون تالش هاي زیادي براي احداث

بنزین در کشور بیش از بنزین انجام شده است ، اما مصرف نیز به همان میزان افزایش یافته ، اگر کرونا نبود شاید مصرف  پاالیشگاه و تولید 

120 میلیون لیتر در روز بود ، در حالی که تولیدمان 106 میلیون لیتر در روز است .  

وزیر نفت ادامه داد : در چند سال اخیر براي افزایش ظرفیت پاالیش کشور سرمایه گذاري نشده و طرح ها به بهره برداري نرسیده است که اگر این

طرح ها زمین بمانند دغدغه اي که امروز براي کسري گاز وجود دارد به مرور وارد حوزه فرآورده ها هم می شود و دو تا سه سال آینده باید به مقدار

نصف مصرف فرآورده کشور ، واردات داشته باشیم .  

بنزین تا یک ماه آینده عدد 120 میلیون لیتر در روز را لمس کند شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی نیز اخیرا *ممکن است مصرف 

بنزین در کشور عنوان کرد : باتوجه به پاندمی کرونا که از دو سال گذشته تاکنون دنیا را درگیر خود کرده است ، در گزارشی درباره وضعیت تراز 

سوخت را نیز متحول کرد . براین اساس در ایران ، فرصت صادرات شیوع آن منجر به تغییر رفتار در بازار مصرف شد و با نوسانات ایجاد شده بازار 

بنزین ایجاد و شرایط براي ارزآوري در این بخش مهیا شد  فرآورده هایی مانند 

در این گزارش آمده است : اما رفته رفته و با ایمنی ایجاد شده در کشور ناشی از واکسیناسیون ، مجدد عقربه مصرف نه تنها به زمان پیش از کرونا

بنزین در باك خودروها تا یک ماه دیگر به 120 میلیون لیتر بازگشت بلکه با تحقق یک پیش  بینی قریب الوقوع ، دامنه (و نه میانگین) سوزاندن 

بنزین را شدیدتر کند در ادامه اشاره شد : در ادامه با تغییر کنش بازار مصرف و نیز خواهد رسید . امري که می تواند گمانه زنی براي واردات 

همچنین عدم نوسازي و بازسازي تاسیسات پاالیشگاهی در سال هاي گذشته ، این امر محرز شد که ظرفیت فعلی پاالیش نفت خام و میعانات

بنزین است که گویاي یک گازي معادل 2 2 میلیون بشکه از عهده شیب تند مصرف برنخواهد آمد شاهد این مدعا برآوردي از الگوي مصرف 

بنزین است که طی سال 1405 به 117 میلیون لیتر در روز ، در سال 1410 به 134 میلیون لیتر در روز و در افق سال جهش قابل توجه در مصرف 

بنزین در کشور ، ضرورت دارد 1420 به بیش از 153 میلیون لیتر در روز خواهد رسید در مجموع با توجه به حساسیت باالي اجتماعی نسبت به 

این بحران قریب الوقوع مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته و راهکارهاي برون رفت از آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد انتهاي پیام/ب
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قطر به تنهایی قادر به تامین گاز اروپا نیست

وزیر انرژي قطر اعالم کرد در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا به خاطر تحریم ها ، هیچ کشوري نمی تواند به تنهایی جاي روسیه را بگیرد براي

این کار به عرضه کنندگان بسیار بیشتري نیاز است

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از رویترز ، سعد الکعبی ، وزیر انرژي قطر اعالم کرد این کشور هنوز با مشتریان آسیایی خود در

مورد تغییر مسیر جریان گاز به اروپا گفت وگو نکرده است وي افزود اگر روسیه نتواند گاز اروپا را تامین کند ، قطر به تنهایی قادر به انجام این کار

نیست آمریکا ، بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی دنیا از قطر و سایر تولیدکنندگان بزرگ انرژي خواسته در فکر عرضه گاز به اروپا در صورت مختل

شدن صادرات گاز روسیه به این قاره به خاطر مسئله اوکراین ، باشند قطر در اوایل همین هفته اعالم کرد به کمک آمریکا نیاز دارد تا خریداران

آسیایی گاز این کشور را راضی به تغییر جریان گاز به اروپا کند بین 30 تا 40 درصد از گاز اروپا توسط روسیه تامین می شود قطر بیشتر گاز طبیعی

مایع خود را طبق قراردادهاي بلندمدت به آسیا می فروشد و طبق گفته وزیر انرژي این کشور ، هنوز هیچ مذاکره اي با مشتریان آسیایی درمورد

صادرات گاز به اروپا انجام نشده است 

اتحادیه اروپا در حال مذاکره براي واردات گاز از آمریکا ، قطر و آذربایجانقطر نمی تواند جاي خالی روسیه در بازار گاز اروپا را پر کندمنابع صنعتی و

تحلیلگران می گویند تنها 8 تا 10 درصد از گاز طبیعی مایع قطر می تواند به اروپا فرستاده شود و این کار هم به زمان نیاز دارد چون فرستادن گاز به

اروپا بیشتر از آسیا طول می کشد . کعبی تاکید کرد در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا به خاطر تحریم ها ، هیچ کشوري نمی تواند به

تنهایی جاي روسیه را بگیرد براي این کار به عرضه کنندگان بسیار بیشتري نیاز است هر گونه اختالل در صادرات گاز به اروپا بحران فعلی انرژي در

این قاره که به خاطر کمبود جهانی نفت و گاز به وجودآمده را تشدید خواهد کرد سخنان کعبی در شرایطی صورت گرفته که بسیاري از کشورها

درگیر افزایش هزینه انرژي هستند انگلیس 54 درصد افزایش صورت حساب هاي انرژي را از ماه آوریل اعالم کرده است 

بسیاري از کشورهاي تولیدکننده مقصر افزایش قیمت نفت ، گاز و زغال سنگ را سیاست هاي ضعیف انتقال به سمت انرژي هاي پاك توسط

انرژي سوخت هاي فسیلی در شرایطی که هنوز کامًال براي انتقال به سمت  کشورهاي توسعه یافته می دانند که باعث شده سرمایه گذاري در 

هاي تجدیدپذیر آماده نیستند کاهش یابد . قطر قصد دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع خود را تا 2027 به ساالنه 127 میلیون تن برساند ظرفیت

تولید قطر در حال حاضر 77 میلیون تن است انتهاي پیام/107
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سبد خالی انرژي ایران از باد و خورشید

 

مصطفی عبدالهی سال 1400 رو به پایان است و از پنج هزار مگاوات برقی که قرار بود با انرژي خورشید و باد در کشور تولید شود ، فقط 900 مگاوات

محقق شده است؛ وضعیت نگران کننده اي که هم امکان محقق شدن هدف گذاري 10هزار مگاواتی تا سال 1410 را مبهم ساخته و هم نگرانی ها را

درباره مشکالت احتمالی تامین برق موردنیاز کشور ، جدي کرده است.

 

مصطفی عبدالهی سال 1400 رو به پایان است و از پنج هزار مگاوات برقی که قرار بود با انرژي خورشید و باد در کشور تولید شود ، فقط 900

مگاوات محقق شده است؛ وضعیت نگران کننده اي که هم امکان محقق شدن هدف گذاري 10هزار مگاواتی تا سال 1410 را مبهم ساخته و هم

نگرانی ها را درباره مشکالت احتمالی تامین برق موردنیاز کشور ، جدي کرده است .  

سوخت مازوت فعال است و ما هم جزو صادرکنندگان بحران پیش رو؛ منفی شدن تراز گازي کشور این درست که نیروگاه هاي فعلی ما با گاز و 

گاز هستیم ، اما تجربیات سال هاي اخیر نشان داد که این ذخایر گازي نمی تواند براي همیشه اطمینان بخش باشد و در شرایطی مانند افزایش

مصرف گاز در بخش خانگی ، گاهی حتی ناگزیر به قطع گاز نیروگاه هایمان می شویم . البته این تنها مشکلمان نیست و وقتی به جاي گاز ،

نیروگاه هایمان را با سوزاندن مازوت زنده نگه می داریم تا برق موردنیاز کشور را تامین کنند ، فاجعه اي بزرگ تر را رقم می زنیم و آلودگی هواي

مصرف گاز هم در کشور ما معقول نیست و هفت برابر جهان گاز کالن شهرها را تشدید می کنیم البته آن طور که کارشناسان انرژي می گویند ، 

مصرف گاز و هدررفت بودجه مربوط به آن می سوزانیم؛ ضمن آن که ساالنه حدود 83 میلیارد دالر یارانه انرژي می دهیم اما حتی اگر از باالبودن 

هم بگذریم ، از این واقعیت تلخ نمی شود گذشت که بر اساس اعالم شوراي عالی انرژي ، تا سال 1410 تراز گازي کشور هم منفی خواهدشد و

انرژي هاي دیگر ، مخازن گازي کشور پاسخگوي میزان مصرف داخلی نخواهد بود البته «محمود کمانی» ، معاون وزیر و رئیس سازمان 

تجدیدپذیر ، راهکار جلوگیري از مواجهه با این بحران را اعالم کرده و گفته است : «چاره اي نداریم جز این که به سمت تولید برق بیشتر از

خورشید و باد برویم» دلیلش هم این که نمی توان توسعه منابع انرژي آتی را صرفا برمبناي نیروگاه هاي فسیلی برنامه ریزي کرد و افتادن در این

مسیر ، یک خطاي برگشت ناپذیر براي کشور است برنامه اي هم داریم؟ خوشبختانه طی سال هاي گذشته تالش هایی براي حرکت به سمت

انرژي هاي تجدیدپذیر آغاز و تعدادي نیروگاه خورشیدي و بادي در کشور احداث شده است البته میزان برق تولیدي از این نیروگاه ها فعال فقط

درحد 900 مگاوات است؛ درحالی که طبق برنامه قرار بود تا پایان سال 1400 ، یعنی کمتر از دوماه دیگر ، پنج هزار مگاوات تولید برق از این

نیروگاه ها داشته باشیم برنامه جدید؛ 10 هزار مگاوات تا سال 1410 اگرچه سرعت ما در توسعه این فناوري پایین بوده ، اما حاال دولت سیزدهم افق

پیش رویش را رسیدن به توان تولید 10 هزار مگاوات برق از این نیروگاه ها ، تا سال 1410 تعیین کرده است یک گام بلند که البته برداشتن آن

قطعا نیازمند تامین منابع مالی و همچنین نظارت و پیگیري است 

انرژي هاي تجدیدپذیر ایران ، مهم ترین نیاز تحقق این هدف را ، اعتباري معادل 34 میلیون بشکه نفت «اکبر ادیب فر» ، مدیر عامل انجمن 

تامین منابع مالی آن دانسته و گفته است : براي ایجاد زیرساخت تولید 10 هزار مگاوات برق حاصل از انرژي خورشید و باد ، به اعتباري معادل 34

میلیون بشکه نفت نیاز است؛ اما باید دید آیا متولیان امر و کل نهادهاي تصمیم گیر در کشور براي اختصاص این اعتبار هم افزایی و هماهنگی دارند

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق امیدوار و معتقد است همان طور که در بودجه امسال ، 2500 میلیارد تومان یا خیر؟ اما سازمان 

اعتبار براي توسعه این نیروگاه ها دیده شده بود ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

خراسان

1400/11/14

در سال هاي آینده هم می توان به تخصیص اعتبار امیدوار بود .  

محیط زیست هم به یکی از مهم ترین نگرانی هاي این حوزه اشاره می نگرانی از البی هاي پرقدرت اما «محمد درویش» کارشناس و پژوهشگر 

کند و می گوید : «افق تعیین شده براي سال 1410 و تولید 10هزار مگاوات برق با انرژي هاي خورشیدي و بادي ، شدنی و امیدبخش است اما

وقتی بسیاري از برنامه هاي مصوب در کشور اجرایی نمی شود ، مردم و ناظران عمومی حق دارند درباره محقق شدن برنامه هاي آینده هم شک

کنند» . او تصریح می کند : «یکی از دالیل محقق نشدن برنامه هاي توسعه نیروگاه هاي جدید ، البی پرقدرت فعالیت و توسعه نیروگاه هاي

حرارتی و سدهاست که اصرار دارند بگویند نیروگاه هاي خورشیدي و بادي گران است ، درحالی که این تحلیل درستی نیست» 

درویش ادامه می دهد : «دولت ساالنه 300 هزار میلیارد تومان براي اجراي طرح هاي انتقال آب و سدسازي هزینه می کند و بنابراین ما مشکلی

براي تامین اعتبار احداث نیروگاه هاي نسل جدید نداریم ، اما تفکر توسعه نیروگاه هاي قدیمی این اعتبارات را می قاپد ، بنابراین براي تحقق اهداف

انرژي اعالم شده ، ابتدا باید طرز فکرها را تغییر داد» . عملکرد عمانی ها با بزرگ ترین ذخایر نفتی پارك خورشیدي یانچی در چین ، پروژه 

خورشیدي کاموتی هند ، نیروگاه ویالنوئواي مکزیک ، سوالر استار آمریکا و این ها فقط تعدادي از بزرگ ترین نیروگاه هاي خورشیدي جهان است

که با قدرت درحال تولید برق است با این حال ما خودمان را با کشورهاي پیشرو در این صنعت مقایسه نمی کنیم و نگاهمان به کشورهایی است که

در همین منطقه و با شرایط آب و هوایی و مخازن گازي مشابه ما زندگی می کنند 

عمانی ها همین چند روز قبل بزرگ ترین نیروگاه برق خورشیدي خود را با ظرفیت 500 مگاوات و 403 میلیون دالر سرمایه گذاري افتتاح کردند؛

کشوري که داراي بزرگ ترین ذخایر نفتی در بین کشورهاي غیر عضو اوپک در خاورمیانه و ذخایر قابل توجه گاز است اما توسعه نیروگاه هاي جدید

را از یاد نبرده و به انرژي هاي فسیلی اش هم دل نبسته است؛ کاري که ما هم باید با قدرت دنبال کنیم .  

انرژي هاي تجدیدپذیر در گفت وگو با خراسان مطرح کرد : 300 روز آفتابی و تونل هاي بادخیز متعدد ما جعفر محمدنژاد سخنگوي سازمان 

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق ، به خراسان می گوید : ما در کشورمان 300 روز آفتابی و تونل سیگارودي ، سخنگوي سازمان 

هاي بادخیر متعدد داریم ، ضمن آن که پهنه هاي وسیعی در کشور وجود دارد که ظرفیت احداث نیروگاه را دارد؛ درحالی که برخی کشورها چنین

پهنه هایی را ندارند اما بازهم از پشت بام ها براي آن استفاده می کنند . 

او می افزاید : شاید در مقایسه اولیه گفته شود هزینه احداث نیروگاه هاي خورشیدي و بادي بیشتر از نیروگاه هاي فسیلی است؛ اما باید دقت کنیم

سوخت فعالیت می کند و آن نیروگاه ها با انرژي رایگان خورشید و باد؛ ضمن آن که از نظر بحث هاي زیست محیطی و آلوده نیروگاه فسیلی با 

کردن هوا نیز عملکرد هر دو نمونه کامال مشخص است . او به برنامه دولت براي تولید 10هزار مگاوات برق هم اشاره می کند و می گوید : این یک

طرح هوشمندانه است که در صورت برنامه ریزي می توان از مزیت هاي دیگر آن نیز استفاده کرد؛ از جمله توسعه نیروگاه ها در مناطق محروم و

اشتغال زایی براي ساکنان این مناطق
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مشرق
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هزینه گاز و گرمایش در آلمان 2 برابر شد

روزنامه ِدرِاشپیگل گزارش داد : طی سال 2021 هزینه گاز در آلمان بیش از دو برابر شده است

به گزارش مشرق به نقل از راشاتودي ، روزنامه ِدراشپیگل آلمان گزارش داد که هزینه گاز و گرمایش خانوارهاي آلمانی در سال 2021 ، 107 درصد

رشد کرده و هزینه برق هم در این مدت 41 درصد افزایش داشته است بر اساس این آمار ، هر خانوار آلمانی به طور متوسط در ماه ژانویه سال

2021 ، 1193 یورو براي گاز یا نفت سفید پول داده ، اما حاال این رقم به 2472 یورو در ماه ژانویه 2022 رسیده است با احتساب قیمت یورو در بازار

آزاد قبض گاز ماهانه هر خانوار آلمانی معادل 75 میلیون تومان می شود روزنامه در اشپیگل می گوید اصلی ترین دلیل افزایش هزینه گرمایش در

آلمان باال رفتن قیمت گاز در این کشور بوده است قیمت برق در آلمان هم براي ژانویه سال 2022 براي هر خانوار به طور متوسط به ازاي هر 5

هزار کیلووات ساعت به 2130 یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است بنا به آمارهاي ارائه شده؛ دلیل

انرژي هاي تجدیدپذیر در کنار افزایش تقاضاي افزایش قیمت برق هم باال رفتن قیمت گاز و ذغال سنگ براي نیروگاه ها و کاهش تولید برق از 

نیرو در داخل آلمان بوده است
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انرژي خورشیدي در خاورمیانه خیز یزد براي تبدیل به قطب تولید 

 

انرژي خورشیدي به عنوان یکی از اولویت هاي یازده گانه استان در دولت سیزدهم ، از برنامه ایسنا/یزد مدیر کل حوزه استاندار یزد با اشاره به توسعه 

ریزي براي تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدي در بازه سه ساله و در فاز نخست خبر داد .

انرژي خورشیدي را یکی از اولویت «احمد آخوندي» در نشست توسعه نیروگاه هاي خورشیدي استان که در استانداري یزد برگزار شد ، توسعه 

هاي یازده گانه استان در دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت : در فاز اول این طرح توسعه براي تولید 2000 مگاوات برق خوشیدي برنامه ریزي شده

است وي استخراج زمین هاي مورد نیاز براي اجراي طرح هاي نیروگاه هاي خورشیدي استان تا شعاع چهار کیلومتري از سوي اداره کل منابع

طبیعی استان خبر داد و بیان کرد : استان براي واگذاري زمین به سرمایه گذاران این حوزه در اسرع وقت آمادگی دارد 

انرژي خورشیدي در خاورمیانه خبر داد و گفت : به همان سرعت مدیر کل حوزه استاندار از سیاست گذاري براي تبدیل استان یزد به قطب تولید 

که براي واگذاري زمین به سرمایه گذران تسهیل صورت گرفته است نسبت به خلع ید زمین هاي واگذار شده به سرمایه گذارانی که طی مدت دو

سال اقدامی صورت نداده اند ، اقدام خواهیم کرد . آخوندي در پایان همچنین از آمادگی استان براي حمایت از نصب سلولهاي خورشیدي در منازل و

نصب انشعابات خانگی مربوطه با همکاري دستگاه هاي حمایتی مانند کمیته امداد ، بهزیستی ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و نیز

کمک به ایجاد نیروگاه هاي کوچک خورشیدي 150 مگاواتی خبر داد «سید مسعود عظیمی» معاون امور اقتصادي استاندار یزد هم در این نشست

گفت : پیروي مباحث توسعه استان در دولت سیزدهم ، توسعه انرژي تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته و طی سفر اخیر رئیس جمهور به استان نیز

انرژي خورشیدي تا سال 1403 مصوب شد وي افزود : نشست امروز با حضور سرمایه گذاران برگزار و طی آن مزیت هاي تولید دو هزار مگاوات 

استان در این حوزه در تولید انرژي هاي خورشیدي تبیین و در خصوص واگذاري زمین و مسائل فنی در این رابطه بخث و تبادل نظر شد انتهاي پیام
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تشکیل سبد انرژي ، راهکار افزایش امنیت انرژي

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژي اتمی در مراسم افتتاحیه هفتمین کنگره نفت و نیرو به خأل

وجود یک مرجع براي هم افزایی در حوزه انرژي در کشور اشاره و بر برنامه ریزي پویا ، براي مواجه با اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند همه گیري

کووید 19 تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژي اتمی در مراسم افتتاحیه هفتمین کنگره نفت و نیرو به خأل

وجود یک مرجع براي هم افزایی در حوزه انرژي در کشور اشاره و بر برنامه ریزي پویا ، براي مواجه با اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند همه گیري

کووید 19 تأکید کرد صالحی از لزوم تشکیل سبد انرژي براي افزایش امنیت انرژي سخن گفت و چینش سبد انرژي در ایران را به دلیل وجود متغیر

هاي فراوان از جمله تورم ، دشوار دانست رئیس سابق سازمان انرژي اتمی ، اقتصاد نفتی نروژ با ایران را مقایسه کرد و گفت : جمعیت نروژ 6

میلیون نفر است که این رقم حدود یک چهاردهم جمعیت ایران است این کشور استفاده از درآمد هاي نفتی را در بودجه جاري خود جز موارد

ضروري ، ممنوع اعالم کرده است و شعار آن ها تبدیل سرمایه هاي زیرزمینی به دارایی هاي روي زمین است این کشور باالي یک تریلیون دالر

ذخایر انرژي دارد و آن را براي نسل هاي آینده سرمایه گذاري خواهد کرد این در حالی است که ما به جاي آینده نگري ، استراتژي سعی و خطا را

در پیش گرفته ایم هفتمین کنگره راهبردي و نمایشگاه نفت و نیرو (IPEC 2020) در مرکز همایش هاي بین المللی صداوسیما برگزار شد این

کنگره در روز هاي 11 و 12 بهمن در هفت بخش با موضوعات؛ 1 نگاه یکپارچه و مدل بهینه توسعه پتروپاالیشگاه ها 2 نظام حکمرانی صنعت گاز

و تأثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی 3 رگالتوري صنعت برق و چالش هاي بخش غیردولتی در تولید برق 4 تأثیر توسعه خودرو هاي برقی و انرژي

بنزین و نفت و گاز 5 آینده تولید برق خورشیدي در ایران 6 تعریف و جایگاه رگالتوري در صنعت پتروشیمی و نقش و هاي نو در آینده مصرف 

ضرورت وجودي NPC 7 روش هاي نوین تأمین مالی و ظرفیت هاي بازار سرمایه ، برگزار شد
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رونمایی از پلتفرم مدیریت هوشمند کنتورهاي گاز براي جلوگیري از هدررفت انرژي

 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت از رونمایی پلتفرم مدیریت هوشمند کنتورهاي گاز براي جلوگیري از هدررفت انرژي خبر داد و گفت :

هوشمندسازي کنتورها به نفع اقتصاد کشور است .

به گزارش ایسنا ، سیداحمد روحانی پور در مراسم رونمایی از پلتفرم کنترل مدیریت هوشمند کنتورهاي گاز با تاکید بر اینکه این پروژه منجر به بهینه

مصرف گاز خواهد شد ، اظهار کرد : اگر کنتورها هوشمندسازي شوند مزیت هاي باالي اقتصادي براي کشور ایجاد می شود وي با تاکید بر شدن 

اینکه این پلتفرم کامال بومی و مورد تایید شرکت ملی گاز است ، گفت : تعدادي از این کنتورها تولید شده و در برخی از مناطق کشور نیز نصب شده

است و اکنون به دنبال عقد قرارداد با شرکت ملی گاز هستیم تا عملیات اجرایی آغاز شود روحانی پور با بیان اینکه براساس پیش بینی ها ، عملیات

نصب کنتور از سال آینده آغاز می شود ، گفت : این کنتورها به لحاظ مصرف خانوار اهمیت باالیی دارد چراکه می تواند میزان هزینه هر خانوار را به

طور دقیق مشخص کند ، حتی ممکن است موجب کاهش هزینه هاي مشترکان و حتی شرکت ملی گاز شود وي با اشاره به مشکالتی که عدم

هوشمندسازي کنتورها تا کنون به وجود آورده است ، گفت : در برخی موارد شرکت گاز به صورت غیرعمد مازاد مبلغ را از مشترکان دریافت کرده که

این مباحث با هوشمندسازي حل خواهد شد و به عبارتی عدالت اجتماعی ایجاد می شود مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت درخصوص

هزینه کنتورها گفت : براساس برآوردهاي صورت گرفته ، هزینه هر کنتور جدید دو میلیون تومان خواهد بود و بسته به نوع قراردادي که با شرکت

گاز منعقد می کنیم تولید کنتورها آغاز می شود اما ما توان تولید 700 هزار تا یک میلیون کنتور را براي سال آینده داریم 

در ادامه این مراسم داود نظري مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد سبد انرژي کشور را گاز تشکیل می دهد ،

مصرف گاز آن در سبد انرژي 55 درصد است و این موضوع بدان گفت : این رقم در حالی است که روسیه که جایگاه اول گاز دنیا را دارد میزان 

معناست که ما تنوع کافی در سبد انرژي نداریم . وي با بیان اینکه طی مدت 10 سال گذشته سرمایه گذاري اندکی در صنعت گاز صورت گرفته

است ، گفت : می بایست 160 میلیارد دالر در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاري شود که 30 میلیارد دالر از این رقم مربوط به حوزه گاز

است اما حتی سه میلیارد دالر نیز نمی توانیم سرمایه گذاري کنیم ادامه دارد
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طرح جدید تولید انرژي پاك در تایلند با پروژه هیبریدي خورشیدي شناور

 

بهینه سازي و متعادل کردن ترکیب انرژي در پروژه سد سیریندهورن استفاده می کند که می تواند نقش اداره تولید برق تایلند از فناوري هوشمند براي 

کلیدي در طرح ملی انرژي این کشور داشته باشد .

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، تایلند در حال پیشبرد برنامه هاي انرژي پاك خود است و ادعا می کند که این طرح ، بزرگ ترین پروژه خورشیدي

شناور آبی جهان در سد سیریندهورن استان اوبون راتچاتانی است اداره تولید برق تایلند (Egat) از فناوري هوشمند براي کمک به کاهش انتشار

دي اکسید کربن استفاده می کند؛ این کار با کنترل میکروشبکه Siemens’ Sicam و کنترل نیروگاه فتوولتائیک براي متعادل کردن ترکیب

انرژي تولید شده ، انجام می شود پروژه ظرفیت برق آبی (هیدروالکتریک ) در تایلند این پروژه اولین پیاده سازي نظارت ریزشبکه ، کنترل نیروگاه

بهینه سازي انرژي توزیع شده (DEOP) در تایلند محسوب می شود این نیروگاه داراي ظرفیت تولید برق خورشیدي 45 مگاوات فتوولتائیک و 

و ظرفیت برق آبی 36 مگاوات بوده و قادر به تولید برق از منابع تجدیدپذیر در طول شبانه روز است Siemens ، مسئول نصب ، آزمایش و راه

اندازي کنترل ریزشبکه است که با سیستم هاي کنترل نیروگاه فتوولتائیک کار می کند عالوه بر این میکرو شبکه Siemens در حال نصب

بهینه سازي منابع انرژي توزیع شده است قابلیت DEOP براي ارائه داده هاي DEOP ، نرم افزار مبتنی بر ابر (cloud based) خود براي 

توزیع برق هیبریدي به اداره تولید برق تایلند کمک می کند تا توزیع نیرو را به طور موثرتري مدیریت کند اپراتورها می توانند از داشبورد براي

نظارت بر پارامترهاي مهم از جمله وضعیت تجهیزات الکتریکی ، تولید برق ، اندازه گیري آب و هوا و پیش بینی تولید برق استفاده کنند این راه حل

ها می تواند نیازهاي اداره برق تایلند را براي مدیریت مؤثر ، پیش بینی و حمایت از توزیع تجاري مقادیر زیاد برق برطرف کند ترویج استفاده از

مدیریت انرژي را انرژي پاك و کاهش انتشار کربن اکوسیستم انرژي در تایلند به سرعت در حال تغییر است ، زیرا نوآوري هاي تکنولوژیکی ، 

تغییر می دهد این کشور با استفاده از فناوري هیبریدي یکپارچه براي رفع نیازهاي تمرکززدایی ، کربن زدایی ، دیجیتالی کردن و برق رسانی

انرژي هاي تجدیدپذیر فزاینده گام برداشته است طرح جدید ، تایلند را قادر می سازد تا در شرایط جدیدي که نیازمند هوشمند ، به تولید برق با 

ثبات و امنیت انرژي در میان تغییرات اقتصادي ، اجتماعی و زیست محیطی است ، به تولید انرژي الکتریکی روي آورد اداره برق تایلند متعهد به

انرژي هاي تجدیدپذیر اداره برق تایلند در این نوسازي شبکه خود با استفاده از فناوري ها و نوآوري هاي مختلف است معاون توسعه نیروگاهی و 

رابطه گفت : "هدف اصلی ما ترویج استفاده از انرژي پاك و کاهش انتشار کربن به صفر خالص مطابق با برنامه ملی انرژي است " اداره برق تایلند

پروژه هاي مشابهی را در 9 سد دیگر در سراسر کشور به ظرفیت کل 2 هزار و 725 مگاوات اجرا می کند و در نظر دارد آن را تا پنج هزار مگاوات

افزایش دهد؛ این طرح اولین گام مهم به سوي جامعه واقعی بدون کربن است کد خبر 552852
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بهینه سازي بیش از 59 درصد موتورخانه هاي سطح استان ایالم اصالح و 

 

بهینه سازي بیش از 59 درصد موتورخانه هاي سطح استان ایالم خبر داد و گفت : عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اصالح و 

بهینه سازي تاکنون 47 درصد موتورخانه هاي ثبت نام شده استان در سامانه شرکت ملی گاز در بخش اداري و 68 درصد در حوزه خانگی اصالح و 

شده است .

 

بهینه سازي بیش از 59 درصد موتورخانه هاي سطح استان ایالم خبر داد و عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اصالح و 

بهینه گفت : تاکنون 47 درصد موتورخانه هاي ثبت نام شده استان در سامانه شرکت ملی گاز در بخش اداري و 68 درصد در حوزه خانگی اصالح و 

سازي شده است . وي با اشاره به اینکه در سطح استان تعداد 760 موتورخانه در بخش هاي مختلف اداري و خانگی و وجود دارد ، اظهار داشت :

تاکنون 348 موتورخانه در سطح استان در سامانه شرکت مّلی گاز ثبت نام شده است که از این تعداد 216 مورد اجرا و 113 مورد دیگر در دست

مصرف گاز موتورخانه ها در بخش هاي مختلف بهینه سازي  اقدام و در حال اجرا است مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد : در راستاي 

بهینه سازي پرداخت شده است  اداري ، خانگی ، تجاري و آموزشی بیش از 13 میلیارد ریال به مجریان طرح 

بهینه سازي موتورخانه هاي ثبت نام شده بیش از 46 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است ، شمس اللهی با بیان اینکه براي اجراي طرح 

بهینه سازي موتورخانه واحدهاي مسکونی ، اداري ، آموزشی ، تجاري در سال گذشته آغاز شده و متقاضیان خاطرنشان کرد : طرح مّلی اصالح و 

بهینه سازي موتورخانه از سوي شرکت گاز استان می شوند .   پس از ثبت نام در سامانه شرکت مّلی گاز ، مشمول پرداخت هزینه اصالح و 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت : در این طرح سه عامل اصلی صرفه جویی در موتورخانه ها شامل عایق کاري موتورخانه ، نصب رسوب گیر

آب ورودي موتورخانه و تنظیم مشعل توسط ناظرین شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک شرکت مورد تأیید و داراي صالحیت ، به عنوان

بهینه سازي ، مبالغی که می مجري طرح انتخاب می شود که پس از انعقاد قرارداد با مالک ساختمان ، بسته به میزان نیاز موتورخانه به اصالح و 

تواند تا حداکثر 100 درصد کل هزینه ها را پوشش دهد توسط شرکت گاز به مجري پرداخت می شود .  

مصرف گاز در موتورخانه آغاز شده و فرصتی مناسب براي انجام اصالح شمس اللهی افزود : این طرح به منظور کاهش هدر رفت انرژي و اصالح 

مصرف بهینه سازي موتورخانه است که مردم از این فرصت استفاده کنند و با استفاده از پرداخت هزینه توسط شرکت گاز ، هزینه هاي مستمر  و 

گاز و استهالك موتورخانه و آالینده هاي زیست محیطی را کاهش دهند . انتهاي پیام/

24

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14988893


1400/11/17 - 1400/11/11گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

پانا نیوز

1400/11/13
08:17

حامل هاي انرژي به نفع مردم است؟ نظام تعرفه گذاري پلکانی 

 

حامل هاي انرژي را عادالنه ترشدن شرایط پرداخت یارانه اعالم و تهران (پانا) عضو کمیسیون انرژي مجلس فایده اجراي نظام تعرفه گذاري پلکانی 

آن را به نفع مردم عنوان کرد.

حامل هاي انرژي را عادالنه ترشدن شرایط پرداخت یارانه اعالم تهران (پانا) عضو کمیسیون انرژي مجلس فایده اجراي نظام تعرفه گذاري پلکانی 

و آن را به نفع مردم عنوان کرد 

حامل هاي به گزارش وزارت نیرو ، "پرویز محمدنژاد قاضی محله" عضو کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی درباره تعرفه گذاري پلکانی 

انرژي گفت : مجلس در قانون بودجه سال 1400 ، وزارتخانه هاي نفت و نیرو را موظف کرد که تعرفه مشترکان پرمصرف و باالتر از الگوي

مصرف به صورت غیر یارانه اي و بر اساس الگوي افزایش پلکانی IBT تعیین شود که دولت قبل ، از اجراي این بند قانون بودجه سرباز زد و دولت

فعلی این تعرفه گذاري را اجرایی کرد . بر اساس این گزارش ، مصوبه برقی دولت از اول بهمن ماه بر اساس تعرفه گذاري پلکانی اجرایی شد و طبق

این آیین نامه ، مشترکانی که زیر الگوي مصرف تعیین شده براي هر منطقه برق مصرف می کنند ، مشمول افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را

به قیمت یارانه اي استفاده می کنند مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می کنند به صورت پلکانی و در سطوح 1 5 ، 2 و بیش از دو برابر الگو

، یارانه یشان کاهش یافته و حذف می شود محمدنژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژي مجلس در این باره گفت : مردم بهاي واقعی این انرژي ها

را پرداخت نمی کنند و دولت یارانه زیادي در این حوزه پرداخت می کند ، همین امر دلیلی بر این شده که مصرف ما در حوزه آب ، برق و گاز بسیار

حامل هاي انرژي ، می توان جلوي اتفاقاتی چون خاموشی هاي برق بیشتر از استانداردهاي جهانی باشد با اجراي تعرفه گذاري پلکانی در حوزه 

که در تابستان رخ داد را گرفت و همچنین بر یارانه پنهانی عظیمی که پرمصرف ها در جامعه به این وسیله دریافت می کنند مدیریت کرد محمد نژاد

تاکید کرد : نباید اینگونه باشد که هر کس وضعیت اقتصادي بهتري دارد و در خانه خود استخر و جکوز دارد ، هزینه اي مشابه مردم عادي پرداخت

کند و این افراد باید هزینه این استفاده را هم بپردازد با اجراي نظام تعرفه گذاري پلکانی یا همان IBT مشترکان پرمصرف باید هزینه واقعی و

بدون یارانه مصرف خود را پرداخت کنند 

این نماینده مجلس معتقد است که جاي هیچ نگرانی براي مردم در زمینه افزایش قبوض برق ، گاز و آب وجود ندارد ، سقف میزان مصرف مشترکان

پر مصرف متناسب با شرایط هر منطقه و براساس عدالت اجتماعی رعایت خواهد شد ، زیرا برخی از مناطق ما در تابستان بسیار گرمسیر بوده ، آب و

هواي شرجی دارند و مصرف معمول در این ماه ها در این مناطق بیشتر خواهد بود . محمد نژاد گفت : افرادي که مصرف آنان از حد معمول بیشتر

اصالح الگوي مصرف حرکت کنند وقتی برخی از مشترکان از برق است باید بهاي انرژي مصرفی خود را با نرخ آزاد پرداخت کرده تا به سمت 

خانگی براي کارهاي صنعتی استفاده می کنند ، این امر نشان می دهد که تعرفه ها براي مشترکان پرمصرف بازدارنده نبوده است که نظام تعرفه

گذاري پلکانی کمک می کند تا این جرایم بازدارنده باشد به گفته این نماینده مجلس مدل تعرفه گذاري پلکانی در سایر کشورهاي پیشرفته نیز در

حال اجراست ، اما متأسفانه ما تاکنون آن را اجرا نکردیم و امروز با عواقب این تأخیر مثل کمبود گاز و قطعی هاي برق مواجه هستیم نماینده مردم

گیالن در مجلس از همچنین ازاضافه شدن رمزارزها و ماینرها به چرخه استفاده از انرژي کشور انتقاد کرد پرویز محمدنژاد قاضی محله عضو

کمیسیون انرژي مجلس
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سهم انرژي تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا رو به افزایش است

 

انرژي هاي تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا رو به افزایش است؛ حتی با وجودي که نفت و گاز طبیعی همچنان منابع سوختی مهم در تهران – ایرنا – سهم 

ترکیب انرژي کشورهاي عضو این اتحادیه به شمار می رود .

انرژي هاي تجدیدپذیر پس از پیشی گرفتن از ذغال سنگ به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنماي اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) ، 

سوخت هاي فسیلی جامد (ذغال سنگ) در سال و هسته اي ، در حال تبدیل شدن به مهمترین منبع انرژي در اقتصاد آینده اتحادیه اروپا هستند 

2020 میالدي روند نزولی سال هاي قبل را ادامه داد و 18 3 درصد کاهش بیشتر را ثبت کرد که کاهشی براي پنجمین سال متوالی بود در مقایسه

سوخت ها اکنون در ترکیب عرضه به سختی باالي 10 درصد است در با سال 2015 ، این رقم به میزان 40 درصد کاهش داشته است سهم این 

حالی که در سال 1990 این رقم 25 7 درصد بود براساس این گزارش ، نفت و فرآورده هاي نفتی نیز در سال 2020 به میزان 12 6 درصد کاهش

سوخت هسته داشت و به پایین ترین سطح از سال 1990 رسید گاز طبیعی نیز همین روال را در پیش گرفت و به میزان 2 4 درصد کاهش یافت 

سوخت هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و  اي نیز به میزان 10 7 درصد کاهش نشان داد و به پایین ترین سطح از سال 1990 رسید در همین حال ، 

سوخت هاي فسیلی جامد و هسته اي در دهه قبل ، نقطه عطف زیستی به روند افزایشی بلندمدت خود ادامه می دهند پس از پیشی گرفتن از 

بعدي به سوي اقتصاد پایدارتر و عاري از کربن ، سبقت از گاز طبیعی خواهد بود نکته قابل توجه تاثیر همه گیري کووید – 19 بر محصوالت نفتی

است در زمینه مصرف ، تاثیر محدودیت هاي مرتبط با این همه گیري در سال 2020 ، در رابطه با استفاده از فرآورده هاي نفتی بیش از گاز طبیعی

سوخت ها تحت تاثیر قرار داد با این همه و برق بود محدودیت هاي رفت و آمدي مرتبط با همه گیري ، برخی فرآورده هاي نفتی را بیش از سایر 

سوخت در بخش مصرف نهایی با سهم 35 درصدي بود و پس از آن برق با 23 2 درصد و گاز طبیعی با 21 9 درصد در ، نفت همچنان مهمترین 

رده هاي بعدي قرار داشت در این میان ، چند کشور اروپایی اعالم کردند که برنامه هاي اتحادیه اروپا براي الزام بخش هوانوردي به استفاده از

سوخت هاي پایدارتر ، به اندازه کافی بلندپروازانه نیست و اتحادیه اروپا باید به کشورهاي عضو اجازه دهد الزامات سخت تر خود را تعیین کنند

گازهاي گلخانه اي از بخش هوانوردي پیشنهاد داد که بخشی از هدف اتحادیه کمیسیون اروپا تابستان گذشته تمهیداتی را براي مقابله با انتشار 

اروپا براي کاهش انتشار خالص کلی به میزان 55 درصد تا سال 2030 از سطح سال 1990 بود طرح اتحادیه اروپا ، تامین کنندگان را مجاب می

سوخت هوانوردي پایدار را از سال 2025 در نفت سفید ترکیب کنند که به رقم 5 درصد در سال 2030 و 63 درصد در سال کند دستکم 2 درصد از 

2050 افزایش می یابد هفته کشور اروپایی در نامه اي به مقام هاي سیاست آب و هوایی و حمل و نقلی کمیسیون اروپا تاکید کردند در حالی که

الزامات در سطح اتحادیه اروپا مورد نیاز است ، این پیشنهاد باید به کشورها امکان دهد تا حد بیشتري پیش روند در این نامه آمده است : ما معتقدیم

سوخت پایدار هوانوردي وجود دارد و این مهم با امکان دادن به کشورهاي عضو براي فضا براي افزایش بلندپروازي در مورد پایداري و تقویت 

فراتر رفتن از حداقل استانداردهاي اتحادیه اروپا فراهم می شود اهداف ملی باالتر ،
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رقابت در بازار اتحادیه اروپا را مخدوش نمی کند «دن یورگنسن» وزیر اقلیم دانمارك گفت که فوریت تغییرات آب و هوایی به اقدام جسورانه تري از

پیشنهاد اتحادیه اروپا نیاز دارد وي تاکید کرد که پیشنهاد فعلی کمیسیون اروپا ، ترمز آرزوهاي ما براي پیشروي به سوي سبز شدن در بخش

گازهاي گلخانه سوخت پایدار هوانوردي که می تواند از زیست توده یا انرژي تجدیدپذیر تولید شود ، براي کاهش انتشار  هوانوردي را می کشد 

اي از پروازها در دهه اخیر در غیاب فناوري هایی چون هواپیماهاي الکتریکی بزرگ ، حائز اهمیت است در این نامه همچنین ذکر شد که اهداف

سوخت پایدار هوانوردي انگیزه ایجاد می کند و هزینه ها را سریعتر کاهش می دهد عواملی چون هزینه هاي باال ملی باالتر ، براي تولید بیشتر 

سوخت جت اروپا را تشکیل می سوخت پایدار هوانوردي در حال حاضر کمتر از یک درصد مصرف  تاکنون تقاضا را با مشکل مواجه کرده است و 

دهد پیشنهاد اتحادیه اروپا باید از سوي اکثریت کشورهاي عضو این اتحادیه و پارلمان اروپا مورد مذاکره و تائید قرار گیرد عالوه بر همه گیري

انرژي هاي تجدیدپذیر را تسریع کرده ، کمیسیون اروپا نیز براي سهولت کشورها کووید 19 که حرکت اتحادیه اروپا به سمت تکیه بیشتر به 

ابزارهاي خاصی را طراحی کرده است فراهم آوردن امکان مبادله (خرید و فروش) انرژي تجدیدپذیر با قیمت بین 10 تا 20 یورو به ازاي هر مگاوات

ساعت از جمله این ابزارها است بر اساس داده هاي ارائه شده توسط یورواستات ، در سال 2020 کشورها براي دستیابی به اهداف ، حدود 22 2

میلیون مگاوات ساعت انرژي خریداري کردند که با در نظر گرفتن میانگین قیمت 15 یورو ، پرداخت ها از 330 میلیون یورو فراتر خواهد رفت

کمیسیون اروپا روز نخست سال نو میالدي را براي به جریان انداختن طرح بحث برانگیز طبقه بندي انرژي هاي سبز با هدف سامان دهی به حوزه

اقتصاد و انرژي بر اساس آثار زیست محیطی آن ها انتخاب کرد کمیسیون اروپا براساس این طرح پیشنهاد می کند که نیروگاه هاي هسته اي و

گازي در زمره تاسیسات مولد انرژي پایدار و سبز ، جایگزین پروژه هایی شوند که مبتنی بر زغال سنگ بوده و به ازاي هر کیلووات ساعت تا 270

گرم کربن دي اکسید منتشر می کنند
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ذخایر گاز اروپا به پایین ترین حد خود رسید

ذخایر گاز در اروپا طی ماه جاري میالدي باز هم کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود رسید

اخبار اقتصادي به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از راشاتودي ، ذخایر گاز در اروپا طی ماه جاري میالدي باز هم کاهش یافت و به پایین ترین

مصرف گاز از تاسیسات ذخیره سازي این قاره در ژانویه سال جاري میالدي یک سطح خود رسید بر اساس داده هاي انجمن زیرساخت گاز اروپا ، 

سوم بیشتر از میانگین پنج سال گذشته است این در حالی است که کارشناسان نگرانی هایی را درباره خطر قطع کامل عرضه به اتحادیه اروپا در

صورت تشدید تنش ها بین مسکو و کی یف ابراز کرده اند اتحادیه اروپا تقریبًا 40 درصد گاز خود را از طریق خطوط لوله روسیه دریافت می کند که

تعدادي از آنها از اوکراین عبور می کنند آمارها نشان می دهد که مخازن گاز تا 27 ژانویه 39 65 درصد پر از گاز بودند این اولین بار است که

موجودي انبارها به زیر 40 درصد کاهش می یابد این سطح 15 6 درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته محسوب می شود به طور معمول ، ذخایر

گاز اروپا تا اوایل و اواسط ماه فوریه حتی به نصف نمی رسد در برخی از زمستان هاي معتدل ، این ذخایر تا اوایل ماه مارس به زیر نقطه میانی نمی

رسند در ماه جاري میالدي ، هوا در اروپا بسیار معتدل بود ، اما مالکان مخازن ذخیره سازي تصمیم گرفتند از این مخازن گاز براي محافظت در برابر

قیمت هاي باال استفاده کنند بر اساس این گزارش ، در بسیاري از قراردادها با تامین کنندگان گاز ، از شاخص بورس "براي یک ماه آینده" استفاده

می شود که اکنون قیمت ها به باالترین حد خود رسیده است به طور متوسط ، گاز در بورس هلند TTF در ماه گذشته با قیمت 1310 دالر براي

هر هزار متر مکعب معامله شده است که حداکثر ارزش آن تا 2138 دالر نیز رسید به گفته کارشناسان ، در چنین شرایطی ، خرید گاز در بازار نقدي

به طور متوسط 976 دالر در هر هزار متر مکعب راه حل خوبی به نظر می رسد انتهاي پیام/
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گازهاي گلخانه اي طرح جدید فنالند براي محاسبه انتشار 

گازهاي گلخانه اي ، در طرح جدید محاسبات مبتنی بر مصرف مشارکت می کنند شهرداري هاي فنالند براي سنجش میزان انتشار 

گازهاي گلخانه اي را به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، 15 شهرداري فنالند در طرح جدیدي مشارکت کرده اند که براي اولین بار میزان انتشار 

مبتنی بر مصرف محاسبه می کند 

این طرح توسط "سیتوینن" ، بخشی از شرکت مشاوره ساخت وساز و طراحی محیط سیتووایز و لوك (سازمان تحقیقاتی مرکز منابع طبیعی) ، به

گازهاي گلخانه اي را به خود مرحله اجرا گذاشته شده است و نشان می دهد که مصرف غذا و خدمات غذایی سهم قابل توجهی از انتشار 

گازهاي گلخانه اي شهري ، اختصاص داده و به طور متوسط تقریبًا یک چهارم ردپاي کربن مصرف شهري را تشکیل می دهد . در محاسبه انتشار 

اغلب به انتشارات محاسبه شده با استفاده از مدل هاي محاسبه انتشار منطقه اي اشاره می شود حال آنکه محصوالت و خدمات اغلب در مکانی

مصرف انرژي و مدیریت ضایعات متفاوت از محل تولیدشان به مصرف می رسد مدل هاي محاسبه انتشار منطقه اي عمدتًا انتشارات ناشی از 

گازهاي گلخانه شهرداري ، همچنین سایر انتشارات در منطقه جغرافیایی شهرداري را پوشش می دهد براي مثال این مدل ها بر محاسبه انتشار 

اي در محلی متمرکز می شود که کارخانه اي در حال فعالیت است با این حال مدل مبتنی بر مصرف ، محلی را در نظر می گیرد که محصوالت

مصرف انرژي و ساخت وساز" ، "جابه جایی" ، "غذا و کاال" و "خدمات" مصرف می شود در این مدل محاسباتی جدید انتشار به چهار حوزه "

تقسیم می شود این دو مدل نه در مقابل هم که در کنار یکدیگر قرار دارد و به صورت مکمل براي به دست آوردن تصویري جامع تر از انتشار

گازهاي گلخانه اي ناشی از فعالیت شهرها و شهرك ها ، همچنین ساکنان هر منطقه مورد نیاز است 

گازهاي گلخانه اي در میان شهرداري هایش تفاوت عمده اي با یکدیگر ندارد ولی فنالند با اجراي مکمل هر دو مدل دریافت که میزان انتشار 

گازهاي گلخانه اي اندکی کمتر از شهرهاي دیگر بوده است . ردپاي کربن نتایج بررسی ها نشان داد که در بزرگترین شهرها میزان انتشار 

شهرداري هاي فنالند به طور متوسط حدود 8 7 تن دي اکسید کربن بوده است طرح محاسبه انتشار مبتنی بر مصرف همچنین اطالعات جدیدي در

گازهاي گلخانه اي در ترافیک ارائه داده است  مورد انتشار 

گازهاي گلخانه اي را از کیلومتر خودروهاي سواري تخمین می زند این محاسبه ، بدون توجه به شهري که رانندگی در آن انجام می شود ، انتشار 

که توسط ساکنان محلی رانده می شود و با محاسبات منطقه اي تفاوت دارد که در آن تمامی آالینده هاي ناشی از تردد خودروهاي سواري در

بخش هاي مختلف شهري و شهرك ها (حتی اگر خارج از شهر باشد) به شهرها تخصیص داده می شود . داده هاي جدید مدل محاسبه انتشار

گازهاي گلخانه اي مبتنی بر مصرف همچنین اطالعات جدیدي را براي حمایت از فعالیت هاي آب وهوایی به ارمغان می آورد و شهرها می توانند

با بهره گیري از آن ها نقشه راه جدیدي براي مقابله با ردپاي کربن خود طراحی کنند کد خبر 552142
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تنش با روسیه قیمت انرژي در آلمان را افزایش داد/ برلین به دنبال جایگزین براي گاز
طبیعی

 

دولت آلمان به دلیل افزایش چشمگیر هزینه هاي انرژي و کمبود گاز طبیعی روسیه در کشور می خواهد مجددا به وارد کردن گاز مایع ال ان جی از

محیط زیست است . آمریکا روي آورد که بسیار مورد انتقاد فعاالن و دوستداران 

اخبار بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري تسنیم ، قیمت انرژي در آلمان اخیرا به شدت افزایش پیدا کرده و نگرانی هاي زیادي را براي

شهروندان ایجاد کرده است نشریه "فوکوس" آلمان در گزارشی نوشت : گاز طبیعی روسیه در آلمان در حال کمیاب شدن است و قیمت انرژي هم

در حال انفجار است در این میان "رابرت هابک" ، وزیر اقتصاد آلمان می داند که به سختی می تواند در کوتاه مدت فشار باال بر شهروندان در این

زمینه را کاهش دهد دولت آلمان می خواهد در دراز مدت در عرصه انرژي وابستگی خود به روسیه را کم کند حاال "رابرت هابک" براي مقابله با

این شرایط راهی را انتخاب کرده که خشم هم حزبی هاي خود (حزب سبز) را به همراه داشته و می خواهد به گاز مایع به عنوان جایگزینی براي گاز

طبیعی روسیه روي آورد رئیس جمهور روسیه انتقال گاز طبیعی به اروپا را کاهش می دهد و این اقدام قیمت انرژي در اروپا و بخصوص آلمان را به

شدت افزایش داده است قیمت برق و گاز در اوایل سال جاري میالدي براي شهروندان آلمانی حدودا 3 برابر شد نشریه "فوکوس" آلمان در بخش

دیگري از این مطلب نوشت : در اختیار قرار دادن مداوم پول بیشتر براي مردم هم در دراز مدت این بحران را حل نخواهد کرد وزیر اقتصاد آلمان

هم در دراز مدت و میان مدت براي غلبه بر این بحران روي گسترش سریع انرژي باد و خورشید حساب می کند تا کمتر به گاز طبیعی به ویژه از

مصرف انرژي آلمان به گاز طبیعی بستگی دارد که بیش از نیمی از آن از طرف روسیه تامین می طرف روسیه وابسته باشد حدود یک چهارم کل 

انرژي شود "رابرت هابک" ، وزیر انرژي و اقتصاد آلمان قصد دارد تا تابستان پیش نویس قانونی را درباره چگونگی تقویت جدید انرژي باد و 

خورشیدي ارائه دهد به نوشته نشریه "فوکوس" ، البته زمان زیادي طول خواهد کشید تا انرژي بادي و خورشیدي بتواند جایگزین نه تنها انرژي

هسته اي و زغال سنگ بلکه گاز طبیعی شود بنابراین حاال "هابک" می خواهد رویکردي دوجانبه را دنبال کند و در کنار انرژي هاي تجدید پذیر

گزینه دیگري یعنی گاز مایع "ال ان جی" را هم جایگزین گاز طبیعی روسیه کند نشریه "فوکوس" در ادامه نوشت : تا بهار سال گذشته قیمت گاز

طبیعی در بازارهاي عمده حدود 5 دالر آمریکا براي هر واحد معامله بود و بعد از آن از مارس تا ماه دسامبر هزینه ها حدود 6 برابر شده و به 38 دالر

آمریکا رسید به این ترتیب گاز مایع ال ان جی آمریکا به صورت قابل توجهی جذاب تر از سال هاي گذشته شده است مشکل اینجاست که واردات

محیط زیست در آلمان مدتهاست بر این محیط زیست فاجعه محسوب می شود به عنوان مثال سازمان هاي حمایت از  گاز مایع براي دوستداران 

مسئله تاکید دارند که ایاالت متحده آمریکا با فرآیند بحث برانگیز فرکینگ گاز خود را به دست می آورد استخراج متان از معادن نه تنها مقدار زیادي

گازهاي گلخانه اي ایجاد می کند بلکه فشرده سازي مایع و حمل و نقل سرد شده آن توسط کشتی ها هم مقادیر زیادي انرژي مصرف می کند

محیط در آلمان روند موسوم به فرکینگ از سال 2016 ممنوع است با این همه "رابرت هابک" می خواهد این نگرانی ها و دغدغه هاي حامیان 

زیست را نادیده بگیرد و قرار است اولین ترمینال آلمانی در نزدیکی هامبورگ با مبلغی بالغ بر حدود نیم میلیارد یورو ساخته شود تا به زودي گاز

طبیعی مایع را از آمریکا وارد کند سخنگوي دولت آلمان هم اعالم کرده که "اوالف شولتز" ، صدر اعظم آلمان هم حاال گاز مایع ال ان جی را در

اولویت اصلی خود قرار داده و از طرح هاي ساخت یک یا چند پایانه براي وارد کردن گاز مایع حمایت می کند هفته گذشته هم "اورزو ال فون در

الین" ،
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رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا نشان دادند که می خواهند در زمینه گاز مایع همکاري هاي نزدیکتري را در پیش گیرند البته

همچنان تا زمان افتتاح اولین مرکز ذخیره سازي گاز مایع آلمان ممکن است سال ها طول بکشد تا آن زمان پوتین به دیکته کردن قیمت انرژي به

آلمانی ها ادامه خواهد داد رابرت هابک هم باید تا آن زمان مشکالت زیادي را حتی از طرف هم حزبی هایش تحمل کند به نوشته "دي ولت"

آلمان ، ایاالت متحده هم اعالم کرده که به منظور حمایت از متحدان خود و تضعیف پتانسیل باج گیري روسیه می خواهد گاز بیشتري را به اروپا

صادر کند نگرانی ناتو نسبت به امنیت انرژي اروپاصادرات میلیاردي تسلیحات توسط دولت جدید آلمانهشدار مجدد فرانسه و آلمان به روسیه درباره

عواقب حمله به اوکراینانتقاد سازمان شفافیت بین الملل از روند مبارزه با فساد در آلمانانتهاي پیام/
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/ ظرفیت ذخیره سازي ایران یک دهم مصرف گاز ذخیره سازي راهکار مغفول مواجهه با اوج 
روسیه

ظرفیت ذخیره سازي گاز در کشورهاي اروپایی به طور میانگین 22 درصد از گاز مصرفی ، روسیه 19 درصد ، آمریکا 16 درصد ، ترکیه 7 درصد و در

ایران تنها 1 7 درصد است

مصرف گاز نفتی ها /ذخیره سازي گاز به منظور استفاده در فصول سرد یک راه حل آزموده شده در دنیا است که می تواند مشکالت مربوط به اوج 

مصرف گاز بخش خانگی به صورت جهشی افزایش می یابد به طوري که در کشورها را حل کند در ایران با نزدیک شدن به ماه هاي سرد سال 

مصرف گاز در طول سال در 4 ماه پایانی به بیش از 75 درصد می رسد اما این راهکار به دالیلی میانگین سهم حدود 30 درصدي بخش خانگی از 

مصرف گاز در زمستان اجرایی از جمله محدودیت منابع مالی و نظام قراردادي نامناسب براي سرمایه گذاري تاکنون در ایران براي مواجهه با اوج 

نشده است * سهم اندك ایران در ایجاد ظرفیت ذخیره سازي گاز در حال حاضر ذخیره سازي زیرزمینی گاز طبیعی (UGS) در مخازن تخلیه شده

نفت و گاز و یا برخی از ساختارهاي زمین شناسی مثل گنبد نمکی در بسیاري از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است مطالعات موسسات پژوهشی

نشان می دهد در ایران نیز حدود 40 ساختار زمین شناسی با پتانسیل ذخیره سازي وجود دارد که در صورت بهره برداري از آنها می توان کسري

200 میلیون متر مکعبی گاز در زمستان را پوشش داد به طور میانگین ظرفیت ذخیره سازي گاز مصرفی در کشورهاي اروپایی 22 درصد ، روسیه 19

بهینه سازي درصد ، آمریکا 16 درصد ، ترکیه 7 درصد و در ایران تنها 1 7 درصد است (تصویر 1) تصویر 1 به نظر می رسد در کنار سیاست 

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري و سیاست توسعه میادین گازي و افزایش تولید گاز ضروري است وزارت نفت دولت سیزدهم بر موضوع

ذخیره سازي گاز طبیعی نیز متمرکز شود /فارس
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بحران گاز 18| جزئیات طرح نوسازي یک میلیون بخاري فرسوده در کشور/ پیشرفت یک
درصدي برنامه بعد از 4 سال !

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 

مصرف گاز در موتورخانه ها/ ارتقاي رایگان 13 هزار بهینه سازي  می  شود در گزارش قبلی پرونده بحران گاز با عنوان «آخرین وضعیت طرح 

موتورخانه » به بررسی طرح موتورخانه ها پرداخته شد این گزارش به بررسی طرح «جایگزینی و اسقاط یک میلیون بخاري مرسوم با بخاري هاي

راندمان باال» پرداخته می شود *جزئیات طرح نوسازي یک میلیون بخاري فرسوده در کشور طرح اولیه «جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه

بخاري مرسوم با بخاري هاي گازسوز دودکش دار راندمان باالي هوشمند» ابتدا در سال 96 در شوراي اقتصاد تصویب شد تصویر 1 جزئیات این

طرح را نشان می دهد طبق طرح اولیه ، سقف بازپرداخت در طول دوره اجراي طرح (1396 1402) ، 204 میلیون دالر در نظر گرفته شده بود میزان

صرفه جویی گاز طبیعی نیز 3 1 میلیارد متر مکعب برآورد شده بود تصویر 1 جدول 1 زمان بندي اجراي طرح جایگزینی یک میلیون بخاري را نشان

می دهد جدول 1 *تغییر در زمان بندي طرح نوسازي بخاري ها به دلیل عدم تحقق اهداف اما این طرح نیز همانند طرح موتورخانه ها چندین بار

دستخوش تغییراتی شد سه سال بعد از نخستین مصوبه شوراي اقتصاد ، این نهاد در تیر ماه سال 99 مصوبه دیگري درباره طرح جایگزینی یک

میلیون بخاري صادر کرد که تنها تفاوت آن با مصوبه قبلی تغییر در زمان بندي اجراي پروژه بود جدول 2 تغییرات زمان بندي این پروژه را نشان می

دهد ، همانطور که مشاهده می شود تنها تغییر صورت گرفته در این بازه زمانی سه ساله شیفت زمانی در جدول زمان بندي بوده است ، زیرا برنامه

اولیه در تحقق اهداف با مشکل مواجه شده بود جدول 2 *پیشرفت طرح نوسازي بخاري هاي فرسود تنها 1 1 درصد ! البته در این فاصله زمانی 3

ساله برخی اقدامات نیز براي جایگزینی بخاري هاي کم بازده با تمرکز بر مدارس انجام شد جدول 3 تعداد بخاري هاي نصب شده به تفکیک

قرارداد و تولیدکننده را نشان می دهد طبق این جدول تاکنون از یک میلیون بخاري مصوب تنها حدود 11 هزار بخاري راندمان باال جایگزین شده

است ، یعنی پیشرفت پروژه مطابق با برنامه اولیه تنها 1 1 درصد بوده است جدول 3 تعداد بخاري هاي نصب شده به تفکیک قرارداد و تولیدکننده

*افزایش حجم کاري طرح نوسازي 5 8 میلیون بخاري با وجود شکست در طرح قبلی اما بعد از پیشرفت 1 1 درصدي طرح نوسازي بخاري ها ،
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شوراي اقتصاد مجددا دي ماه 1399 مصوبه جدیدي در این باره تصویب کرد که طبق آن تامین و جایگزینی 5 8 میلیون دستگاه بخاري گازسوز

هرمتیک هوشمند با راندمان باال با رده انرژي A در دستور کار قرار گرفت جدول 4 برنامه جدید وزارت نفت دولت تدبیر و امید درباره این طرح را

نشان می دهد 

بهینه سازي با تمرکز بر نوسازي بخاري ها هم اکنون در چه مرحله اي قرار دارد و چرا این طرح در جدول 4 در مجموع مشخص نیست که طرح 

سوخت اجرا نشده است . خبرگزاري فارس در گزارش هاي بعدي به بررسی دالیل عقب بهینه سازي مصرف  طول این سال ها توسط شرکت 

ماندگی این طرح می پردازد انتهاي پیام/
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تقاضاي گاز اروپا کاهش می یابد

آژانس بین المللی انرژي برآورد کرد که تقاضاي گاز اروپا در سال جاري میالدي به دلیل ارزان شدن زغال سنگ کاهش یابد

آژانس بین المللی انرژي برآورد کرد که تقاضاي گاز اروپا در سال جاري میالدي به دلیل ارزان شدن زغال سنگ کاهش یابد 

به گزارش خبرگزاري رویترز از لندن ، آژانس بین المللی انرژي (IEA) دوشنبه (11 بهمن ماه) پیش بینی کرد که تقاضاي گاز اروپا در سال جاري

میالدي کاهش یابد ، زیرا ادامه روند باال بودن قیمت هاي گاز طبیعی سبب رقابت بیشتر براي تولید برق از زغال سنگ می شود ، با این حال ممکن

مصرف گاز اروپا در سال گذشته میالدي 5 5 درصد افزایش یافت و به 552 میلیارد مترمکعب است روند رشد تقاضاي گاز در آسیا کند شود . 

رسیده بود آژانس بین المللی انرژي در گزارش فصلی خود از بازار گاز اعالم کرد : با این حال انتظار می رود تقاضاي گاز در سال جاري با حدود 4 5

مصرف گاز براي تولید برق است که می تواند نسبت به سال 2021 درصد کاهش به 527 میلیارد مترمکعب برسد که بخشی از آن به دلیل کاهش 

تا 6 درصد کاهش یابد آژانس بین المللی انرژي انتظار دارد قیمت گاز اروپا و ال ان جی آسیا به ترتیب به 26 دالر به ازاي هر یک میلیون بی تی یو

و 27 دالر به ازاي هر یک میلیون بی تی یو – که هر دو باالترین میانگین ساالنه هستند – برسد که دلیل آن ادامه سطح پایین ذخیره سازي ها و

کاهش عرضه است اکنون قیمت شاخص تی تی اف هلند (شاخص گاز اروپا) حدود 30 دالر به ازاي هر یک میلیون بی تی یو است ، در حالی که

قیمت تک محموله هاي آسیا 27 دالر به ازاي هر یک میلیون بی تی یو است این نهاد برآورد کرد که قیمت هاي گاز تا اواسط امسال باال باقی

بماند و ممکن است در صورت بهبود عرضه کاهش یابد
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تاثیرات گرمایش زمین به از بین رفتن گونه هاي جانوري

 

یک متخصص اکولوژي و مدیریت حیات وحش با اشاره به تاثیرات منفی گرمایش زمین در زیستگاه گونه هاي جانوري گفت : درباره موضوع گرمایش

زمین ، باید دو مسئله فعالیت پژوهش محوري و آموزش و دغدغه سازي را جدي بگیریم و به مردم آگاهی دهیم تا از فعالیت هایی که تولیدگازهاي مضر

را افزایش می دهند بکاهند .

 

گازهاي گلخانه اي و سوخت هاي فسیلی توسط بشر به ویژه   پس از انقالب صنعتی ، موجب افزایش انتشار  به گزارش ایسنا ، افزایش مصرف 

در نهایت تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی و حاال مقابله با این پدیده به یکی از مهمترین دغدغه ها در سطح جهان تبدیل شده است . اگر

میزان غلظت دي اکسید کربن تا سال 2100 دو برابر شود ، دماي متوسط ایران به میزان 1 5 تا 4 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت؛ امري که

به گفته متخصص اکولوژي و مدیریت حیات وحش گرمایش زمین ، خشکسالی را تشدید و زیستگاه گونه ها را تغییر می دهد عبداهللا ساالري در

گفت وگو با ایسنا ، درباره تاثیرات گرمایش زمین گفت : گرمایش زمین بر زیستگاه گونه هاي جانوري تاثیر می گذارد یعنی زیستگاه گونه ها را تغییر

می دهد ، براي مثال خشکسالی را تشدید می کند و یا سطح دریا را باال می آورد بنابراین آن گونه جانوري نیز تحت تاثیر قرار می گیرد وي ادامه

داد : حیات وحش همچون گیاهان ثابت و بدون تحرك نیستند و مدام در حال تغییرند ، ممکن است با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین آن زیستگاه

را ترك کرده و مجبور به مهاجرت شوند اما نکته دیگري هم که وجود دارد جزیره اي بودن برخی زیستگاه ها است در زیستگاه هاي جزیره اي

امکان تردد و تحرك وجود ندارد و در این شرایط ، وضعیت نامناسب می شود و گونه هاي جانوري همانجا می مانند و تلف می شوند و نسل آن ها

منقرض می شود این متخصص اکولوژي و مدیریت حیات وحش درباره تغییرات آب و تاثیرات آن اظهار کرد : گرمایش زمین مسئله آب و علوفه در

علفخواران ، مسئله زمستان گذرانی براي گونه هاي مهاجر ، تغییر زمان مهاجرت و جفت گیري و جوجه وري را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات

منفی می شود 

گازهاي گلخانه اي و دي اکسید کربن و منواکسید کربن اصلی ترین موادي هستند که انسان ها وي درباره عوامل موثر در گرمایش زمین گفت : 

از طریق صنایع ، خودروهاي شخصی و مصارف خانگی تولید می کنند و باعث گرمایش جهانی می شوند و ما باید به دنبال راه حل و چاره براي رفع

این موضوع باشیم . ساالري در پایان تصریح کرد : درباره موضوع گرمایش زمین باید دو مسئله فعالیت پژوهش محوري و آموزش و دغدغه سازي

را جدي بگیریم و به مردم آگاهی دهیم تا از فعالیت هایی که تولیدگازهاي مضر را افزایش می دهند بکاهند انتهاي پیام
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سوخت نارضایتی مردم فرانسه از افزایش قیمت 

 

سوخت و به ویژه گازوئیل در فرانسه موجبات به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما ، به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افزایش قیمت 

نارضایتی مردم این کشور را فراهم کرده است.

سوخت و به ویژه گازوئیل در فرانسه موجبات به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سیما ، به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افزایش قیمت 

نارضایتی مردم این کشور را فراهم کرده است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی یک شهروند فرانسوي گفت : این وضع منزجر کننده است ، زیرا قیمت ها

حامل هاي سوخت قیمت ها باالست افزایش قیمت ها شامل همه  بیش از حد باالست و فرقی هم نمی کند در کجا باشد در همه جایگاه هاي 

سوخت نیتروژن می شود وي افزود قیمت ها در حالی افزایش می یابد که حقوق ها هیچ تغییري نکرده بنزین و گازوییل گرفته تا  انرژي از 

است هزینه هاي زندگی ، دارو و درمان هر ماه در حال افزایش است و این در حالی است که من یک حقوق پایه بیشتر ندارم؛ بنابراین چاره اي هم

سوخت بیش از حد افزایش یافته است وي افزود افرادي در مقابل ما وجود ندارد قیمت ها در همه اقالم در کشور در حال افزایش است ، اما قیمت 

مانند من که از نظر مالی ضعیف هستیم در این میانه له می شویم مسئوالن همه راننده دارند و مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم ندارند یک زن

میانسال گفت این یک مشکل پیچیده است معلوم است که قیمت ها خیلی گران است به ویژه براي کسانی که درآمد هاي پایینی دارند یک مرد

فرانسوي افزود با این وضع من مجبورم کمتر از خودروي خود استفاده کنم و وسایل عمومی استفاده کنم اما در برخی موارد نیز چاره اي ندارم که از

خودروي شخصی خود استفاده کنم
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