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مروري بر اخبار نفت و انرزي ایران و جهان 1400/6/27 تا 1400/6/30
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1400/06/30 - 1400/06/27فهرست اخبار

4 مجلس طرحی را براي افزایش قیمت حامل هاي انرژي ندارد رویداد امروز

5 با محور ارائه راهکارهاي بهینه سازي مصرف گاز طبیعی/رویداد «ایده تا اجرا» در گاز خ... 18:49 شانا

6 راه اندازي پروژه کاهش سوزاندن گاز در میادین نفتی عراق 18:34 برنا

7 عمر پیل هاي سوختی با رطوبت سازهاي غشایی دانش بنیان افزایش می یابد 16:30 فارس نیوز

8 ادامه استفاده از سوخت هاي فسیلی در اندونزي به رغم تبعات اقلیمی 15:46 ایرنا

9 کیفیت بنزین افزایش می یابد؟ 15:19 هم اندیشی

12 35 درصد از ناوگان باربري و مسافربري چهارمحال و بختیاري فرسوده است 14:19 ایرنا

13 راهبردهاي استفاده از فرصت هاي توسعه انرژیهاي تجدید پذیر 14:01 واحد مرکزي خبر

14 سهم 40 درصدي ایران از پرداخت یارانه گاز جهان 08:10 ایرنا

16 تهدید گازي براي اقتصاد اروپا دنیاي اقتصاد

19 برق و گاز را چطور نجات دهیم؟ دنیاي اقتصاد

21 اجراي ممیزي جامع انرژي از سوي شرکت گاز تهران 15:08 شانا

22 بیم و امیدهاي استفاده از خودروهاي برقی هوشمند 12:57 آي سی تی

24 بحران انرژي و یک زمستان سرد در اروپا 11:05 تسنیم

25 ایران، بزرگ ترین پرداخت کننده یارانه انرژي در جهان 10:32 شانا

28 شهر سبز آینده بشر، از قافله عقب نمانیم اعتماد

30 صنعت سوخت هاي فسیلی با نشر اطالعات گمراه کننده به دنبال چیست؟/کنگره آمریکا به دن... 00:44 فصل تجارت

33 استفاده از انرژي خورشیدي چه صرفه اقتصادي دارد؟ عصر رسانه

35 کمبود گاز طبیعی اروپا را مجبور به استفاده مجدد از زغال سنگ می کند 15:02 فصل تجارت

بهینه سازي مصرف سوخت

3



1400/06/30 - 1400/06/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

رویداد امروز

1400/06/30
مجلس طرحی را براي افزایش قیمت حامل هاي انرژي ندارد

یــک عضــو کمیســیون انــرژي مجلــس شــوراي اي را می تاکید کرد: مجلس هیچ طرح یا برنامهااس هاي انرژي براي افزایش قیمت بنزین یا

سایر حامل کند در ســال جاري یا بودجه سال آینده دنبال نمی وگو با ایســنا بیــان کرد

یــک عضــو کمیســیون انــرژي مجلــس شــوراي اي را می تاکید کرد: مجلس هیچ طرح یا برنامهااس هاي انرژي براي افزایش قیمت بنزین

یا سایر حامل کند در ســال جاري یا بودجه سال آینده دنبال نمی وگو با ایســنا بیــان کرد: هــادي بیگــی نــژاد در گفت بنــده بــه عنوان یک

عضو کمیســیون انــرژي مجلس اي را در کنم که مجلس هیچ طرح یا برنامه تاکید می هاي انرژي چه خصوص قیمت بنزین و ســایر حامل کند

در ســال جاري و چه در ســال آینده دنبال نمی وي در ادامــه اظهــار کــرد: در بررســی بودجــه ســال گذشــته نیز چندین نظریه در این

زمینه مطرح شــد و کمیســیون انرژي مجلس صراحتا مخالفت خود را اعــام کــرد ما در شــرایط کنونی چنین تنشــی را به مــردم تحمیــل

نخواهیم کرد قطعــا افزایش قیمت هاي انرژي منجر به ایجاد تنش بنزین یا سایر حامل در بــازار خواهــد شــد و مــا نیز قطعا بــا آن مخالف

هستیم
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1400/06/30 - 1400/06/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

شانا

1400/06/29
18:49

با محور ارائه راهکارهاي بهینه سازي مصرف گاز طبیعی/رویداد «ایده تا اجرا» در گاز
خراسان رضوي برگزار می شود

 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي از برگزاري رویداد «ایده تا اجرا» با هدف مدیریت و بهینه سازي مصرف گاز طبیعی و رفع چالش هاي افت

احتمالی فشار گاز در روزهاي سرد سال با حمایت این شرکت خبر داد.

به گزارش شانا، حسن افتخاري در این باره گفت: کاهش شدت مصرف انرژي و بهینه سازي مصرف گاز طبیعی در بخش هاي مختلف شامل

خانگی، تجاري، صنعتی، نیروگاهی و به عنوان یکی از سیاست هاي اصلی مد نظر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است وي افزود: شرکت گاز

استان خراسان رضوي همسو با آن از همه فعاالن حوزه صنعت، استادان و دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور دعوت می کند تا در رویداد بزرگ

ایده تا اجرا مشارکت کنند  

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي، محورهاي این رویداد شامل اصالح الگوي مصرف گاز طبیعی در فصل هاي سرد سال،

هوشمندسازي تجهیزات و مانیتورینگ مصرف، مدیریت پیامدهاي قطعی گاز در فرآیندهاي تولید (ذخیره سازي انرژي و کاهش ضایعات ارتقاي

ایمنی صنعتی)، مدیریت مصرف بهینه انرژي، کاهش قیمت تمام شده، کاهش و تنظیم بارهاي گرمایشی، جایگزینی تجهیزات فرسوده و کم بازده،

استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات درباره مدیریت مصرف مانند فضاي مجازي، اینترنت اشیا و بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر

بیوگاز و انرژي خورشیدي است. افتخاري ادامه داد: حوزه هاي ایده پردازي رویداد ایده تا اجرا شامل صنایع با اولویت صنایع انرژي بر مانند فوالد،

سیمان، لبنی و، مشترکان کشاورزي و دامداري شامل گلخانه ها و مرغداري ها و ساختمان هاي مسکونی، اداري و تجاري است وي اظهار کرد: ایده

هاي برتر این رویداد افزون بر دریافت جوایز نقدي و لوح سپاس، مورد حمایت شرکت گاز استان خراسان رضوي و تأمین اعتبار پژوهشی براي

اجراي ایده خواهند شد مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي تصریح کرد: عالقه مندان به حضور در این رویداد می توانند از طریق تماس با

تلفن هاي 37072624-307072621 با پیش شماره 051 اطالعات بیشتر به دست آورند کد خبر 321429
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برنا

1400/06/29
18:34

راه اندازي پروژه کاهش سوزاندن گاز در میادین نفتی عراق

عراق یک پروژه جدید با هدف جمع آوري گازي که در هنگام استخراج نفت در دو میدان نفتی در جنوب این کشور سوزانده می شود آغاز کرده است

به گزارش برنا به نقل از عرب نیوز، سوزاندن گاز استخراج شده همراه با نفت یک فرآیند بسیار آالینده است ولی هزینه کمتري نسبت به فرآوري

این گاز براي فروش دارد طبق اطالعیه بانک جهانی، عراق پس از روسیه دومین کشور در جهان است که از این گاز استفاده می کند قرارداد این

پروژه جدید در 2017 با شرکت خدمات نفتی بیکر هیوز بسته شد طبق گزارش وزارت نفت عراق، با اجراي این پروژه می توان روزانه 200 میلیون

فوت مکعب معادل 56 میلیون متر مکعب گازي را که در میادین نفتی نصیریه و غراف سوزانده می شود به دست آورد احسان اسماعیل، وزیر نفت

عراق اعالم کرد از گازي که در میادین نفتی در سراسر عراق سوزانده می شود می توان براي تقویت تولید داخلی و کمک به حفظ محیط زیست

استفاده کرد طبق گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، تکمیل زیرساخت هاي این پروژه براي اجراي آن و استفاده از این گاز حدود 30 ماه طول

می کشد بانک جهانی اعالم کرد حدود 1737 میلیون متر مکعب گاز در کل سال گذشته میالدي در میادین نفتی عراق سوزانده شده است شرکت

توتال فرانسه در همین ماه قراردادي براي سرمایه گذاري در تولید نفت، گاز و انرژي خورشیدي در عراق امضا کرد این شرکت فرانسوي قصد دارد

در ابتدا 10 میلیارد دالر براي زیرساخت هاي عراق هزینه کند و سرمایه گذاري بعدي آن به 17 میلیارد دالر می رسد یکی از این پروژه ها ساخت

مجموعه اي است که بتوان در آن از این گاز جمع آوري شده از میادین نفتی براي تولید برق استفاده کرد تا در نهایت باعث کاهش واردات گاز در

عراق شود بیشتر بخوانید: کشورهاي عضو اوپک 715 درصد از مجموع ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند کویت ال ان جی بیشتري وارد می کند
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فارس نیوز

1400/06/29
16:30

عمر پیل هاي سوختی با رطوبت سازهاي غشایی دانش بنیان افزایش می یابد

گازهاي واکنشگر در هنگام ورود به توده پیل سوختی غشا پلیمري بایستی داراي رطوبت بهینه باشند مرطوب سازي این گازها به کمک یک مرطوب ساز

غشایی صورت می پذیرد که در شرکت دانش بنیان داخلی طراحی شده است

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، مجموعه غشاالکترود پیل هاي سوختی

پلیمري بیشترین تاثیر را در طول عمر و راندمان آن ها دارد رطوبت مناسب غشا باعث انتقال یون هیدروژن به میزان کافی شده و در نتیجه واکنش

هاي شیمیایی پیل را افزایش می دهد خشکی غشا عالوه بر عدم انتقال یون ها سبب شکنندگی غشا خواهد شد به همین دلیل مرطوب ساز ها

نقش مهمی در افزایش راندمان و طول عمر پیل سوختی پلیمر ایفا می کنند زهرا جهانشاه مدیرعامل شرکت دانش بنیان پاك سان انرژي اسپادان

که این محصول دانش بنیان را تولید کرده است، گفت: شرکت ما در مسیر کاهش مصرف انرژي گام هاي زیادي برداشته است یکی از محصوالتی

که در این عرصه تولید شد، مرطوب ساز غشایی بود که در عرصه انرژي هاي تجدیدپذیر از آن استفاده می شود پیش بینی ما این بود که این

محصول را می توان در صنعت خودروسازي به کار گرفت اما هنوز خودروهاي پاك که با هیدروژن کار می کنند، در کشور ما با استقبال خوبی مواجه

نشده اند مرطوب ساز غشایی به علت غیرفعال بودن و عدم انجام واکنش شیمیایی و سادگی در ساختار نقش ویژه اي در سیستم پیل هاي سوختی

پلیمري ایفا می کند ساخت نمونه کارگاهی به همراه دستگاه تست مرطوب ساز انجام گرفته و منحنی هاي کار مرطوب ساز براي سه دماي منفی

55، 70 و 80 درجه تعیین شده که تولید هواي 100 درصد مرطوب با نقاط دماي شبنم به ترتیب منفی 55، 38 و 46 درجه را امکان پذیر می کند

کاربرد این مرطوب ساز ها به همراه پبل سوختی یک کیلو وات در دماي منفی 60 درجه با توجه به نمودار هاي سایکرومتري منجر به تولید رطوبت

90 درصد براي هوا خواهد شد مرطوب سازي گاز هیدروژن به میزان 100 درصد در دماهاي باالتر نیز امکان پذیر است و از شکستن پیل هاي

سوختی جلوگیري می کند محصول دومی که با استفاده از فناوري مشابه توسط این شرکت دانش بنیان تولید شده، آجر خورشیدي است آجر

خورشیدي را می توان در ناحیه هاي مختلف ساختمان و مناطق صعب العبور نصب کرد این آجرها در طول روز نور و انرژي را ذخیره و در طول شب

آن ها را ساطع می کنند این محصول در همین ابتداي کار مشتریان زیادي پیدا کرده است و در ساختمان ها از آن استفاده می شود کاهش مصرف

برق و نصب آسان از جمله مزیت هاي مشخص این محصول است آجرهاي خورشیدي ایران ساخت هنوز به تولید انبوه نرسیده اما به واسطه تولید

انبوه، قیمت آن کاهش چشمگیري می یابد و از نمونه خارجی آن به مراتب ارزان تر می شود مجموعا 10 فرصت شغلی در این شرکت دانش بنیان

ایجاد شده است و در آینده نزدیک نیز احتماال 30 فرصت شغلی مستقیم دیگر به وجود خواهد آمد و عمال به واسطه توسعه این فناوري شاید صدها

شغل نیز به صورت غیرمستقیم خلق شود انتهاي پیام/

7

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14499404


1400/06/30 - 1400/06/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایرنا

1400/06/29
15:46

ادامه استفاده از سوخت هاي فسیلی در اندونزي به رغم تبعات اقلیمی

 

تهران- ایرنا - اندونزي به استفاده از سوخت هاي فسیلی با وجود توسعه دیدگاهش در زمینه استفاده از انرژي هاي غیرفسیلی با افزایش نگرانی ها از

تغییرات اقلیمی، ادامه می دهد.

 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه « استریت تایمز » سنگاپور، با وجود اینکه اندونزي برنامه گروه هاي سبز و حامی مبارزه با تغییرات اقلیمی و

برنامه هاي جاه طلبانه شان براي قطع استفاده از سوخت هاي فسیلی را ستایش می کند، اما این بزرگترین صادر کننده ذغالسنگ در دنیا هیچگونه

نشانه اي از تغییر در آلوده کردن محیط زیست به این زودي ها نشان نمی دهد. اندونزي به عنوان هشتمین آالینده کربنی جهان اخیرا و پیش از

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر گالسکو در ماه نوامبر و پیوستن به تعهد متان جهانی به رهبري آمریکا، برنامه خود با هدف

قطع استفاده از سوخت هاي فسیلی را از سال 2070 به 2060 کاهش داد این کشور همچنین درنظر دارد تا راه اندازي انرژي ذغالسنگی را متوقف

کند و استفاده از ذغالسنگ براي تولید برق را تا سال 2056 در راستاي دیدگاه اقتصادي طوالنی مدت بدون سوخت فسیلی از برنامه اش خارج کند

با این حال مانند تولید کنندگان دیگر ذغالسنگ از جمله استرالیا و هند، اندونزي با مشکل ایجاد تعادل اهداف محیط زیستی با هزینه قطع استفاده از

کربن در صنعت که با توزیع و صادرات سوخت هاي فسیلی در 7 ماه اول سال 2021، 38 میلیارد دالر درآمد داشته است، دست و پنجه نرم می کند

ماه گذشته در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین منتشر شد، هشدار داده شده بود که روند افزایشی گرم

شدن کره زمین به شکل خطرناکی به سمت غیرقابل کنترل شدن پیش می رود
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کیفیت بنزین افزایش می یابد؟

بر اساس اعالم سازمان ملی استاندارد بنزین کشور استاندارد نیست، اما از سوي دیگر استانداردسازي این فرآورده نفتی با چالش هایی رو به روست

پایگاه تحلیلی خبري هم اندیشی: زمستان هر سال پس از بروز پدیده وارونگی دما و باالتر رفتن شاخص آلودگی هوا به ویژه در کالنشهرها، انگشت

اتهام بسیاري از مسئوالن کشور به سمت کیفیت بنزین به عنوان مقصر اصلی این مسئله نشانه می رود همچنین بسیاري از دارندگان خودرو و

تعمیرکاران نیز عقیده دارند که علت عمده خرابی هاي موتور خودروها، نامناسب بودن کیفیت بنزین است این مسئله وقتی نمود بیشتري پیدا می کند

که بنزین ایرانی در خودرو هاي وارداتی استفاده می شود دلیل آن هم این است که ساختار موتور خودرو هاي وارداتی با عدد اکتان بنزین ایرانی

همخوانی ندارد و با احتراق زودهنگام، موجب آسیب به پیستون این خودرو ها می شود موضوع جالب توجه این است که حتی جایگاهداران و فعاالن

عرضه سوخت نیز از پایین بودن کیفیت بنزین تولیدي پاالیشگاه هاي کشور، به علت تبخیر آن گله مند هستند آیا در بنزین هوا وجود دارد؟ رضایی

فعال صنفی عرضه سوخت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: طرح کهاب به معنی جمع آوري بخارات بنزین است و وزارت نفت به

عنوان متولی این امر، هنوز آن را به طور کامل اجرایی نکرده در حالی که تبخیر بنزین به معناي بی کیفیت بودن آن است چه کنیم تا باك خودرو

واقعا پر شود؟ او افزود: بنزین مانند نوشابه گازدار است وقتی راننده نازل بنزین را تا انتها درون باك ماشین می گذارد و دسته نازل را فشار می دهد،

گاهی مشاهده می کند که شلنگ می پرد؛ این یعنی، نازل دیگر جایی براي نفس کشیدن ندارد راننده بدون توجه به این پرش، تا جایی که فکر می

کند باك خودرو پر شده، بنزین زدن را ادامه می دهد، اما وقتی آمپر را مشاهده می کند، فکر می کند که جایگاهدار کم فروشی کرده است رضایی

ضمن بیان این که یک فنر روي لوله نازل بنزین وجود دارد و به همین دلیل در ابتداي بنزین زدن باید نازل تا انتها درون باك قرار بگیرد، گفت: باید

آرام آرام فنر به سمت باال بیاید که براي ورود بنزین به داخل باك خودرو، جایی وجود داشته باشد به همین دلیل، توصیه می شود که رانندگان به

آهستگی بنزین بزنند درست مانند نوشابه که اگر به آهستگی درون لیوان ریخته شود، زیاد کف نمی کند جایگاهداران تاوان استاندارد نبودن بنزین را

می دهند این فعال صنفی عرضه سوخت با بیان این که در حال حاضر، بدترین نوع بنزین یعنی بنزین یورو-4 را در کشور توزیع می کنیم، اظهار

کرد: جایگاهدار سفارش 50 هزار لیتر بنزین را به پاالیشگاه می دهد اما طی فرآیند حمل و نقل، مثال به 45 هزار لیتر تبدیل می شود از طرف دیگر

کمیته تخلفات شرکت پخش فرآورده هاي نفتی نیز جایگاهدار را به دلیل کسري غیرمجاز، با قیمت فوب خلیج فارس جریمه می کند! او تاکید کرد:

جایگاهدار درون شهري، هر سه ماه یک بار هزینه اي را به سازمان استاندارد پرداخت می کند تا بر عملکرد آن نظارت داشته باشد و تایید کند  

از طرف دیگر نیز از سوي خود شرکت پخش نیز بازرسی مستمر انجام می شود اما مشخص نیست که چرا کیفیت بد بنزین را به نام جایگاهدار به

مردم نشان می دهند؟ چرا باید استاندارد ملی به جاي استاندارد بین المللی یورو تدوین شود؟ با این وجود، همواره شاهد تبلیغات مدیران وزارت نفت

و مسئوالن پاالیشگاه هاي کشور مبنی بر دستیابی به تولید بنزین با کیفیت هستیم؛ به طوري که، حتی مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،

اوایل اردیبهشت ماه امسال از تولید روزانه 47 میلیون لیتر بنزین باالتر از استاندارد بین المللی یورو-5 در این پاالیشگاه خبر داده بود.  

مسئله جالب توجه این است که سازمان ملی استاندارد تاکنون چندین بار از طی شدن مراحل تدوین استاندارد ملی یورو-5 براي بنزین کشور خبر

داده، اما قبل از این که این استاندارد تدوین شده باشد،
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پاالیشگاه ها از تولید بنزین یورو-5 خبر می دهند! تولید ملی بنزین یورو-5 غیررسمی است! بر اساس پیگیري هاي خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

از منابع موثق در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران، یورو-4 و یورو-5، استاندارد هاي اتحادیه اروپا هستند که مطابق با شرایط

اروپا تدوین شده اند. سازمان ملی استاندارد، استاندارد هایی را تحت عنوان isiri براي کشور تدوین می کند، زیرا در بخش هایی ممکن است با

توجه به شرایط آب و هوایی که میان ایران و اروپا تفاوت دارد، تغییراتی الزم باشد به طور مثال، اگر در این استاندارد هاي اروپایی، عدد خاصی را

براي فشار بخار بنزین در نظر گرفته اند، مجبور هستیم براي این که احتراق درستی داشته باشیم، یکسري از پارامتر ها را در این زمینه با توجه به

شرایط کشور خودمان تغییر دهیم بنابراین، استاندارد هاي بین المللی بار دیگر در داخل کشور تدوین و به عنوان استاندارد ملی معرفی می شود به

طور مثال، استاندارد ملی در مورد بنزین، isiri 4904 است که به عنوان یورو-4 شناخته می شود، اما در حال حاضر در رابطه با بنزین یورو-5

استاندارد ملی تدوین نشده است استاندارد هاي یورو از یورو-4 به بعد، تغییر خاصی نسبت به استاندارد هاي قبلی ندارند و تنها تغییر، مربوط به میزان

گوگرد موجود در این فرآورده است در استاندارد یورو-4، میزان گوگرد باید ppm 50 باشد، اما در یورو-5 باید به ppm 10 برسد یعنی اگر گوگرد

به زیر ppm 10 برسد، می توان گفت که بنزین یورو-5 است، اما مشروط به این که سازمان ملی استاندارد نیز، استاندارد ملی یورو-5 را به رسمیت

بشناسد همچنین تا زمانی که استاندارد ملی تدوین نشود، نمی توان بنزین یورو-4 و یورو-5 را در مخازن و جایگاه هاي سوخت از یکدیگر تفکیک

کرد اکتان بنزین ستاره خلیج فارس: پایین تر از یورو-4 بنزین تولیدي در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز از نظر میزان گوگرد، حتی از استاندارد بین

المللی یورو-6 کیفیت بهتري دارد، زیرا میزان گوگرد آن، به دلیل استفاده از میعانات گازي شیرین سازي شده، تنها ppm 05 است از سوي دیگر،

متاسفانه بنزین این پاالیشگاه داراي عدد اکتان 87 است؛ در حالی که بر اساس استاندارد یورو-5، رقم این پارامتر باید 95 باشد بنابراین نمی توان

گفت که بنزین تولیدي این پاالیشگاه، استاندارد یورو-5 را دارد عدد اکتان بنزین یورو-4 نیز، 92 است و در این صورت، حتی نمی توان گفت که

بنزین ستاره خلیج فارس، داراي استاندارد یورو-4 است و تنها می توان نام آن را بنزین معمولی نامید زیرا اکتان نسبت به گوگرد، پارامتر مهمتري

است کیفیت بنزین بهبود پیدا کرد اما در عدد اکتان با استانداردها فاصله دارد نقص کیفیت بنزین تولیدي کشور و همچنین انتظار براي تدوین

استاندارد ملی یورو-5، موضوعی است که رئیس سازمان ملی استاندارد کشور نیز به آن اذعان دارد غالمرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد در

گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در بررسی هاي عمده، آالیندگی هاي بنزین مثل آروماتیک ها، بنزن، گوگرد و مواردي از این قبیل

در کالنشهر ها در سطح استاندارد قرار داشت، اما در شهر هاي دیگر استاندارد نبود و عدم تطابق هایی دارد استاندارد ملی یورو-5 باالخره تدوین شد

او ادامه داد: همچنین عدد اکتان در کالنشهر ها و سایر شهر ها با استاندار هاي ابالغی اختالفاتی دارد از این بابت، تقاضاي اصالح را از وزارت نفت

داشتیم هنوز در بحث عدد اکتان با استاندارد ها فاصله داریم و مبناي محاسبات ما طبق فرمول سال 99 یعنی استاندارد یورو-4 بود تدوین استاندارد

یورو-5 نیز به تازگی انجام شده که به زودي ابالغ خواهد شد شریعتی درباره ضمانت اجراي این استاندارد توسط تولید کنندگان سوخت گفت: ما

تاخیري در ابالغ نخواهیم داشت و وزارت نفت که خود در تدوین این استاندارد نقش داشته، باید آن را اجرایی کند  

افزایش عدد اکتان به تنهایی سبب کاهش مصرف سوخت نمی شود تالش براي افزایش کیفیت بنزین توسط افزایش عدد اکتان، تنها به دلیل تاثیر

بر آلودگی هوا و آسیب نرساندن به موتور خودرو ها داراي اهمیت نیست؛ بلکه، اهمیت دیگر آن به میزان مصرف سوخت خودرو ها بر می گردد، اما

کارشناسان عقیده دارند که براي کنترل مصرف سوخت یک خودرو، افزایش عدد اکتان باید در کنار یک پارامتر مهم دیگر انجام شود. از سوي دیگر،

این کارشناسان عقیده دارند که به دلیل عدم افزایش تعداد پاالیشگاه هاي کشور در سال هاي اخیر، با تالش براي باال بردن استاندارد بنزین، شاهد

کاهش تولید این محصول در کشور خواهیم بود که خودکفایی در تامین نیاز داخلی را با دردسر مواجه خواهد کرد جلیل ساالري مدیرعامل شرکت

ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
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بیان کرد: یک سري پارامتر ها در زمینه مصرف براي تعیین استاندارد بنزین مشخص شده که به عدد اکتان بر می گردد این عدد هرچه باالتر باشد،

بنزین به استاندارد هاي بین المللی نزدیکتر می شود بخش دیگر مصرف نیز به ضریب تراکم خودرو هاي چرخه حمل و نقل مربوط است که اگر

دچار مشکل باشد، هر قدر هم که اکتان بنزین باال برود، عمًال شاهد هدر رفت سوخت خواهیم بود او ادامه داد: بحث هایی مطرح می شود که هشت

کالنشهر باید از بنزین یورو-5 استفاده کنند، اما این طور نیست که بتوانیم تمام این کالنشهرها را پوشش دهیم، زیرا اگر آمار هاي سال گذشته را

بررسی کنیم، متوجه می شویم که فقط حدود 47 تا 48 میلیون لیتر بنزین با مشخصات استاندارد یورو-5 تولید می شود سوخت محوري جایگزین

سودمحوري شده است ساالري گفت: نکته مهم بعدي این است که وقتی استاندارد را باال ببریم، طبیعتًا میزان تولید یک مقدار شاهد افت خواهد بود

که این می تواند یکی دیگر از دالیل عدم توفیق کشور در این زمینه باشد از سوي دیگر، در زمینه حمل و نقل، هم مصرف بسیار باالست و هم

مدیریت مصرف انرژي ضعف دارد پس از چندین سال تأخیر، تنها یک پاالیشگاه به نام ستاره خلیج فارس ساخته ایم که اگر مصرف بخواهد به

همین شیوه ادامه پیدا کند، تراز تولید و مصرف به تعادل نمی رسد مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران همچنین گفت:

حدود 70 درصد از تولید نفت خام کشور به چرخه سوخت می رود در حالی که فقط حدود 12 درصد از سوخت کشور در زنجیره پتروشیمی استفاده

می شود؛ یعنی، به جاي سود محوري، سوخت محوري انجام می دهیم راهکار چیست؟ او در مورد راهکار هاي این مشکل نیز توضیح داد: در قانون

در مورد مصرف و سبد سوخت آمده بود که خودرو هاي سبک و پایه دیزلی، باید وارد بازار شوند و به همین دلیل، مطالعاتی در ایران خودرو در این

زمینه اتفاق افتاد و قرار بود که این مسئله محقق شود، اما به نتیجه نرسید باید یک تنوع سازي در سبد مصرف سوخت ایجاد کنیم تا مصرف کنترل

شود همچنین باید یک مدیریت از نظر صنایع پایین دستی اتفاق بیفتد تا تولید سوخت، به سرمایه و اشتغال برسد ساالري ادامه داد: دو اصطالح مهم

در زمینه مصرف بنزین و به صورت کلی مصرف سوخت به نام اتالف کیفی و انحراف کیفی وجود دارد؛ در قانون بودجه سال 93 مطرح شد که

قیمت گذاري باید بر مبناي شاخص کیفی صورت گیرد یعنی نحوه قیمت گذاري و روابط مالی با پاالیشگاه ها باید شفاف سازي شود و اگر این اتفاق

بیفتد، در گام هاي بعدي مشکالت حل می شود او توضیح داد: دولت محصول را از پاالیشگاهی که واگذار شده و فعالیت بورسی دارد، با یک قیمت

مشخص خریداري می کند و مابه التفاوت آن قیمتی که به مصرف کننده می دهد را به عنوان یارانه به این شرکت ها می پردازد و چون تفاوتی

میان بنزین اکتان 91 و 95 از نظر قیمتی وجود ندارد، چنین مشکالتی به وجود می آید عمل به راهکارها، اولویت اصلی دولت سیزدهم الزم به بیان

است؛ بررسی ها نشان می دهد که مدتی است صادرات بنزین و گازوئیل کشور به شدت کاهش یافته، به طوري که تقریبا پس از خردادماه، شرکت

ملی پخش فرآورده هاي نفتی کشور عرضه اي در بورس انرژي براي این محصوالت نداشته است علی نقوي مدیرعامل بورس انرژي در گفت وگو

با باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه، گفت: به علت اینکه مصرف داخلی فرآورده هاي نفتی باال رفته، عرضه آن ها محدود شده است البته باید از

شرکت پخش پرسیده شود که چرا گازوئیل و بنزین را عرضه نکرده است پیگیري باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

در این زمینه بی پاسخ بود، اما سخنان جواد اوجی وزیر نفت در برنامه گفت و گوي ویژه خبري دهم شهریورماه مبنی بر این که صادرات فرآورده

هاي نفتی از حدود دو ماه پیش به شدت کاهش یافته، مهر تاییدي بر این مسئله است بر این اساس، کشور هم اکنون بر سر یک دوراهی بزرگ به

نام افزایش کیفیت و خودکفایی در تولید بنزین قرار دارد مشکلی که حتی در حال تبدیل به مانعی براي ارزآوري با صادرات است، اما راهکار هاي

رفع این مشکل وجود دارد و دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی، ایران قوي به میدان آمده، باید عمل به این راهکار ها را در اولویت خود قرار

دهد البته جواد اوجی وزیر نفت، روز جمعه گذشته پس از بازدید از پاالیشگاه تهران، قول داد که عالوه بر افزایش کّمی ظرفیت پاالیشی کشور در

دولت سیزدهم، کیفیت بنزین و نفِت گاز (گازوئیل) که بحث هاي زیست محیطی بسیار مهمی دارند نیز، افزایش پیدا خواهد کرد م
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35 درصد از ناوگان باربري و مسافربري چهارمحال و بختیاري فرسوده است

 

شهرکرد - ایرنا - سرپرست اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي چهارمحال و بختیاري تعداد دستگاه هاي فعال در ناوگان باربري و مسافربري

استان را 9 هزار و 374 دستگاه اعالم کرد و گفت: 35 درصد از این تعداد دستگاه فرسوده است و نیاز به نوسازي و بهسازي دارد.

حسین مالکی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر 750 دستگاه مینی بوس با متوسط عمر 29 سال در ناوگان حمل ونقل استان

فعال است که با شدت فرسودگی باال در اولویت جایگزینی و نوسازي قرار دارند وي متوسط عمر ناوگان باربري استان را 19 سال اعالم و تصریح

کرد: در این بخش بیش از هفت هزار و 500 دستگاه فعال است که پس از مینی بوس هاي موجود در ناوگان مسافربري استان و با قرار گرفتن در

مرز فرسودگی، بیشترین تعداد دستگاه هاي از رده خارج شده را به خود اختصاص داده اند مالکی وضعیت اتوبوس هاي موجود در ناوگان مسافربري

چهارمحال و بختیاري را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: متوسط عمر 224 دستگاه موجود در این بخش 11 سال است سرپرست اداره کل راهداري و

حمل ونقل جاده اي استان در خصوص شرایط سواري هاي کرایه فعال نیز با بیان اینکه متوسط عمر این سواري ها به 11 سال رسیده است، یادآور

شد: این بخش ناوگان نیز نزدیک به فرسودگی است که روند نوسازي آن به صورت مرتب در حال پیگیري و اجرا است  

وي با اشاره به اینکه نوسازي ناوگان حمل ونقل کشور از سال گذشته به صورت متمرکز انجام می شود، اظهار داشت: مالکان خودروهاي فرسوده در

بخش حمل ونقل عمومی به دلیل مشکالت اقتصادي و پایین بودن نرخ کرایه و سطح درآمد چندان استقبالی براي استفاده از طرح هاي نوسازي

ندارند و پرداخت تسهیالت در این حوزه نیاز به بازنگري دارد چرا که بازگشت سرمایه نیز باید به نوعی تضمین شود. مالکی در ادامه به اجراي مستمر

طرح هاي نظارت فنی بر ناوگان باربري و مسافربري اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل هاي موجود تمامی ناوگان براي فعالیت در بخش

عمومی موظف به دریافت مجوزهاي معاینه فنی است و این روند از طریق سامانه هاي هوشمند کنترل و بررسی می شود وي تصریح کرد: مدیران

فنی شرکت هاي باربري و مسافربري نیز نواقص فنی و ایمنی ناوگان را بررسی کرده و از تردد دستگاه هاي معیوب جلوگیري می کنند  

240 حلقه الستیک در طرح تشویقی ناوگان مشارکت کننده در حمل کاالهاي اساسی استان توزیع شد سرپرست اداره کل راهداري و حمل ونقل

جاده اي استان در ادامه با اشاره به اینکه حمل بار به ویژه کاالهاي اساسی از بنادر کشور تاکنون با همکاري ناوگان باربري استان به شکل مطلوبی

انجام شده است: 120 جفت الستیک براي توزیع بین رانندگان مشارکت کننده در این طرح جابه جایی کاال به استان اختصاص یافت. مالکی یادآور

شد: هم اکنون روزانه به طور متوسط بین 60 تا 80 دستگاه از ناوگان باربري چهارمحال و بختیاري براي حمل کاال به بنادر اعزام می شود به

گزارش ایرنا، آلودگی هوا، باال رفتن میزان مصرف سوخت و افزایش تصادفات جاده اي از جمله مخاطرات و هزینه هاي تحمیلی ناشی از فرسودگی

ناوگان حمل است
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راهبردهاي استفاده از فرصت هاي توسعه انرژیهاي تجدید پذیر

 

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاري صدا وسیما: گسترش صنعت تولید خودرو هاي برقی، ذخیره انرژي و تولید برق از منابع تجدیدپذیر از روند هاي

مهم و تأثیرگذار آینده جهان به شمار می آید.

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاري صدا وسیما: گسترش صنعت تولید خودرو هاي برقی، ذخیره انرژي و تولید برق از منابع تجدیدپذیر از روند

هاي مهم و تأثیرگذار آینده جهان به شمار می آید هزینه تولید انرژي از منابع تجدیدپذیر طی 10 سال اخیر با کاهش شدیدي مواجه بوده است؛

بنابراین جایگزینی منابع تجدیدناپذیر انرژي با منابع تجدیدپذیر و استفاده از فناوري هاي کاهنده مصرف انرژي غیرقابل اجتناب است برهمین اساس

پیش بینی می شود تقاضاي جهانی براي مواد و فلزات معدنی کلیدي با هدف افزایش استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر در جهان، طی سال هاي

آتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد، به طوري که این فلزات بیشترین تقاضا را براي گسترش تولید خودرو هاي برقی، توربین هاي بادي و

صفحات خورشیدي خواهند داشت  

این محرك قوي تقاضاي فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژي هاي تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت

فلزات معدنی را دستخوش تغییر و تحوالت گسترده نماید؛ بنابراین بررسی ارتباط بین رشد تولید خودرو هاي برقی و برق تجدیدپذیر و چشم انداز

افزایش تقاضا براي فلزات و مواد معدنی کلیدي و داللت هاي آن براي اقتصاد کشورمان می تواند حائز اهمیت فراوان باشد.  

اندیشکده تدبیر اقتصاد در گزارشی به بررسی و تحلیل وضعیت تقاضاي جهانی براي فلزات معدنی کلیدي، دورنماي تقاضا براي این فلزات معدنی و

تبیین جایگاه ایران در آینده تقاضاي فلزات معدنی کلیدي و راهکار هایی با هدف توسعه و بهره وري تولید از ظرفیت هاي عظیم خدادادي ایران در

بخش فلزات معدنی پرداخته است که مهمترین بخش هاي این گزارش به-صورت تلخیص ارائه می شود. تحلیل وضعیت تقاضاي جهانی براي

فلزات معدنی کلیدیآمار هاي جهانی نشان از افزایش و سرعت روبه رشد تقاضاي جهانی طی دهه آینده براي فلزات معدنی کلیدي ازجمله مس،

نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز و استفاده از تکنولوژي هاي مرتبط با انرژي هاي پاك، دارد آژانس بین المللی انرژي در آخرین پیش بینی خود، تحت

دو سناریوي مبنا و سناریوي توسعه پایدار 1 در افق 2040 پیش بینی کرده است که سهم تکنولوژي-هاي انرژي پاك از کل تقاضا براي لیتیوم

تحت سناریوي مبنا و سناریوي توسعه پایدار به ترتیب 76 و 92 درصد و این سهم براي کبالت به ترتیب 40 و 68 درصد خواهد بود سهم هاي

مربوط به فلزات نیکل، مس و عناصر کمیاب نیز در نمودار (1) قابل مشاهده است متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است پژوهشگر:

محمود نانکلی
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سهم 40 درصدي ایران از پرداخت یارانه گاز جهان

تهران- ایرنا- در سال گذشته میالدي در مجموع 35 میلیارد دالر یارانه در بخش گاز پرداخت شده که از این میزان 122 میلیارد دالر معادل 40 درصد از

یارانه پرداختی جهان در بخش گاز، سهم ایران بوده است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، آژانس بین المللی انرژي گزارشی از میزان یارانه پرداخت شده به حامل هاي انرژي در سال 2020 میالدي را منتشر

کرده است بر اساس آمار اعالم شده از سوي این آژانس، ایران رتبه نخست را در پرداخت یارانه انرژي جهان به خود اختصاص داده است ایران در

سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر یارانه در بخش نفت، 125 میلیارد دالر در بخش برق و 122 میلیارد دالر در بخش گاز پرداخت کرده است که در

مجموع 295 میلیارد دالر یارانه به انرژي اختصاص داده است این در شرایطی است که مجموع یارانه پرداخت شده انرژي در جهان عددي حدود

181 میلیارد دالر بوده است بنابراین ایران در سال گذشته 162 درصد از کل یارانه پرداخت شده به حامل هاي انرژي را به خود اختصاص داده است

این در حالی است که در سال 2020 مقدار یارانه پرداختی انرژي در جهان 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی حدود 181 میلیارد دالر به

پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده است به عبارتی دیگر، حدود 50 میلیارد دالر کمتر از سال 2019 بوده است در سال 2020 مقدار یارانه

پرداختی انرژي در جهان 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی حدود 181 میلیارد دالر به پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده

است به عبارتی دیگر، حدود 50 میلیارد دالر کمتر از سال 2019 بوده است آمارهاي آژانس بین المللی انرژي نشان می دهد که در مجموع یارانه

پرداخت شده در بخش برق در جهان در سال گذشته میالدي عددي معادل 50 میلیارد دالر بوده است که از این میزان 125 میلیارد دالر معادل 25

درصد سهم ایران است شرایط در پرداخت یارانه انرژي به گاز بسیار بدتر است مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در سال 2020 حدود 35

میلیارد الر بوده که ایران با پرداخت 122 میلیارد دالر یارانه در این بخش سهمی بیش از 40 درصدي را به خود اختصاص داده است این در حالی

است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان است و ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز است، اما براي

تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل رو به رو است  

وزیر نفت نیز پیش از این با بیان اینکه درسال گذشته حدود 160 میلیون متر مکعب در بعضی از روزهاي فصل سرد بخصوص در استان هاي شمال

و شمال شرق کشور کسري گاز داشتیم، گفت: امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین 8 تا 10 درصد است، در فصل

سرد تا 200 میلیون متر مکعب در روز کسري گاز داشته باشیم، به همین خاطر جلسات تامین سوخت زمستانی را شروع کردیم. با این حال کمبود

گاز در زمستان بسیار جدي است در سال هاي گذشته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در استان هاي شمالی اتفاق نیفتاد، اما نیروگاه

ها با کاهش گاز رسانی در زمستان دست به گریبان بودند این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه هاي کشور، زنگ خطري براي قطعی برق

در زمستان است آمارها نشان می دهد در زمستان سال گذشته در برخی روزها، گاز تحویلی به نیروگاه ها به زیر 70 میلیون مترمکعب در روز رسید

این در حالی است که اگر نیروگاه هاي کشور بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند سوختی معادل 190 میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارند

بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان به وسیله سوخت مایع تامین ش
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ده است با این حال نگاهی به مصرف سوخت مایع در کشور نیز نشان می دهد که توانایی تامین روزانه 120 میلیون لیتر گازوئیل و مازوت براي

تحویل به نیروگاه هاي کشور وجود ندارد بررسی هاي ایرنا نشان می دهد تعهد روزانه تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها معادل 50 میلیون لیتر در

روز است بخشی از این 50 میلیون لیتر از مخازن ذخیره سازي نیروگاه ها که در تابستان پر شده تامین می شود و بخشی دیگر روزانه به نیروگاه ها

تحویل خواهد شد بنابراین حتی اگر در زمستان گاز تحویلی به نیروگاه ها روزانه 100 میلیون مترمکعب در روز باشد باز هم نیروگاه ها با کمبودي

معادل 50 میلیون لیتر سوخت در روز براي استفاده از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند بود در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه 18 میلیون لیتر

گازوئیل به نیروگاه ها تحویل شده و این در حالی است که مصرف در این بازه زمانی روزانه 12 میلیون لیتر برآورد می شود در هفت ماهه بعد سال

اما در حالی که مصرف به 32 میلیون لیتر در روز می رسد، تحویل گازوئیل 29 میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره گازوئیل در

پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه ها تامین خواهد شد مصرف نفت کوره نیز در حالی که در پنج ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین سه تا

چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به 18 میلیون لیتر در روز می رسد با توجه به این اعداد و ارقام مشخص می شود که روزانه می توان تا 50

میلیون لیتر سوخت مایع (شامل 32 میلیون لیتر گازوئیل و 18 میلیون لیتر مازوت) در نیروگاه ها مصرف کرد نگرانی ها آنجا بیشتر می شود که

مصرف گازوئیل در داخل کشور نیز رو به فزونی است اکنون مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور 70 میلیون لیتر در روز است و با توجه به

ظرفیت تولید 115 میلیون لیتري پاالیشگاه هاي کشور براي تولید گازوئیل، حدود 40 میلیون لیتر براي سایر مصارف باقی می ماند به گزارش ایرنا،

براساس تراز سال 97، مصرف فعلی انرژي کشور معادل 63 میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه برنامه هاي بهینه سازي انجام شود، قابلیت

صرفه جویی 50 درصدي مصرف انرژي وجود خواهد داشت در طول دهه هاي اخیر عرضه انرژي اولیه کشور بطور متوسط ساالنه سه درصد رشد

داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژي اولیه شده است در حالی که شدت مصرف انرژي جهان در

طول دهه هاي گذشته روند کاهشی داشته است شدت عرضه انرژي در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه

انرژي نزدیک به کشور آلمان است اما شدت انرژي ایران 6 برابر آلمان است این در شرایطی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص

برابري قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص 6 برابر ایران است و این اعداد نشان می دهد مصرف انرژي در ایران در

خدمت بخش غیر مولد است
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تهدید گازي براي اقتصاد اروپا

 

دنیاي اقتصاد : زنجیره اي از عوامل با محوریت کمبود و گرانی گاز موجب بروز نگرانی جدي براي صنعت و به تبع آن اقتصاد اروپا به ویژه در آستانه

فصل سرما شده است.  

سه دلیل عمده سطح پایین ذخیره سازي گاز در این قاره از منظر کارشناسان زمستان طوالنی سال گذشته، افزایش تقاضا براي این سوخت در میانه

بازگشایی اقتصاد ها پس از کاهش محدودیت هاي مرتبط به همه گیري و در نهایت سرعت پایین وزش باد که موجب افت تولید برق از انرژي بادي شده

و بار را روي دوش نیروگاه هاي گازسوز افزایش داده، هستند.

بهاي گاز در قاره سبز 250 درصد رشد کرد تهدید گازي براي اقتصاد اروپا دنیاي اقتصاد : زنجیره اي از عوامل با محوریت کمبود و گرانی گاز موجب

بروز نگرانی جدي براي صنعت و به تبع آن اقتصاد اروپا به ویژه در آستانه فصل سرما شده است  

سه دلیل عمده سطح پایین ذخیره سازي گاز در این قاره از منظر کارشناسان زمستان طوالنی سال گذشته، افزایش تقاضا براي این سوخت در میانه

بازگشایی اقتصاد ها پس از کاهش محدودیت هاي مرتبط به همه گیري و در نهایت سرعت پایین وزش باد که موجب افت تولید برق از انرژي بادي

شده و بار را روي دوش نیروگاه هاي گازسوز افزایش داده، هستند. این موضوع موجب شده قیمت قرارداد اکتبر شاخص گاز اروپا چهارشنبه گذشته

به رکورد تاریخی برسد که به معناي رشد 250 درصدي نسبت به ژانویه است گرانی گاز، قیمت برق را هم به اوج چندین ساله رسانده که عالوه بر

نارضایتی مصرف کنندگان خانگی، صنعت قاره سبز را هم تهدید می کند در روزهاي گذشته صنایع متنوعی از تولیدکنندگان هیدروژن، نیتروژن و

آمونیاك گرفته تا کارخانه هاي تولید کود کشاورزي و گوشت در کشورهاي آلمان، انگلیس، فرانسه، نروژ و غیره اعالم کرده اند بخشی از تولید را

تعطیل می کنند چراکه هزینه ها بسیار باالست این امر خبر خوبی براي اقتصاد شکننده اروپا در زمانی که براي بازگشت به حالت عادي پس از

پاندمی تالش می کند، نیست بدتر اینکه این وضعیت احتماال در زمستان بغرنج تر بشود  

انرژي قاره سبز در شرایط بحرانی قیمت هاي فزاینده انرژي در اروپا فقط به مصرف کنندگان عادي ضربه نمی زند، بلکه جهش قیمت ها شروع به

آسیب زدن به فعالیت هاي صنعتی کرده که تهدیدي براي روند ریکاوري پساکرونایی اقتصاد این قاره از سه جهت است؛ که شامل کاهش قدرت

خرید مصرف کننده، کاهش تولیدات صنعتی و افزایش هزینه هاي عملیاتی می شود. به گزارش اویل پرایس، شرکت هاي غول پیکر اروپایی از

شیمیایی و معدنی گرفته تا صنایع غذایی، می گویند قیمت هاي به اوج رسیده گاز و برق در حال آسیب زدن به حاشیه سود آنها است و این شرکت

ها را وادار به محدود کردن عملیات هایشان کرده است برخی کارخانه ها به دلیل رکوردزنی قیمت گاز تعطیل شده اند تحلیلگران می گویند افزایش

تعلیق فعالیت هاي صنعتی سرتاسر اروپا در هفته هاي آینده محتمل است در همین حال، قیمت هاي بسیار باالي گاز طبیعی باعث شده بهاي

محموله هاي نقدي گاز طبیعی مایع (LNG) به نسبت این موقع سال بین پیک تقاضاي تابستانه و پیش از فصل گرمایش زمستانی- رکورد بزند

بازار داغ گاز اروپا، سرعت پایین باد، سطح پایین و غیرعادي ذخیره سازي گاز و رکورد قیمتی کربن به طور کلی در هفته هاي اخیر باعث شده قیمت

گاز و برق در اروپا به رکوردهاي باالیی برسد تقریبا هرروزه بهاي گاز و برق در این قاره به رکورد جدیدي می رسد که فشار را بر دولت ها که با

اعتراض مصرف کنندگان به دلیل قبوض افزایشی برق مواجه هستند، بیشتر کرده است رشد 250 درصدي قیمت گاز به گزارش سی ان بی سی،

بهاي قرارداد تحویل اکتبر گاز در قطب TTF (Title Transfer Facility) هلند به عنوان شاخص گاز اروپا چهارشنبه گذشته به 79 یورو

(31/ 93دالر) در هر مگاوات بر ساعت رسید به گفته رویترز، این قرارداد از ژانویه 250 درصد افزایش قیمت تجربه کرده است این درحالی است که

بهاي قراردادهاي شاخص برق در فرانسه و آلمان هم دوبرابر شده است در بریتانیا یعنی جایی که قیمت برق براي مصرف کنندگان گران ترین در

اروپا است، بهاي برق به دلیل وابستگی باال به گاز و انرژي تجدیدپذیر براي تولید الکتریسیته به شدت باال رفته است قیمت برق در چهارشنبه با 19

درصد افزایش روزانه به 475 پوند (5/ 656دالر) رسید این قرارداد پیش از این هم بعد از آتش سوزي در خط ارتباطی برق بین فرانسه و بریتانیا که

واردات از این کشور را قطع کرد،
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در محدود اوج خود معامله می شد صنایع در خطر تعطیلی این فقط مصرف کنندگان عادي نیستند که از این شرایط آسیب می بینند، بلکه صنایع هم

در حال متاثر شدن از بحران کمبود و گرانی انرژي هستند به گفته اویل پرایس، سی اف اینداستریز، تولیدکننده هیدروژن و نیتروژن در روزهاي

گذشته گفته فعالیت در مجتمع هاي بیلینگهام و اینک در بریتانیا را به دلیل قیمت باالي گاز متوقف می کند سی اف اینداستریز گفت: «این شرکت

برآوردي براي زمان ازسرگیري تولید در این مجتمع ها ندارد» شرکت یارا که در نروژ مستقر است و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آمونیاك

جهان است هم به همین علت در حال محدود کردن تولید است این شرکت جمعه اظهار کرد: «رکورد قیمتی گاز طبیعی در اروپا در حال اثرگذار ي

براي حاشیه سود تولید آمونیاك است و در نتیجه یارا در حال کاهش تولید در برخی مجتمع هاي خود است با احتساب بهینه سازي فرایند تعمیر و

نگهداري که در جریان است، یارا تا هفته بعد حدود 40 درصد ظرفیت تولید آمونیاك اروپایی خود را کاهش خواهد داد» در آلمان هم بزرگ ترین

تولیدکننده محصوالت شیمیایی اروپا یعنی باسف (BASF) و همین طور بزرگ ترین تولیدکننده مس Aurubis اعالم کردند قیمت هاي باالي

انرژي باري است که روي سودآوري و حاشیه سود آنها سنگینی می کند شرکت هاي صنعتی بزرگ فرانسه مانند بزرگ ترین تولیدکننده شکر

Tereos و تولیدکننده نشاسته به نام Raquette Freres به بلومبرگ گفته اند قیمت هاي باالي گاز در حال فشار تورمی بر همه مسائل مالی

این شرکت ها و هرگونه هزینه اي است همه اینها ممکن است تازه شروع یک روند باشد، مخصوصا اگر زمستان در اروپا و آسیا سردتر از حد معمول

باشد که تقاضا براي گاز و برق را بیش از پیش افزایش خواهد داد گلدمن ساکس هشدار داده صنایع در اروپا ریسک قطعی برق را در سرماي

زمستان دارند عالوه بر این، رقابت بین بازار CNG اروپا و آسیا می تواند به این معنی باشد که قاره سبز ممکن است محموله هاي LNG اضافی

زیادي دریافت نکند قیمت محموله هاي نقدي آسیا هم به اوج خود رسیده اما خریداران بی توجه به آن هزینه را پرداخت می کنند، چراکه نگرانند

کمبود گاز طبیعی با رسیدن زمستان بدتر بشود زمستان در راه است و گاز کم قیمت باالي گاز طبیعی و سطح پایین موجودي ها به معناي این است

که اروپا باید امیدوار باشد دماي هوا در زمستان متعادل باشد جولین لی، تحلیلگر برجسته بلومبرگ در گزارشی به وضعیت بحرانی کمبود گاز در اروپا

و دالیل آن پرداخته است به گفته او، در حالی که قیمت گاز و برق در حال باالتر رفتن است، تاسیسات انرژي بادي به دلیل نبود باد بی حرکت مانده

اند و نیروگاه هایی که با سوخت زغال سنگ کار می کردند و بسته شده بودند، در حال بازگشت به چرخه تولید برق هستند حتی پیشنهاداتی وجود

دارد که از ژنراتورهاي گازوئیلی براي تولید خصوصی استفاده شود اما لی معتقد است نفت نمی تواند راه حل بحران انرژي این قاره باشد به گفته

جف کوري، رئیس جهانی بخش پژوهش کاالیی در گلدمن ساکس، قیمت هاي باالي گاز در حال ایجاد مشوق هاي طبیعی براي انرژي هاي

جایگزین است که می تواند تقاضا براي نفت را افزایش دهد با این حال، این موضوع در مقیاس جهانی درست است، اما ممکن است براي مصرف

کنندگان اروپایی که توانایی تغییر ژنراتورهاي گازي به سوخت مایع را ندارند، چندان واقعی نباشد در این میان، اروپا داراي سبد انرژي متنوع و

سالمی براي تولید برق از منابعی مانند گاز، زغال سنگ، آب و هسته اي است و سهم قابل توجهی از آن هم انرژي هاي تجدیدپذیر مانند بادي و

خورشیدي تشکیل می دهد با این حال اگر با دقت به این سبد انرژي نگاه کنیم، به یک سلسله مراتب از منابع سوختی براي تولید برق می رسیم که

در کشورهاي مختلف، متفاوت است گاز نقشی اساسی در برخی بازارهاي مهم برق اروپا بازي می کند در برخی از این کشورها، گاز سهم قابل

توجهی در عرضه بار برقی بر عهده دارد در برخی دیگر، انعطاف پذیري نیروگاه هاي گازي براي روشن و خاموش شدن شرایط ایده آلی را در مواقع

پیک مصرف فراهم می کند یا زمان هایی که دیگر منابع به اندازه مورد انتظار در دسترس نیست گاز همچنین منبعی مهم براي گرمایش خانگی در

بریتانیا است که 85 درصد خانه ها در آن به شبکه گاز وصل هستند مشکل اینجاست که گاز به هیچ وجه در اروپا و در حال حاضر فراوان نیست

ذخیره سازي گاز در پایین ترین سطح از 2013 در حالی که به سمت زمستان پیش می رویم،
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سطح ذخیره سازي گاز اروپا به 75 درصد حجم سال گذشته در این موقع رسیده است که پایین ترین از سال2013 است این امر قیمت ها را باال می

برد و نگرانی هایی را در مورد ذخیره سازي ها و قطع برق در طول ماه هاي آینده به وجود آورده است مجموعه اي از عوامل نابهنگام باعث سطح

پایین موجودي انبارهاي گازي شده است نخست اینکه، زمستان گذشته طوالنی بود و سرما تا آوریل طول کشید و مانع از بازسازي موجودي ها شد

مساله دوم، افزایش تقاضاي گاز با برگشت اقتصادها به حالت عادي پس از رهایی از کووید-19 بود گاز بیشتري براي تولید نیاز است و در همین

حال، بازگشت به کار در ادارات و بازگشایی مراکز تفریحی تقاضاي برق را افزایش داده است و در آخر، منابع تجدیدپذیر براي تولید برق تقال می

کنند، چراکه سرعت پایین برق موجب کاهش تولید برق در توربین ها شده است این موضوع مخصوصا در بریتانیا که یک چهارم تولید برق از راه

بادي تامین می شود، محسوس تر است نکته مهم اینکه تولید گاز خود اروپا هم در روند بلندمدت کاهشی قرار داشته است تولید گاز در هر کدام از

سه منطقه بزرگ این قاره یعنی نروژ، بریتانیا و هلند از پیک خود گذشته است عرضه هلند و بریتانیا در سال 2020 به ترتیب 75 و 65 درصد کمتر از

اوج خود در دست کم 20 سال قبل بود تولید نروژ هم براي چهارمین سال پیاپی کاهشی بوده است و تابستان امسال هم تعمیرات سنگین موجب

افت عرضه شده است واردات هم کمبود را جبران نکرده است اروپا نیمی از گازي که از خارج وارد می کند را از طریق خط لوله از روسیه دریافت می

کند قراردادها با شرکت دولتی گازپروم طوري طراحی شده که نیاز عادي اروپا را تامین کند، نه احتیاجات اضافی براي بازسازي انبارهاي تخلیه شده

روسیه هم هیچ عجله اي براي رساندن گاز اضافی به اروپا از راه هاي زمینی سنتی از مسیر بالروس، لهستان و اوکراین نداشته است در عوض

تالش کرده تا خط لوله نوردستریم 2 که این کشورهاي ترانزیتی را دور می زند تکمیل کند ساخت این خط حاال پس از تسهیل تحریم هاي دونالد

ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به پایان رسیده است اینکه این خط لوله به اندازه کافی زود عملیاتی شود که بر عرضه گاز اروپا در زمستان تاثیر

بگذارد، می تواند به سرعت تایید اپراتور آن به عنوان یک تامین کننده مستقل از سوي اتحادیه اروپا بستگی داشته باشد جولین لی می گوید: «اما از

یک چیز مطمئن هستیم: جریان (گاز) طبق برنامه از اول اکتبر آغاز نمی شود» بنابراین عرضه گاز اروپا در زمستان احتماال محدود باقی بماند و در

حالی که ژنراتورهاي دیزلی ممکن است راه حل برخی فعالیت هاي صنعتی باشند، نمی توانند برق خانه ها را تامین یا آنها را براي شهروندان اروپایی

گرم کنند بنابراین بهتر است امیدوار به این باشیم که پیش بینی اتحادیه اروپا مبنی بر زمستانی با هواي متعادل درست از آب دربیاید این مطلب

برایم مفید است بلی 2 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي: اقتصاد برق رشد سرما گاز
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دنیاي اقتصاد

1400/06/29
برق و گاز را چطور نجات دهیم؟

بعد از خاموشی هاي تاسف آور و خسارت بار امسال، اکنون خبر می رسد که کشور در فصل سرما نیز با کمبود گاز مواجه می شود چه بسا خاموشی ها در

زمستان هم تکرار شود شکی نیست که این وضعیت، ناشی از اقتصاد مخدوش انرژي در کشور است

به نقل از دنیاي اقتصاد :شقیمت گذاري غلط برق و گاز از یکسو باعث افزایش ساالنه تقاضا شده و از سوي دیگر عرضه نیز به اندازه کافی صورت

نگرفته است؛ چون قیمت هاي پایین، حضور بخش غیردولتی را بدون توجیه کرده و دولت هم نتوانسته است منابع کافی را تامین و مطالبات

سرمایه گذاران را پرداخت کند  

یعنی مشکل عظیم کمبود برق و گاز کشور، ریشه در مشکلی دارد که در اولین جلسات یک کالس اقتصاد به دانشجویان آموزش داده می شود؛ وضع

قیمت هاي پایین، باعث افزایش تقاضا و کمبود عرضه می شود! البته اقتصاددانان از این وضعیت تعجب نمی کنند؛ همان طور که سال ها قبل میلتون

فریدمن گفته بود: «اگر اداره یک بیابان را به دولت بسپارید با کمبود شن مواجه می شوید!» هرچند ریشه مشکل بسیار ساده و ناشی از قیمت گذاري

غلط بوده است، اما به دلیل مزمن و پایدار شدن آن، راه حل موضوع به این سادگی نیست و یادآور شعر سعدي شیرازي است که: سر چشمه شاید

گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل به طور خالصه با اقتصادي مواجه هستیم که به قیمت هاي پایین انرژي و یارانه هاي سنگین آن

«معتاد» شده و اکوسیستم فعالیت هاي اقتصادي حول این قیمت ها و یارانه ها شکل گرفته است. عده اي ساده اندیشانه پیشنهاد می کنند قیمت ها را

یک شبه آزاد کنیم تا همه چیز حل شود این راهکار البته شبیه بستن معتاد به تخت است و عواقب آن نامعلوم است! عده اي نیز از میان سیاستگذاران

به دنبال آن هستند با انواع قوانین و بندهاي قانونی «دولت مکلف است» و «دولت موظف است» مشکل را حل کنند اما راه نجات چیست؟ ریشه

مشکل در قیمت هاست و باید این مشکل حل شود طبیتعا اولین گزینه اي که به ذهن می رسد این است که برویم سراغ مصرف کننده نهایی و یارانه ها

را حذف کنیم! این کار هم چون سخت و پرچالش است، معموال موضوع از مسیر اصلی خود منحرف می شود باید دقت داشت که زنجیره ارزش

انرژي، از تولید، انتقال، توزیع و مصرف تشکیل می شود باید اصالح قیمت گذاري در بخش مصرف را فعال مسکوت گذاشت و اصالح قیمتی در چرخه

تولید، انتقال و توزیع صورت گیرد؛ به گونه اي که در فازهاي اولیه صرفا جلوي تلفات انرژي را بگیرد و یک بازي برد-برد را شکل دهد سال هاست

گفته می شود تلفات باالیی در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد با چند اقدام ساده حسابداري، ابتدا باید تلفات پنهان آشکار شود، سپس حق مالکیت

تعریف شود، بعد از آن مشکل به طور خودکار حل خواهد شد در ادامه دو مثال و پیشنهاد کاربردي صرفا به عنوان نمونه مورد اشاره قرار می گیرد البته

اعداد دقیق نیستند و صرفا براي درك بهتر راهکار، استفاده شده اند: پیشنهاد نمونه 1- اصالح قیمت گذاري براي شرکت هاي توزیع برق: در مدل

فعلی فعالیت شرکت هاي توزیع، این شرکت ها برق را به قیمت ناچیزي دریافت می کنند و به قیمت ناچیزي نیز به مشترکان می فروشند مثال هر

کیلووات را 50تومان می خرند و 60تومان به مشترك می فروشند براي آشکار شدن ارزش واقعی برق می توان برق را به این شرکت ها 2050تومان

داد و آنها هم برق را به مردم 2060تومان بفروشند؛ البته کماکان از مردم 60تومان دریافت خواهد شد و 2000تومان مابه التفاوت را دولت پرداخت

می کند در این مدل، خالص دریافت و پرداخت دولت، شرکت هاي توزیع و مردم هیچ تغییري نمی کند و صرفا اعداد حسابداري بزرگ می شوند اما

اتفاق شگفت انگیزي که رخ می دهد این است که ارزش اقتصادي تلفات انرژي شفاف می شود کافی است اینجا یک حق مالکیت براي شرکت هاي

توزیع تعریف شود که بتوانند «درصدي» از تلفات بازیابی شده را به قیمت برق صادراتی به فروش برسانند در این شرایط، سرمایه گذاري براي

شناسایی و کاهش تلفات و جلوگیري از برق دزدي و شناسایی ماینرهاي غیرمجاز و کامال توجیه پذیر خواهد بود چون ارزش هرکیلووات برق دیگر

رقم ناچیز 50تومان نیست،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دنیاي اقتصاد

1400/06/29

بلکه 2000 تومان است! البته براي این منظور باید یک بازار برق صادراتی داخلی نیز شکل بگیرد که طرف عرضه و تقاضا دارد و در مجالی دیگر به

آن خواهیم پرداخت ممکن است گفته شود شرکت هاي توزیع با این روش همراهی نخواهند کرد راهکار، ساده است: ابتدا به صورت پایلوت و

داوطلبانه و با امتیازها و «درصد» بیشتر شروع کنید منافع اقتصادي، همه را به این بازي وارد خواهد کرد پیشنهاد نمونه 2- اصالح قیمت سوخت و

برق نیروگاه ها: مشابه راهکار قبلی را می توان براي نیروگاه هاي حرارتی نیز به کار برد به جاي ارائه گاز تقریبا مفت و دریافت برق تقریبا مفت، گاز به

قیمت صادراتی به نیروگاه فروخته شود و در عوض برق نیز به قیمت صادراتی از آنها خریداري شود؛ به گونه اي که در بدو امر هیچ تغییري در خالص

دریافت و پرداخت دولت و نیروگاه ها صورت نگیرد صرفا اعتبار سوخت صرفه جویی شده در اختیار نیروگاه هاي مذکور قرار گیرد در اینجا نیز با آشکار

شدن ارزش اقتصادي گاز و برق که ده ها برابر وضعیت فعلی است، هرگونه سرمایه گذاري داوطلبانه براي افزایش راندمان، توجیه پذیر خواهد شد در

اینجا نیز باید یک بازار گاز صادراتی داخلی شکل گیرد که توضیح آن را به مجال دیگري موکول می کنیم طبیعی است که نیروگاه ها با راندمان باالتر

داوطلب اولیه این موضوع خواهند بود و با همان ها می توان فاز آزمایشی کار را شروع کرد نکته مهم این است که اجراي چنین پیشنهادهایی نیاز به

هیچ قانون جدیدي ندارد و آن قدر قانون معطل در کشور داریم (نظیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید) که از ظرفیت هاي همان ها می توان بهره برد

آنچه در این مقاله پیشنهاد شد بر مبناي راه حل هاي خالص اقتصادي بود؛ البته ظرافت هاي مهمی در این خصوص وجود دارد که غفلت از آنها و

ضعف در طراحی باعث شکست طرح می شود؛ همان طور که ظرفیت هایی چون ماده 12 قانون رفع موانع تولید عمال تا به حال موفق نبوده اند درباره

این ظرافت ها و طراحی مکانیزم دقیق در مجالی دیگر، ان شاءاهللا ابعاد موضوع را تشریح خواهیم کرد در یک بازه میان مدت (مثال سه ساله) این

اقدامات قابل تعمیم به مصرف کنندگان نهایی نیز خواهد بود به هر شهروند سهمیه برق و گاز (و بنزین) تخصیص می یابد و یک بار براي همیشه

معضل یارانه انرژي در کشور حل می شود و در عین حال درآمد پایه همگانی براي همه مردم تضمین و تامین می شود اما ابعاد این طرح، شگفت انگیز

و خارج از تصور است مثال یکی از جنبه هاي طرح این است که اهالی روستاهاي دورافتاده کشور از مسووالن خواهند خواست لطفا ب ي خیال

گازرسانی با هزینه هنگفت به ما شوید و سهم گاز ما را با قیمت ارزي و به صورت نقدي در اختیار خودمان قرار دهید !بهینه سازي مصرف سوخت
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شانا

1400/06/28
15:08

اجراي ممیزي جامع انرژي از سوي شرکت گاز تهران

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از اجراي ممیزي انرژي در 23 ساختمان و 15 ایستگاه تقلیل فشار گاز در استان تهران خبر داد

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در این باره گفت: این طرح همسو با کاهش و بهینه سازي مصرف انرژي، همچنین

نگهداشت نظام مدیریت انرژي، از سال 99 آغاز شده و هدف آن شناسایی گلوگاه هاي مصرف انرژي و ارائه راهکار براي کاهش مصرف است وي

ادامه داد: در مرحله نخست، بازدید میدانی از ساختمان ها و ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز استان تهران انجام شد در این مرحله اطالعات همه

تجهیزات مصرف کننده انرژي در ساختمان شامل سیستم هاي روشنایی، تجهیزات اداري پرکاربرد، تجهیزات اداري متفرقه، تجهیزات آشپزخانه اي،

تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و تجهیزات موتورخانه اي به همراه نحوه بهره برداري از آنها، همچنین مشخصات پوسته ساختمان

برداشت شد  

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران افزود: در کنار برداشت اطالعات میدانی از ساختمان ها، شدت روشنایی روي سطوح کاري، به همراه دما و

رطوبت نسبی فضاها به منظور بررسی شرایط آسایش کارکنان اندازه گیري شد، این در حالی است که در ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز نیز

مشخصات همه تأسیسات مورد استفاده از قبیل فیلترهاي خشک، جداکننده ها، هیترها، فشارشکن ها، ادورایزرها و سیستم روشنایی محوطه به

همراه اطالعات تجهیزات مورد استفاده در اتاق نگهبانی برداشت شده است.  

توکلی تصریح کرد: در کنار بازدید میدانی از ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز، اندازه گیري هاي مورد نیاز از قبیل آنالیز گازهاي احتراق خروجی از

دودکش، اندازه گیري هاي مرتبط با دما در بخش هاي مختلف خطوط و هیتر، اندازه گیري سرعت هواي ورودي به مشعل، اندازه گیري پارامترهاي

الکتریکی ایستگاه، تصویربرداري حرارتی از بخش هاي مختلف ایستگاه، برداشت اطالعات مرتبط با تجهیزات اندازه گیري (دماسنج ها، فشارسنج ها

و دبی سنج ها) و. نیز انجام شد وي در ادامه بیان کرد: اندازه گیري مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها به منظور تحلیل عملکرد دیگ ها، چیلرها،

پمپ ها، برج هاي خنک کننده، هواسازها و براي شناسایی جریان هاي انرژي در ساختمان و تفکیک مصارف گاز و برق در بخش هاي مختلف

انجام خواهد شد اطالعات به دست آمده در این مرحله به عنوان ورودي براي شبیه سازي توسط نرم افزارهاي تخصصی استفاده می شوند  

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه پس از تحلیل شرایط موجود ساختمان ها و ایستگاه ها همچنین شناسایی گلوگاه هاي انرژي و

فرصت هاي بهبود، راهکارهاي کاهش مصرف انرژي پیشنهاد خواهد شد، گفت: سپس امکان پذیري اجراي هریک از آنها از نظر فنی و اقتصادي

بررسی می شود، پیش بینی می کنیم این طرح تا پایان امسال پایان یابد. کد خبر 321354
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آي سی تی

1400/06/28
12:57

بیم و امیدهاي استفاده از خودروهاي برقی هوشمند

ICTPRESS - تا سال 2050 مصرف برق با افزایش 38 درصدي روبه رو خواهد شد که عمدة آن به دلیل وسایل نقلیۀ الکتریکی است

به گزارش شبکه خبري ICTPRESS به نقل از روابط عمومی فناپ، تولید خودروهاي برقی و در ادامه فروش آن مدتی است که تبدیل به حوزه

اي رقابتی میان خودروسازان شده است، البته که جذابیت این موضوع براي مخاطبان نیز قابل توجه است  

از طرفی، ورود هوش مصنوعی به صنعت خودروسازي جذابیت این موضوع را دوچندان کرده، به نحوي که پیش بینی شده است این نوع خودروها (

خودروهاي داراي هوش مصنوعی) در سال هاي پیش رو سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص دهند، سهمی که به دست آوردنش بدون چالش

نخواهد بود؛ هزینه هاي سنگین تولید، مشکالت باتري و زیرساخت شارژ، و موضوع امنیت و هک این ماشین ها از دغدغه هاي اصلی کاربران و

کارشناسان خودرو و از چالش هاي اصلی وسایل نقلیۀ برقی است. بررسی سیر تاریخی تولید خودروهاي برقی نشان می دهد که نخستین خودروي

برقِی مدرن در سال 1996 تولید شد که با گذشت زمان تکامل یافت و مصرف کنندگان نیز از حق انتخاب بیشتري برخوردار شدند شرکت هاي

خودروسازي مانند «بامو»، «جنترال موتورز»، «فورد»، «نیسان»، «تسال»، «تویوتا»، «بنز»، و میلیاردها دالر براي طراحی و تولید خودروهاي برقی

سرمایه گذاري کرده اند و تالش می کنند سهم و نفوذ خود را در بازار افزایش دهند براي مثال، شرکت خودروسازي «تسال» مدل Y را معرفی کرده

که یک SUV براي وسیلۀ نقلیه اي با ُبرد 370 کیلومتر با قیمت 39،000 دالر، و براي مسافت 480 کیلومتر 47،000 دالر ارزشگذاري شده است

به طور کلی، خودروهاي برقی متفاوت اند از خودروهاي معمولی که از یک موتور احتراق داخلی نیرو می گیرند آنها با استفاده از باتري هاي

لیتیومی-یونی، که نمونه اي از آنها در گوشی هاي هوشمند به کار می رود، کار می کنند در حال حاضر، باتري هاي لیتیومی-یونی می توانند

محدودة رانندگی 400 تا 500 کیلومتر را فراهم کند اما اگر مصرف کننده می خواهد ُبرد رانندگی 700 کیلومتر یا بیشتر داشته باشد، هزینۀ باالي

باتري هاي لیتیومی-یونی باعث گران شدن این نوع از وسایل نقلیه می شود گفته می شود یک وسیلۀ نقلیۀ برقِی متوسط، براي پیمودن حدود 160

کیلومتر به 30 کیلووات ساعت برق نیاز دارد که معادل همان مقدار برقی است که یک خانۀ متوسط براي راه اندازي لوازم خانگی، رایانه، چراغ و

سیستم گرمایشی و تهویۀ هوا استفاده می کند در همین راستا و با توجه به مطالعات صورت گرفته، پیش بینی می شود تا سال 2050 مصرف برق با

افزایش 38 درصدي روبه رو خواهد شد که عمدة آن به دلیل وسایل نقلیۀ الکتریکی است موضوع مهم دیگر دربارة این خودروها سفرهاي طوالنی

مدت و نبود ایستگاه هاي شارِژ در دسترس است البته به نظر می رسد «تسال» در این باره نیز دست به ابتکاراتی زده و با همکاري شرکت هاي

خصوصی و کنسرسیوم هایی در حال نصب ایستگاه هاي شارژ سریع در سراسر ایاالت متحد آمریکاست که البته به سرمایه گذاري هاي زیادي هم

نیاز دارد اگرچه وسایل نقلیۀ برقی ممکن است از نظر پایداري و تأثیر منفِی کمتر بر محیط زیست عالی باشند، براي بیشتر افراد وقتی به این نوع

خودرو ها فکر می کنند، موضوع مسافت کم و هزینه هاي زیاد را تداعی می کند که حتی شاید نیاز به نصب ایستگاه شارژ در خانۀ خود داشته باشند

بنابراین، شرایط کنونی و زیرساخت هاي موجود باعث نگرش منفی عموم مردم براي استفاده از خودروهاي برقی می شود در سال 2015، یکی از

شرکت هاي آمریکایی با نگاه به شعار معروف «اگر بسازید، خواهند آمد»، 20 میلیون دالر براي نصب هزار ایستگاه شارژ در سراسر منطقۀ خدمات

خود مانند فروشگاه هاي مواد غذایی، مجتمع هاي آپارتمانی و مراکز تجاري هزینه کرد این در حالی بود که در آن زمان فقط حدود 1600 وسیلۀ

نقلیۀ الکتریکی در کل آن منطقۀ جغرافیایی وجود داشت بی شک،
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در دسترس بودن زیرساخت هاي شارژ یکی از مهم ترین عوامل براي تشویق به استفادة هر چه بیشتر از وسایل نقلیۀ برقی خواهد بود شرکت

«جگوار» هم اعالم کرده که تا سال 2025 هدف خود را در ساخت وسایل نقلیۀ کامًال برقی قرار داده است و قصد دارد تا سال 2039 با سرمایه

گذاري حدود 35 میلیارد دالر در سال براي زیرساخت هاي الزم مانند ایستگاه هاي شارژ هزینه کند شرکت «لندرور» نیز اعالم کرده است که با

اولین خودروي تمام برقی خود در سال 2024 به تدریج به فضاي وسایل نقلیۀ کامًال الکتریکی منتقل می شود همچنین، شرکت «شل» که به عنوان

غول سوخت هاي فسیلی شناخته می شود، به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد 500 هزار ایستگاه شارژ برقی در مدت چهار سال ایجاد کند این

اقدامات نشانه هایی از اهمیت موضوع براي شرکت هاي بزرگ دارد، زیرا در نهایت سرمایه گذاران سرمایه هاي بیشتري را به این صنعت نوظهور

خواهند آورد با این حال، در برخی از کشورها رشد و توجه به زیرساخت بیشتر بوده است؛ براي مثال، چین بزرگ ترین بازار خودروهاي برقی جهان را

به دلیل مسائل زیست محیطی و سیاست ملی دربارة این فناوري تدوین کرده است بر همین اساس، انتظار می رود سهم چین از بازار خودروهاي

الکتریکی در سال هاي پیش رو با افزایش چشمگیري همراه خواهد بود براي مثال، اگر از فرودگاه شنزن چین خارج شوید، 90 درصد کل تاکسی ها

الکتریکی هستند نکته اینجاست که چین می تواند از طریق قوانین دولتی به راحتی مسیر را هدایت کند، در حالی که انجام آن در اروپا یا آمریکاي

شمالی به سادگی شدنی نیست مطلب: محمد حداد کارشناس ارشد ارزیابی بازار (واحد بازاریابی فناپ)
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بحران انرژي و یک زمستان سرد در اروپا

 

اروپا از کمبود گاز و زغال سنگ رنج می برد و اگر باد کافی در این منطقه نوزد، بدترین سناریو براي آن اتفاق می افتد یعنی یک زمستان سرد و خاموشی

هاي گسترده و تعطیلی کسب و کارها و کارخانه ها.

- اخبار اقتصادي - به گزارش خبرگزاري تسنیم به نقل از بلومبرگ، بحران انرژي که طی سالها در اروپا به وجود آمده، این قاره را در معرض یک

زمستان سخت قرار داده استکشورهاي اروپایی از انگلیس گرفته تا آلمان با افزایش قیمت گاز و برق، باید امید به دماي متعادل هوا داشته باشند تا

بتوانند زمستان را پشت سر بگذارند اروپا از کمبود گاز و زغال سنگ رنج می برد و اگر باد کافی در این منطقه نوزد، بدترین سناریو براي آن اتفاق

می افتد یعنی خاموشی هاي گسترده و تعطیلی کسب و کارها و کارخانه هاافزایش بی سابقه قیمت انرژي در اروپا سال هست ادامه دارد و این قاره

بیش از پیش وابسته به منابع نامطمئن انرژي مثل باد و خورشید شده است، آن هم در شرایطی که سرمایه گذاري در سوخت هاي فسیلی کاهش

یافته استگاز گران اقتصاد اروپا را تهدید می کندبحران انرژي در اروپا با توقف وزش باد بدتر شدسیاست هاي محیط زیستی همچنین برخی کشورها

را مجبور کرده کارخانه هاي زغال سنگ و نیروگاه هاي هسته اي خود را تعطیل کنند و تعداد نیروگاه هاي برقی را که می توانستند در زمان کمبود،

به تامین انرژي کمک کنند، کاهش دهندبهبود اقتصاد هاي دنیا از بحران کرونا تقاضاي انرژي در سراسر جهان از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا را باال

برده و حاال نگرانی در مورد تامین انرژي و تورم افزایش یافته است قیمت انرژي در اروپا آنقدر باال رفته که دو تولید کننده کود شیمیایی اعالم کرده

اند کارخانه هاي خود را تعطیل کرده یا تولید خود را در منطقه کاهش می دهندعالوه بر صنایع، خانواده ها با افزایش قیمت انرژي و باال رفتن تورم

در نتیجه آن مواجه هستندقیمت گاز در اروپا طی سال جاري میالدي سه برابر شده که یکی از دالیل آن کاهش عرضه گاز روسیه به این قاره

استکاهش سرعت باد در اروپا باعث افزایش استفاده از زغال سنگ براي تولید برق و خالی شدن ذخایر کثیف ترین سوخت فسیلی دنیا شده استاروپا

حاال به یک زمستان متعادل نیاز دارد و پیش بینی ها هم نشان می دهند دماي هوا احتماال از حد طبیعی پایین تر نمی رود ولی پیش بینی ها

همیشه قابل تغییر هستندانتهاي پیام/35
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ایران، بزرگ ترین پرداخت کننده یارانه انرژي در جهان

 

بر اساس داده هاي گزارش آژانس بین المللی انرژي درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژي مصرفی در 25 کشور، ایران در سال 2020 باالترین سطح

یارانه انرژي مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست را در زمینه پرداخت یارانه انرژي از جمله گاز، برق و فرآورده هاي نفتی داشته است.

 

به گزارش شانا، آژانس بین المللی انرژي، ایران را در حالی همچنان بزرگ ترین پرداخت کننده یارانه انرژي در جهان معرفی می کند که حتی در

سال 2020 با کاهش مصرف سوخت در جهان و همین طور ریزش قیمت نفت باز هم بیشترین یارانه را به سوخت هاي فسیلی مصرفی داده است،

در شرایطی که بسیاري از کشورهاي جهان کاهش یارانه پرداختی را در این سال تجربه کرده اند. آمار تفکیکی نشان می دهد ایران حدود 5 میلیارد

دالر یارانه به نفت، 125 میلیارد دالر یارانه به برق و 122 میلیارد دالر یارانه به گاز تخصیص داده است، پس از ایران، چین با 217 میلیارد دالر یارانه

نفت و 38 میلیارد دالر یارانه برق در جایگاه دوم قرار داشته است البته نکته اینجاست که چین با تولید ناخالص داخلی حدود 1486 هزار میلیارد دالر

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2020 بوده و 3 میلیون و 381 تن معادل نفت انرژي مصرف کرده است  

با این مختصات باز هم از نظر پرداخت یارانه انرژي پس از ایرانی قرار گرفته که در سال 2020 با تولید ناخالص داخلی 192 میلیارد دالري رتبه 51

اقتصاد جهان را داشته و 268 میلیون تن معادل نفت، انرژي مصرف کرده است، اما هدف از پرداخت این یارانه انرژي در ایران چه بوده و آیا به آن

رسیده است؟ یارانه انرژي جهان در 2020 در سال 2020 مقدار یارانه پرداختی انرژي در جهان 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده و با رقمی حدود

181 میلیارد دالر به پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیده است. به عبارتی دیگر، حدود 50 میلیارد دالر کمتر از سال 2019 بوده است در

میان انواع سوخت، یارانه فرآورده هاي نفتی همچنان در این سال بیشتر از دیگر سوخت ها بوده است؛ با رقمی حدود 90 میلیارد دالر، در این سال،

یارانه پرداختی به سوخت مصرفی خانه ها از یارانه سوخت مصرفی حمل ونقل پیشی گرفت در انرژي مصرفی خانگی، یارانه سوخت فسیلی تولید

برق با 50 میلیارد دالر در رتبه اول، گاز با 35 میلیارد دالر یارانه در رتبه دوم و زغال سنگ با 17 میلیارد دالر یارانه در رتبه سوم قرار داشت اهداف

یارانه ها براساس یک تعریف جهانی، هدف از یارانه انرژي، حفظ قیمت هاي پایین براي حمایت از مصرف کنندگان است، اما این یارانه ها هزینه

باالیی دارند و دولت ها باید هزینه زیادي را براي تأمین این یارانه ها بپردازند این مسئله می تواند مانع تالش دولت ها براي کاهش کسري بودجه

شود و سرانجام پرداخت کننده نهایی هزینه این یارانه ها خود مردم هستند که اغلب با تورم و کاهش قدرت خرید به سبب استقراض دولت روبه رو

می شوند  

از سوي دیگر پرداخت یارانه به انرژي در صورتی که به درستی طراحی و در اقتصاد سالم پرداخت نشود، سیگنالی غلط را به جامعه مخابره می کند،

مبنی بر اینکه نیازي به اصالح الگوي مصرف، ارتقاي بازده وسایل انرژي بر، افزایش بازده نیروگاه ها و بهره وري صنعت وجود ندارد، همین مسئله

مصرف انرژي را بیشتر و یارانه پرداختی به آن را نیز تشدید می کند و اقتصاد را در دوري باطل به دام می اندازد.  

مرتضی بهروزي فر، کارشناس انرژي در این باره می گوید: «از دالیلی که دولت ها اقدام به پرداخت یارانه انرژي می کنند، می توان به ایجاد رفاه

به ویژه براي قشور ضعیف یا حمایت از یک بخش خاص مانند صنایع رو به رشد اشاره کرد، اما این یارانه ها در یک اقتصاد سالم و بر اساس تعاریف

دقیق پرداخت می شود و به نتیجه هم می رسد.» بهروزي فر ادامه می دهد: «براي مثال یارانه اي که در هند پرداخت می شود، سرانجام هدف

ابتدایی را محقق می کند؛ سبب فقرزدایی می شود و منابع هدر نمی روند این خیلی مهم است که منابع تخصیص داده شده سبب تحقق هدف شود،

البته دولت ها اغلب از محل منابع خود اقدام به پرداخت یارانه ها می کنند، اما در ایران یارانه ها عدم النفع است بدان معنا که دولت از مبلغی که می

تواند بگیرد می گذرد،
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نه آنکه منابعی را از محل هاي دیگر مانند مالیات به این موضوع اختصاص دهد» رابطه یارانه و مصرف انرژي در ایران ترازنامه انرژي کشور براي

سال 1397 (2019-2018) نشان می دهد که براساس تازه ترین اطالعات موجود، سرانه مصرف نهایی انرژي ایران به 17 برابر میانگین جهانی

رسیده است در سال 2021 میالدي با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژي در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژي در جهان، این نسبت بیشتر

نیز شده است اما آخرین ترازنامه انرژي کشور شدت مصرف گاز را در ایران 64 برابر و نفت خام و فرآورده هاي نفتی را 14 برابر میانگین سرانه

مصرف جهانی گزارش می کند، تنها در سال 1397 میزان بهره وري مصرف انرژي 111 درصد کاهش داشته که نشان دهنده اتالف انرژي و همین

طور یارانه هاست  

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران با اشاره به ناموفق بودن یارانه هاي انرژي در ایران بیان می کند: «ایران باالترین سطح یارانه

انرژي را در جهان دارد، اما آیا این یارانه ها باعث شده که رفاه در ایران بیشتر از کشورهاي دیگر باشد؟ همین مسئله نشان می دهد یارانه ها نمی

توانند سطح رفاه را در ایران بیشتر کنند. حتی این یارانه ها در یک اقتصاد بیمار زمینه ناکارآمدي بیشتر اقتصاد را ایجاد کرده اند و همین مسئله هر

روز سطح رفاه را کاهش می دهد» او ادامه می دهد: «یک اقتصاد نابکار نمی تواند خروجی داشته باشد یارانه هاي گزافی که ایران براي انرژي در

نظر گرفته، مسئله رقابت پذیري را هم از بین برده و سبب شکل گیري امضاهاي طالیی شده که جامعه را منفعل کرده است این مسئله نرخ

مشارکت مردم را نیز کاهش داده است» صالحی با بیان اینکه اگر یارانه ها هدفمند بود شاید می توانست از قشر ضعیف حمایت کند، تأکید می کند:

«متأسفانه یارانه اي که امروز به قشور ثروتمند جامعه می رسد چند برابر قشور ضعیف است باید نگاه کرد که در جهان چگونه از ابزار یارانه در بستر

اقتصادي سالم استفاده می کنند و چگونه به هدف می رسند براي نمونه ترکیه امروز به دو دهک ضعیف جامعه به ازاي 140 کیلووات مصرف برق

یارانه می دهد هدف مشخص است و به نتیجه هم می رسد  

» وي با اشاره به اینکه اگر یارانه ها اصالح شود قشر متوسط قوي می شود و قشر ضعیف را هم با خود به باالي خط فقر می کشد، می گوید: «اگر

کسب وکارها با محوریت قشر متوسط جامعه رشد کند، کیک اقتصاد هم بزرگ می شود و افزون بر افزایش قدرت خرید مردم، درآمد دولت نیز از

محل مالیات بیشتر می شود، اما اکنون نتیجه اي جز افزایش مصرف انرژي، تشدید فقر، کاهش بهره وري و ناترازي بودجه نداشته است. این یارانه

از جیب مردم فقیر به دهک هاي ثروتمند جامعه داده می شود» رئیس کمیسیون انرژي اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت باید هنرمندانه این یارانه

ها را تبدیل به درآمد با پشتوانه براي مردم و همین طور افزایش رفاه و سطح بهداشت کند، توضیح می دهد: «نباید یارانه هاي انرژي در این سطح و

آن هم به نادرست ترین شکل پرداخت شود دولت باید از خود سؤال کند که چرا 86 میلیارد دالر در سال یارانه انرژي می دهیم، اما رفاه بیشتر نمی

شود؟ و آنگاه دست به اصالحات بر اساس یک سند راه انرژي بزند  

» افزایش قیمت انرژي به چه قیمتی؟ اما پرسش اینجاست که اگر امروز ایران همه یارانه هاي انرژي را حذف کند، آیا با این مبالغ دریافتی از جامعه

می تواند سطح رفاه را باال ببرد و توسعه ایران را رقم بزند؟ مجلس شوراي اسالمی این روزها طرح هایی را در قالب حذف یارانه هاي سوخت و

پرداخت یارانه هاي نقدي بیشتر دنبال می کند، اما آیا این طرح از نظر علم اقتصاد قابل دفاع است؟ بهروزي فر، کارشناس انرژي در این باره می

گوید: «پاسخ این پرسش ها منفی است. کدام کشور را می توان در نقشه جهان یافت که یارانه سوخت را حذف کند و منابع حاصل را به دست مردم

بدهد؟ آیا این هدف اصلی یارانه هاست؟ اینکه بنزین و گاز و برق را به قیمت واقعی بفروشیم، اما به جاي 45 هزار تومان یارانه نقدي، ماهانه 450

هزار تومان به هر نفر پرداخت کنیم؟ این یک اشتباه فاحش است» وي توضیح می دهد: «درست است که ایران یک کشور ثروتمند از جهت منابع

انرژي است و یارانه ها نیز از جیب دولت پرداخت نمی شود، اما افزایش قیمت حامل هاي انرژي نیز در ایران اگر سبب توسعه صنعتی نشود و به

صورت نقدي به مردم داده شود، رفاهی ایجاد نخواهد کرد» بهروزي فر ادامه می دهد: «ما از ابتدا به دنبال هدف خاصی از پرداخت یارانه ها نبوده

ایم و فقط می خواستیم انرژي به دست مردم ارزان تر برسد، اما االن طرح هایی که براي اصالح یارانه ها دست به دست می شود، مخرب تر از

یارانه پنهانی است که پرداخت می شود اگر ما همین امروز هم قیمت ها را افزایش دهیم و یارانه ها را 450 هزار تومان کنیم،
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مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت، اما این نه تنها رفاه به دنبال ندارد، بلکه تبعات بیشتري براي قشور آسیب پذیر هم دارد تورم مدام بیشتر می

شود و ماه به ماه ارزش یارانه نقدي هم از دست می رود منابعی هم براي توسعه صنعتی و حتی نگهداشت صنایع مرتبط با انرژي باقی نمی ماند و

هر روز شرایط بدتر می شود» اما چاره چیست؟ اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گزارشی عنوان می کند: «حذف

یارانه ها به معناي تخصیص بهتر منابع در نظام انرژي، آشکارسازي مشوق ها براي صرفه جویی انرژي و سرمایه گذاري بیشتر در فناوري هاي

کارآمدتر و پاك تر است منابع مالی حاصل از حذف یارانه ها می تواند براي تأمین اهداف سیاست عمومی از جمله پشتیبانی هدفمند براي دسترسی

فقرا به انرژي، اختصاص یابد بدیهی است که انجام اصالحات در حوزه انرژي، اقدام آسانی نیست، چراکه اصالح قیمت اثر مستقیمی بر زندگی روزانه

مردم می گذارد اما شواهد و نتایج بررسی هاي پرشمار تأییدکننده این موضوع است که طراحی درست و اجراي دقیق اصالحات در حوزه انرژي

سرانجام منافع مستحکم تري را براي جامعه به ارمغان می آورد  

» ضمن آنکه اگر گام ها به درستی برداشته شود و مردم مطمئن باشند که افزایش قیمت حامل هاي انرژي تأثیري مستقیم و غیرمستقیم در سطح

رفاه و بهداشت و اشتغال آنها دارد، احتمال دارد حامی اصالحات خواهند شد؛ اما افزایش یارانه نقدي همه دهک هاي جامعه مخرب ترین نوع

اصالحات است، از این رو باید با تأمل اقتصادي و برنامه ریزي دقیق به سمت طبقات پایین نمودار بزرگ ترین پرداخت کننده هاي یارانه انرژي در

جهان حرکت کرد. منبع: روزنامه ایران کد خبر 321319
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شهر سبز آینده بشر، از قافله عقب نمانیم

جمعیت ایران در 50 سال اخیر از 30 میلیون به 90 میلیون نزدیک شده و آب سرانه حتی بدون توجه به خشکی ناشی از تغییرات اقلیمی به یک سوم

کاهش یافته است

جمعیت ایران در 50 سال اخیر از 30 میلیون به 90 میلیون نزدیک شده و آب سرانه حتی بدون توجه به خشکی ناشی از تغییرات اقلیمی به یک سوم

کاهش یافته است تونل کوهرنگ هفتاد سال پیش افتتاح و بی آنکه آسیبی به کارون و خوزستان برساند موجب رونق و کشت و کار اصفهان شد

ذوب آهن نیز به غلط یا درست در اصفهان ساخته شد و زاینده رود به زایندگی خود ادامه داد  

ذوب آهن بعدي را به دلیل پدیداري کمبود آب در افق آینده در بندرعباس آغاز کرده بودند که پس از انقالب به اصفهان منتقل شد و هنوز زاینده

رود زنده بود، اما وقتی جمعیت سه برابر و نیازها سه برابر و تولید فوالد سی برابر شد، زاینده رود در اصفهان مرد، در اهواز هم مرد! هورالعظیم فقط

29 درصد آبش را از کرخه می گیرد. به همان دالیل آب کمتري از کرخه به هور می ریزد و هور را خشکانده است، اما 80 درصد آب از دجله می آید

که سد بندي ترکیه و مصارف باالدستی و ازدیاد جمعیت و نیاز کشت و صنعت آنان از آن آب هم کاسته و هوا را خشکانده است در افغانستان هم

چهار برابر شدن جمعیت و افزایش کشت و صنعت تریاك و سد بندي و هرچه هست هیرمند را خشکانده و هامون را کشته و هامونیان سیستانی را

کوچانده است! آب دریاچه ارومیه نیز توسط جمعیت و صنعت بلعیده و خشکانده شده! ذکر مصیبت مساله را حل نمی کند آب بیشتر نخواهد شد

بارندگی و اصالح اقلیمی هم ممکن است گاهی ُمسکن مقطعی باشد، اما درد را دوا نمی کند باید بدانیم که درد بی آبی همیشگی است، اگر به حال

خود بگذاریم بدتر می شود و بهتر نخواهد شد باید خودمان را با این شرایط تطبیق دهیم در طول 2000 کیلومتر سواحل خلیج فارس و دریاي عمان

آب فراوان است چاره جز شیرین سازي و حمل آب به درون کشور در نوار معقول 100 کیلومتري نیست شاید گاهی بیشتر از آن در شرایط

اضطراري! اما راه حل اضطراري اصل و برنامه قطعی نیست! چاره این است که اگر آب سراغ تو نمی آید تو به سراغ آب بروي! ایران نیاز به برنامه

ریزي گسترده درباره توزیع جمعیت و صنایع و کشت و کار در فواصل «آبرس» دارد اخیرا براي رفع برخی نیازهاي مولد آب خلیج فارس را پس از

شیرین سازي تا مناطقی در استان کرمان رسانده اند، بسیار خوب، اما کافی نیست امارات متحده سرزمینی کامال صحرایی و گرمسیري تر از ایران

است  

با مساحت یک بیستم ایران و 10 میلیون ساکنان آن معادل یک نهم ایران است و فاقد تنوع آب و هوایی ایران و فاقد رودخانه جاري است، اما از

سال ها پیش دچار کم آبی نیست، زیرا با برنامه ریزي به جاي شعار آب الزم را با شیرین سازي آب دریا به دست می آورند که خصوصا به عنوان

تولید جانبی سیستم هاي خنک کننده کارخانه هاي تولید برق و برخی صنایع دیگر یا به صورت سنتی حرارتی و تقطیر یا به شیوه هاي مدرن تر به

دست می آید. آب از فاضالب ها و پساب صنایع نیز تا حد امکان بازیافت و صرف توسعه درختکاري و فضاي سبز یا کشاورزي می شود کشت

گلخانه اي توسعه بسیار یافته است در ایران نیز از این شیوه هاي شیرین سازي آب حتی با روش اسمز معکوس با استفاده از آب لب شور استفاده

می شود، اما هم کم است و کافی نیست و هم موضعی و موردي است که مثال برخی صنایع آب شیرین مورد نیاز خودشان را تامین می کنند یا

شهرکی آب شیرین خانگی خودش را تامین می کند حمل آب براي مصارف دوردست امر جدیدي است اما این شیرین سازي ها تا چه اندازه با

معیارهاي زیست محیطی سازگار هستند؟ یعنی اگر قرار باشد با روش حرارتی و سوخت فسیلی و به جوش آوردن و تقطیر آب یا به کمک کمپرسور

و اسمز معکوس استفاده شود، آب به دست می آید،
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اما گرمایش زمین تشدید می شود و بازگرداندن آب شور تغلیظ شده نیز می تواند دریا را آلوده تر کند اکنون براي کشوري مانند ایران توسعه

شهرهاي سبز با برنامه ریزي مدرن بهره برداري با ایجاد اشتغال در تولیدات کشاورزي و دامداري و صنایع دیگر از روش هاي ترکیبی استفاده می

شود در شهر سبز فرض بر این است که هر شهر هرچقدر هم بزرگ باشد بخش مهم تولیدات کشاورزي و سبزي و صیفی و میوه را در گلخانه هاي

حاشیه خود تامین شود کارشناسان طراحی شهر سبز لزومی ندارد کار خودشان را از اختراع چرخ آغاز کنند اکنون نمونه هاي شهر سبز در مناطقی از

جهان و حتی در خاور دور و در عربستان اجرا شده و در حال توسعه است کافی است الگو برداري و بهسازي و اجرا و تکمیل شود در شهر سبز نه

فقط حرارت الزم براي شیرین سازي تقطیري با استفاده از انرژي خورشیدي در حاشیه دورتر از شهر انجام می شود، بلکه گلخانه هاي کشاورزي با

توجه به نوع کاربري در حاشیه نزدیک، با نصب پِنل هاي سیلیکونی برق مورد نیاز خود را تولید یا به شبکه تزریق می نمایند در روش شیرین سازي

حرارتی با استفاده از توپوگرافی مناسب و تاباندن نور خورشید با آیینه هاي مقعر به چرخش هوشمند به کانون مورد نظر و به جوش آوردن آب شور و

تقطیر و میعان آن آب شیرین و نمک به دست می آید در شهرسبز نزدیک دریا به دلیل مسطح بودن نسبی رفت وآمد با دوچرخه هاي عادي و برقی

رواج می یابد و وجود خیابان هاي ویژه پیاده رو رفت وآمد و خریدهاي روزانه را تسهیل می کند نسل آینده اتومبیل ها و وسایط ریلی سبک شهري

کال برقی خواهد بود فاضالب ها به مکان هاي تصفیه تخمیري و تولید گاز و آب خام منتقل می شود و فضاهاي کمربند سبز و پارك هاي شهر و

درختستان هاي زیتون و نخل روغنی و تمبر هندي و نارگیل و خرما را آبیاري قطره اي می کند انشعاب آب کشاورزي و حتی تولید میوه فقط به

گلخانه هاي شرکت هاي کشت و صنعت پیرامون شهر قابل اتصال و تحویل خواهد بود  

کشت گلخانه اي براي انواع محصوالت صیفی و سبزي و میوه هاي گرمسیري و سردسیري حتی و برنج و هندوانه که می گویند در آبیاري

صحرایی آب بسیار هدر می دهند، در حلقه پیرامونی شهر انجام می شود و در حلقه بعدي گلخانه ها انواع یونجه و آلفالفا و دانه هاي روغنی کشت

می شود که در کنار آنها کارخانه هاي روغن کشی به رفع نیاز شهر کمک خواهد کرد و تولید غذاي دام غذاي مورد نیاز دامداري ها و تولیدات لبنی

و مرغداري هاي نزدیک و تولید گوشت و تخم مرغ را تامین می کند. صنایع مختلف در حلقه پیرامونی توسط مبتکران و عالقه مندان ایجاد می

شود که قطعا در کارخانه تولید سلول هاي سیلیکونی و پنل هاي برق خورشیدي، هم تولید و ایجاد اشتغال می کند و هم نیاز میدان هاي تولید برق

خورشیدي در ابعاد گسترده را فراهم می کند در برنامه ریزي شهري مراکز آموزشی، بهداشتی، اداري و فرهنگی مانند تئاتر و سینما و مراکز مجتمع و

محله اي فروش توسط کارشناسان در اندازه هاي مناسب پیش بینی می شود که ساکنان مجتمع هاي مدرن مسکونی با فضاهاي سبز و ارزیشی

الزم بتوانند از انواع خدمات بهداشتی و فرهنگی و اداري الزم برخوردار باشند  

چنین شهرهایی با ظرفیت جمعیتی چند صد هزار نفره تا یک میلیونی در عمق 10 تا صد کیلومتري سواحل به فواصل در حدود 50 کیلومتر از

یکدیگر در طول نواري دو هزار کیلومتري آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان می تواند شامل 40 تا 50 شهر باشد و جمعا نیاز اشتغال و سکونت

ارزشمند جمعیتی 30 تا 40 میلیون نفري را با تولیدات مکمل و تامین شغل و رفاه و سالمت عمومی تامین کند. دولت که قاعدتا باید طراح و مجري

اولیه چنین طرح هایی باشد الزم است اداره اقتصادي و توسعه شهرها را تدریجا به عهده صاحبان آن بسپارد تا شرایطی فراهم شود که ساکنان دیگر

شهرها غبطه آن را بخورند بدیهی است در چنین شرایطی می توانیم با بهره مند از شهرهاي سبز در آینده از قافله جهانی عقب نمانیم
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صنعت سوخت هاي فسیلی با نشر اطالعات گمراه کننده به دنبال چیست؟/کنگره آمریکا به
دنبال شکار غول هاي نفتی

 

فصل تجارت - دنیاي اقتصاد : غول هاي نفتی در سال هاي اخیر به دلیل نقش پررنگی که در نفی تغییرات اقلیمی داشته اند، همواره در معرض انتقادات

جدي طرفداران محیط زیست قرار گرفته اند.

فصل تجارت - دنیاي اقتصاد : غول هاي نفتی در سال هاي اخیر به دلیل نقش پررنگی که در نفی تغییرات اقلیمی داشته اند، همواره در معرض

انتقادات جدي طرفداران محیط زیست قرار گرفته اند حاال اما مجلس نمایندگان آمریکا به اسنادي دست یافته که نشان می دهد این شرکت ها و

البی هاي بزرگ، نقش بسیار کلیدي در گسترش اطالعات نادرست و گمراه کننده درباره تغییرات اقلیمی داشته اندمتهم ردیف اول این پرونده نیز به

سان دیگر موارد مشابه، شرکت اکسون موبیل است که همدستان بزرگی مانند بی پی، شل، شورون، اتاق بازرگانی ایاالت متحده و موسسه نفت

آمریکا هم دارد نمایندگان به فیلمی از یک البی گر اکسون موبیل دست یافته اند که در آن درباره اراده این شرکت براي نشر اطالعات نادرست و

گمراه کننده سخن گفته می شود همچنین اسناد نامشخص دیگري نیز به دست اعضاي مجلس نمایندگان رسیده که به گفته آنها بسیار نگران

کننده هستنددر چنین شرایطی کمیته نظارت و اصالحات دولتی مجلس نمایندگان، سران این شرکت ها و البی ها را براي پاسخگویی و شهادت

درباره مساله نشر اطالعات گمراه کننده فراخوانده است  

حاال شرکت هاي نفتی که با کمک البی ها میلیون ها دالر صرف تبلیغات براي نشر اطالعات گمراه کننده کرده اند، در موقعیت خطرناکی قرار

دارند و به نظر می رسد نمایندگان کنگره پس از دهه ها باالخره به دنبال پاسخگوسازي، اعمال فشار و محدودیت در این صنعت هستند و دایره

تحقیقات گسترد ه اي که آغاز کرده اند، به اعضاي مجلس نمایندگان و سنا نیز رسیده و بسیاري از قانون گذاران متحد صنعت نفت را در معرض

تهدید قرار داده اند. غول هاي نفتی؛ حامیان نشر اطالعات جعلی نمایندگان کنگره آمریکا می گویند که به اسناد بسیار نگران کنند ه اي در کمپین

نشر اطالعات غلط و گمراه کننده شرکت اکسون موبیل علیه تغییرات اقلیمی دست یافته اند  

رو خانا، نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا و از منتقدان برجسته صنعت نفت خبر از جلسه استماع کمیته نظارت و اصالحات دولتی

در ماه آینده با حضور سران غول هاي نفتی داد و گفت: «مدیران شرکت هاي بزرگ نفتی براي شهادت درباره سابقه طوالنی صنعت نفت در

تضعیف و رد شواهد مرتبط با اثر سوخت هاي فسیلی در روند گرمایش جهانی به این کمیته خواهند آمد.»این عضو مجلس نمایندگان از ارائه

اطالعات بیشتر درباره اسنادي که به دست آنها رسیده خودداري کرد و تنها به وجود حقایقی آزاردهنده و اسنادي بسیار نگران کننده اشاره کرد از

همین رو، روز پنج شنبه هفته گذشته کمیته نظارت و اطالحات دولتی مجلس نمایندگان، سران چهار غول نفتی اکسون موبیل، شورون، رویال داچ

شل و بی پی را براي اداي شهادت در محضر کنگره در روز 28 اکتبر فراخواند در بخشی از نامه اي که این کمیته براي دارن وودز، مدیرعامل

شرکت اکسون موبیل فرستاده، آمده است که صنعت سوخت هاي فسیلی سود هاي بسیار هنگفتی به دست آورده، در حالی که جوامع محلی و

طبیعت جهان را ویران کرده و براي مالیات دهندگان نیز میلیاردها دالر هزینه ایجاد کرده است در ادامه این نامه با اشاره به اتهاماتی که اکسون

موبیل را هدف قرار داده، نوشته شده است: «ما درباره محافظت از این سودها نگران هستیم صنعت سوخت هاي فسیلی تالش هماهنگی براي

انتشار اطالعات نادرست به منظور گمراه ساختن مردم و جلوگیري از اقدامات اساسی براي مقابله تغییرات اقلیمی انجام داده است»جلسات استماع و

رسیدگی کنگره به مساله اقلیمی و نقش صنعت نفت، به دنبال اسناد محرمانه اي که از یک البی گر شرکت اکسون موبیل به دست آمده، انجام

خواهد شد این البی گر، حمایت اکسون از مالیات کربن را یک ترفند روابط عمومی براي توقف و جلوگیري از اقدامات جدي تر براي مبارزه با بحران

اقلیمی توصیف می کند در فایل ویدئویی که در اختیار نمایندگان کنگره قرار گرفته،
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این البی گر می گوید که اکسون موبیل از طریق گروه هاي مشکوك و در سایه با علوم اقلیمی مبارزه می کند و از سوي دیگر نیز به کمک سناتور

هاي پرنفوذ، به دنبال تضعیف برنامه اقلیمی دولت بایدن هستندرو خانا که عضو کمیته نظارت و اصالحات دولتی است و ریاست کمیته فرعی محیط

زیست مجلس را هم بر عهده دارد، تاکید می کند که شرکت هاي نفتی باید در این مورد به مردم توضیح دهند خانا در ادامه افزود: «آنها باید اعتراف

کنند که در راستاي انتشار اطالعات گمراه کننده درباره تغییرات اقلیمی دست به چه اقداماتی زده اند و همچنین توضیح دهند که در حال حاضر با

پول هاي کثیف چه کارهایی انجام می دهند این شرکت ها باید 100 درصد متعهد شوند که هرگونه کمپین نشر اطالعات غلط و گمراه کننده درباره

تغییرات اقلیمی را کامال متوقف می کنند»این نماینده کنگره همچنین با انتقاد از رویکرد قانون گذاران آمریکایی، می گوید که برایش قابل باور

نیست که کنگره تاکنون در مورد بحران اقلیمی سراغ این شرکت ها نرفته است خانا همچنین جلسات استماع شرکت هاي نفتی در کنگره را با

جلسات استماع 7 مدیرعامل شرکت هاي دخانیات در سال 1994 مقایسه کرد که آن شرکت ها را مجبور به فاش کردن خطرات سیگار کرد گفتنی

است که کمیته نظارت قرار است با مشاوره برخی از کسانی که در پرونده شرکت هاي دخانیات دخیل بودند، جلسه استماع مدیران نفتی را برگزار

کند نقش مخرب گروه هاي البی صنعت نفت این جلسه استماع تنها محدود به 4 غول نفتی نیست و دو گروه البی بسیار قدرتمند نیز به دلیل نقش

کلیدي و مخربی که در انتشار اطالعات گمراه کننده درباره تغییرات اقلیمی داشته اند، از سوي کنگره فراخوانده شده اند سران موسسه نفت آمریکا

(American Petroleum Institute) و اتاق بازرگانی ایاالت متحده (US Chamber of Commerce) نیز باید در مجلس نمایندگان

حاضر شوند و درباره نقش خود در گسترش اطالعات نادرست به سواالت نمایندگان پاسخ دهنداز سوي دیگر نیز کیت الیسون، دادستان کل مینه

سوتا از موسسه نفت آمریکا شکایت کرده و مدعی شده که این نهاد، کمپین تبلیغاتی مملو از اطالعات کذب و بسیار موثر در راستاي تضعیف علوم

اقلیمی راه اندازي کرده است شلدون وایتهاوس، سناتور دموکرات نیز درباره نقش موسسه نفت آمریکا به گاردین گفته است که این گروه البی به

عنوان جبهه صنعت نفت عمل می کند و به شرکت هاي نفتی اجازه می دهد تا ادعا کنند که به تعهدات زیست محیطی پایبند هستند، در حالی که

این نهاد در کنگره علیه سیاست هاي سبز البی می کند این سناتور دموکرات، موسسه نفت آمریکا را به دروغ گویی در مقیاس وسیع صنعتی متهم

کرده است در سال 1998 پس از امضاي پروتکل کیوتو توسط کشورها در جهت کمک به کاهش انتشار کربن، موسسه نفت آمریکا یک کمپین نشر

اطالعات گمراه کننده با هزینه اي چند میلیون دالري براي اطمینان از تبدیل نشدن مساله تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم، ترتیب داده است

اتاق بازرگانی ایاالت متحده نیز به شکل مشابهی در معرض اتهامات قرار دارد و در سال هاي گذشته همواره به کم اهمیت جلوه دادن بحران زیست

محیطی و مخالفت با قوانینی که براي جلوگیري از انتشار گاز هاي گلخانه اي مطرح شده اند، کمک کرده است فعالیت شرکت ها و گروه هاي البی

نفتی در زمینه نشر اطالعات گمراه کننده و نادرست بسیار گسترده بوده، به گونه اي که در نامه اي که مجلس آمریکا براي فراخواندن مدیران نفتی

فرستاده به تحقیقات مجله معتبر علمی کالیمتیک چنج (Climatic Change) دراین باره ارجاع داده شده است در نامه به نقل از این مجله آمده

که 91 اندیشکده و سازمان هاي حمایتی که گرمایش جهانی را بی اهمیت یا کم اهمیت می دانند، توسط شرکت اکسون موبیل و گروه هاي البی

نفتی تامین مالی شده اند پیامد هاي تحقیقات کنگره کنگره آمریکا در حال بررسی الیحه بودجه 5/ 3تریلیون دالري دولت و الیحه یک تریلیون

دالري زیرساخت و کار بر روي مقررات اقلیمی آن است در حالی که بایدن خواهان قطع کردن مشوق هاي چند 10میلیارد دالري براي صنعت

سوخت هاي فسیلی است، البی گروه هایی مانند اتاق بازرگانی آمریکا منجر به رونمایی از اصالحات مالیاتی شد که از یارانه هاي دولتی براي

سوخت هاي فسیلی محافظت می کندبا افشاي این اسناد و آغاز تحقیقات گسترده درباره نقش صنعت نفت در مبارزه با آگاهی جوامع از بحران

زیست محیطی، حاال سناتورها و نمایندگان مجلس نیز در زیر ذره بین قرار گرفته اند الکساندریا اوکازیو کورتز، نماینده سوسیالیست حزب دموکرات

که از اعضاي کمیته نظارت مجلس نمایندگان است هم روز 2 سپتامبر در توییتر خود نوشت که سناتور جو مانچین از ایالت ویرجینیاي غربی،
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هر هفته با شرکت اکسون موبیل دیدار هاي مخفی دارد اوکاسیو کورتز مدعی شده بود که مانچین یکی از چندین سناتوري است که قلم خود را به

البی ها می دهد تا لوایح سوخت فسیلی اصطالحا دو حزبی را بنویسند هر چند مانچین پس از آن به صورت مطلق چنین ادعایی را تکذیب کرد، اما

به نظر می رسد در اسناد جدیدي که در اختیار کنگره قرار گرفته، پاي بسیاري از نمایندگان نیز به وسط کشیده شده است روزنامه نیویورك تایمز می

گوید روز پنج شنبه با سناتور مانچین تماس گرفته، اما او حاضر به توضیح در این باره نشده است در چنین شرایطی حاال باید رهبران صنعت نفت در

شرکت ها و البی ها تا هفته آینده تصمیم بگیرند که در جلسه مجلس نمایندگان حاضر می شوند یا خیر البته کمیته نظارت و اصالحات دولتی اعالم

کرده که در صورت عدم حضور این مدیران، براي آنان احضاریه صادر خواهد شد و به نظر می رسد که کنگره دموکرات این بار تحت فشار جناح

پراگرسیو و سوسیالیست هاي دموکراتیک کنگره قصد دارد به جنگ شرکت هاي نفتی برود جنگی که می تواند براي صنعت نفت آمریکا و جهان

معناي زیادي داشته باشد و کنگره آمریکا را در موقعیت محدود کردن شرکت هاي نفتی قرار دهد
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استفاده از انرژي خورشیدي چه صرفه اقتصادي دارد؟

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران گفت: در حال حاضر 43 نیروگاه خورشیدي در سطح مناطق 22گانه وجود دارد

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران گفت: در حال حاضر 43 نیروگاه خورشیدي در سطح مناطق 22گانه وجود دارد به جز سه

منطقه 11، 15 و 18 مابقی مناطق شهرداري از انرژي خورشیدي بهره می برند و این در حالی است که 33 ساختمان شهرداري و 10 بوستان از

انرژي تجدیدپذیر استفاده می کنند شهرهاي سبز در کشورهاي مدرن و توسعه یافته از انرژي هاي تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي استفاده می

کنند که امروزه به آن اهمیت می دهند شهرداري تهران نیز از این موضوع مستثنی نیست شهرداري از سال 93 استفاده از انرژي خورشیدي را در

دستور کار بوستان ها قرار داد شینا انصاري، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران در گفتگو با شهر تاکید کرد: در حال حاضر 43

نیروگاه خورشیدي در سطح مناطق 22گانه وجود دارد به جز سه منطقه 11، 15 و 18 مابقی مناطق شهرداري از نیروگاه خورشیدي استفاده می کنند  

او با اشاره به پراکندگی این نیروگاه هاي خورشیدي افزود: در منطقه یک شهرداري 6 نیروگاه، در منطقه2 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه3

شهرداري 2 نیروگاه، در منطقه4 شهرداري 2 نیروگاه، در منطقه 5 شهرداري 3 نیروگاه، در منطقه 6 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه 7 شهرداري3

نیروگاه، در منطقه 8 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه 9 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه 10 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه 12 شهرداري 4

نیروگاه، در منطقه 13 شهرداري 2 نیروگاه، در منطقه 14 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه 16 شهرداري 2 نیروگاه، در منطقه 17 شهرداري 2

نیروگاه، در منطقه 19 شهرداري یک نیروگاه، در منطقه20 شهرداري 2 نیروگاه، در منطقه 21 شهرداري یک نیروگاه و منطقه22 شهرداري 5

نیروگاه در حال بهره برداري است. شینا انصاري در پاسخ به این سوال که این نیروگاه ها فقط به مصرف شهرداري کمک می کند یا به وزارت نیرو

نیز برق می دهد؟ گفت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران، نهادهاي دولتی و عمومی موظف به تامین 20 درصد انرژي مصرفی از تجدید پذیر هستند

با توجه به این مصوبه انرژي تولید شده فعال به مصرف شهرداري کمک می کند هر چند شهرداري تهران در حال پیگیري براي فروش به وزارت

نیرو است اما هنوز موفق به انجام این مهم نشده است مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران با اشاره به این که 33 ساختمان

شهرداري و 10 بوستان از انرژي تجدیدپذیر استفاده می کنند، تاکید کرد: در حال حاضر در حدود 945 مگاوات برق در سال تولید می شود شهرداري

تهران در نظر دارد ساالنه به مجموع 600 کیلووات نیروگاه هاي خود را توسعه دهد اما جهت این توسعه باید سایر ارگان ها و شهروندان نیز در امر

توسعه ورود پیدا کنند  

شینا انصاري در پاسخ به این سوال که آیا شهرداري به ساختمان هایی که از انرژي خورشیدي استفاده می کند تسهیالت با مشوق هایی ارایه می

کند، اظهار کرد: شهرداري تهران بر اساس مصوبه ساختمان هاي سبز که در سال 1400 به تصویب رسیده، مکلف به حمایت از ساختمان هایی است

که از انرژي تجدیدپذیر استفاده و بخشی از برق خود را تامین می کنند. به همین جهت شهرداري در حال تدوین دستورالعمل اجرایی این وظیفه خود

است تا بتواند از ساختمان هایی که از انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده می کنند، حمایت هاي الزم را به عمل آورد او در پاسخ به این سوال که

33

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14489846


1400/06/30 - 1400/06/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

عصر رسانه

1400/06/28

انرژي خورشیدي می تواند در آلودگی هوا چه تاثیري داشته باشد؟ گفت: تولید 945 مگاوات ساالنه منجر به کاهش 724 تن دي اکسید کربن (گاز

گلخانه اي) و معادل کاشت 3620 اصله درخت در شهر تهران است این اعداد گواه آن است که در صورت استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر تا چه

حد می توان به کاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي و بهبود وضعیت محیط زیست کمک کرد مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران

در پاسخ به این سوال که اگر ساختمان هاي مسکونی از انرژي هاي تجدید پذیر استفاده کنند به صرفه است؟ تاکید کرد: از دیدگاه ملی و محیط

زیستی استفاده از این انرژي ها کامال توجیه پذیر و مقرون به صرفه است هر چند قیمت سرمایه گذاري اولیه نیروگاه خورشیدي نسبتا باالست ولی

با توجه به قیمت خرید تضمینی، بازگشت سرمایه آن کوتاه مدت و نگهداري آن ساده است
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کمبود گاز طبیعی اروپا را مجبور به استفاده مجدد از زغال سنگ می کند

 

فصل تجارت - یک متخصص بازارهاي انرژي اروپا می گوید: افزایش قیمت گاز ، کشورهاي اروپایی را وادار خواهد کرد اهداف جاه طلبانه خود را براي

کنار گذاشتن زغال سنگ و سوخت هاي فسیلی فراموش کنند.

فصل تجارت - یک متخصص بازارهاي انرژي اروپا می گوید: افزایش قیمت گاز ، کشورهاي اروپایی را وادار خواهد کرد اهداف جاه طلبانه خود را

براي کنار گذاشتن زغال سنگ و سوخت هاي فسیلی فراموش کنندبه گزارش فصل تجارت به نقل از راشاتودي، «سیموناس ویلیکیس»، متخصص

بازارهاي انرژي اروپا می گوید: افزایش قیمت گاز کشورهاي اروپایی را وادار خواهد کرد اهداف جاه طلبانه خود براي کنار گذاشتن زغال سنگ و

سوخت هاي فسیلی را فراموش کنند ویلیکیس در گفتگو با خبرگزاري تاس روسیه گفت: کمبود میزان ذخایر انبارهاي گاز اروپا باعث شده است

قیمت هاي گاز همچنان باال بروند اگر این انبارها همین حاال پر نشوند و زمستان امسال با سرماي شدید همراه شود، احتمال این وجود دارد که

کشورهاي اروپایی مجبور شوند دوباره نیروگاه هاي برق زغالی و سوخت هاي فسیلی دیگر خود را فعال کنند تا کمبود برق را جبران کنند قیمت گاز

طبیعی در اروپا پس از چند هفته متوالی افزایش این هفته به رکورد 970 دالر براي هر 1000 متر مکعب رسید پیش بینی می شود این قیمت باال

منجر به قطعی برق اروپا در زمستان امسال شود باال رفتن قیمت گاز از سوي دیگر باعث شده است تا قیمت هاي سوخت هاي کربنی و زغال سنگ

هم رکورد بزنند
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