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چرا دنیا درگیر بحران غذا و انرژي است؟

 

تهران – ایرنا برخی کارشناسان می گویند : تنش هاي سیاسی نظامی مسبب اصلی بروز مشکل در حوزه انرژي و حامل هاي آن است و دامنه وسیع آن

مانند دومینویی به دیگر بخش ها رسیده و رشد هزینه هاي حمل و نقل در کنار عواملی دیگر مانند جنگ ، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منجر به

بروز بحران بزرگ تر مواد غذایی شده است .

کشورهاي غربی و به خصوص ایاالت متحده با تحریک رقباي جهانی خود یعنی روسیه و چین ، سعی در ناآرام کردن اوضاع اقتصادي آن ها دارند و

در این راه از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند؛ حتی اگر این مسیر به جنگ ، خون ریزي و قحطی جهانی ختم شود 

این کشورها براي رشد اقتصاد خود و افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهان ، با اعمال تحریم هاي گسترده بر چین و روسیه از جمله تحریم هاي

شدید بر حوزه انرژي روسیه ، در حال ایجاد بحرانی عظیم هستند که به طور قطع دامن خودشان را نیز خواهد گرفت اما با تصمیمات غلط و عدم

مسئولیت پذیري و بدون توجه به عواقب آن هر روز بیشتر غرق در باتالق آن می شوند . بحران غذا که در پی بحران انرژي بروز می کند ، شاید در

ابتدا تاثیر چندانی بر روي کشورهاي ثروتمند غربی نداشته باشد ولی با کاهش ذخایر استراتژیک این کشورها ، در نهایت ، بحران آن ها را نیز درمی

ي در بنزین نوردد و تنش هاي اقتصادي ، سیاسی و امنیتی بسیاري را برایشان بوجود می آورد بحران غذا و انرژي در آمریکا مالکان خودروهاي 

سوخت مواجه شده اند آنها تصور می کنند که این افزایش قیمتی ناشی از تورم در ایاالت متحده طی هفته هاي گذشته به شدت با افزایش قیمت 

است و هیچ ذهنیتی از بزرگی و شدت بحرانی که پیش رویشان است ندارند بخشی از این عدم آگاهی مردم از بحران غذا و انرژي نشات گرفته از

اقتصاددانان و دیدگاه هاي آماري آن هاست بتازگی یکی از کارشناسان اقتصادي NPR ، از پرمخاطب ترین رسانه هاي آمریکایی در نقل قولی

بنزین ، کنترل تورم است " هر کسی که ذره اي آگاهی از شرایط فعلی جهان و نیز نحوه کارکرد شاخص آورده است : "تنها راه کنترل قیمت 

حامل هاي انرژي رو به افزایش گذاشته است و علت اصلی آن هاي اقتصادي داشته باشد به راحتی متوجه نادرست بودن این گزاره می شود قیمت 

عوامل فیزیکی و شرایط فعلی جهان است و این افزایش قیمت ها در نهایت خود منجر به رشد تورم می شود و در مرحله بعدي باعث رشد بهره 

هاي بانکی می شود اکنون عوامل فیزیکی و محیطی بسیاري در جریان هستند که همگی دست به دست هم داده اند و باعث بروز و تشدید بحران

کنونی انرژي و غذا شده اند عواملی که ظاهرا از چشم رهبران جهان و به خصوص کشورهاي غربی و ایاالت متحده پنهان مانده است این رهبران

بروز مشکالت را در آمار و ارقام جستجو می کنند و از قبول مسئولیت در قبال رفتار و تصمیمات خود که این بحران را بوجود آورده است شانه خالی

می کنند در ادامه به تعدادي از این عوامل و شرایط بوجود آمدن آن ها اشاره و بررسی می کنیم افزایش قیمت هاي جهانی ، چرا؟ جواب این سوال

حامل هاي انرژي به دلیل شرایط محیطی که شامل پاندمی کرونا ، جنگ و کاهش تولید می شود همگی باعث افزایش قیمت ساده است؛ کمبود 

انرژي شده است آثار اقتصادي همه گیري کرونا که در پی آن کمبود نیروي کار ، محدودیت هاي مختلف ، تعطیلی واحدهاي صنعتی و بسیاري

موارد دیگر را در پی داشته است که نتیجه آن کاهش تقاضا و نیز کاهش تولید بوده است با بهبود نسبی همه گیري کرونا ، تقاضا افزایش یافته است

حامل هاي انرژي بوده است در کنار این عامل ، اما همچنان تولید به سطوح پیشین بازنگشته است که این مساله یکی از عوامل افزایش قیمت 

جنگ اخیر روسیه و اوکراین و افزایش تنش هاي منطقه اي و جهانی که منجر به تحریم هاي گسترده صنایع روسیه و نیز کاهش تولیدات این

کشور شده است ،
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خود از مهم ترین عوامل افزایش قیمت هاي انرژي و بروز بحران فعلی در جهان شده است 

جنگ اخیر روسیه و اوکراین و افزایش تنش هاي منطقه اي و جهانی که منجر به تحریم هاي گسترده صنایع روسیه و نیز کاهش تولیدات این

کشور شده از مهم ترین عوامل افزایش قیمت هاي انرژي و بروز بحران فعلی در جهان استبسیاري از کشورهاي اروپایی بواسطه بروز این جنگ ،

واردات نفت و فرآورده هاي نفتی از روسیه را تحریم و متوقف کردند؛ در پی این اقدام میزان تولیدات نفت روسیه در روز بیش از یک میلیون بشکه

کاهش یافت و صادرات آن نیز بیش از 4 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد که در مقابل نیاز 100 میلیون بشکه اي جهان عدد بسیار باالیی

است . این موضوع صرفا مختص به نفت نیست و در دیگر منابع انرژي همچون گاز طبیعی نیز وجود دارد به طور مثال با تحریم هاي اعمال شده بر

گار روسیه ، قیمت این حامل انرژي در سطح جهانی افزایش چشمگیري داشت به نحوي که قیمت گاز طبیعی در ایاالت متحده در حال حاضر سه

برابر قیمت متوسط آن است شرایط منابع انرژي جهان انرژي عاملی حیاتی و جدایی ناپذیر از جهان امروز است و هر آن چه را که انجام می دهیم

نیازمند وجود انرژي است انرژي در اقتصاد جهانی در هم تنیده شده و در واقعیت می توان انرژي را معادل اقتصاد در نظر گرفت؛ بنابراین هر زمان

که بحران انرژي بوجود آید به سرعت به بحران هاي دیگري نیز ختم می شود ارتباط میان انرژي و اقتصاد در حال حاضر در واضح ترین حالت خود

دیزلی می توان به سرعت احساس کرد  سوخت هاي  قرار دارد و کامال ملموس است این ارتباط را در 

سوخت هاي سوخت استفاده می کنند ، در نتیجه وقتی  کامیون ها ، قطارهاي باري و تراکتورها از این  بسیاري از وسایل لجستیکی همچون 

دیزلی نایاب می شوند و یا قیمت آن ها افزایش می یابد ، بالفاصله هزینه هاي حمل و نقل و به تبع آن قیمت مواد غذایی نیز افزایش می یابد .

هزینه هاي حمل و نقل و لجستیک از ابتداي سال جاري میالدي افزایشی بودند و شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز به این امر کمک کرد در حال

دیزلی در کشورهاي آفریقاي جنوبی ، سریالنکا و بسیاري از مناطق اروپا وجود دارد  سوخت هاي  حاضر کمبود 

سوخت زمین گیر شده ، قطارهاي مسافربري در هند از حرکت باز ایستاده اند و کامیون تجاري در کامرون به دلیل نداشتن  اتوبوس و  هزاران 

سوخت و مواد غذایی ، دولت مرکزي آن کشور را سرنگون کرد . انرژي در اقتصاد جهانی در هم تنیده شده و در واقعیت می در سریالنکا بحران 

توان انرژي را معادل اقتصاد در نظر گرفتنشانه هاي بحران شدید انرژي و مواد غذایی در تمام نقاط جهان در حال افزایش است در نیجریه ،

سوخت کافی براي ناوگان هوایی خود در شرف تعطیلی هستند قیمت پرجمعیت ترین کشور آفریقایی ، بسیاري از خطوط هوایی به دلیل نداشتن 

گازوئیل در ایاالت متحده به باالترین سطح تاریخی خود رسید و اروپایی ها نیز اعالم کرده اند که با کمبود شدید گاز طبیعی در زمستان پیش رو

مواجه خواهند بود وزیر انرژي عربستان سعودي بتازگی در کنفرانس جهانی زیرساخت خطاب به رهبران جهان گفت : "دنیا باید از این خواب غفلت

سوخت و مواد غذایی همان طور که بیدار شود ، ذخایر و ظرفیت منابع انرژي جهان رو به اتمام است و این یک واقعیت محض هست " بحران 

دیزلی ، هزینه هاي حمل و نقل و در نتیجه قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است اما این سوخت هاي  پیش تر اشاره شد با افزایش بهاي 

مورد تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر بحران فعلی غذا در جهان است با شروع تنش هاي جدید و جنگ روسیه و اوکراین ، قیمت کودهاي نیتروژنی

که از گاز طبیعی به دست می آیند به طور بی سابقه اي افزایش یافته است و کشاورزان را در سراسر جهان با کمبود کود و افزایش هزینه هاي تولید

مواجه کرده است در کشورهاي جنوب آفریقا ، افزایش قیمت کودهاي شیمیایی ،
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کشاورزان را به ناچار مجبور به استفاده کمتر از این مواد در روند تولید محصوالت خود کرده است که به تبع آن تولید برنج و ذرت در آفریقا به شدت

کاهش یافته است کاهش موجودي کودهاي نیتروژنی و قیمت باالي آن ها در کنار نبود جایگزین مناسبی براي این کودها ، کشاورزي را با بحران

مواجه می کند و موجب کاهش تولید محصوالت استراتژیک همچون گندم ، ذرت ، برنج و جو می شود 

روسیه و اوکراین به تنهایی مسئول تامین 30 درصد گندم مصرفی جهان هستند و درگیري هاي اخیر بر تولید و حتی صادرات این محصول از سوي

دو کشور تاثیر منفی گذاشته است روسیه و اوکراین به تنهایی مسئول تامین 30 درصد گندم مصرفی جهان هستند و درگیري هاي اخیر به شدت بر

تولید و حتی صادرات این محصول از سوي دو کشور تاثیر منفی گذاشته است . بنادر استراتژیک اوکراین به دلیل جنگ و ناآرامی محدود شده است

و صادرات از این بنادر متوقف و یا کامال محدود شده است 

این دو کشور عالوه بر این 10 درصد کالري مصرفی دنیا را صادر می کنند و در کنار آن نسبت باالیی از روغن هاي گیاهی جهان در روسیه و

اوکراین تولید و صادر می شود که در پخت و پز و تهیه غذا مورد استفاده قرار می گیرند که در نتیجه درگیري  هاي اخیر ، اکنون اروپا با کمبود شدید

روغن مواجه شده است و در بریتانیا نیز محدودیت خرید روغن براي شهروندان اعمال کرده اند . کشورهاي کم درآمد جهان که تا پیش از این به

دلیل بحران همه گیري کرونا در تنگناي اقتصادي قرار داشتند با شوك قیمتی و بحران مواد غذایی ، شرایط شان به شدت وخیم تر شده است مصر

بعد از چهار دهه قیمت نان هاي دولتی را افزایش داد و به ناچار محدودیت هایی را بر گندم و آرد این کشور تحمیل کرد 

با بروز جنگ میان روسیه و اوکراین ، بسیاري از کشورها همچون مجارستان ، اندونزي ، مولداوي و صربستان ، محدودیت هاي شدیدي را بر

صادرات مواد غذایی استراتژیک خود از جمله غالت ، میوه و سبزیجات ، روغن هاي پخت و پز و مغزهاي خوراکی اعمال کردند که این محدودیت

ها بر قیمت جهانی محصوالت نامبرده تاثیر مستقیم گذاشت . تغییرات آب و هوایی و تولید گندم طبق گزارش هاي رسانه اي اکنون و با توجه به

کاهش تولید و افزایش قیمت هاي مواد غذایی در سطح جهانی ، تعداد افرادي که به غذاي کافی در روز دسترسی نخواهند داشت با رشدي سرسام

آور از 440 میلیون نفر به 1 6 میلیارد نفر رسیده است که از این تعداد 250 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند عامل دیگري که به تشدید بحران

هاي غذایی در جهان دامن زده ، تغییرات آب و هوایی گسترده است که بر تولید و میزان برداشت مواد غذایی و کشاورزي تاثیر سویی گذاشته است

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گندم در جهان ، به دلیل کاهش بارندگی در فصل کاشت گندم ، به کمترین میزان برداشت در سالیان اخیر

رسیده است و در سوي دیگر با رکوردشکنی دماي هوا و کاهش بارش باران در شبه قاره هند ، دومین تولیدکننده بزرگ گندم ، میزان تولید این

محصول حیاتی به شدت کاهش یافته است در کشورهاي شاخ آفریقا ، بحران مواد غذایی به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است و این کشورها

درگیر شدیدترین میزان خشکسالی در طی چهار دهه اخیر هستند چرا دنیا درگیر این بحران ها شده است؟ طبق گزارش هاي رسانه اي این موارد

نشان از بزرگ ترین بحران مواد غذایی از زمان جنگ جهانی دوم درجهان است این بحرانی است که تاثیرات زیادي را بر کشورهاي فقیر و کم

درآمد جهان خواهد گذاشت کارشناسان می گویند این بحران و عدم امنیت غذایی احتمال دارد منجر به حوادثی مانند تنش هاي سیاسی ، کودتا ،

آشوب هاي اجتماعی ، جنگ هاي شهري ، کشتار و سرکوب شود اکنون در کشورهاي برزیل و مصر ، کمبود موجودي و افزایش قیمت مواد غذایی

باعث بروز ناآرامی هاي اجتماعی شده است غرب و روسیه هر یک دیگري را مقصر ایجاد وضع موجود می دانند آن ها پوتین را مسئول بروز ناآرامی

ها و عدم امنیت غذایی می خوانند و روسیه نیز ناتو و تنش آفرینی غرب در سطح منطقه و جهان را عامل بروز بحران می داندغرب و روسیه هر یک

دیگري را مقصر ایجاد وضع موجود می دانند آن ها شخص پوتین را مسئول بروز ناآرامی ها و عدم امنیت غذایی می خوانند و روسیه نیز ناتو و تنش

آفرینی غرب در سطح منطقه و جهان را عامل بروز بحران می داند و این اتفاقات بهانه اي شده است براي خالی کردن از زیر بار مسئولیت و در

نهایت تشدید بحران غرب و به خصوص ایاالت متحده می بایست به جاي پیش گرفتن سنت تاریخی و گذشته خود که همان گرفتن ماهی از آب

گل آلود تنش است ، با قبول مسئولیت در قبال اقدامات خود ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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ایرنا

1401/03/16
08:17

راه را براي بازگشت امنیت به جهان و حل بحران خطیر پیش روي هموار کند کشورهاي غربی باید به جاي اولویت قرار دادن رشد اقتصادي خود و

نگاه صرفا آماري به مساله فعلی ، در پی همکاري و همراهی با دیگر قدرت هاي جهانی از جمله روسیه و چین براي عبور از این بحران باشند بحران

ها همواره چالشی بزرگ براي سیاستمداران بوده و هست ولی انکار و یا برخورد سیاسی با چنین مسائلی ، صرفا منجر به تشدید شرایط می شود تنها

راه حل فعلی براي رهبران و سیاستمداران جهان براي عبور از بحران فعلی در پس دیدن واقعیت و عدم انکار آن نهفته است ، حتی اگر این کار

https : //b2n ir/n98068 https : //b2n ir/n27531 : منجر به شکست در انتخابات یا کاهش تعداد فالوورهاي توییترشان شود منابع

https : //b2n ir/p85678 https : //b2n ir/y97783 https : //b2n ir/r07647 https : //b2n ir/g21344
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واحد مرکزي خبر

1401/03/13
14:03

تولید کارتریج هاي هیدروژنی با قابلیت جابجایی و شارژ آسان

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، هیدروژن به عنوان یک منبع انرژي تجدیدپذیر شناخته می شود ، اما نبود زیرساخت هاي الزم و همچنین هزینه هاي

باالي ذخیره سازي ، استفاده از آن را محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، هیدروژن به عنوان یک منبع انرژي تجدیدپذیر شناخته می شود ، اما نبود زیرساخت هاي الزم و همچنین هزینه

Woven هاي باالي ذخیره سازي ، استفاده از آن را محدود کرده است حال محققان تویوتا با همکاري یک از شرکت هاي زیرمجموعه خود به نام

Planet ، سعی دارند تا این محدودیت ها را برداشته و امکان استفاده راحت تر از این منبع انرژي را فراهم کنند این محققان ، اخیرا نمونه اولیه

کارتریج هیدروژن را تولید کرده اند که قابل حمل بوده و می توان به راحتی آن را پر کرد و در کاربرد هاي مختلف مورد استفاده قرار داد طول این

کارتریج ها حدود 40 سانتیمتر و قطر آن نیز برابر با 17 سانتیمتر عنوان شده و وزن بدنه نیز به حدود 5 کیلوگرم می رسد این یعنی ، افراد می توانند

با هزینه پایین ، هیدروژن را در محل زندگی ، محل کار و مورد استفاده قرار داده و انرژي مورد نیاز برخی دستگاه ها را تامین کنند تویوتا اعالم کرد

سوخت که این کارتریج می تواند برق مورد نیاز براي روشن ماندن یک مایکروویو خانگی به مدت 3 تا 4 ساعت را تامین کند اگرچه هیدروژن از 

هاي فسیلی تامین می شود ، اما این شرکت اظهار امیدواري کرد که با توجه به کاهش انتشار گاز کربن در آینده ، می توان از این دستاورد در حوزه

هایی که امکان استفاده از باتري هاي الکتریکی و یا دیگر منابع انرژي سخت است ، بهره برد مترجم : مرتضی یعقوبی عزیزي
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فارس نیوز
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15:48

تحریم مانع پیشرفت صنعت نفت ایران نشد/ ایران می تواند بخشی از نیازهاي انرژي جهان را
تأمین کند

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شانا ، جواد اوجی صبح امروز (پنج شنبه ، 12 خردادماه) در همایش بین المللی انرژي جمهوري آذربایجان در

سخنرانی خود در جمع وزرا و نمایندگان حدود 30 کشور جهان با اشاره به موفقیت هاي ایران در بحث تولید نفت و گاز اظهار کرد : با وجود تحریم هاي

چند ساله و ظالمانه علیه مردم ایران ، توسعه نفت و گاز ایران متوقف نشده است .

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شانا ، جواد اوجی صبح امروز (پنج شنبه ، 12 خردادماه) در همایش بین المللی انرژي جمهوري آذربایجان در

سخنرانی خود در جمع وزرا و نمایندگان حدود 30 کشور جهان با اشاره به موفقیت هاي ایران در بحث تولید نفت و گاز اظهار کرد : با وجود تحریم

هاي چند ساله و ظالمانه علیه مردم ایران ، توسعه نفت و گاز ایران متوقف نشده است .  

وي با یادآوري اینکه ایران یکی از بزرگ ترین ظرفیت هاي گازي جهان را در اختیار دارد و ذخایر گاز ایران حدود 34 تریلیون مترمکعب است و می

تواند بخش مهمی از نیاز جهان را تأمین کند ، افزود : ما هم اکنون امکان تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز را داریم ، ظرفیت تولید نفت ما

نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز و ظرفیت تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی هم حدود 92 میلیون تن است . وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت تولید

گاز ما باید در هشت سال آینده به 1 4 میلیارد مترمکعب در روز برسد ، افزود : دنیا تشنه انرژي است و ایران می تواند بخشی از این نیاز را تأمین

کند جمهوري اسالمی ایران آمادگی پذیرش سرمایه گذاري در تولید و تجارت گاز را دارد ایران در چهارراه ترانزیت انرژي جهان قرار گرفته است ،

ضمن آنکه در شمال ایران تولیدکنندگان بزرگی چون روسیه و ترکمنستان قرار دارند و در جنوب نیز قطر گرفته است و ما ظرفیت انتقال این منابع

عظیم به بازارهاي مصرف را هم در اختیار داریم 

*ضرورت بهره مندي مردم جهان از نعمت انرژي اوجی با اشاره به لزوم بهره مندي مردم جهان از نعمت انرژي گفت : جمهوري اسالمی ایران می

خواهد همه مردم جهان از این نعمت خداوندي بهره مند شوند و با زیرساخت هاي خوب و قوي ، آمادگی کشور را براي همکاري در همه بخش

هاي توسعه ، تجارت و انتقال نفت و گاز به کشورهاي جهان و منطقه اعالم می کنیم . وي به برگزاري نمایشگاه بزرگ نفت و گاز ایران اشاره کرد

و بومی بودن فناوري هاي انرژي در ایران را فرصت خوبی براي همکاري هاي مشترك با کشورهاي منطقه دانست و گفت : تجربه انتقال گاز از

ترکمنستان به جمهوري آذربایجان می تواند براي همه کشورهاي همسایه تکرار شود ما دومین شبکه بزرگ خطوط لوله گاز بعد از گازپروم را در

اختیار داریم و پروژه هاي خوبی در حوزه ال ان جی تعریف کرده ایم وزیر نفت اظهار کرد : ما حتی گاز کشورهایی را که در پرداخت پول ما تأخیر

دارند ، قطع نکرده ایم و از همه کشورها و شرکت هاي عالقه مند براي سرمایه گذاري در باالدست و پایین دست صنعت نفت ، همچنین انتقال و

حامل هاي انرژي دعوت می کنیم اوجی توجه به انرژي هاي پاك را از اولویت هاي کشور دانست و گفت : امسال حدود هزار مگاوات ترانزیت 

انرژي تجدیدپذیر تولید کرده ایم و با برنامه ریزي هاي انجام شده تا چهار سال آینده این مقدار به 4 هزار مگاوات می رسد وزیر نفت دیروز

(چهارشنبه ، 11 خردادماه) براي شرکت در رویدادهاي هفته انرژي باکو و مذاکره با مقام هاي حاضر در این رویداد بین المللی سه روزه ، عازم

آذربایجان شد این رویدادها یکم تا سوم ژوئن (11 تا 13 خردادماه) با حمایت رسمی وزارت انرژي جمهوري آذربایجان و سوکار برگزار می شود

نمایشگاه نفت و گاز کاسپین نخستین نمایشگاهی است که پس از استقالل جمهوري آذربایجان ساالنه به صورت مداوم برگزار می شود و بیش از

250 شرکت از سراسر جهان را گردهم خواهد آورد انتهاي پیام/
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ایرنا
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انرژي هاي تجدیدپذیر را به دو برابر افزایش می دهد چین تا سال 2025 تولید 

 

سوخت هاي فسیلی و تشدید بحران انرژي در جهان ، چین اعالم کرده قصد دارد ظرفیت تولید انرژي تهران – ایرنا – همزمان با روند صعودي بهاي 

بادي و خورشیدي خود را تا سال 2025 به دو برابر افزایش دهد .

مصرف انرژي بادي و خورشیدي را تا سال به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه ، چین پیشتر تخمین زده بود که نیاز دارد 

2030 دو برابر کند تا به وعده هایش طبق توافق آب و هوایی پاریس عمل کند اما طرح جدید در صورت اجرایی شدن نشان می دهد که چین

ممکن است قبل از آن زمان به هدف مورد نظر خود دست یابد پکن همچنین در ماه هاي اخیر اتکا خود به نیروگاه هاي زغال سنگ را براي حمایت

از اقتصاد بیمارش افزایش داده است ، زیرا جنگ اوکراین ، بهاي جهانی انرژي را افزایش می دهد چین در سندي که روز چهارشنبه منتشر شد ،

اعالم کرد 33 درصد از تامین برق شبکه سراسري تا سال 2025 از منابع تجدیدپذیر خواهد بود که این رقم از میزان 29 درصدي در سال 2020

بیشتر است چین که بزرگترین تولید کننده انرژي تجدیدپذیر در جهان است ، سرمایه گذاري در پروژه هاي بادي و خورشیدي را براي مقابله با

آالیندگی سرعت داده است پکن متعهد شده است تا سال 2060 به کشور کربن خنثی تبدیل شود تازه ترین طرح انرژي چین نشان می دهد که

انرژي هاي تجدیدپذیر 50 درصد رشد مصرف برق را تا سال 2025 تامین می کند که کمتر از برآوردهاي رسمی قبلی و نشان دهنده فضاي بیشتر

براي توسعه انرژي زغال سنگ است
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استحصال آب از هوا با استفاده از انرژي خورشید

 

به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، ابراهیم محبی در حاشیه برگزاري رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسالمی در مصالي تهران گفت : محصولی که در این

رویداد ارائه کردیم بین 10 تا 98 درصد رطوبت نسبی را استحصال و آب قابل آشامیدن را براي مصرف خانگی استخراج می کند.

به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، ابراهیم محبی در حاشیه برگزاري رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسالمی در مصالي تهران گفت : محصولی که در

این رویداد ارائه کردیم بین 10 تا 98 درصد رطوبت نسبی را استحصال و آب قابل آشامیدن را براي مصرف خانگی استخراج می کند وي ادامه داد :

دستگاه استحصال آب از هوا در دنیا تولید می شود؛ اما در ایران خیلی کم به آن پرداخته شده است این دستگاه قابلیت ارتقا براي مصارف صنعتی و

کشاورزي را با حداکثر تولید 600 تا 700 متر مکعب آب دارد دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز افزود : دستگاه استحصال

انرژي خورشیدي کار می کند این دستگاه بهترین حالت را بین دستگاه هاي ساخته شده تا امروز دارد دستگاه هاي مشابه آب از هوا با استفاده از 

در شرکت هاي اروپایی مانند آلمان ساخته می شوند؛ اما اولین بار است که ساخت این دستگاه و تحقق این ایده در ایران اجرا شده است ما موفق

شدیم دستگاهی با این حجم بسیار زیاد از استحصال آب از هوا را به خط تولید وارد کنیم آقاي محبی افزود : از مزایاي دیگر دستگاه استحصال آب

از هوا می توان به درصد باالي کارایی اشاره کرد؛ این دستگاه تا 98 درصد آب موجود در هوا را استحصال می کند مزیت دیگر دستگاه این است که

انرژي خورشیدي کار می کند یعنی با کمترین انرژي که از طبیعت دریافت می کند بیشترین بازدهی را دارد مزیت سوم اینکه این محصول تنها با 

دستگاهی است که موقعیت جغرافیایی برایش مطرح نیست و هر نقطه و مکانی که نیاز به آب داشته باشد ، می تواند از این دستگاه استفاده کنید این

محصول تجاري سازي شده است وي بیان کرد : به امید یافتن سرمایه گذار در رویداد عصر امید حضور پیدا کردیم همچنین امیدواریم بتوانیم در

عرصه آب که در دنیاي ما بسیار حیاتی و مهم است گامی برداریم و بیشترین بازده را از توانایی علمی اشخاص بگیریم از سوي دیگر در آینده

نزدیک چالش هاي زیادي بر سر تهیه آب در دنیا به وجود خواهد آمد در این عرصه پیشرو هستیم تا بتوانیم بهترین دستگاهی را بسازیم که آب را

در اختیار کشور قرار دهد 75 درصد کل جهان آب است؛ اما امروز نیاز به آبی داریم که قابل آشامیدن باشد و حجم این آب در دنیا بسیار کم و

محدود است از سوي دیگر با طراحی این سامانه قادر هستیم آب مورد نیاز در بخش کشاورزي را نیز تا حد زیادي تأمین کنیم 

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی با عنوان «عصر امید» به منظور معرفی تجهیزات ، محصوالت ، دستاورد ها و فعالیت هاي حوزه فناوري و

نوآوري دانشگاه با هدف ارائه بستري براي ایجاد کسب وکار هاي نوپا و دانش بنیانی و فرصتی براي اشتغال دانشجویان در چهلمین سالگرد راه

اندازي این دانشگاه با شعار هزار گروه پژوهشی و زیرساخت ، هزار ایده و استارت آپ و هزار شرکت فناور و خالق از هشتم تا 11 خرداد 1401 در

مصالي تهران برگزار شد .
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بهینه سازي لزوم همراهی ملی براي نهادینه شدن 

 

پیچیدگی و تحوالت روزافزون جامعه جهانی سبب شده است که عامل انرژي ، نقشی اساسی در اقتصاد و سیاست هر ملت ایفا کند ، پیگیري دقیق

دورنماي بخش انرژي و به کارگیري راهبرد مناسب ، از ارکان اصلی حفظ ثبات و قدرت سیاسی اقتصادي هر کشور به شمار می رود که در این میان ،

مصرف بهینه از ارکان اصلی هر سازمان و نهادي است .

 

مصرف انرژي کشور را به خود اختصاص داده است ، به طوري که در فصل سرد سال ، این به گزارش شانا ، بخش ساختمان ، بیشترین مقدار 

سوخت در کنار دیگر ارگان هاي کشور برنامه هایی همسو با بهینه سازي مصرف  موضوع بیشتر نمایان می شود و در این زمینه شرکت 

مبحث 19 ملی ساختمان دارند .  

بهینه سازي بهینه سازي انرژي در بخش ساختمان شرکت  کوروش هاشمی ، مدیر  به دلیل اهمیت این موضوع گفت وگویی با سید 

مصرف انرژي به ساختمان ها برمی گردد تا آنجا که سوخت انجام داده ایم که در ادامه می خوانید . یکی از مهم ترین مباحث در حوزه  مصرف 

به دلیل اهمیت این موضوع ، سرفصلی با عنوان مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تدوین و در هیئت وزیران تصویب شده است 

مصرف انرژي ساختمان ها ، اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان چیست؟ مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با توجه به اهمیت صرفه جویی در 

سوخت به نمایندگی از وزارت نفت آبان 1400 در هیئت وزیران با سرفصل «ضوابط بهینه سازي مصرف  پس از پیگیري هاي مستمر شرکت 

صرفه جویی انرژي در ساختمان ها» تصویب شد . درج رده انرژي در گواهی پایان کار ساختمان هاي تازه ساخت ، نصب پالك گواهی انطباق آن

در ورودي ساختمان ها از ابتداي سال 1401 از سوي شهرداري ها و منوط شدن ارائه پایان کار به این ساختمان ها از ابتداي سال 1402 با رعایت

مبحث (19) مقررات ملی ساختمان ، از جمله موضوع هاي این مبحث مهم است در مبحث 19 ساختمان ، تخفیف یا پاداش صرفه جویی براي

ساختمان هاي داراي حداقل رده برچسب انرژي ، معادل 5 درصد گازبها و تعرفه برق از ابتداي سال 1402 در نظر گرفته شده که تخفیف بیشتر به

ازاي هر رتبه ارتقاي رده انرژي برچسب انرژي برابر 2 5 درصد است به عنوان جریمه در صورت کسب نکردن رده برچسب انرژي براي ساختمان

هاي دستگاه هاي اجرایی ، افزایش 30 درصد گازبها و 20 درصد تعرفه برق از ابتداي سال 1402 اعمال خواهد شد 

از جمله فعالیت هاي مرتبط با مبحث 19 ملی ساختمان ، تدوین و نهایی سازي چک لیست ها و رویه هاي مبتنی بر ویرایش جدید مبحث 19 با

) ، نیرو (ساتبا) ، وزارت سوخت بهینه سازي مصرف  حضور همه متولیان و ذي نفعان مبحث 19 شامل نمایندگان وزارتخانه هاي نفت (شرکت 

راه و شهرسازي ، وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهیاري ها) ، سازمان نظام مهندسی ، شهرداري تهران و مرکز تحقیقات راه ، مسکن و

سوخت شرکت است که باید در اسرع وقت از سوي وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور بهینه سازي مصرف  شهرسازي با محوریت شرکت 

مصرف انرژي در دست بهینه سازي  (سازمان شهرداري ها و دهیاري ها) ابالغ شود . در همین حوزه یعنی ساختمان ، چه طرح هایی با هدف 

هرمتیک هوشمند با بازده باال با رده انرژي A و باالتر با بخاري هاي مرسوم اقدام دارید؟ تأمین و جایگزینی 5 8 میلیون دستگاه بخاري گازسوز 

گازي ،
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هرمتیک در سال 99 اصالح شد که طبق این یکی از طرح هاي مدیریت ساختمان است مصوبه پیشین شوراي اقتصاد درباره بخاري هاي 

هرمتیک هوشمند در بستر قانونی ماده 12 در دست انجام است در این طرح در اصالحیه ، تأمین و جایگزینی 5 8 میلیون دستگاه بخاري گازسوز 

هرمتیک ، ترموستاتیک با فناوري روزآمد دنیا با بازده نظر است نسبت به جایگزینی 5 8 میلیون بخاري هاي گازسوز دودکش دار از نوع فن دار 

بیش از 85 درصد اقدام شود براي هر بخاري ، 235 دالر یارانه صرفه جویی پرداخت می شود و سقف بازپرداخت به سرمایه گذار عامل صرفه جویی

، هزار و 363 میلیون دالر است این طرح تا 20 میلیون بخاري نیز قابل تعمیم است که در این صورت می تواند روزانه به صرفه جویی تا 25 میلیون

مترمکعب گاز طبیعی در ماه هاي سرد سال منجر شود طرح جایگزینی 5 8 میلیون بخاري از زمستان سال 1399 شروع شده و تا پایان سال 1407

ادامه دارد هم اکنون تعداد 3 قرارداد با تولیدکنندگان بخاري منعقد و تعداد 13 هزار و 700 دستگاه بخاري در مدارس سراسر کشور نصب شده است

رفع موانع تولید تعریف شده اند که براي بررسی و تصویب خواهی در دستور کار قرار افزون بر این ، طرح هاي دیگري نیز در قالب ماده 12 قانون 

دارند 

مصرف استانداردهاي برچسب انرژي از دیگر طرح هاي در دست اقدام است و در این رابطه می توان به بازنگري دو استاندارد تأثیرگذار برچسب 

انرژي در بخش ساختمان که عبارت اند از استاندارد برچسب انرژي بخاري گازسوز دودکش دار و استاندارد برچسب انرژي ساختمان هاي مسکونی

و غیرمسکونی اشاره کرد .  

استاندارد برچسب انرژي بخاري گازسوز دودکش دار به منظور تولید بخاري با رده هاي برچسب انرژي باال ، این شرکت بر اساس ماده 11 قانون

اصالح الگوي مصرف ، نسبت به بازنگري استاندارد برچسب انرژي بخاري هاي گازسوز دودکش دار به شماره ملی 2 1220 اقدام کرد که با توافق

اعضاي کارگروه ، این استاندارد با رویکرد سختگیرانه شدن استاندارد ، دو رده پایین برچسب انرژي ویرایش پیشین استاندارد 2 1220 حذف و از

ابتداي سال 1401 دو رده G و F حذف شدند ، همچنین در ادامه روند افزایش بازده بخاري ها ، استاندارد برچسب انرژي بخاري هاي دودکش دار

گازسوز از تاریخ 1401 . 8 1 رده هاي انرژي E از استاندارد بخاري گازسوز دودکش دار به شماره ملی 2 1220 حذف می شود 

استاندارد برچسب انرژي ساختمان هاي مسکونی و غیرمسکونی با توجه به سپري شدن نزدیک به یک دهه از تدوین استانداردهاي مذکور و تغییرات

الگوي مصرف ساختمان ها همچنین تدوین ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی انرژي) و ضرورت هماهنگی

استانداردهاي برچسب انرژي ساختمان با رده بندي هاي جدید ایجادشده در مبحث 19 ، بازنگري استانداردهاي ملی 14253 و 14254 در حال

انجام است و هم اکنون این قرارداد مراحل پایانی خود را می گذراند . در این طرح 150 ساختمان با کاربري هاي مسکونی ، اداري و مدارس در

اقلیم هاي مختلف آب و هوایی ممیزي شده است 

داده هاي به دست آمده از ممیزي هاي انجام شده داده واکاوي ، تحلیل و اعتبارسنجی شده اند و روش محاسبه و رتبه انرژي در ساختمان هاي

مصرف انرژي ساختمان بر اساس برق و گاز طبیعی به ازاي هر مسکونی ، اداري و مدارس تعیین شده است ، همچنین در این استاندارد ، الگوي 

مترمربع ساختمان مشخص شده و مقرر است سازمان ملی استاندارد با اولویت ساختمان هاي اداري ، عمومی و مسکونی نسبت این استاندارد را

اجباري کند . منبع : هفته نامه مشعل کد خبر 457574
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فارس نیوز

1401/03/10
23:21

مصرف گاز در واحدهاي تولیدي و صنعتی بهینه سازي 

 

رفع موانع تولید به گزارش خبرگزاري فارس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی استانداري چهارمحال و بختیاري ، سومین نشست ستاد تسهیل و 

چهارمحال و بختیاري برگزار و براي رفع مشکالت و موانع 12 واحد تولیدي و صنعتی در استان تصمیمات الزم اتخاذ شد .

رفع موانع تولید به گزارش خبرگزاري فارس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی استانداري چهارمحال و بختیاري ، سومین نشست ستاد تسهیل و 

چهارمحال و بختیاري برگزار و براي رفع مشکالت و موانع 12 واحد تولیدي و صنعتی در استان تصمیمات الزم اتخاذ شد محمدکاظم منزوي در این

جلسه با تاکید بر اینکه افزایش بهاي گاز مصرفی در واحدهاي صنعتی گالیه هاي تولیدکنندگان را در پی داشته است ، گفت : الزم است الگوي

مصرف گاز در واحدهاي صنعتی تدوین و بر اساس آن اقدامات الزم صورت بگیرد  بهینه براي 

رفع موانع تولید یکی از موضوعات مورد تاکید دولت است ، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختیاري بیان کرد : 

تمامی دستگاه هاي اجرایی باید اقدامات الزم را در خصوص رفع موانع واحدهاي تولیدي انجام دهند ، این مهم نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین

بخشی است . انتهاي پیام/68033
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فلزات آنالین

1401/03/10
09:15

بهینه سازي انرژي راهکار صنایع انرژي بر براي 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت : تدوین بسته انرژي و تعرفه گذاري برق بر اساس بسته هاي طراحی شده یکی از به روزترین اقداماتی است که صنایع

بهینه سازي انرژي سوق می دهد . انرژي بر را به سوي 

به گزارش پایگاه خبري و تحلیلی «فلزات آنالین» ، مهدي اسالم پناه ضمن اشاره به مصرف برق صنایع انرژي بر در کشور اظهار کرد : بیش از 35

درصد کل برق تولیدي در کشور به مقصد صنایع هدایت می شود که بخش عمده اي از این انرژي در صنایع بزرگ انرژي بر نظیر بخش فوالد مورد

استفاده قرار می گیرد 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بیان ظرفیت هاي عظیم صرفه جویی انرژي در بخش صنعت ، گفت : به واسطه انرژي یارانه اي رسیده به

بهینه سازي مصرف مغفول مانده است و توجه به این موضوع می تواند زمینه صرفه جویی صنایع کشور نظیر برق ، توجه به محورهاي کلیدي 

قابل توجهی را ایجاد کند . وي با اشاره به مصرف برق صنایع فوالد به عنوان یک صنعت انرژي بر در کشور ، گفت : میزان انرژي معادل برق

مصرف شده به منظور تولید یک تن فوالد خام در کشور 60 درصد بیشتر از همین آمار در کشورهاي توسعه یافته است 

اسالم پناه ضمن بیان میزان هدررفت انرژي برق در صنعت فوالد ، تشریح کرد : این میزان هدررفت انرژي با توجه به ابعاد وسیع تولید فوالد در

کشور به نزدیک 24 میلیارد کیلووات ساعت انرژي معادل برق می رسد ، البته به منظور بررسی دقیق تر این موضوع باید به خلوص ، نوع مواد اولیه

و نوع تکنولوژي مورد استفاده در فوالدسازي (کوره بلند و احیا) توجه کرد و میزان مصرف را بر اساس این دو عامل تراز کرد .  

مصرف انرژي در صنایع انرژي بر ، گفت : بهینه سازي  بهینه سازي خط تولید صنایع اسالم پناه با تاکید بر لزوم  حل مسئله ناترازي برق با 

بهینه سازي خط تولید از منظر انرژي و به خصوص در حوزه برق یکی از ملزومات توسعه یافتگی صنعت کشور است و می تواند بخش قابل

توجهی از مسئله ناترازي تولید و مصرف برق را پوشش دهد .  

بر اساس گزارشی از فارس ، این مقام مسئول در پایان با اشاره به اهمیت تدوین بسته انرژي به منظور تولید هر واحد از محصوالت توسط صنایع

کشور گفت : تدوین بسته انرژي و تعرفه گذاري برق بر اساس بسته هاي طراحی شده یکی از به روزترین اقداماتی است که صنایع انرژي بر را به

بهینه سازي انرژي سوق می دهد . انتهاي پیام// سوي 
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دنیاي اقتصاد

1401/03/09
پیروزي نروژ در جنگ انرژي اروپا

 

دنیاي اقتصاد محمدسعید نادري : جست وجوي دیوانه وار اروپا براي جایگزینی انرژي روسیه ، تقاضا و قیمت نفت و گاز طبیعی نروژ را به طور چشمگیري

افزایش داده است . با سرازیر شدن پول ، دومین تامین کننده بزرگ گاز طبیعی اروپا از سوي برخی از رهبران اروپایی به سود بردن از جنگ در اوکراین

متهم شده است هر چند که نروژ دائما چنین اتهامی را رد می کند و کمک هاي زیادي را به اوکراین روانه کرده است

سوخت هاي فسیلی را بررسی کرد پیروزي نروژ در جنگ انرژي اروپا دنیاي اقتصاد محمدسعید «دنیاي اقتصاد» رویکرد اسلو در میانه بحران بازار 

نادري : جست وجوي دیوانه وار اروپا براي جایگزینی انرژي روسیه ، تقاضا و قیمت نفت و گاز طبیعی نروژ را به طور چشمگیري افزایش داده است با

سرازیر شدن پول ، دومین تامین کننده بزرگ گاز طبیعی اروپا از سوي برخی از رهبران اروپایی به سود بردن از جنگ در اوکراین متهم شده است

هر چند که نروژ دائما چنین اتهامی را رد می کند و کمک هاي زیادي را به اوکراین روانه کرده است نخست وزیر لهستان در اقدامی عجیب از نروژ

خواسته بخشی از درآمد خود را با کشورهاي آسیب دیده از جنگ اوکراین و مخصوصا اوکراین به اشتراك بگذارد و به دلیل قیمت هاي باالي انرژي

، به شدت به این کشور ثروتمند نوردیک حمله کرده است با این حال ، به نظر می رسد مردم و دولتمردان نروژي کامال با چنین ایده اي مخالفند و

قصد ندارند دست به چنین کاري بزنند دولت نروژ می خواهد از درآمد نفت و گاز براي تقویت هرچه بیشتر صندوق غول آساي بازنشستگی دولتی

خود استفاده کند تا در آینده بدون نفت و گاز ، مشکالت اقتصادي گریبان این کشور را نگیرد و مجبور به تغییرات اساسی در نظام حکمرانی رفاه

محور خود نشود غول نفتی دولتی اکوینور نروژ در 3ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 4 برابر افزایش درآمد داشته است و این

امر انتظار دولت اسلو از درآمد نفتی را تا 3برابر سال گذشته افزایش داده است اروپایی ها نیز که متهم به تامین مالی ماشین جنگی پوتین از طریق

خرید ده ها میلیارد دالر نفت و گاز از روسیه از زمان آغاز جنگ شده اند ، حاال دست به دامن نروژ براي تامین انرژي خود شده اند ، اما می دانند که

نروژ نیز قرار نیست تا ابد انرژي موردنیاز آنها را تامین کند در صورتی که اسلو براي اجراي برنامه هاي اقلیمی خود پافشاري کند و دیگر کشورهاي

اروپایی از مسیر این کشور پیروي نکنند ، احتماال اروپایی ها در دهه آینده میالدي بار دیگر با بحران گسترده انرژي مواجه شوند انتقاد لهستان از

درآمدهاي نفتی نروژ به گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس ، ماتئوش موراویسکی ، نخست وزیر لهستان می خواهد از نروژ براي تامین و جایگزینی

بخشی از گاز قطع شده توسط روسیه استفاده کند او در هفته گذشته در اظهارنظري عجیب گفت که نروژ به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و

گاز اروپاي غربی باید سود هنگفتی را که از صادرات نفت و گاز از زمان آغاز جنگ در اوکراین به دست آورده است با دیگر کشورها تقسیم کند

خبرگزاري بلومبرگ از او نقل کرده است که نروژي ها باید سود مازاد را بین کشورها تقسیم کنند و حتی گفت که نروژ باید بخشی از درآمد نفت و

گاز کشورش را به اوکراین بدهد موراویسکی می گوید چنین وضعیتی عادي و عادالنه نیست و آن را طعمه غیرمستقیم جنگی می داند که به باور او

پوتین آغاز کرده است نخست وزیر لهستان از قیمت گاز نروژ شاکی است و ضمن تاکید بر پیشنهاد خود براي به اشتراك گذاشتن درآمد گاز و نفت

این کشور با کشورهاي متاثر از جنگ ، می گوید : «آیا باید براي گاز نروژ رقمی 4 یا 5 برابر بیشتر از سال گذشته بپردازیم؟ این وضعیت بیمارگونه

است » ایده مالیات بر سودهاي بادآورده شرکت هاي نفت و گاز در اروپا براي کمک به مردم براي مقابله با قبوض گران انرژي که به دلیل جنگ

تشدید شده اند ، ایده رایج و پرطرفداري است اسپانیا و ایتالیا هر دو چنین قانونی وضع کرده اند و بریتانیا نیز در یک قدمی وضع چنین قانونی قرار

دارد اما موراویسکی از این هم پا را فراتر گذاشته و از نروژ می خواهد با ارسال نفت و سود حاصل از درآمدهاي انرژي خود به اروپا کمک کند نروژ ،

یکی از ثروتمندترین کشورهاي اروپا و جهان ،
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09/ 1 درصد از درآمد ملی خود را به توسعه خارج از کشور اختصاص داده است که یکی از باالترین درصدها در کل جهان است و تنها در مورد

اوکراین به 200میلیون دالر کمک منجر شده است با پر شدن خزانه هاي نفت و گاز این کشور ، برخی مایلند پول بیشتري از نفت و گاز این کشور

براي کاهش اثرات جنگ و کمک به اوکراین اختصاص داده شود؛ ایده اي که به نظر می رسد براي بسیاري از دولتمردان و مردم نروژ چندان جذاب

نیست اسلو پول نفت و گاز را با کسی شریک نمی شود به گزارش روزنامه نروژي آفتن پوستن ، ایویند واد پترسون ، وزیر امور خارجه نروژ ، ایده

ماتئوش موراویسکی ، نخست وزیر لهستان براي تقسیم سود حاصل از صادرات نفت و گاز با اوکراین را رد کرد به گفته این روزنامه درآمد حاصل از

صادرات نفت و گاز نروژ به صندوق بازنشستگی این کشور (Government Pension Fund of Norway) می رسد صندوقی که بزرگ

ترین صندوق ثروت ملی در تمام جهان محسوب می شود و مالک 4/ 1 درصد از سهام کل شرکت هاي جهان است پترسون در ادامه خاطرنشان

کرد که با وجود افزایش سود حاصل از فروش منابع انرژي ، به دلیل ریزش بازارهاي سهام در سراسر جهان ، سرمایه این صندوق به میزان بیش از

58میلیارد دالر (550میلیارد کرون نروژ) کاهش یافته است عالوه بر این وزیر امور خارجه نروژ افزود اقتصاد و مردم نروژ به طور جدي تحت تاثیر

بنزین قرار گرفته اند او گفت : «نروژ در حال حاضر کمک قابل توجهی در حمایت از اوکراین کرده است و به کمک هاي افزایش قیمت برق و 

بیشتر خود ادامه خواهد داد » با این حال برخی از گروه هاي حقوق بشري نروژي به دولت این کشور معترضند که به دلیل افزایش کمک ها به

اوکراین و تالش براي تامین هزینه هاي پذیرش پناهجویان اوکراینی ، کمک هاي خود به تعداد زیادي از نهادهاي سازمان ملل و پروژه هاي حقوق

بشر در خارج از کشور را کاهش داده است آنها معتقدند اظهارات نخست وزیر لهستان داراي محاسنی هم بوده است و دولت نروژ را به دلیل افزایش

درآمدهاي نفتی سرزنش کرده اند و شرایط موجود را زشت خوانده اند قیمت نفت و گاز در بحبوبه بحران انرژي در حال افزایش بود که با آغاز جنگ

در شرق اروپا به رشد انفجاري خود ادامه داد گاز طبیعی با بهایی بین 3 تا 4 برابر باالتر از مدت زمان مشابه سال گذشته معامله می شود شاخص

بین المللی نفت خام برنت پس از حمله 3 ماه پیش روسیه به اوکراین از مرز 100 دالر در هر بشکه عبور کرد و از آن زمان تاکنون ، به ندرت به

سطحی پایین تر افت کرده است غول انرژي نروژي اکوینور (Equinor) که اکثریت مطلق درآمد آن متعلق به دولت این کشور است ، در 3ماهه

نخست سال جاري افزایش درآمدي 4برابري در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است چنین سود هنگفتی باعث شد دولت این کشور پیش

بینی خود از درآمد حاصل از نفت را اصالح کند و آن را به 97میلیارد دالر (933میلیارد کرون) برساند که بیش از 3 برابر درآمدي است که در سال

2021 به دست آورده بود بخش اعظم این وجوه به صندوق ثروت ملی عظیم نروژ (صندوق بازنشستگی دولتی نروژ) که بزرگ ترین صندوق جهان

است ، براي حمایت از این کشور در دوران پسا نفتی واریز می شود و دولت نروژ به صراحت اعالم کرده قصد ندارد این درآمد را به هیچ جاي

دیگري بفرستد نروژي ها معتقدند تقویت این صندوق به آنها کمک می کند تا بدون دور شدن از سیاست هاي رفاه محور و تغییر مدل حکمرانی

خود ، تولید نفت و گاز را در آینده متوقف کنند ایویند واد پترسون ، وزیر امور خارجه نروژ به خبرگزاري آسوشیتدپرس نیز گفته است که نروژ از همان

هفته اول جنگ از اوکراین حمایت قابل توجهی کرده است و ما در حال آماده شدن براي انجام کارهاي بیشتري هستیم او گفت که این کشور بدون

توجه به قیمت نفت و گاز ، حمایت مالی و تسلیحاتی و بیش از 200میلیون دالر به اوکراین کمک بشردوستانه کرده است نروژ تحت شرایط کنونی

به تامین انرژي اروپایی ها ادامه می دهد در همین حال ، باید توجه داشت که کشورهاي اروپایی با تالش براي تنوع بخشیدن به منابع انرژي روسی

خود و رشد شدید تقاضا براي منابع انرژي نروژ ، به افزایش بیش از حد معمول بهاي انرژي این کشور کمک کرده اند کشورهاي اروپایی همچنین از

سوخت هاي فسیلی شده اند و همزمان براي فرار سوي برخی در این قاره و آمریکا ، متهم به تامین مالی روسیه در جنگ با ادامه پرداخت هزینه 

از آن نیز بهاي انرژي نروژ را به شکل قابل توجهی افزایش داده اند ینس استولتنبرگ ، دبیرکل ناتو و نخست وزیر سابق نروژ ، در نشست مجمع

جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت : «اتکا به انرژي روسیه ،
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ابزاري براي ارعاب و استفاده علیه ما به مسکو می دهد و این اکنون به وضوح روشن شده است » روسیه ارسال گاز طبیعی به 3 کشور فنالند ،

لهستان و بلغارستان را به دلیل امتناع آنان از پرداخت هزینه نفت و گاز با روبل را متوقف کرده است اتحادیه اروپا ــ متشکل از 27 کشور ــ قصد

انرژي هاي تجدیدپذیر و منابع جایگزین ، وابستگی به گاز روسیه را تا دوسوم کاهش دهد اروپا از دارد تا پایان سال از طریق حفاظت و توسعه 

نروژ و کشورهایی مانند قطر و الجزایر براي جبران این کمبود درخواست کمک کرده است نروژ 20 تا 25 درصد از گاز اروپا را تامین می کند ،

درحالی که سهم روسیه از این بازار 40 درصد است آموند ویک ، معاون وزیر انرژي نروژ گفت براي این کشور مهم است که تامین کننده پایدار و

بلندمدت نفت و گاز براي بازارهاي اروپایی باشد 

او همچنین اظهار کرد : «شرکت هاي نفت و گاز نروژي در حال فروش انرژي در یک بازار بی ثبات هستند و به رغم آنکه قیمت هاي باالي نفت و

گاز از پاییز سال گذشته آمده اند ، این شرکت ها از پاییز سال گذشته از میادین خود شروع به تولید گسترده کرده اند و تقریبا همه آنها به صورت

روزانه در حال تولید حدودا حداکثر چیزي هستند که میادین شان می توانند تولید کنند . » اسلو از طرف دیگر برخالف سیاست اقلیمی پیشین خود ،

به درخواست اروپا براي افزایش عرضه گاز ، به اپراتورها براي تولید بیشتر گاز در سال جاري مجوزهایی ارائه کرده است مشوق هاي مالیاتی که از

سال 2020 براي شرکت هاي نروژي در نظر گرفته شده بود ، در پایان سال جاري به خاتمه خود می رسند؛ اما این مشوق هاي مالیاتی تا پایان سال

2022 ادامه دارند و این امر به معناي سرمایه گذاري شرکت ها در پروژه هاي دریایی جدید و افتتاح خط لوله انتقال گاز به لهستان است اوال مورتن

آنستاد ، سخنگوي غول انرژي اکوینور به آسوشیتدپرس گفته است : «ما هر کاري از دستمان برآید انجام می دهیم تا در شرایط دشوار ، تامین کننده

قابل اعتماد گاز و انرژي براي اروپا باشیم اما در پاییز گذشته بازار فشرده شد و اکنون فشار بسیار بیشتري در بازار وجود دارد » این وضعیت با ژوئن

2020 فاصله بسیار زیادي دارد؛ زمانی که قیمت ها در پی همه گیري کووید سقوط کرد و دولت قبلی نروژ مشوق هاي مالیاتی براي شرکت هاي

نفتی صادر کرد تا آنها را به سرمایه گذاري بیشتر ، محافظت از مشاغل و عدم اخراج نیروي کار خود تشویق کند و چنین سیاستی نیز با موفقیت اجرا

شد اما با افزایش قیمت هاي انرژي در سال جاري ، مشوق هاي مالیاتی در پایان سال 2022 متوقف می شود و این اقدام ، شرکت هاي نروژي را بر

آن داشته تا مجموعه اي از طرح هاي توسعه را براي پروژه هاي جدید نفت و گاز در نظر بگیرند با این حال ، این پروژه ها طبق سیاست حکومت

نروژ تا اواخر دهه جاري میالدي یا نهایتا چند سال پس از آن به تولید نفت و گاز ادامه خواهند داد و نروژ با سرمایه گذاري بسیار هنگفت و اقدام

سریع خود ، یکی از بهترین زیرساخت ها و فرصت ها را براي تغییر منبع انرژي خود به منابع تجدیدپذیر در اختیار دارد هر چند ممکن است وضعیت

مصرف سیاسی در اروپا ، نروژ و جهان در آن زمان متفاوت از امروز باشد ، اما با توجه به سیاست نروژ بسیاري از اروپایی ها نیز امیدوارند بیشتر 

انرژي هاي تجدیدپذیر تغییر دهند  انرژي خود را به 

با توجه به اینکه نروژ بارها بر قصد خود براي توقف صنعت نفت و گاز در دهه 2030 تاکید کرده است و به نظر نمی رسد برنامه اي براي تغییر آن

داشته باشد ، اروپایی ها نیز مجبورند اتکا به نفت و باالخص گاز طبیعی خود در سال هاي آینده را کاهش دهند ، زیرا در نبود نروژ و با عدم خرید

احتمالی گاز از روسیه در دهه آینده ، اروپایی ها احتماال با بحران هاي بسیار شدید دیگري در زمینه تامین انرژي موردنیاز خود روبه رو خواهند شد .

این مطلب برایم مفید است بلی 2 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : اسلو اقتصاد انرژي جنگ نفت و گاز

18



1401/03/16 - 1401/03/07گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ایمنا

1401/03/08
12:23

انگلستان میزبان اولین پارك جیبی خورشیدي در جهان براي خودروها

 

انرژي خورشیدي براي شارژ وسایل نقلیه گیلدفورد ، شهري در منطقه ساري انگلستان ، میزبان اولین پارك جیبی جهان براي خودروها است که از 

الکتریکی خود بهره می گیرد .

 

انرژي خورشیدي 3ti که در زمینه نصب پارکینگ هاي خورشیدي مخصوص وسایل نقلیه فعالیت می به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، کمپانی 

کند ، در نظر دارد زیرساخت هاي خودروهاي الکتریکی را در سراسر بریتانیا گسترش دهد و از این طریق ، نقش مهمی را در تحقق هدف دولت

براي ممنوعیت تولید و فروش وسایل نقلیه گازوئیلی تا سال 2030 ایفا کند . در این رابطه ، کمپانی 3ti در نظر دارد به گسترش ایستگاه هاي شارژ

وسایل نقلیه الکتریکی در سراسر کشور بپردازد که از قدرت شارژ سریع خودروها برخوردار است احداث اولین پارك جیبی خورشیدي خودروهاي

الکتریکی جهان در گیلدفورد از بهترین اقداماتی بوده که 3ti تاکنون در انگلستان پیاده کرده است 

انرژي خورشیدي ، سیستم هاي ذخیره ساز انرژي پارك خورشیدي جدید گیلدفورد که Papilio3 نام دارد از سه فناوري بسیار مهم شامل تولید 

مبتنی بر باتري و ایستگاه هاي شارژ خورشیدي برخوردار است که ترکیب این سه تکنولوژي ، مزایایی نظیر قابلیت استفاده از انرژي شبکه ، ذخیره

بهینه سازي سرعت شارژ خودروهاي الکتریکی در پی دارد .   باتري و نیروي خورشیدي را براي 

گزارش ها حاکی است که بسیاري از مردم بریتانیا از قابلیت شارژ سریع وسایل نقلیه الکتریکی خود محروم هستند که البته ، کمپانی 3ti مدعی شده

است از طریق نصب ایستگاه هاي شارژ جدید ، نظیر پارك خورشیدي Papilio3 این امکان را براي شهروندان فراهم آورده است تا در بازه زمانی

حضور در محل کار یا بازدید از مراکز تجاري ، خودروهاي خود را به طور کامل شارژ کنند و با خیال راحت ، یک روز تمام را از طریق وسیله هاي

نقلیه الکتریکی خود به رفت وآمد بپردازند . پارك خورشیدي خودرو Papilio3 تعداد 36 پنل خورشیدي را بر بام خود جا داده و از ذخیره باتري با

ظرفیت 250 کیلووات بر ساعت برخوردار است کمپانی 3ti از احداث پارك هاي جیبی مشابه در سایر مکان هاي عمومی گیلدفورد نظیر بیمارستان

ها ، مراکز تجاري ، مراکز تفریحی ، ورزشگاه ها و جاذبه هاي گردشگري در آینده نزدیک خبر داده و امیدوار است بتواند نقش مهمی در ترویج

استفاده از وسایل حمل ونقل الکتریکی و در نتیجه کاهش انتشار کربن در شهر ایفا کند کد خبر 578323
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آلودگی هوا استفاده از فناوري هاي کاربردي راه کاري موثر براي کاهش 

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، حدود 30 سازمان و نهاد در کشور ذي نفع در

آلودگی هوا هستند و 8 قانون در اسناد باالدستی براي کنترل و مدیریت این معضل ملی به تصویب رسیده است . حوزه کنترل 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، حدود 30 سازمان و نهاد در کشور ذي نفع در

آلودگی هوا هستند و 8 قانون در اسناد باالدستی براي کنترل و مدیریت این معضل ملی به تصویب رسیده است اما همه این تالش حوزه کنترل 

ها تاکنون چندان مثمر ثمر نبوده است و شاید مهم ترین دلیل آن هم عدم استفاده درست از فناوري هاي مورد پذیرش و جواب گرفته در دیگر

کشورها و فراموش کردن توان و ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان و خالق باشد 

اصالح الگوي مصرف انرژي» ، «برنامه ششم توسعه» ، «استاندارد » ، «قانون  آلودگی هوا «قانون هواي پاك» ، «قانون نحوه جلوگیري از 

سوخت ، تعیین معیار انتشار دي اکسیدکربن و دستورالعمل برچسب انرژي» ، «مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي خودروهاي سبک ، مصرف 

»؛ 8 قانونی است که در این زمینه به آلودگی هوا ي هیات وزیران» و «مصوبه کاهش  آلودگی هوا تولیدي ، صنعتی و معدنی» ، «مصوبه مقابله با 

تصویب رسیده است تا میزان مرگ و میرها ، خسارات مالی ، روزهاي ناسالم و دیگر مشکالت موجود در کشور کمی کاهش یابد . اما باز هم این

آلودگی هوا را کاهش دهد و چند سالی است غیر از آلودگی هاي ناشی از تردد خودروها و فعالیت کارخانجات صنعتی ، ورود اقدامات نتوانسته 

ریزگردها به کشور نیز مشکلی مضاعف شده و بر میزان آالینده ها افزوده است البته آلودگی شهرهاي بزرگ تنها مختص ایران نیست و کشورهاي

دیگري هم با این معضل زیست محیطی دست به گریبان هستند اما برخی کشورها با کمک 3 ترفند ملی «پایش کیفیت هوا» ، «پاالیش هوا در

محیط بسته و باز» و «فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی» تالش می کنند بر این چالش فائق شوند این کار را هم با به کارگیري فناوري هایی

چون «حسگرها» ، «اینترنت اشیا» ، «هوش مصنوعی» ، «پلت فرم هاي آنالین» ، «داده کاوي» و غیره انجام دهند در این کشورها شرکت هاي

خصوصی و غیردولتی به این حوزه ورود کرده اند کاري که می تواند تنها راه پاسخ به این معضل ملی در ایران نیز باشد و شرکت هاي دانش بنیان و

خالق با به کارگیري فناوري هاي نوظهور ، توان داخلی و ظرفیت دانشی خود بهترین پتانسیل براي پاسخ به این مشکل هستند که مخل سالمتی

محیط زیست محسوب می شود  مردم و تخریب کننده 

البته در این میان نباید راهکارهایی چون توسعه «سیستم هاي هوشمندسازي ساختمان» ، «سامانه هاي کاهش مصرف و بازیافت انرژي ساختمان»

، «توسعه سیستم هاي پایش گازهاي آالینده و دودکش هاي ساختمان» ، «توسعه سیستم هاي جذب ، تصفیه و بازیافت آالینده هاي منتشر شده از

ساختمان ها» ، «استفاده از فیلترهاي نانو و کربن فعال براي جلوگیري از ورود آالینده ها به محیط» ، «توسعه سیستم هاي تصفیه کننده محیط با

استفاده از فناوري نانو و فرآیندهاي شیمیایی» و غیره را فراموش کرد . هرچند که این روش ها در کاهش آالینده هاي جدیدي که با نام ریزگردها

میهمان کشور شده اند چندان موثر نیستند و این مورد استثنا به مداخالت دیگري چون مذاکره با کشورهاي همسایه ، یافتن سرمنشا بروز این

آالینده ها و استفاده از فناوري هاي مدرن نیازمند هستند 

محیط زیست ، مجلس شوراي اسالمی ، پلیس راهور ، وزارت نیرو ، وزارت نفت ، سازمان صداوسیما ، ریاست نهادهایی چون سازمان حفاظت 

جمهوري ، آموزش و پرورش ، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،
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معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري نیز از جمله نهادهاي ذي نفع و مثر در کاهش این آالینده ها هستند . انتهاي پیام/
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به منظور تصویب در هیأت دولت؛/وزارت نفت براي تعرفه گذاري انرژي بر اساس شرایط
اقلیمی آیین نامه نوشت

 

مصرف گاز طبیعی در اقلیم هاي مختلف کشور» را براي تهران ایرنا وزارت نفت آیین نامه پیشنهادي نحوه «تعیین تعرفه آب ، برق و گاز و الگوي 

بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد .

 

به گزارش حوزه دولت ایرنا ، بر اساس بند (ك) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، وزارتخانه هاي نفت و نیرو موظفند در سال 1401

تعرفه آب ، برق و گاز مشترکان را به گونه اي اصالح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور ، تعرفه مشترکان کم مصرف و خانوارهاي محروم

زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر ، مشترکان تا الگوي مصرف به صورت یارانه اي ، مشترکان پرمصرف باالتر

از الگوي مصرف به صورت غیریارانه اي و بر اساس الگوي افزایش پلکانی (آي . بی تی) تعیین شود همچنین طبق قانون مذکور ، آب بهاي این

مشترکان با نرخ صفر ، بر اساس ُبعد خانوار محاسبه می شود در قانون تصریح شده «میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف باالتر از الگوي مصرف

نیز باید حداقل به اندازه اي تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران کرده و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته

باشد» وزارتخانه هاي نفت و نیرو همچنین مکلف شده اند گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون هاي انرژي و اجتماعی

مجلس شوراي اسالمی ارائه کنند 

در این قانون تأکید شده آیین نامه اجرایی این بند نیز به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نیرو تهیه شود و طی یک ماه پس از ابالغ این

قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که وزارت نفت در همین راستا و در اجراي تکلیف قانونی خود ، پیش نویس آیین نامه اجرایی بندهاي یاد شده

را جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده که در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیري است .  

مصرف گاز طبیعی براي اقلیم هاي مختلف کشور حداکثر تا دو همچنین به موجب بند (م) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، الگوي 

ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملی استاندارد تهیه و به

تصویب هیأت وزیران می رسد .
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مصرف شهردار منطقه 9 در مراسم تمدید گواهینامه ایزو 14001 : 2015 عنوان کرد/کاهش 
انرژي با بهره وري از فناوري هاي نوین

 

ي و باالبردن شاخص هاي زیست محیطی ، جلسه نظام مدیریت استاندارد ISO14001 : 2015 با محیط زیست در راستاي کاهش آالیندگی هاي 

محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران ، شهردار منطقه 9 و معاونین منطقه برگزار و گواهینامه ایزو 14001 : 2015 تمدید شد . حضور مدیرکل 

به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه 9 ، به منظور تحقق مصوبه نوزدهم شوراي اسالمی شهر تهران(دوره سوم) با موضوع

محیط زیست و ممیزي نگهداشت نظام مدیریت استاندارد ، تمدید گواهینامه ایزو 14001 : 2015 منطقه 9 انجام شد در این اجراي نظام مدیریت 

ي بر اجراي بیشتر قوانین و تعهدات در این محیط زیست جلسه ، سید محمد رحیم مرتضوي شهردار منطقه 9 ضمن بیان دغدغه ها و نگرش هاي 

زمینه تاکید کرد 

محیط ي منطقه 9 افزود : رعایت قوانین و مقررات مرتبط ، کنترل و کاهش مشکالت  محیط زیست وي با اشاره به خط مشی و چشم اندازهاي 

ي ، محیط زیست ي با رویکرد چرخه حیات ، ترویج و ارتقاء فرهنگ  محیط زیست ي منطقه براساس نتایج شناسایی و ارزیابی جنبه هاي  زیست

ي منطقه از محیط زیست مصرف انرژي در راستاي دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد  بهره وري از فناوري هاي نوین و هوشمند و کاهش 

محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران هم در این جلسه ضمن بیان اهداف و برنامه هاي جمله اولویت هاست . شینا انصاري مدیرکل 

مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر تاکید کرد در خاتمه نقاط قوت و فرصت سازمان بر مبناي استاندارد ایزو 14001 ، بر کاهش 

ي موجود ، منطقه 9 شایسته محیط زیست هاي بهبود استخراج شده از سوي گروه ممیزي عنوان و ضمن اعالم وضعیت بسیار مطلوب عملکرد 

تمدید گواهینامه ایزو 14001 : 2015 شد انتهاي پیام
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