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1401/02/04 - 1401/01/27فهرست اخبار

سوخت هاي فسیلی را کنار بگذارند 5 خودروسازان باید تا 2040  09:49 مشرق

6 بزرگترین باتري جهان؛/باتري که تا 12 ساعت برق 500 هزار خانه را تأمین می کند ! 11:19 فرارو

سوخت در ایران؛ 2 برابر درآمدهاي نفتی کشور 8 سهم یارانه  09:12 فصل تجارت

10 باتري هایی که با نفس کشیدن انرژي تولید می کنند 14:12 فارس نیوز

سوخت در انتظار مصوب... بهینه سازي مصرف  12 14 ابرپروژه  12:03 فارس نیوز

سوخت با تکمیل تقاطع هاي غیرهم سطح تهران 13 کاهش 600 هزار لیتري مصرف  11:39 فصل تجارت

بنزین به ظرفیت پاالیش کشور 14 هشدار وزیر نفت درباره نزدیک شدن مصرف روزانه  11:18 شانا

سوخت پرداخت می شود 15 ساالنه 80 میلیارد دالر یارانه  11:15 فارس نیوز

17 وزیر نفت اعالم کرد : /درآمد 150 میلیارد دالري با کاهش 50 درصدي مصرف انرژي/ درآمد... 10:39 ایرنا

مصرف انرژي با توسعه زیرساخت هاي شهري 18 شهردار تهران اعالم کرد؛/کاهش  10:07 ایرنا

سوخت بین وزارت... بهینه سازي مصرف  19 امضاي تفاهم نامه  10:05 ایلنا

20 وزیر نفت تأکید کرد/ثمره دانش بنیان شدن صنعت نفت؛ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري 16:35 شانا

مصرف انرژي با طراحی و تولید دستگاه اندازه گیري باك خودرو بهینه سازي   21 13:11 فارس نیوز

23 به همت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري : /مدیریت دانش و انرژي صنایع را فناوري ... 11:10
پایگاه اطالع رسانی دولت

بنزین تا کسري 15هزار مگاوات برق/ حرف از صادرات انرژي در ایران بیهوده ... 25 از واردات  10:23 ایلنا

27 ◄ وضعیت انرژي هاي تجدید پذیر در جهان 08:41 تین نیوز

30 سیاست هاي انرژي ، اروپا را به کدام سمت می برد؟ 10:37 قدس آنالین

33 صرفه جویی بیش از 25 میلیون مترمکعبی با اجراي طرح تعرفه گذاري پلکانی گاز 10:21 شانا

35 اختصاص میلیاردها دالر براي توسعه خودروهاي برقی دنیاي اقتصاد

بهینه سازي مصرف سوخت
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1401/02/04 - 1401/01/27فهرست اخبار

37 شرکت نفت ابوظبی به دنبال پروژه «هیدروژن سبز» دنیاي اقتصاد

39 فناوري هوش مصنوعی به شارژ خودروهاي هیبریدي کمک کرد 12:58 هم اندیشی

40 طراحی سلول هاي خورشیدي پایه کربن توسط محققان دانشگاه اصفهان 12:47 ایسنا

41 نتیجه آزمایش عدالت بنزینی دنیاي اقتصاد
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1401/02/04 - 1401/01/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

مشرق

1401/02/03
09:49

سوخت هاي فسیلی را کنار بگذارند خودروسازان باید تا 2040 

 

سوخت هاي فسیلی را از 2040 به طور کامل کنار و تمرکز خود را بر خودروهاي مدیر عامل شرکت آئودي اعالم کرد اروپا باید جسورانه عمل کرده و 

برقی بگذارد .

انرژي هاي به گزارش مشرق به نقل از رویترز ، مدیر عامل شرکت آئودي فولکس واگن در روز جمعه ضمن تقاضا براي توسعه سریع تر ظرفیت 

سوخت هاي فسیلی را کنار بگذارند مذاکرات در مورد تحریم تجدیدپذیر در ایالت بایرن ، مقر آئودي ، گفت خودروسازان اروپا باید از 2040 

انرژي هاي احتمالی واردات گاز روسیه در بحبوحه حمله مسکو به اوکراین فشار بر شرکت ها و دولت ها را جهت گسترش سرمایه گذاري در 

تجدیدپذیر افزایش داده است مرسدس بنز هم قول داده سرمایه گذاري هاي جدید در بخش انرژي هاي بادي و خورشیدي را توسعه دهد مارکوس

سوخت هاي فسیلی را از 2040 به طور دوزمن ، مدیرعامل آئودي در یک کنفرانس گفت : «بیایید به عنوان یک اروپایی جسورانه عمل کرده و 

کامل کنار بگذاریم ما باید تمام انرژي خود را صرف خودروهاي برقی براي حمل ونقل فردي کنیم» شرکت آئودي از 2033 فروش خودروهاي

داراي موتور احتراق داخلی را متوقف می کند فولکس واگن ، شرکت مادر آئودي هم این اقدام را از 2035 در اروپا و بعد در چین و آمریکا انجام می

دهد اما سایر خودروسازان مثل BMW در مورد تمرکز صرف بر تولید خودروهاي برقی هشدار داده اند چون تقاضا براي خودروهاي احتراقی هنوز

هم باالست دولت آلمان اعالم کرده قصد دارد تا 2030 زغال سنگ را به طور کامل کنار بگذارد و تمام نیاز خود به برق را تا 2035 از منابع

تجدیدپذیر تامین کند
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فرارو

1401/02/01
11:19

بزرگترین باتري جهان؛/باتري که تا 12 ساعت برق 500 هزار خانه را تأمین می کند !

 

نیروگاه هاي تولید برق اگرچه در هر زمان به تولید برق مشغول هستند ، اما یک مشکل بزرگ این است که این حجم از برق تولیدي را نمی توان ذخیره

سازي کرد ، ولی یک ابتکار جدید گویا می تواند این معضل را حل کند .

فرارو امروزه نیروگاه هاي تولید برق زیادي در سراسر جهان وجود دارد که می توانند برق را در مقادیر قابل توجهی تولید و عرضه کنند ، اما همیشه

این نیاز مطرح بوده که بتوان چنین حجم برق تولیدي را به نحوي ذخیره سازي کرد حاال یک ابتکار جدید این خواسته را براي ما محقق کرده است

و آن چیزي جز باتري هاي عظیم نیستند به گزارش فرارو ، حوضچه اي از آسفالت و خاك رس که مانند یک استخر غول پیکر بر فراز تپه هاي

مشرف به دریاچه میشیگان ایجاد شده است که آب کافی براي تولید برق براي 1 6 میلیون خانوار را در خود جاي داده است این بخشی از کارخانه

ذخیره سازي لودینگتون است که از یک فناوري ساده استفاده می کند؛ آب از یک مخزن پایین تر در این مورد یک دریاچه به مخزن باالیی هدایت

می شود و سپس از طریق توربین هاي بزرگ در سراشیبی رها می شود اشتباه نکنید ! این نیروگاه برق آبی ساده نیست بلکه نیروگاهی است که می

تواند حجم عظیم از برق تولیدي را در خود ذخیره کنید و در صورت نیاز آن را به شبکه برق تزریغ کند به عبارت دیگر همین قابلیت ذخیره سازي

سوخت عظیم انرژي است که سبب شده به این ابتکار لقب «بزرگترین باتري جهان» داده شود سال ها بود که حامیان تولید انرژي با استفاده از 

هاي فسیلی ، مدعی بودند که انرژي هاي حاصل از منابع پاك مانند نور خورشید ، باد و حتی آب نمی توانند نیاز هاي بشر را تأمین کنند ، زیرا تا

وقتی چنین منابعی در دسترس باشند ، می توان انرژي تولید کرد همین بهانه به سادگی بسیاري از ابتکارات و سرمایه گذاري ها در زمینه انرژي ها

پاك را به حاشیه راند اکنون ابتکار جدید ، چالشی بزرگ براي این ادعا ایجاد می کند ، زیرا به سادگی می تواند انرژي تولید شده از سوي نیروگاه

هاي پاك را در خود ذخیره و در هنگام نیاز عرضه کند این ابتکار اگرچه جدید نیست و قسمت اعظم آن بر گرفته از سیستم هاي ذخیره سازي

نیروگاه هاي اتمی ایاالت متحده است ، اما شاهد تحولی قابل توجه در میزان ذخیره سازي انرژي تولید شده از تمام منابع انرژي پاك است به گفته

Rye Development که پیشتاز این پروژه است ، این تأسیسات می تواند برق تقریبًا 500000 خانه را تا 12 ساعت تأمین کند و این قابلیت در

شرایط اضطراري می تواند بسیار مفید باشد مهندسان دانشگاه ملی استرالیا با استفاده از نقشه برداري کامپیوتري ، بیش از 600000 سایت ذخیره

سازي پمپ شده «بالقوه امکان پذیر» را در سراسر جهان شناسایی کردند که می توانند 100 برابر انرژي مورد نیاز براي پشتیبانی از یک شبکه

محیط زیست یا فرهنگی را جهانی برق تجدید پذیر را ذخیره کنند اما این مطالعه بررسی نکرد که آیا این سایت ها استاندارد هاي حفاظت از 

برآورده می کنند یا از نظر تجاري قابل اجرا هستند یا خیر 

محیط زیست نسبت به پیامد هاي زیست محیطی این ابتکار ابراز نگرانی کرده اند ، زیرا مخازن ذخیره سازي این باتري ها برخی کارشناسان 

معموًال توسط سد هاي برق آبی تشکیل می شوند که مسیر هاي ماهی را مسدود می کنند ، به کیفیت آب آسیب می رسانند و متان که یک گاز

گلخانه اي قوي است را منتشر می کنند . اما ابتکار جدید در پاسخ سیستم هاي «حلقه بسته» را پیش بینی می کنند که از منبع سطحی یا زیرزمینی

استفاده می کنند ، سپس به طور مکرر آن آب را بین مخازن چرخه می دهند و در نهایت آب فقط براي جبران تبخیر یا نشت اضافه می شود آینده

صنعت ذخیره سازي انرژي با رشد بازار انرژي ذخیره شده ، فناوري هاي جدید نیز در حال ظهور هستند شرکت Quidnet Energy مستقر در

تگزاس ، یک مرکز ذخیره سازي ایجاد کرده است که آب را به زیر زمین فشار می دهد ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

فرارو

1401/02/01
11:19

آن را در میان الیه هاي سنگی نگه می دارد و براي نیرو دادن به توربین ها رها می کند این شرکت در ماه مارس رسمًا پروژه اي را با شرکت

انرژي هاي تجدیدپذیر نیرو می گیرد خدمات شهري سن آنتونیو آغاز کرد استارت آپ سوئیسی Energy Vault ، نیز جرثقیلی ابداع کرد که از 

تا آجر هاي 35 تنی را بلند کرده و روي هم بگذارد هنگامی که انرژي مورد نیاز است ، آجر ها توسط کابل هایی که یک ژنراتور را می چرخانند ،

پایین می آیند در حال حاضر ، باتري ها رقیب اصلی نیروگاه هاي ذخیره سازي هستند که می توانند بین هشت تا 16 ساعت انرژي تولید کنند

باتري هاي لیتیوم یونی معموًال تا چهار ساعت دوام می آورند ، اما باتري هاي نیز در دست ساخت هستند که مدت طوالنی تري دوام می آورند پل

انرژي هاي تجدیدپذیر می گوید : «آیا ما به نقطه اي خواهیم رسید که یک باتري هشت ساعته ارزان قیمت دنهولم ، تحلیلگر آزمایشگاه ملی 

نمی تواند از یک کارخانه ذخیره سازي بهتر باشد؟ این سوالی با ارزش میلیارد دالري است » کامرون شیلینگ ، معاون بازار هاي انجمن انرژي آبی

ایاالت متحده ، گفت : «ما فکر نمی کنیم تأسیسات ذخیره سازي تمام آینده انرژي ما باشند ، اما بخش مهمی از آن خواهند بود به هر حال بدون

چنین سیستمی نمی توان انتظار داشت انتشار کربن ناشی از تولید انرژي ، کاهش یابد » منبع : techxplore نوشته : مصطفی جرفی فرارو
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فصل تجارت

1401/02/01
09:12

سوخت در ایران؛ 2 برابر درآمدهاي نفتی کشور سهم یارانه 

 

سوخت پرداخت کرده در حالی که این سال فصل تجارت آن گونه که وزیر نفت اعالم کرد ایران در سال گذشته در حالی 80 میلیارد دالر براي یارانه 

درمجموع حدود 43 میلیارد دالر درآمد نفتی داشته است.

سوخت پرداخت کرده در حالی که این فصل تجارت آن گونه که وزیر نفت اعالم کرد ایران در سال گذشته در حالی 80 میلیارد دالر براي یارانه 

سوخت هزینه کرده سال درمجموع حدود 43 میلیارد دالر درآمد نفتی داشته است درواقع ایران 2 برابر درآمدهاي نفتی خود را براي پرداخت یارانه 

سوخت در جهان دانست ایران در سال 2020 میالدي سهمی است به گزارش فصل تجارت ، ایران را می توان بزرگترین پرداخت کننده یارانه 

معادل 16 درصد از یارانه انرژي جهان را به خود اختصاص داده است در حالی که مجموع یارانه انرژي پرداخت شده در جهان در سال 2020 میالدي

، کمی بیش از 181 میلیارد دالر بوده ، ایران در مجموع آن سال 29 6 میلیارد دالر یارانه به بخش انرژي پرداخت کرده است از سوي دیگر ،

گزارش تفریغ بودجه سال 99 نیز نشان می دهد ، ایرانی ها بیش از 1 6 هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده اند که از این میزان 1 4

هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش هاي مختلف انرژي از گاز طبیعی تا فرآورده هاي نفتی و آب و برق است در واقع حدود 90 درصد از یارانه

پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژي است که در گاز عددي معادل 980 هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده

هاي نفتی نیز 400 هزار میلیارد تومان بوده است 1 6 هزار هزار میلیارد تومان در واقع 2 5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 99 است

همچنین این عدد چیزي معادل 46 درصد از حجم نقدینگی کشور در آن سال به شمار می رود بررسی ها نشان می دهد ، ایرانی ها درمجموع

معادل6 3 میلیون بشکه نفت در روز انرژي مصرف می کند عددي که به آسانی قابلیت صرفه جویی 50 درصدي را دارا است در کنار این یارانه

عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد ، بد مصرفی در انرژي نیز باعث شده تا نگرانی ها نسبت به واردات انرژي

سوخت کشور را در بخش هاي مختلف نصف کنیم ، می بیشتر شود موضوعی که البته وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است اگر مصرف 

بنزین و نفت گاز در توان ساالنه 150 میلیارد دالر به دولت تحویل داد «جواد اوجی» می گوید که امروز ظرفیت پاالیشی کشور در زمینه تولید 

حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است که یکی از وظایف وزارت نفت بحث تولید نفت ، گاز و دیگر فرآورده هاي نفتی است تا امنیت

انرژي کشور تأمین شود 

مصرف بهینه انرژي در بخش هاي مختلف به ویژه بخش خانگی کشور تاکید دارد که ساالنه حدود 10 تا 12 وزیر نفت با اشاره به رعایت نشدن 

سوخت مایع کشور افزایش می یابد ، از این رو هم زمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پاالیشی کشور باشیم ، ضروري است از درصد مصرف 

سوخت در بهینه سازي مصرف در کشور به ویژه در بخش هاي خانگی و صنعتی غافل نباشیم . وي میزان پرداخت یارانه  اجراي طرح هاي 

کشور را ساالنه 80 میلیارد دالر دانست و گفت : این در شرایطی است که سال گذشته مجموع درآمدهاي نفتی کشور 43 میلیارد دالر بوده است این

اعداد نشان می دهد ایران حدود 2 برابر درآمدهاي نفتی خود را صرف پرداخت یارانه کرده است بر اساس آمار اعالم شده از سوي آژانس بین المللی

انرژي ،
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ایران رتبه نخست را در پرداخت یارانه انرژي جهان به خود اختصاص داده است در طول دهه هاي اخیر عرضه انرژي اولیه کشور به طور متوسط

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

شدت انرژي ایران 6 برابر آلمان است ایران درمجموع سال 2020 میالدي ، 29 ایران از نظر میزان عرضه انرژي نزدیک به کشور آلمان است اما 

6 میلیارد دالر یارانه به بخش انرژي پرداخت کرده است با توجه به آنکه صندوق بین المللی پول ، جمعیت ایران در سال 2020 را 84 میلیون نفر

اعالم کرده ، سهم هر ایرانی از یارانه انرژي پرداخت شده 351 5 دالر در سال است با توجه به قیمت 27 هزار تومانی دالر در بازار آزاد ، هر ایرانی

در سال گذشته میالدي ، معادل 9 5 میلیون تومان یارانه در بخش انرژي دریافت کرده است به گزارش فصل تجارت ، بر اساس آخرین ترازنامه

مصرف انرژي کشور سرانه مصرف نهایی انرژي ایران به 1 7 برابر میانگین جهانی رسیده است در سال 2021 میالدي با در نظر گرفتن رشد 

مصرف انرژي در جهان ، این نسبت بیشتر نیز شده است با این حال آخرین ترازنامه انرژي کشور شدت انرژي در ایران و روند معکوس سرانه 

مصرف گاز را در ایران 6 4 برابر و نفت خام و فرآورده هاي نفتی را 1 4 برابر میانگین سرانه مصرف جهانی گزارش می کند
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باتري هایی که با نفس کشیدن انرژي تولید می کنند

 

به گزارش سرویس علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، سجاد محرابی مدیرعامل توسعه تولید خالق و

فناور نواسی با بیان این که باتري فلز هوا به عنوان باتري هاي نسل آینده معرفی می شوند ، گفت : این باتري ها یک فناوري نوپا و بسیار جدید

محسوب می شوند که از ورود آن ها به عرصه نوآوري هاي فنی زمان زیادي نمی گذرد .

 

به گزارش سرویس علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، سجاد محرابی مدیرعامل توسعه تولید

خالق و فناور نواسی با بیان این که باتري فلز هوا به عنوان باتري هاي نسل آینده معرفی می شوند ، گفت : این باتري ها یک فناوري نوپا و بسیار

جدید محسوب می شوند که از ورود آن ها به عرصه نوآوري هاي فنی زمان زیادي نمی گذرد . این فناوري داراي مزیت نگهداري انرژي با بهترین

مصرف انرژي در تجهیزات نسل بعدي و تراکم و امنیت باال است باتري هایی که با نفس کشیدن انرژي تولید می کنند با توجه به افزایش میزان 

همچنین حرکت جریان زندگی به سمت سیستم هاي هوشمند ، تقاضاي انرژي رو به افزایش است باتري هاي حال حاضر به دلیل پایین بودن

میزان انرژي مخصوص و چگالی انرژي در آن ها قادر به تأمین انرژي در آینده نخواهند بود دراین بین باتري هاي فلز هوا با ویژگی هاي منحصربه

فرد خود ازجمله تأمین انرژي باال در ابعاد و حجم کم و قیمت تمام شده پایین نقش به سزایی در آینده ایفا خواهند کرد این محصول کاربردهاي

بسیاري از قبیل تأمین انرژي در صنایع مختلف ، جایگزین مناسب سیستم هاي UPS ، به عنوان باتري در وسایل نقلیه الکتریکی ، سیستم

روشنایی اضطراري ، تفریحات زیرآبی ، تجهیزات پزشکی و نظامی و موارد دیگر را دارد باتري فلز هوا یک سلول الکتروشیمیایی است که کاتد

بیرونی آن ، هواي محیط پیرامونی سرشار از اکسیژن است و آند آن یک فلز خالص محسوب می شود این باتري با عملکرد الکترولیت آبی کار می

کند که در هنگام شارژ شدن و شارژ کردن ، آند فلزي را به حالت اکسید درمی آورد و در ارتباط با کاتد هواي محیط پیرامون ، باعث یک واکنش

اکسیداسیون می شود فلز در این باتري ها نقش آند دارد و هوا در نقش کاتد عمل می کند 

5 برابر تولید انرژي بیش تر نسبت به باتري هاي لیتیومی از ویژگی هاي این محصول می توان به توان تولید انرژي بیشتر تا 5 برابر نسبت به باتري

محیط زیست ، عدم تأثیرپذیري هاي لیتیومی و تا 40 برابر نسبت به باتري هاي سرب اسیدي ، حجم و وزن پایین ، عمر طوالنی ، عدم آلودگی 

از محیط ، قابلیت استفاده در محیط مرطوب و ایمنی باال اشاره کرد . این باتري ها خطرات اشتعال و انفجار را به همراه ندارند و زمان بسیار کوتاهی

براي شارژ شدن نیاز دارند ، همچنین از آن ها می توان به عنوان باتري هاي رزرو نیز استفاده کرد این باتري ها در دنیا هنوز به مرحله تجاري

سازي نرسیده اند و نسخه تجاري محصول بومی به زودي رونمایی می شود و بازار صادراتی گسترده اي دارد که می تواند ارز آوري بسیار باالیی به

همراه داشته باشد 

تولید و فروش مواد اولیه بومی سازي شده کاتالیست منگنز یکی از مواد اولیه این محصول است که نه تنها در باتري سازي بلکه در کشاورزي ،

تصفیه آب ، رنگ سازي و صنایع مختلف دیگر کاربرد دارد ، سالیانه در حوزه باتري از این ماده 500 هزار تن مصرف می شود و تولید این قطعه می

تواند در کنار تحول بزرگ ، صرفه جویی ارزي بسیار باالیی به همراه داشته باشد . در ایران دانش ساخت آند باتري که ظرفیت 5 برابري بتواند تولید

کند وجود نداشت در دنیا هم شرکت هاي محدودي هستند که توانایی ساخت آن را دارند اما این شرکت توانسته تمام مواد اولیه این باتري از قبیل

کاتالیست منگنز ، آند ، غشاها مواد کربنی را تولید و برخی از آن ها را به تنهایی به فروش برساند مدیرعامل توسعه تولید خالق و فناور نواسی با

اشاره به اینکه این باتري ها بر پایه اکسیژن هوا ، جریان الکتریکی تولید می کنند ،
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افزود : در حال حاضر در این شرکت 14 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند در این شرکت دستیابی به

دانش تولید باتري اتفاق افتاده است و مواد اولیه این محصول با کیفیت بسیار باال و حتی بهتر از نمونه هاي خارجی خود در داخل طراحی و تولید

می شود انتهاي پیام/

11



1401/02/04 - 1401/01/27گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

فارس نیوز

1401/01/31
12:03

سوخت در انتظار مصوبه شوراي اقتصاد بهینه سازي مصرف  14 ابرپروژه 

 

سوخت همچنان بهینه سازي مصرف  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، 20 فروردین امسال گزارشی با موضوع «24 کالن پروژه 

بالتکلیف» روي خروجی خبرگزاري فارس قرار گرفت .

سوخت بهینه سازي مصرف  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، 20 فروردین امسال گزارشی با موضوع «24 کالن پروژه 

همچنان بالتکلیف» روي خروجی خبرگزاري فارس قرار گرفت 

در این گزارش قید شده بود که «با در نظر گرفتن این موضوع که فقط 8 ماه از روي کارآمدن دولت سیزدهم گذشته است ، اما هنوز اقدامی براي

سوخت انجام نشده است که ضرورت دارد دولت در این مسأله اهتمام ویژه اي داشته باشد» . بهینه سازي مصرف  اجراي پروژه هاي 24 گانه 

سوخت توضیحاتی در این باره به خبرگزاري فارس ارائه داد  بهینه سازي مصرف  در این راستا روابط عمومی شرکت 

بهینه سازي (جدول 1) ، بدون تبیین دقیق و برخالف واقع "صفر" در این توضیحات قید شده است : «پیشرفت فیزیکی 15 طرح از 24 طرح 

سوخت در اجراي وظایف و در عملیاتی کردن طرح بهینه سازي مصرف  اعالم شده است که در نتیجه این شائبه را ایجاد می کند که شرکت 

هاي مذکور اقدام نکرده است» .  

جدول 1 در ادامه آمده است : از فهرست طرح هاي مندرج در جدول منتشر شده توسط خبرگزاري فارس از 24 طرح معرفی شده تنها 8 طرح (طرح

سوخت است که بهینه سازي مصرف  هاي شماره 1 تا 7 و شماره 9) مصوبه شوراي محترم اقتصاد را اخذ نموده و اجراي آن به عهده شرکت 

از این تعداد 7 طرح به مرحله اجرا رسیده است؛ طرح ردیف 8 با عنوان «افزایش کارایی موتورخانه ها ، ساختمان هاي مسکونی ، تجاري و اداري»

که داراي مصوبه شوراي اقتصاد است اجراي آن از ابتداي سال 1398 به شرکت ملی گاز ایران واگذار شده است .  

سوخت آمده است : اجراي طرح ردیف 10 با عنوان «جایگزینی و نوسازي ناوگان بهینه سازي مصرف  در ادامه توضیحات شرکت شرکت 

حمل و نقل مسافري و باري درون شهري و برون شهري» از سال 1397 به وزارت صمت واگذار شده است؛ در مورد طرح هاي شماره 11 تا 24 که

سوخت در بهینه سازي مصرف  در جدول منتشره خبرگزاري فارس میزان پیشرفت آن صفر اعالم شده است به اطالع می رساند که شرکت 

خصوص این طرح ها اقدام به تهیه گزارش هاي توجیهی فنی و اقتصادي کرده و از طریق وزارت نفت و سازمان برنامه جهت اخذ مصوبه از شوراي

محترم اقتصاد اقدام کرده است که تاکنون مصوب و ابالغ نشده و توسط مراجع مورد اشاره در دست بررسی است .  

در بخش پایانی این توضیحات آمده است : شایان ذکر است تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها از زمان ابالغ مصوبه توسط شوراي محترم

سوخت قابل محاسبه است . لذا بر این اساس بهینه سازي مصرف  اقتصاد به وزارت نفت و ابالغ آن توسط وزارت نفت جهت اجراء به شرکت 

اعالم پیشرفت فیزیکی صفر مندرج در جدول منتشر شده واقعی نیست انتهاي پیام/
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سوخت با تکمیل تقاطع هاي غیرهم سطح تهران کاهش 600 هزار لیتري مصرف 

 

فصل تجارت معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران گفت : با تکمیل تقاطع هاي غیرهم سطح در تهران حدود 720 کیلومتر کاهش پیمایش را به

سوخت روزانه تا 600 هزار لیتر کاهش پیدا می کند. دنبال دارد و مصرف 

فصل تجارت معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران گفت : با تکمیل تقاطع هاي غیرهم سطح در تهران حدود 720 کیلومتر کاهش پیمایش

سوخت روزانه تا 600 هزار لیتر کاهش پیدا می کند  را به دنبال دارد و مصرف 

به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا ، «سیدمجتبی شفیعی» امروز (سه شنبه) در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري وزارت نفت و شهرداري تهران با

رفع موانع بیان اینکه شهرداري تهران در حوزه حمل ونقل ارتباط نزدیکی با وزارت نفت داشته و موفقیت هاي خوبی نیز از طریق ماده 12 قانون 

تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مربوط به توسعه حمل ونقل عمومی به دست آمده است ، گفت : به تازگی برنامه اي جامع درباره ماده

12 که مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی و متروست ارائه شده و پوشش خوبی روي همه نیازهاي این بخش ایجاد شده است . براي نمونه

اتوبوس اتوبوس برقی ، به کارگیري 2 هزار دستگاه  تاکنون 400 میلیارد تومان از منابع نفت در این حوزه جذب شده است وي افزود : توسعه 

شهري پایه گازسوز ، به کارگیري تاکسی هاي ون پایه گازسوز ، به کارگیري موتورسیکلت برقی ، دوچرخه و در این برنامه جامع لحاظ شده است که

در صورت تصویب و در دستور کار قرار گرفتن در شوراي اقتصاد ، اتفاق بزرگی براي مردم شهر تهران خواهد افتاد 

معاون حمل ونقل شهرداري تهران تصریح کرد : برنامه هاي دیگري نیز در حوزه شهري پیگیري می شود که یکی از آنها کاهش طول پیمایش

خودروها با تکمیل تقاطع هاي غیرهم سطح است که با تکمیل آنها حدود 720 کیلومتر کاهش پیمایش رخ می دهد و رقمی حدود 520 تا 600 هزار

سوخت کاهش می یابد . شفیعی اظهار کرد : همکاري هاي دیگري نیز بین شهرداري تهران و وزارت نفت انجام شده که می لیتر در روز مصرف 

اتوبوس ها اشاره کرد که با امضاي این تفاهم نامه هرچه بیشتر اجرایی می شوند  مصرف انرژي و تعویض مخازن گاز  توان به مدیریت 

اصالح الگوي مصرف ، دستیابی به اهداف سند به گزارش فصل تجارت ، اهداف این تفاهم نامه شامل اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و 

چشم انداز در افق 1404 ، همکاري در تدوین و پیاده سازي الزامات ، استانداردها ، مقررات ملی و طرح هاي جامع به منظور کاهش مصرف

محیط زیست ، ارتقا شاخص هاي بهره وري انرژي در حوزه هاي حمل و نقل ، سوخت و آالیندگی هاي  سوخت و آالینده ها ، کاهش مصرف 

ساختمان و صنایع مرتبط ، توسعه شبکه همکاري فناورانه در راستاي هم افزایی و پرهیز از موازي کاري با حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و همکاري براي فرهنگ سازي در مورد استارت آپ ها ، کمک به اجراي ماده 12 قانون 

اصالح الگوي مصرف خواهد بود .
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بنزین به ظرفیت پاالیش کشور هشدار وزیر نفت درباره نزدیک شدن مصرف روزانه 

 

بنزین و نفت گاز به ظرفیت پاالیشی کشور هشدار داد و تأکید کرد که ضرورت سرمایه گذاري در این صنعت وزیر نفت درباره نزدیکی مقدار مصرف 

روزبه روز آشکارتر می شود .

به گزارش خبرنگار شانا ، جواد اوجی امروز (سه شنبه ، 30 فروردین ماه) در آیین امضاي تفاهم نامه بین وزارت نفت و شهرداري تهران گفت : خدا را

شاکریم در همین مدت کوتاهی که از عمر دوره جدید شهرداري تهران می گذرد تحوالت بسیار خوبی در سطح شهر تهران رقم خورده و تفکر

مطلوبی بر این مدیریت حاکم شده است 

سوخت ، ادامه داد : امروز ظرفیت پاالیشی کشور در بهینه سازي و مصرف  وي با تأکید بر استفاده از ظرفیت شهرداري تهران به ویژه در حوزه 

بنزین و نفت گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است که یکی از وظایف وزارت نفت بحث تولید نفت ، گاز و دیگر زمینه تولید 

فرآورده هاي نفتی است تا امنیت انرژي کشور تأمین شود .  

وزیر نفت با بیان اینکه ضرورت سرمایه گذاري در این صنعت روزبه روز آشکارتر می شود و اگر اتفاق نیفتد تولید در صنعت نفت دچار مشکل می

شود ، تصریح کرد : پارسال در فصل سرد حدود 850 میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در شبکه داشتیم و روزانه حدود 250 میلیون مترمکعب هم

کسري گاز داشتیم ، به همین دلیل مجبور شدیم گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها را محدود کنیم تا جوابگوي تأمین گاز بخش خانگی و تجاري

باشیم . این خبر در حال تکمیل است کد خبر 455862
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سوخت پرداخت می شود ساالنه 80 میلیارد دالر یارانه 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، جواد اوجی وزیر نفت امروز سه شنبه 30 فروردین در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري بین وزارت نفت

بنزین و گازوئیل در حال نزدیک شدن به رقم تولید سوخت گفت : با تداوم روند فعلی ، مصرف  بهینه سازي مصرف  و شهرداري تهران در حوزه 

است .

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، جواد اوجی وزیر نفت امروز سه شنبه 30 فروردین در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري بین وزارت

بنزین و گازوئیل در حال نزدیک شدن به سوخت گفت : با تداوم روند فعلی ، مصرف  بهینه سازي مصرف  نفت و شهرداري تهران در حوزه 

رقم تولید است . وي افزود : وزارت نفت وظیفه تولید منابع هیدروکربوري را بر عهده دارد و تالش می کند ، امنیت انرژي کشور را تأمین کند ، اما

سوخت در آینده دچار مشکل خواهیم شد *تولید روزانه 1 4 میلیارد اگر سرمایه گذاري مناسبی جذب این صنعت نشود ، قطعا با این روند مصرف 

مترمکعب گاز نیاز به سرمایه گذاري 80 میلیارد دالري دارد اوجی ادامه داد : در سال گذشته روزانه 850 میلیون مترمکعب گاز در شبکه عرضه شده

سوخت صنایع و نیروگاه ها را محدود کنیم وزیر نفت است با این حال ما روزانه 250 میلیون مترمکعب کسري گاز داشته ایم که مجبور شدیم 

مصرف انرژي در کشور بسیار باالست و اوج مصرف در حوزه گاز است ، براي افزایش تولید گاز نیاز به سرمایه گذاري حداقل اظهار داشت : شدت 

بهینه سازي 80 میلیارد دالر در طول 8 سال است تا بتوانیم رقم تولید را به روزانه 1 4 میلیارد مترمکعب برسانیم وي تأکید کرد : البته باید به فکر 

مصرف نیز باشیم و اجازه ندهیم هر چه تولید کرده ایم با مصرف بی رویه در بخش خانگی و صنایع استفاده شود بسیاري از نیروگاه هاي ما بازدهی

پایینی دارند و میانگین بازدهی نیروگاه ها در ایران 37 درصد است ، در حالی که میانگین جهانی 48 درصد است *ساالنه 80 میلیارد دالر یارانه

سوخت پرداخت می شود در حال حاضر قیمت هر مترمکعب سوخت پرداخت می شود اوجی گفت : طبق محاسبات ساالنه 80 میلیارد دالر یارانه 

سوخت مایع گاز صادراتی ایران بیش از 35 سنت است ، ولی گاز مصرفی در داخل کشور زیر یک سنت قیمت گذاري شده است قیمت یک لیتر 

بنزین چه میزان درآمد براي کشور نزدیک به یک دالر شده است حال شما محاسبه کنید در صورت صرفه جویی در مصرف روزانه 95 میلیون لیتر 

اتوبوس هاي گازي و برقی از جمله محورهاي همکاري وزارت نفت و شهرداري تهران است ما براي به دست می آید وزیر نفت گفت : توسعه 

سوخت و کاهش آالیندگی هاي زیست اتوبوس آماده هستیم و قراردادها تنظیم شده است این موضوع باعث کاهش مصرف  تهاتر نفت و 

محیطی می شود 

سوخت نفت کوره نیز در *سال گذشته حتی یک لیتر نفت کوره در استان تهران مصرف نشد وي اظهار داشت : در سال گذشته ما حتی یک لیتر 

محیط زیست کالنشهر تهران کمک کنیم . سوخت به حفظ  بهینه سازي مصرف  نیروگاه ها و صنایع استان تهران استفاده نکردیم و باید با 

بهینه سازي مصرف ، ارتقاء موتورخانه هاي ساختمان ها به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز انجام می شود اوجی تأکید کرد : در حوزه 

سوخت دو برابر کل درآمدهاي نفتی کشور در سال 1400 همچنین گازسوز کردن خودروهاي عمومی نیز به صورت رایگان انجام می شود *یارانه 

وزیر نفت در پایان گفت : سال گذشته کل صادرات نفت ، میعانات گازي ، گاز طبیعی ،
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سوخت به میزان فرآورده هاي نفتی و محصوالت پتروشیمی درآمدي معادل 43 میلیارد دالر براي کشور به ارمغان آورده اند این رقم را با یارانه 

سوخت از جمله بهینه سازي مصرف  80 میلیارد دالر مقایسه کنید این میزان یارانه نباید براي مصرف غیربهینه پرداخت شود ، در نتیجه 

اولویت ها است انتهاي پیام/
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ایرنا
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وزیر نفت اعالم کرد : /درآمد 150 میلیارد دالري با کاهش 50 درصدي مصرف انرژي/
درآمد 43 میلیارد دالري صنعت نفت در سال 1400

 

سوخت کشور را در تهران ایرنا وزیر نفت با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع صنعت نفت 43 میلیارد دالر درآمد داشته است ، گفت : اگر مصرف 

بخش هاي مختلف نصف کنیم ، می توان سالیانه 150 میلیارد دالر به دولت تحویل داد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا ، «جواد اوجی» امروز (سه شنبه) در مراسم امضاي تفاهم نامه وزارت نفت و شهرداري تهران افزود : سال گذشته

مجموع درآمد صنعت نفت از محل صادرات نفت ، میعانات گازي ، فرآورده هاي نفتی و غیره 43 میلیارد دالر بوده است 

بنزین و گازوییل با میزان مصرف نزدیک است ، گفت : یکی از وظایف وزارت نفت موضوع وي با بیان اینکه امروز ظرفیت پاالیشی کشور در 

تولید است تا امنیت انرژي کشور را تامین کنیم ، ظرفیت سرمایه گذاري در این صنعت روز به روز بیشتر می شود زیرا با روند مصرف ، تامین تولید

مشکل خواهد شد . وزیر نفت با بیان اینکه سال گذشته 850 میلیون متر مکعب تزریق گاز شیرین به شبکه انجام شده است ، افزود : به دلیل باال

مصرف انرژي با کسري 250 میلیون متر مکعب گاز مواجه بودیم و صنایع با محدودیت مواجه شدند وي تاکید کرد : 80 میلیارد دالر در بودن 

مدت هشت سال در حوزه گاز باید سرمایه گذاري شود تا به ظرفیت 1 4 میلیارد مترمکعب تولید گاز برسیم اوجی ادامه داد : بسیاري از صنایع

سوخت بهینه اي ندارند و ارزش افزوده آنها پایین است میانگین بازدهی نیروگاه ها در کشور 37 درصد است که این عدد در جهان حدود مصرف 

سوخت کشور را نصف کنیم ، می سوخت پرداخت می شود و اگر این مصرف  48 درصد است وزیر نفت افزود : سالیانه 80 میلیارد دالر یارانه 

بنزین بنزین کشور است ، گفت : قیمت  توان ساالنه 150 میلیارد دالر به دولت تحویل داد وي با تاکید بر اینکه روزانه 95 میلیون لیتر مصرف 

اکنون در جهان به 90 سنت رسیده است ، با صرفه جویی در این زمینه و افزایش صادرات درآمد بزرگی به کشور وارد می شود اوجی تاکید کرد :

سوخت نفت کوره در صنایع و نیروگاه هاي تهران استفاده نشد وزیر نفت ابراز امیدواري کرد امروز با امضاي این تفاهم نامه سال گذشته یک لیتر 

مصرف انرژي کاهش یابد و این انرژي با صادرات و تزریق به زنجیره ارزش درآمد بیشتري براي و استفاده از توان شرکت هاي دانش بنیان ، 

کشور به دنبال داشته باشد وي با اشاره به اینکه توسعه میادین شهرداري و تره بار در شرایط فعلی کمک بزرگی به دولت کرده است ، افزود : این

سوخت کمک خواهد کرد  بهینه سازي مصرف  میادین تا یک سال آینده 2 برابر خواهد شد اوجی ادامه داد : این تفاهم نامه در بحث 

اصالح الگوي مصرف ، دستیابی به اهداف سند چشم انداز در به گزارش ایرنا ، اهداف این تفاهم نامه شامل اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و 

سوخت و آالینده ها افق 1404 ، همکاري در تدوین و پیاده سازي الزامات ، استانداردها ، مقررات ملی و طرح هاي جامع به منظور کاهش مصرف 

محیط زیست ، ارتقا شاخص هاي بهره وري انرژي در حوزه هاي حمل و نقل ، ساختمان و صنایع سوخت و آالیندگی هاي  ، کاهش مصرف 

مرتبط ، توسعه شبکه همکارب فناورانه در راستاي هم افزایی و پرهیز از موازي کاري با حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ ها ، کمک

اصالح الگوي مصرف رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و همکاري براي فرهنگ سازي در مورد  به اجراي ماده 12 قانون 

خواهد بود .
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مصرف انرژي با توسعه زیرساخت هاي شهري شهردار تهران اعالم کرد؛/کاهش 

 

تهران ایرنا شهردار تهران گفت : براساس تفاهم نامه وزارت نفت و شهرداري تهران به دنبال آن هستیم تا در زیرساخت هاي شهري تمهیداتی فراهم

مصرف انرژي محقق شود . کنیم و صرفه جویی در 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، «علیرضا زاکانی» امروز در مراسم امضاي تفاهم نامه وزارت نفت و شهرداري تهران با اشاره به اینکه تالش

شهرداري این است که با مشارکت با مردم و دستگاه هاي دولتی گره از مشکالت شهر تهران بار کند ، افزود : بر هم انباشتگی مشکالت باعث شده

تا جز با مشارکت نتوان آنها را حل کرد وي ادامه داد : پیش از این با وزیر مسکن و شهرسازي تفاهمی انجام شد و در آستانه امضاي تفاهم نامه با

محیط زیست پاك تر منجر خواهد شد شهردار تهران گفت : موضوع انرژي بسیار وزیر نیرو هستیم زاکانی تاکید کرد : اجراي این تفاهم نامه به 

مهم است و تصور اینکه اگر در این حوزه خللی ایجاد شود غیر ممکن است ، بنابراین سعی شد در قالب تفاهم کار پیش برود وي با تاکید بر اینکه با

همکاري مشترك زمینه کار را براي توسعه شهري با استفاده از شرکت هاي دانش بنیان محقق کنیم ، افزود : نوع مصرف را با کنترل دقیق را به

سمتی ببریم که محدودیت مصرف را به عنوان یک اصل بپذیریم و انتقال انرژي را از سطوح آلوده کننده به یک سطح پاك تر ببریم به گفته زاکانی

محیط زیست سالم تر را تجربه کنیم شهردار تهران ادامه داد : بر مصرف انرژي را به سمت هواي پاك و  ، کاهش سطح مصرف و تغییر نوع 

مصرف انرژي محقق شود اساس این تفاهم نامه به دنبال آن هستیم تا در زیرساخت هاي شهري بتوانیم تمهیداتی فراهم کنیم و صرفه جویی در 

زاکانی به موضوع پسماند اشاره کرد و افزود : بخشی از این پسماند را می توان به انرژي تبدیل کرد تا شهرداري تهران در تولید انرژي مشارکت

داشته باشد 

اصالح الگوي مصرف ، دستیابی به اهداف سند چشم انداز در به گزارش ایرنا ، اهداف این تفاهم نامه شامل اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و 

سوخت و آالینده ها افق 1404 ، همکاري در تدوین و پیاده سازي الزامات ، استانداردها ، مقررات ملی و طرح هاي جامع به منظور کاهش مصرف 

محیط زیست ، ارتقا شاخص هاي بهره وري انرژي در حوزه هاي حمل و نقل ، ساختمان و صنایع سوخت و آالیندگی هاي  ، کاهش مصرف 

مرتبط ، توسعه شبکه همکاري فناورانه در راستاي هم افزایی و پرهیز از موازي کاري با حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ ها ، کمک

اصالح الگوي مصرف رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و همکاري براي فرهنگ سازي در مورد  به اجراي ماده 12 قانون 

خواهد بود .
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سوخت بین وزارت نفت و شهرداري تهران بهینه سازي مصرف  امضاي تفاهم نامه 

شهردار تهران با اشاره به اهتمام وزارت نفت جهت امضاي تفاهم ، گفت : تفاهماتی هم با وزارت راه و نیرو داشتیم و اتفاقات خوبی براي شهر خواهد

افتاد

شهردار تهران با اشاره به اهتمام وزارت نفت جهت امضاي تفاهم ، گفت : تفاهماتی هم با وزارت راه و نیرو داشتیم و اتفاقات خوبی براي شهر خواهد

افتاد 

بهینه به گزارش خبرنگار اقتصادي ایلنا ، علیرضا زاکانی در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري مشترك وزارت نفت و شهرداري تهران در حوزه 

مصرف انرژي با بیان اینکه با توجه به اینکه در اداره شهر و مدیریت مشارکت را به عنوان یک اصل پذیرفته ایم ، اظهار داشت : تالش سازي 

این است با مشارکت مردم ، نخبگان ، دستگاه ها و نهادها بویژه دولت گره از مشکالت شهر تهران برداریم . وي افزود : درهم انباشتگی مشکالت

باعث کالف سردرگمی شده که جز با تفاهم و مشارکت باز نمی شود شهردار تهران با اشاره به اهتمام وزارت نفت جهت امضاي تفاهم ، گفت :

تفاهماتی هم با وزارت راه و نیرو داشتیم و اتفاقات خوبی براي شهر خواهد افتاد ادامه دارد ، انتهاي پیام/
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وزیر نفت تأکید کرد/ثمره دانش بنیان شدن صنعت نفت؛ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري

 

وزیر نفت ثمره دانش بنیان شدن صنعت نفت را کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري دانست و گفت : امیدواریم با تحقق این امر در صنعت نفت میزان

ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت (هم اکنون 60 تا 70 درصد داخلی سازي) افزایش یابد و به سمت صادرات این محصوالت برویم .

 

به گزارش خبرنگار شانا ، جواد اوجی در حاشیه دیدار مسئوالن نظام با رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه به تازگی وزارت نفت براي استفاده از

سوخت ، جمع آوري گازهاي همراه نفت بهینه سازي مصرف  شرکت هاي دانش بنیان در پنج حوزه شامل افزایش تولید ، چاه هاي کم بازده ، 

، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی و نیازهاي کاالیی وزارت نفت که از خارج از کشور وارد می شود فراخوانی اعالم کرد ، گفت : در

این فراخوان تعداد قابل توجهی شرکت حضور یافتند که همکارانم در حال ارزیابی این شرکت ها هستند . وي ثمره دانش بنیان شدن صنعت نفت را

کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري دانست و گفت : امیدواریم با تحقق این امر در صنعت نفت حجم ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت (هم

اکنون 60 تا 70 درصد داخلی سازي) افزایش یابد و به سمت صادرات این محصوالت برویم کد خبر 455806
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مصرف انرژي با طراحی و تولید دستگاه اندازه گیري باك خودرو بهینه سازي 

 

به گزارش سرویس علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، این کار نیازمند استفاده از فناوري و ورود

متخصصان داخلی به این حوزه است تا بتوانیم استفاده از منابع طبیعی را که محدود هستند و عمر مشخصی دارند را بهینه کنیم .

به گزارش سرویس علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، این کار نیازمند استفاده از فناوري و ورود

متخصصان داخلی به این حوزه است تا بتوانیم استفاده از منابع طبیعی را که محدود هستند و عمر مشخصی دارند را بهینه کنیم اگر از این منابع به

خوبی مراقبت نکنیم چیزي براي نسل آینده نمی ماند و زندگی مردم با مخاطرات جدي مواجه می شود 

سوخت در کشور مزایایی چون کمک به اقتصاد خانواده ، افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژي ، کمک به اقتصاد اما کاهش مصرف 

سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی هاي ناشی از آن را رد پی دارد و می تواند کشور را از تنگناي اتمام منابع انرژي نجات ملی و کاهش مصرف 

سوخت بنزین یا تامین  سوخت هاي فسیلی و پرکاربرد این روزها که با استفاده ناصحیح و نادرست مردم مصرف باالیی دارد ،  دهد . از جمله 

سوخت فسیلی ادامه حیات می دهد و مصرف زیاد آن می تواند کشور را براي صنعت حمل و نقل است صنعتی همه گیر و پرکاربرد که هنوز هم با 

سوخت و به خطر افتادن سالمتی مردم را در پی داشته باشد به همین دلیل همه کشورها به آلودگی هوا ، کاهش پرشتاب  با معضالتی چون 

سوخت در صنعت حمل و نقل را بهینه کنند یا روش هایی بیایند که از هدرفت این محصول دنبال استفاده از روش هایی هستند تا بتوانند مصرف 

حیاتی جلوگیري کنند یکی از این روش ها که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ طراحی و تولید دستگاه اندازه گیري باك خودرو است که

سوخت سوخت جلوگیري می کند در شرایط کنونی که قیمت  سوخت خودروهایی که از مرز کشور خارج می شوند را کنترل و از قاچاق  میزان 

سوخت به خارج کشور کرده که بواسطه در کشورمان ارزان تر از کشورهاي همسایه است و همین امر سبب می شود تا برخی اقدام به قاچاق 

کامیون ها می توانند تا هزار لیتر دستگاه اندازه گیري باك خودرو می توان از این فرآیند جلوگیري کرد طبق بررسی هاي انجام شده برخی 

سوخت نیز قاچاق کنند که جلوگیري از این امر می تواند مانع خروج سرمایه هاي ارزشمند کشور شود و هزینه هاي کمتري به کشور تحمیل کند

رصد ایجاد تغییرات در باك خودرو امکان اندازه گیري موجودي باك هاي غیر استاندارد به وسیله منوي جدول باك دستگاه و ثبت این جدول در

سوخت باك تگ خودرو براي مراجعه بعدي ، همچنین امکان کشف تخلف و ایجاد تغییرات در باك خودرو از مزیت هاي مهم دستگاه کنترل 

خودرو است محاسبه مقدار فرآورده در هر باك ، جمع کل و محاسبه مبلغ ریالی بر اساس قیمت فوب و ارسال آن به سرور به صورت بیسیم را

سوخت باك خودروهاست همچنین صدور فیش بانکی و استفاده از بانک SQL سرور به وسیله نرم افزار قابلیت مهم قابلیت دیگر سامانه کنترل 

سوخت خودروها ، سوخت و باال بردن سرعت در کنترل  دیگري است که می توان براي این دستگاه عنوان کرد افزایش دقت در اندازه گیري 

همچنین به حداقل رساندن دخالت اپراتور در فرآیند اندازه گیري و ثبت موجودي باك و گزارش گیري هاي متنوع از بانک اطالعاتی به وسیله سرور

،
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از جمله مزیت هاي سامانه است ثبت مشخصات خودرو و باك آن به ازاي تگRFID مربوط به خودرو که مانع از به هدر رفتن وقت براي ثبت

سوخت باك خودرو تا شعاع اطالعات در مراجعه بعدي می شود نیز منجر به صرفه جویی زمانی می شود همچنین پوشش بیسمی سامانه کنترل 

بسیار زیاد و امکان استفاده از دستگاه HAND HELD تا شعاع 700 متر از دیگر ویژگی هاي سامانه است انتهاي پیام/
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به همت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري : /مدیریت دانش و انرژي صنایع را فناوري
هاي هوشمند تسهیل کرد

 

مصرف انرژي ، کنترل کیفیت و مدیریت دانش کمک می کند. بهینه سازي  هوشمندسازي و آنالین سازي فرآیندها در صنایع ضمن کمک بعه به 

مصرف انرژي ، کنترل کیفیت و مدیریت دانش کمک می بهینه سازي  هوشمندسازي و آنالین سازي فرآیندها در صنایع ضمن کمک بعه به 

کند به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور ، یکی از زمینه هاي اثرگذاري فناوري هاي هوشمند ، در

بهینه سازي انرژي ، ارتقاي بهره وري و دانش در صنایع است فرآیندي که شرکت هاي دانش بنیان و خالق خودکارسازي فرآیندها ، مدیریت ، 

، با استفاده از زیرساخت هاي نرم افزاري ، سخت افزاري و دانش فنی بومی خودشان به صنایع ارائه کرده اند با توجه به اهمیت باالي رسوخ دانش

و فناوري در صنایع ، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري از شرکت هاي دانش بنیان و خالق فعال در این حوزه حمایت کرده است 

در همین راستا یکی از طرح هاي فناورانه اي که به محصولی دانش بنیان و پرکاربرد در خودکارسازي فرآیندهاي کارخانه ها کمک کرده ، سیستم

مصرف انرژي ، بهینه سازي  اتوماسیون Info Parthاست که توسط شرکت دانش بنیان پارت آوا کنترل طراحی شده و با انجام پردازش ها ، به 

کنترل کیفیت و مدیریت دانش کارخانجات کمک می کند . تولید گزارش ها و نمودارها این سامانه ، با نمایش گزارش ها و نمودارهاي مختلف که

به صورت خودکار تولید می شود ، هرگونه برنامه ریزي بلندمدت یا کوتاه مدت را در جهت استفاده بهینه از انرژي و منابع موجود فراهم می کند با

بهینه سازي فرآیند تولید و بهره گیري از این سیستم ، چگونگى عملکرد فرآیند کارخانه توسط مدیران ارشد قابل نظارت بوده و به آنان امکان 

مقایسه داده هاي کارخانه با خطوط مشابه دیگر داده خواهد شد داده ها و همچنین اتفاقات حساس و مهم براي مدت طوالنى در سیستم ثبت و

بایگانى خواهند شد به کمک این سیستم نظارت بر ورود مواد اولیه به کارخانه با توجه به روند و برنامه تولید میسر شده و در کنار آن مدیریت فروش

محصوالت نیز تسهیل خواهد شد بهره گیري از سخت افزار و شبکه محلى همچنین با ثبت و نگهداري زمان کارکرد تجهیزات اصلى ، تعمیرات

سالیانه آن ها را می توان به سهولت برنامه ریزي کرد ازآنجاکه سیستم اطالع رسانی یادشده ، از سخت افزار و شبکه محلى موجود کارخانه بهره می

گیرد ، هزینه اجراي پروژه به طور چشمگیري کاهش خواهد یافت ، بدون آنکه تداخلى با عملکرد عادي سیستم اتوماسیون موجود کارخانه داشته

باشد از امکانات این سیستم مدیریت دانش می توان به نمایش شماي کلى ، نمودار تغییرات داده هاي فرآیند ، گزارش کارکرد دستگاه ، گزارش

تولید ، ثبت رویدادهاي تولید و نمودار عوامل توقف واحدها اشاره کرد 

گزارش هاي سریع و دقیق این سیستم اتوماسیون امکاناتی از قبیل ، کنترل تولید و مدیریت فروش ، گزارش هاي سریع و دقیق از تولید با حذف

خطاهاي انسانى ، قابلیت اطمینان باال با استفاده از سیستم هاي حفاظتى همانند بانکداري الکترونیکى ، امکان دسترسى به اطالعات تولید از راه دور

مصرف انرژي و سایر منابع و بدون نیاز به نصب بهینه سازي  ، قابلیت ادغام به انواع مختلف سیستم هاي کنترل مانند ، ابزاري مناسب در جهت 

هرگونه نرم افزار کمکى بر روي سیستم کنترل موجود کارخانه را دارد .  

ثبت داده ها از مقادیر ذخیره شده در سرور بدون ایجاد بار اضافی ، امکان مقایسه مقادیر با مقادیر قبلی ، نمایش شاخص انرژي سیستم مطابق

استاندار ، نمایش شاخص کارایی سیستم ، ارائه گزارش تولید کارخانه و انرژي مصرفی ، ارائه گزارش هزینه انرژي مصرفی ،
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ثبت و ذخیره پارامترهاي سیستم تنها نمونه هایی از قابلیت هاي این سامانه است . معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، با ارائه تسهیالت و

حمایت ها براي ساخت تجهیزات و سامانه هاي نرم افزاري در حوزه هوشمندسازي ، زمینه را براي ارتقاي صنایع فراهم کرده است ، به طوري که

اکنون بیش از 1400 شرکت دانش بنیان ، در برق ، الکترونیک و حوزه سیستم هاي خودکار فعالیت دارند
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بنزین تا کسري 15هزار مگاوات برق/ حرف از صادرات انرژي در ایران بیهوده از واردات 
است

 

استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه به جاي اینکه صحبت از صادرات بکنیم باید سیاست انرژي را باتوجه به شرایط تعریف کنیم ، گفت : در

بهترین حالت در سال جاري واردکننده نخواهیم بود اما سال آینده واردات خواهیم داشت .

استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه به جاي اینکه صحبت از صادرات بکنیم باید سیاست انرژي را باتوجه به شرایط تعریف کنیم ، گفت : در

بهترین حالت در سال جاري واردکننده نخواهیم بود اما سال آینده واردات خواهیم داشت 

هاشم اورعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا ، در ارزیابی صادرات برق و گاز اظهار داشت : از نظر فنی ظرفیت انتقال با دیگر کشورها زیاد

نیست ، اما مسئله اصلی ظرفیت خط انتقال نیست مسئله اصلی این است براي صادرات باید تعهد داشته باشیم یعنی در طی این ماه هایی از سال ما

متعهد می شویم میزان مشخصی برق و یا گاز را به کشور مقصد تحویل دهیم ، معموال در این زمان طرف مقابل به انرژي بیشتري نیاز دارد یعنی

مشخصا زمان اوج گرما و یا سرما است .  

ظرفیت خالی براي صادرات نداریم وي افزود : در حال حاضر کل ظرفیت تولید گاز در کشور ما اگر همه چیز درست باشد 830 تا 840 میلیون متر

مکعب در روز است و در اوج گرما و سرما مصرف هم همین میزان است بعبارت دیگر ظرفیت خالی براي صادرات نداریم مگر اینکه بگوییم در برخی

زمان نمی توانیم گاز به دیگر کشورها تحویل دهیم .  

12 تا 15 هزار مگاوات کسري برق استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد : در مورد برق هم اکنون تمام هم و غم وزارت نیرو این است که از

خرداد که هوا گرم می شود و بین 12 تا 15 هزار مگاوات نسبت به سال قبل کسري تولید و خاموشی داریم ، در بهترین حالت و ایده آل شاید

بتوانیم کسري را تامین کنیم اما قطعا خاموشی خواهیم داشت ، کما اینکه از هم اکنون نیز به صنایع انرژي بر جدول اعالم خاموشی اعالم شده

است ، بنابراین سوال این است کشوري که نمی تواند در اوج گرما برق و در اوج سرما گاز مصرفی خود را تامین کند چرا صحبت از صادرات دارد؟

صادرات در شرایط فعلی براي کشور ما بی معنی است ، وقتی صادرات معنی پیدا می کند که مازاد تولید بر مصرف داشته باشیم و دوم اینکه امنیت

انتقال انرژي را به طور مستمر تضمین کنیم ، ما هیچ یک از این دو شرط را نداریم .  

وي تاکید کرد : بنابراین صرف نظر از ظرفیت خط انتقال به دیگر کشورها در حوزه برق و گاز اصال نباید حرف از صادرات بزنیم مگر اینکه در زمان

هاي محدودي مقادیر کمی آن هم در حد تبادل انرژي صورت گیرد ، مثال در روزهایی که هر کشوري کمبود دارد با یکدیگر تبادل کنند و این

درصدها هم یک رقمی است ، اما اگر منظور از صادرات به به عنوان جذب ارز و درآمد است ، صادرات انرژي در کشور ما باتوجه به شرایط روز که

مصرف انرژي بی توجهی می کنیم ، بی معنی و پوچ است .   کامال به 

سیاستگذار در ایران : برق و گاز کاالهایی بی ارزشند اورعی گفت : چندین مورد در حوزه انرژي کشور ما وجود دارد یک بخش مدیریت مصرف و

مصرف انرژي است یعنی در این کشور براي هر دالر که وارد جی دي پی کشور می شود چقدر انرژي مصرف می شود ، شدت بخشی شدت 

مصرف انرژي در ایران 2 تا 2 . 5 برابر دیگر کشورها است و این به اقتصاد انرژي در کشور ما برمی گردد ، انرژي در کشور ما به عنوان یک

کاالي بی ارزش تعریف شده چون قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق در کشور ما اگر درست محاسبه شود حدود 2 هزار تومان است در حالی

که ما این میزان را در حد 100 تومان می فروشیم وقتی این قیمت ها را داریم سیاست گذار این پیام را به جامعه منتقل می کند که این کاال

ارزشمند نیست ، بنابراین درست مصرف نمی کنیم ، چون سیاست گذار پیام آشکار می دهد که این کاال ارزش ندارد 

مصرف انرژي کمتري انجام دهیم ، خاموشی راه حل نیست وي بیان داشت : یکی از ابزارهاي مدیریت مصرف اقتصاد انرژي است ، یعنی کار را با 
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اما وزارت نیرو در ایران از مدیریت مصرف هم تعریف جدیدي داشته یعنی خاموشی اعمال می کند در حالی که این اصال تعریف مدیریت مصرف

نیست وقتی گاز به برخی کارخانجات داده نمی شود و در زمستان تعطیل می شوند این مدیریت نیست .  

این کارشناس حوزه برق و انرژي در خصوص احداث نیروگاه جدید براي جبران کسري نیز اظهار کرد : اگر ما امروز حتی بخواهیم نیروگاه جدید

مصرف انرژي و تلفات را احداث کنیم باز هم مشکل حل نمی شود ، چون خوراك نیروگاه گاز است ، در نتیجه دو کار باید بکنیم یکی اینکه شدت 

کم کنیم و قیمت گذاري را درست کنیم که جامعه درست انرژي مصرف کند ، ما در کشور انرژي را مصرف نمی کنیم ، تلف می کنیم ، دوم اینکه

به سمت انرژي تجدیدپذیر برویم که نیازي به گاز ندارد ، البته این ها یک شبه نیست باید برنامه ریزي شود و سرمایه گذاري صورت گیرد .  

تولید برق هسته اي در حال کاهش است وي ادامه داد : در مورد گاز هم ما دومین دارنده ذخایر گاز جهان هستیم اما این منابع هم قبل از استخراج

باید اکتشاف شود ، این پروسه ها هم طوالنی و هم سرمایه بر است ، ما بین 5 تا 8 میلیارد دالر باید سرمایه گذاري کنیم تا ظرف چند سال بعد

تولید را زیاد کنیم ، پیش بینی شده فاصله و شکاف بین تقاضا و عرضه گاز تا 1412 در حال باز شدن است ، زیرا سرمایه گذاري نکردیم و دوم اینکه

مصرف را رها کردیم ، بنابراین آنچه در کشور ما جایش خالی است سبد انرژي متنوع است ، یعنی به جاي اینکه صحبت از صادرات بکنیم باید

سیاست انرژي را باتوجه به شرایط تعریف کنیم و سبد انرژي را دربیاوریم ، اینکه چقدر هسته اي ، چقدر تجدیدپذیر و چه میزان از حرارتی تولید برق

کنیم ، مثال در برق هسته اي امروز تنها نیروگاه کشور 1 . 2 درصد از برق کشور را تامین می کند و از چند سال پیش که وارد مدار شده برق

تحویلی هم در حال کم شدن است ، این یعنی ما برنامه نداریم 

سوخت یادآور شد : مثال در هفته هاي ابتدایی فروردین ماه براي اولین بنزین وارد می کنیم اورعی با اشاره به موضوع مصرف باالي  سال آینده 

بار اولین محموله کشتی گازوئیل وارد کشور شد ، وقتی تولید کشور ما ثابت و در برخی موارد کم هم می شود و تقاضا هم زیاد می شود نتیجه اینکه

بنزین در سال 1400 ، 86 میلیون لیتر بوده پیش بینی می شود که در سال جاري به 100 تا 105 میلیون لیتر وارد می کنیم ، متوسط مصرف 

بنزین هم در کشور همین میزان است ، یعنی در بهترین حالت در سال جاري واردکننده نخواهیم بود اما سال آینده واردات برسد ظرفیت تولید 

خواهیم داشت ، بنابراین در این شرایط نباید صحبت از صادرات انرژي داشته باشیم . انتهاي پیام/
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◄ وضعیت انرژي هاي تجدید پذیر در جهان

 

انرژي هاي تجدیدپذیر هم در اقتصاد جهانی انرژي ، به همچنان که تغییر منافع جغرافیاي سیاسی در خاورمیانه ، بازار نفت و گاز را متحول می کند ، 

حوزه هایی روشن تبدیل می شوند .

تین نیوز سید منصور محمودي* : بخش 28 از سلسله مقاله هاي مربوط به موضوع «انرژي هاي تجدید پذیر در حمل و نقل» هفته گذشته منتشر

شد ، بخش 29 آن در ادامه می آید وضعیت انرژي هاي تجدید پذیر در جهان همچنان که تغییر منافع جغرافیاي سیاسی در خاورمیانه ، بازار نفت و

انرژي هاي تجدیدپذیر هم در اقتصاد جهانی انرژي ، به حوزه هایی روشن تبدیل می شوند از طریق عواملی چون سیاست گاز را متحول می کند ، 

هاي حمایت گرانه دولت ها ، چارچوب هاي ترسیم شده اکید از طرف تنظیم گران ، رقابت قدرت هاي حزبی در کشورهاي پیشرفته ، افزایش

تقاضاي برق ، امنیت انرژي و مالحظات زیست محیطی ، رشد مستمر تجدیدپذیرها را تضمین می کنند کاهش تدریجی قیمت تولید برق

تجدیدپذیرها عمدتا توسط پیشرفت هاي فناورانه و صرفه در مقیاس کالن حاصل می گردد انرژي هاي نوین براي تولید برق ، حمل و نقل ، مناطق

محلی دور افتاده از شبکه برق ، گرمایش و سرمایش ، مصرف فراوان یافته است عمده عواملی که بر سطح بهره گیري از تجدیدپذیرها تأثیرمی

گذارند : بازار شامل میزان هزینه ها ، تنوع ، میزان نزدیکی به سطح تقاضا ، مقدار انتشار آالینده ها ، سطح دسترسی به منابع سیاستگذاري شامل

اعتبارات مالیاتی ، تعرفه ها و مجموع استانداردهاي ناظر بر تجدیدپذیرها مقررات ویژه در سال 2019 قریب 256 گیگاوات ظرفیت تازه تجدیدپذیر به

انرژي هاي تجدیدپذیر بابت تولید برق به 29 درصد جهان افزوده و رشدي معادل 10 3 نسبت به سال قبل تجربه شده است در همین سال سهم 

رسیده که 16 8 درصد آن مربوط به انرژي برق آبی بوده است در سال 2019 حدود 11 2 درصد از کل انرژي مصرفی جهان بابت حرارت دهی ،

) تأمین سوخت تولید انرژي (به ویژه برقی) و حمل و نقل از طریق انرژي هاي تجدید پذیر امروزین (بیوتوده ، زمین گرمایی ، برق آبی ، باد و بیو 

شده است این سهم در دهه قبل ، حدود 8 7 درصد بوده است (نمودار زیر) بدین ترتیب رشد مصرف نهایی جهانی طی یک دهه ، فقط به وسیله

انرژي هاي تجدیدپذیر تأمین شده است ضمن اینکه از این مقدار تولید تجدیدپذیرها ، انرژي برق آبی عامل 3 6 درصد و افزایش تولید 

سوخت (براي حمل ونقل) یک درصد بوده است انرژي نهایی به مواردي اطالقمی شود که بخشی از آنها از طریق تبدیل سایر انرژي هاي اولیه بیو

حاصل شده باشند اکثر برق تولیدي از نوع انرژي ثانویه است و چنانچه به هیدروژن یا شارژ باتري تبدیل و ذخیره نشده باشد و مستقیمٌا به مصرف

مصرف انرژي هاي برسد (مثٌال براي گرمایش و سرمایش و حرکت موتورها) ، آنگاه انرژي نهایی محسوبمی گردد در نمودار زیر مقدار تغییر در 

اولیه جهان بر حسب منبع ، در سال 2019 نشان داده شده است انرژي اولیه به منابعی قبل از تبدیل شدن به انرژي هاي کاربردي نهایی چون

سوخت حمل و نقل اطالق می شود نکته جالب تغییرات ، افزایش زیاد تجدیدپذیرها و کاهش شدید زغال سنگ (به عنوان حرارت ، برق و 

انرژي هاي تجدیدپذیر طی دو دهه اخیر سریعترین رشد را باالترین آالینده) است بر اساس آمارهاي جدید آژانس بین المللی انرژي IEA ، تولید 

داشته است با افزوده شدن ظرفیتی معادل 278 گیگاوات انرژي فقط در سال 2020 ، جهان جهشی معادل 45 درصد را تجربه کرده است (تصویر

زیر) چنانچه رکود مربوط به زنجیره هاي تأمین و تأخیرات ساخت طی دوره ي همه گیري کرونا در نظر گرفته شود ، این جهش چشمگیرترمی شود

پیش بینیمی گردد که در سال 2022 این رشد در حد 280 گیگاوات باقی بماند سهم کشور چین از جهش مزبور در سال 2020 ،
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حدود 80 درصد بوده است بخش مهمی از رشد سالهاي اخیر ناشی از تصمیمات سیاستگذاري در کشورهاي آمریکا ، چین و ویتنام بوده است بر

اساس اطالعات IRENA ، انرژي هاي بادي و خورشیدي عامل 82 درصد نصب نیروگاه هاي برق در سال 2020 بوده اند براي اینکه جهان به

انرژي هاي تجدیدپذیر 10 برابر و ساالنه 4 4 تریلیون دالر بابت آنها سرمایه گذاري شود در نمودار زیر مقدار اهداف سال 2050 برسد ، باید میزان 

انرژي هاي تجدیدپذیر ایجاد شده در سال 2020 بر حسب مناطق مختلف جهان نشان داده شده است متأسفانه تأسیسات انرژي فسیلی (با میزانی

انرژي هاي تجدیدپذیر مناطق اروپا ، آمریکاي شمالی و اقیانوسیه) همچنان رشد می یابد بخش جهانی نیرو ، در کمی کمتر از مجموع مقادیر 

قالب انتقال تدریجی از منابع تولید فسیلی به سمت فناوري هاي انرژي پاك پیش می رود اهداف بلندپروازانه اي که براي دستیابی به انرژي هاي

پاك و در عین حال نسبتا ارزان تجدیدپذیر توسط کشورهاي مختلف جهان ترسیم شده ، مصارف انرژي را به سمت افزایش سهم تولید تجدیدپذیرها

از مجموع منابع انرژي مصرفی طی 20 سال آینده هدایت می کند بر مبناي گزارش مؤسسه داده جهانی ، سهم تجدیدپذیرها در مجموعه ي انرژي

هاي دنیا ، از 437 گیگاوات (با سهم 8 6 درصد) در سال 2010 به 1236 گیگاوات (با سهم 18 2 درصد) در سال 2017 و 22 5 درصد در سال

انرژي هاي تجدیدپذیر (بدون لحاظ برق آبی بزرگ) 2020 رسیده است در نمودارهاي زیر ، مجموع سهم ظرفیت هاي نصب شده بر حسب انواع 

انرژي خورشیدي با بیشترین رشد از 8 7 به 39 6 درصد رسیده است با اینکه مقدار در سه مقطع زمانی نشان داده شده است طی یک دهه سهم 

انرژي خورشیدي سهم شان کمتر گردیده است همان گونه که انرژي هاي تجدیدپذیر طی این مدت زیاد شده ، ولی تحت تأثیر  تولید تمامی 

مالحظه می شود سهم دو انرژي اولیه ي بادي و خورشیدي بیش از 81 درصد است میزان هزینه هاي تأمین تجدیدپذیرها طی یک دهه (از 2010

تا اول 2020) تحوالت زیادي را دربرداشته است (طبق نمودار زیر) میانگین قیمت هاي تمام شده تولید (بر حسب کیلووات ساعت) توسط صفحات

ولتائیک 82 درصد و توربین هاي بادي سرزمینی 39درصد تنزل یافته است افزایش امر عرضه و تقاضا ، نیازمند ساخت و توسعه فناوري هایی از این

دست است که به نوبه ي خود موجب کاهش هزینه ها به سبب کسب دانش و صرفه در مقیاس می شود و در نتیجه به سرمایه گذاري ها و عرضه

افزون تر می انجامد در نمودار زیر سهم انواع انرژي تجدیدپذیر از تولید برق شبکه اروپا طی سال 2020 نشان داده شده است در اینجا تبدیل انرژي

به سایر انرژي هاي قابل ذخیره (مثل هیدروژن و باتري) یا امر گرمایش منظور نشده است سهم انرژي هاي بادي و برق آبی بیش از دو سوم است

انرژي هاي تجدیدپذیر اعضاي اتحادیه اروپا از انرژي خورشیدي کمتر است سهم مصرف  در اروپا به لحاظ محدود بودن روزهاي آفتابی سهم 

مصرف ناخالص نهایی انرژي سال 2020 در نمودار زیر نشان داده شده است میانگین سهم کشورهاي اتحادیه ي اروپا از 8 5 درصد در سال 2003

به 18% درصد در سال 2018 رسیده و در سال 2020 به 20 درصد ارتقاء یافته است برآورد می شود که در سال 2030 این سهم به 32% برسد ارقام

مزبور بر مبناي انرژي هاي مصرفی در همه بخش هاي مختلف (گرمایش ، سرمایش ، برق و حمل و نقل) ارائه شده است در سال 2018 سهم

انرژي هاي تجدیدپذیر از مصرف نهایی انرژي در سوئد 54 6 درصد ، فنالند 41 درصد ، التویا 40 3 درصد دانمارك 36 1 درصد بوده است همان

گونه که در نمودار زیر نشان داده شده ، میزان بهره گیري از انرژي تجدید پذیر در اروپا بسیار متفاوت است میانگین فعلی مصرف مزبور بیش از 20

در صد است مقدار تولید و مصرف این گونه انرژي ها در اغلب کشورهاي اروپا شمالی (به جز هلند و بلژیک) نسبت به سایر نقاط این قاره بیشتر

است آلمان این کشور در نظر دارد که قبل از سال 2035 حدود 80 درصد از تقاضاي برق را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند با بروز جنگ اوکراین

تحقق پذیري هدف مزبور به سال 2027 پیش افتاده است این کشور با رتبه چهارم تولید ناخالص داخلی جهان ،
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انرژي هاي تجدیدپذیر بوده است ، در سال 2021 حدود 41 درصد مصرف انرژي اولیه است آلمان که سال ها پیشتاز مصرف  داراي رتبه هفتم 

انرژي هاي تجدیدپذیر بر حسب نوع از برق خود را از محل انرژي هاي بادي ، خورشیدي ، بیوتوده و برق آبی تأمین کرده است در این سال سهم 

: بادي اعم از مزرعه اي و آب هاي ساحلی با 117 3 تراوات (20 1 درصد) ، برق آبی با 19 7 تراوات (3 4 درصد) ، بیوتوده با 43 9 تراوات (7 5

درصد) ، خورشیدي با 51 2 تراوات (8 8 درصد) ، و سایر با 5 9 تراوات (یک درصد) بوده است (نمودار زیر) میزان مصرف تجدیدپذیرها از کل

مصرف ناخالص انرژي در سال 2021 به 19 7 درصد رسیده است عواملی چون کاهش تولید صنعتی به سبب همه گیري کرونا ، افزایش قیمت انواع

انرژي و همچنین زمستانی سرد ، باعث رشد شدید مصرف زغال سنگ و انرژي مصرفی کل به میزان 2 6 درصد را به دنبال داشته است در سال

هاي اخیر هدف اصلی سیاستگذاران آلمانی جایگزین کردن تجدیدپذیرها با انرژي هاي هسته اي و فسیلی بوده است طبق یک برنامه ي بلند مدت

قرار بود که اوال از مصرف انواع زغال سنگ (با سهم 27 9 درصد) و نیروگاه هسته اي (با سهم 11 9 درصد) کاسته شود طبق همان برنامه مقرر بود

که سه نیروگاه هسته اي آلمان در سال 2022 بسته شوند ولی با وضعیت فعلی جنگ اوکراین و لزوم کاهش سریع وابستگی به گاز روسیه (قریب 89

تراوات و سهم 15 3 درصد) ، معلوم نیست که کابینه ي فعلی در این باره چه تصمیمی بگیرد شاید به جاي کاهش تولید داخلی زغال سنگ ، حتی

بر میزان مصرف آن افزوده شود و بستن نیروگاه هاي هسته اي تا مدتی به تعویق بیفتد در همین راستا قطعا افزایش خرید انرژي از سایر کشورها

(به ویژه همجوار) در دستور کار قرارمی گیرد نروژ کشور نروژ یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز در قاره ي اروپاست عالوه

بر آن 99 درصد از انرژي برق مصرفی خود را توسط نیروگاه هاي برق آبی تأمینمی کند و از این نظر یکی از پیشروترین کشورها در بهره گیري از

منابع تجدیدپذیر است به دلیل داشتن رودخانه هاي پرآب زیادي که در 9 ماه سال جریان دارند ، این کشور در سال 2020 داراي نیروگاه هاي برق

انرژي هاي تجدیدپذیر چهار آبی به قدرت 37 7 گیگاوات (و ظرفیت 154 2 گیگاوات ساعت) بوده است در نمودار زیر مقایسه تنوع و میزان تولید 

کشور اروپایی در سال 2020 نشان داده شده است همان گونه که مالحظه می شود ، کشور نروژ عمدتًا در زمینه تولید دو نوع انرژي تجدیدپذیر برق

آبی و بادي فعال است سوئد سهم منابع انرژي تجدیدپذیر سوئد به میزان 56 4 در صد ، بسیار باالتر از سایر کشورهاي اروپایی است سهم مصرف

انرژي هاي تجدیدپذیر کشور سوئد در سال 2018 (به عنوان رتبه ي سوم عضو اتحادیه اروپا) به میزان مقادیر نمودار زیر است همان طور که انواع 

مالحظهمی شود بیش از 68 درصد انرژي تجدیدپذیر این کشور مربوط به برق آبی است و 29 درصد هم دیگر نیز توسط بیوانرژي و بادي تأمین می

سوخت هاي فسیلی است طی یک دهه ، میزان بهره گیري این کشور از شود فنالند یکی دیگر از موفق ترین کشورها در کاهش مصرف 

تجدیدپذیرها به شدت رشد یافته و در سال 2021 به 43 1 درصد رسیده است (نمودار زیر) منبع اصلی انرژي تجدیدپذیر این کشور چوب و گیاهان

سوخت هاي سوخت هاي تجدیدپذیر از الکل سیاه (یکی از پسماندهاي تبدیل فیبرهاي سلولزي چوب به کاغذ) ، 21 درصد از  است 31 درصد از 

سوخت هاي چوبی ، گازکربنیک زیادي منتشر می کنند ن مستقیم چوب ، زغال و غیره است اصوال  سوخت حاصل از چوب و 21 درصد نیز از 

ولی به دلیل اینکه درختان در طول عمر خود بیش از آن گازکربنیک هوا را جذبمی نمایند ، لذا حاصل جمع آن تقریبًا منفی می گردد (این نوشتار

حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته ادامه دارد) * مشاور انجمن صنفی شرکت هاي 
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سیاست هاي انرژي ، اروپا را به کدام سمت می برد؟

 

در بیانیه سران اتحادیه اروپا در ورساي فرانسه در 10 مارس ، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا اعالم کردند که توافق کرده اند وابستگی اروپا به گاز ، نفت و

سوخت هاي فسیلی حذف کنند . زغال سنگ روسیه را به ویژه از طریق تسریع کاهش اتکاي اتحادیه اروپا به 

به گزارش قدس آنالین ، هر روز اخباري از نحوه واکنش سیاست انرژي اروپا به حمله روسیه به اوکراین به گوش می رسد از زمان آغاز این حمله

تصمیم هاي بزرگ در سطح اتحادیه اروپا و ملی ، توصیه هاي 10 ماده اي آژانس بین المللی انرژي ، امکان سنجی و پیامدهاي کاهش واردات

فسیلی روسیه ، چشم انداز انرژي پاك (خورشیدي ، بادي ، هسته اي و ذخیره سازي) مورد بررسی قرار گرفته اند درحالی که حمالت روسیه به

اوکراین ادامه دارد ، شاهد تحوالت گسترده سیاست انرژي در ایاالت متحده و اروپا هستیم که برخی از آنها عبارتند از توقف خط لوله نورداستریم 2

که قرار بود گاز روسیه را به آلمان برساند 

انگلیس ادعا می کند تا پایان سال 2022 واردات نفت روسیه را به تدریج متوقف خواهد کرد ، آمریکا تحریم نفت روسیه را اعالم می کند و آلمان تا

انرژي هاي تجدیدپذیر اختصاص می دهد ، اتحادیه اروپا اعالم می کند که قصد دارد واردات گاز سال 2026 ، 200 میلیارد یورو اضافی را به 

روسیه را تا پایان سال 2022 به میزان دوسوم کاهش دهد ، ایتالیا که متهم به کندي حرکت در پروژه هاي تجدیدپذیر است ، در ماه فوریه مجوز

ساخت 6 نیروگاه بادي جدید با ظرفیت 418مگاوات را صادر می کند . درمجموع اکنون موجی از فعالیت ها با هدف کاهش وابستگی این کشورها به

منابع انرژي روسیه وجود دارد 

قصد اتحادیه اروپا براي واردات نفت ، گاز و زغال سنگ روسیه در بیانیه سران اتحادیه اروپا در ورساي فرانسه در 10 مارس ، کشورهاي عضو

اتحادیه اروپا اعالم کردند که توافق کرده اند وابستگی اروپا به گاز ، نفت و زغال سنگ روسیه را به ویژه از طریق تسریع کاهش اتکاي اتحادیه اروپا

سوخت هاي فسیلی حذف کنند .   به 

سوخت ، ازجمله از طریق استفاده از LNG و بیوگاز ، توسعه بیشتر بازار هیدروژن در بنابراین در همین راستا تنوع بخشیدن به منابع و مسیرهاي 

انرژي هاي تجدیدپذیر و اجزاي کلیدي آن و تسهیل رویه هاي صدور مجوز براي پروژه هاي انرژي ، همگام اروپا ، سرعت بخشیدن به توسعه 

سازي و اتصال کامل شبکه هاي برق اتحادیه اروپا ، برنامه ریزي اضطراري اتحادیه اروپا براي امنیت عرضه ، بهبود بهره وري انرژي در اتحادیه و

افزایش سرمایه گذاري در زیرساخت هاي LNG در اولویت قرار می گیرند . 10 توصیه آژانس بین المللی انرژي به اروپا آژانس بین المللی انرژي

براي دستیابی به اهداف اتحادیه اروپا رهنمودهاي جداگانه اي ارائه داده است 

برنامه 10 مرحله اي آژانس بین المللی انرژي براي کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه عبارتند از : 1 هیچ قرارداد جدید براي تامین گاز با روسیه

منعقد نشود ، 2 یافتن منابع جایگزین براي واردات گاز طبیعی ، 3 افزایش ذخیره گاز اروپا در سال پیش رو ، 4 تسریع در استقرار پروژه هاي جدید

بادي و خورشیدي ، 5 حداکثر تولید برق از انرژي زیستی و هسته اي ، 6 ارائه حمایت هاي مالی براي کاهش فشار اقتصادي واردشده به مشترکان

آسیب پذیر ، 7 تامین حرارت بخش خانگی به وسیله پمپ هاي حرارتی ، 8 تسریع بهبود بهره وري انرژي در ساختمان ها و صنعت ، 9 تشویق

مصرف کنندگان به کاهش موقتی دماي اتاق در بخش خانگی و 10 ایجاد تعادل در شبکه تولید برق با روش هاي کم کربن . آیا توصیه ها عملیاتی

می شود؟ اتحادیه اروپا براي 40 درصد از واردات گاز ، 27 درصد از واردات نفت و 46 درصد از واردات زغال سنگ به روسیه متکی است 

در این میان اتحادیه می تواند از سال 2022 منابع ایاالت متحده و استرالیا را جایگزین زغال سنگ روسیه کند و در درازمدت راه اندازي نیروگاه هاي

زغال سنگ می تواند به کاهش واردات گاز روسیه تا 15 درصد کمک کند؛
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اما آلمان نمی تواند به این زودي ها به طور کامل نفت و گاز روسیه را جایگزین کند ، همچنین باید توجه داشت که روسیه 55 درصد از گاز این

کشور را تامین می کند . از زمان تشدید درگیري ها در اوکراین ، کشورهاي اروپایی درواقع گاز روسیه را با قراردادهاي بلندمدت بیشتري خریداري

کرده اند و اروپا در زمستان امسال تا آنجایی که می توانست LNG خریداري کرد درحال حاضر اتحادیه اروپا قرارداد خرید 155 میلیارد مترمکعب

گاز از روسیه در سال 2022 را دارد و بروکسل می خواهد این میزان را به حدود 50 میلیارد مترمکعب کاهش دهد ، از همین روي به دنبال تامین

انرژي هاي تجدیدپذیر براساس گزارش وبسایت بیشتر LNG و افزایش عرضه گاز از آذربایجان ، نروژ و الجزایر است تسریع سرمایه گذاري در 

سوخت انرژي هاي تجدیدپذیر احتماال اولین گام در اتحادیه اروپا براي دور شدن از  انرژي پست ، اقدام آلمان براي تسریع سرمایه گذاري در 

انرژي هاي تجدیدپذیر پاسخی به وابستگی به گاز روسیه است ، اما اذعان می کنند هاي فسیلی است کارشناسان باور دارند که سرمایه گذاري در 

که این سرمایه گذاري نتایج سریعی به همراه نخواهد داشت 

اگر نیروگاه هاي زغال سنگ که قبال براي تعطیلی برنامه ریزي شده بود فعال نگه داشته شوند و تالش هایی براي جایگزینی گاز روسیه از طریق

انرژي خورشیدي و دیگر سوخت فسیلی کاهش می یابد ، بنابراین بهتر است کشورها در  قراردادهاي واردات بلندمدت انجام شود ، استفاده از 

انرژي خورشیدي احتماال آسان ترین راه براي افزایش سریع است تقاضا براي پنل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر سرمایه گذاري کنند . ظرفیت 

سوخت درحال افزایش است و می تواند با اقداماتی مانند اجباري شدن پنل هاي خورشیدي در خانه هاي جدید ، تسریع خورشیدي با رشد قیمت 

مجوزها و اطمینان از اولویت بندي پروژه هاي خورشیدي ، بیشتر نیز افزایش یابد البته تولید بیشتر انرژي باد درحال حاضر به دلیل فرآیند اغلب

پرپیچ وخم مجوزدهی متوقف شده است 

ساده سازي این فرآیندها و اولویت بندي پروژه هاي بزرگ تر می تواند به اروپا کمک کند تا استقرار تولید این نوع انرژي را تقریبا 20درصد افزایش

دهد ، البته تقریبا 19 گیگاوات برق قبال در اروپا و انگلیس تولید شده و اگر برنامه ساخت وساز به جلو پیش رود ، اروپا می تواند ظرف دوسال شاهد

عملیاتی شدن این ظرفیت اضافی باشد .  

درمورد استفاده از انرژي هسته اي نیز بحث هاي شدیدي پیرامون این موضوع وجود دارد که آیا این انرژي باید به عنوان انرژي سبز طبقه بندي

شود یا خیر؟ آلمان متعهد شده است که نیروگاه هاي هسته اي خود را از رده خارج کند؛ اما براساس پیش بینی هاي تمدید عمر سه رآکتوري که

قرار است تا پایان سال 2022 تعطیل شوند ، می تواند مصرف کل گاز آلمان را در دوسال آینده حدود سه درصد کاهش دهد ، بنابراین در کل اروپا

هنوز اراده سیاسی روشنی براي به حرکت درآوردن نیروگاه هاي هسته اي جدید وجود ندارد . تاثیر بحران انرژي بر چین در کوتاه مدت چین نیز باید

افزایش جهانی قیمت گاز را در نظر بگیرد که احتماال منجر به فشارهاي تورمی ناخواسته در همان سالی می شود که رئیس جمهور شی جین پینگ

براي سومین دوره ریاست جمهوري سوگند یاد می کند روسیه 17 درصد از واردات نفت و 15 درصد از واردات گاز طبیعی چین را به خود اختصاص

داده است و در سال 2021 ، 5/16میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را از طریق خط لوله یا LNG به چین عرضه کرد خط لوله دوم به شمال شرق چین

قرار است از سال 2024 ، 10 میلیارد مترمکعب دیگر از سیبري به این کشور را صادر و به حجم قراردادهاي موجود اضافه کند تا این میزان در سال

2025 به 38 میلیارد مترمکعب افزایش یابد در بلندمدت چین احتماال از خرید نفت و گاز روسیه در معامالت یوان با استفاده از سیستم تجارت بین

بانکی خود نفع می برد ، بنابراین سیستم سوئیفت را دور می زند که معموال براي پرداخت انرژي استفاده می شود و روسیه اکنون دسترسی محدودي

به آن دارد از طرفی این خطر وجود دارد که با ادامه تجارت با روسیه ، چین هدف تحریم هاي ثانویه قرار گیرد ،
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درحالی که حفظ بازارهاي جهانی موجود براي چین همچنان یک اولویت است خوش بینی نسبت به آینده اختالل جهانی در چشم انداز انرژي پس از

تشدید درگیري ها بین روسیه و اوکراین می تواند فوریت دوباره اي براي جست وجوي انرژي هاي جایگزین ایجاد کند این سرعت درحال افزایش

است ، زیرا جهان متوجه وضعیت اضطراري آب وهوا نیز شده است شاید نبوغ انسان بتواند راه حل هاي غیرمنتظره و مبتکرانه اي پیدا کند اراده

انرژي هاي تجدیدپذیر بسیار افزایش یافته است و مسائل مالی که قبال سر راه طرح هاي سبز قرار داشت ، احتماال سیاسی براي حرکت به سمت 

مانع کمتري در این روند جدید خواهد بود منبع : فرهیختگان
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صرفه جویی بیش از 25 میلیون مترمکعبی با اجراي طرح تعرفه گذاري پلکانی گاز

 

به گزارش شانا به نقل از روزنامه وطن امروز ، رعایت نشدن الگوي مصرف در بخش انرژي از جمله مسائلی است که همواره اقتصاد ایران را با چالش

هاي فراوانی روبه رو کرده و البته نسخه هاي متفاوتی هم براي درمان این بیماري اقتصادي پیچیده شده است.

به گزارش شانا به نقل از روزنامه وطن امروز ، رعایت نشدن الگوي مصرف در بخش انرژي از جمله مسائلی است که همواره اقتصاد ایران را با

چالش هاي فراوانی روبه رو کرده و البته نسخه هاي متفاوتی هم براي درمان این بیماري اقتصادي پیچیده شده است در این میان آنچه اهمیت

مصرف انرژي قائل نیستند و مسئولیتی موضوع را دوچندان می کند ، پرداخت یارانه به مشترکان پرمصرفی است که در عمل حد و حدودي براي 

مصرف انرژي یعنی پلکانی کردن قیمت گاز پارسال بهینه سازي  در قبال سرمایه هاي ملی احساس نمی کنند با این حال اجراي گام نخست 

سبب صرفه جویی روزانه 25 میلیون مترمکعبی گاز در کشور شد (کل مصرف 800 میلیون مترمکعب است) بررسی آمار و ارقام حاکی از این است

که سیاست پرداخت یارانه پنهان به ویژه در بخش انرژي نه تنها نتوانسته است به حمایت از دهک هاي پایین درآمدي کمک کند ، بلکه با ایجاد

کسري بودجه و تورم ، فشار مضاعفی را نیز بر این گروه وارد کرده است به عبارت دیگر ، با آنکه توجیه اصلی سیاست گذاران براي تخصیص یارانه

ها ، حمایت از دهک هاي پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه بود ، اما این گروه ها کمترین بهره را از تخصیص یارانه ها می برند به اعتقاد بسیاري از

کارشناسان ، اختصاص یارانه بیش از حد به حوزه انرژي سبب ناچیز بودن قیمت و در نتیجه مصرف بی رویه آن شده است ، به گونه اي که هم

اکنون یکی از کشورهاي پرمصرف دنیا در حوزه انرژي محسوب می شویم 

واقعیت آن است که در چند سال گذشته نه تنها تولیدات مؤثر گاز در کشور نداشته ایم ، بلکه با کسري و کمبود گاز نیز دسته و پنجه نرم کرده ایم تا

سوخت مایع نیروگاه ها در سال 1400 حدود 30 درصد از سال 99 کمتر شده است ، به هر حال تولید پایین ، نبود جایی که ذخیره سازي هاي 

تالش براي توسعه میدان هاي گازي و تأمین نشدن منابع پروژه ها از جمله دالیل کمبود گاز در کشور است .  

دولت سیزدهم و طرحی نو با آغاز کار دولت سیزدهم شاهد اقدام ها و ابتکارهاي جدیدي براي حل این معضل هستیم که مهم ترین آن طی کردن

سوخت مایع نیروگاه ها به میزان یک میلیارد لیتر در زمستان بدون تجربه قطعی گاز و حل شدن مشکالت ترانزیت در مدت زمان کوتاه و افزایش 

سال گذشته نسبت به سال 99 بود .  

ضمن اینکه در چند ماه اخیر در عمل یک بخش بسیار جدي به مدار تولید برگشت و رکورد تولید گاز از پارس جنوبی شکسته شد ، در حالی که اگر

فعالیت ها در حوزه وزارت نفت در کشور از سال ها پیش انجام می شد ، طبیعی بود امروز به طور کامل جلو افت فشار پارس جنوبی گرفته می شد و

وضع تولید نیز خیلی بهتر از شرایط امروز بود . در اهمال کاري دولت قبل درباره مدیریت بر منابع انرژي جاي تردیدي نیست ، دولت تدبیر و امید از

همان ابتدا از هدفمند کردن یارانه هاي انرژي امتناع ورزید و وقتی تصمیم به این کار گرفت ، آن را به صورت غیرکارشناسی جلو برد اما دولت

مصرف انرژي را قبل از مواجهه با بحران در دستور کار قرار داد  سیزدهم با تنظیم بهینه تعرفه ها مدیریت 

این در حالی است که کارشناسان پیش از این از کمبود و قطعی گاز در مواجهه با فصل زمستان خبر می دادند ، اما درنهایت گام رو به جلوي دولت

در اصالح تعرفه گاز بعد از سال ها ، موجب جلوگیري از ایجاد شرایط بحران در کشور شد و بخش قابل توجهی (معادل یک فاز پارس جنوبی برابر

25 میلیون مترمکعب) از ناترازي گاز را جبران کرد ،
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در حالی که براي تولید هر 50 میلیون مترمکعب گاز در ایران سرمایه گذاري حدود 6 میلیارد دالري الزم است و در عمل با اجراي این طرح به

ارزش 3 میلیارد دالر ذخیره سازي شده که از دیگر نتایج اقدام به موقع وزارت نفت براي اجراي طرح تعرفه گذاري پلکانی بوده است .  

تعرفه گذاري پلکانی و دیپلماسی انرژي جواب داد هادي بیگی نژاد ، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژي مجلس با اشاره به تکالیف وزارت نفت براي

ذخیره سازي گاز و بهبود وضع و صرفه جویی گفت : تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و مقابله با خام فروشی با توسعه صنایع پایین دستی و احداث

پتروپاالیشگاه ها ، حراست از منافع ایران در میدان هاي مشترك ، تنوع بخشی به سبد انرژي کشور ، بومی سازي فناوري هاي روزآمد صنعت گاز ،

تقویت دیپلماسی انرژي و  برنامه ریزي براي مقابله با کاهش تولید گاز در پارس جنوبی اولویت هاي مهم وزارت نفت است . نماینده مردم در مجلس

درباره وضع گاز کشور گفت : روزانه حدود 750 میلیون مترمکعب گاز در کشور توزیع می شود که حدود 230 میلیون مترمکعب به نیروگاه هاي تولید

برق و بقیه به صنعت و حوزه تجاري و مسکونی اختصاص می یابد وي افزود : در زمستان مصرف بخش خانگی خیلی زیاد می شود و گاهی به بیش

از 700 میلیون مترمکعب می رسد به همین دلیل در زمستان که مصرف خانگی باالست؛ دیگر مصارف یا قطع شده یا کاهش می یابد ، اما با اقدام

هاي وزارت نفت در زمینه تعرفه گذاري پلکانی و ایجاد روابط جدید دیپلماتیک در حوزه انرژي ، فضا طوري مدیریت شد که گاز بخش خانگی در

اصالح الگوي مصرف و افزایش پلکانی در نحوه استفاده مردم تأثیرگذار بود و از این جهت شاهد رویکرد سراسر زمستان قطع نشد به طور طبیعی 

مثبتی به نسبت دوره هاي گذشته بودیم بیگی نژاد گفت : البته گاز صنایع و نیروگاه ها تا حدودي قطع شد یا کاهش یافت البته همین کار هم به

بهینه سازي و صرفه جویی اقدام جدي واقع با سختی فراوان انجام شد که تشکر از وزارت نفت الزم است اما براي دواي این درد الزم است براي 

کرد ، اگرنه سال به سال مشکل بیشتر خواهد شد تا جایی که واردکننده گاز بشویم که با توجه به شرایط کشور و ذخایر گازي یک لکه ننگ خواهد

بود 

بهینه سازي یک شعار مشترك همیشه وجود دارد مبنی بر اینکه بزرگ ترین راهبرد براي تولید انرژي ، صرفه جویی انرژي وي افزود : در حوزه 

مصرف انرژي می تواند یک نیروي محرکه براي کشور ایجاد کند و از این جهت اقدام هاي خوبی بهینه سازي  است ، درواقع اجراي پروژه هاي 

انجام و سبب بهبود وضعیت شده است . بیگی نژاد درباره قرارداد سوآپ ترکمنستان نیز گفت : قرار بر این است روزانه حدود 5 میلیون مترمکعب گاز

مصرف انرژي در از ترکمنستان تحویل گرفته و به آذربایجان تحویل داده شود وي با اشاره به اقدام هاي دولت در راستاي ساماندهی و مدیریت 

مصرف گاز ، آب و برق دچار اسراف می شویم باید با کشور گفت : ما باید بپذیریم متأسفانه ضعف هاي جدي در زمینه مصرف داریم و گاه در 

سیاست گذاري صحیح دولت در زمینه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف ، دست به دست هم بدهیم تا این مشکل را حل کنیم ما اکنون جزو 5

کشور تولیدکننده گاز هستیم ، اما در میان صادرکنندگان جزو 20 کشور نخست هم نیستیم ، چون مصرف بسیار باال و غیربهینه داریم و همه گاز را

در داخل کشور استفاده می کنیم ضمن اینکه متأسفانه وسایل گازسوز ما هم استاندارد نیست و انرژي بسیاري را هدر می دهد عضو کمیسیون

اصالح الگوي مصرف یاد کرد و افزود : پرمصرف ها باید به کشاورزي ، آب و منابع طبیعی از تعرفه گذاري پلکانی به عنوان یکی از راه هاي 

مصرف انرژي و یارانه نسبت مصرفی که دارند ، هزینه واقعی انرژي را پرداخت کنند در واقع می توان گفت این طرح گامی براي عادالنه کردن 

هاي انرژي در میان مردم است ، زیرا در وضع غلط پیشین از تعرفه گذاري پلکانی ، استفاده بیشتر از یارانه براي مشترکان پرمصرف است و این یک

ظلم آشکار به شمار می آید 

مصرف انرژي ، کشور با مشکالت زیادي روبه رو بود ، اما دولت با حرکت به سمت اصالح نماینده مردم در مجلس در پایان گفت : در زمینه 

مصرف مردم در زمستان 1400 به خوبی توانست در زمینه مدیریت بحث کمبود گاز ورود کند و همین بحث تعرفه گذاري پلکانی پرمصرف ها یکی

از اقدام هاي خوب دولت بوده است . کد خبر 455700
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دنیاي اقتصاد

1401/01/28
اختصاص میلیاردها دالر براي توسعه خودروهاي برقی

 

دنیاي اقتصاد : شرکت هوندا قصد دارد تا 10 سال آینده حدود 5 هزار میلیارد ین (9/ 39 میلیارد دالر) روي فناوري خودروهاي برقی و نرم افزاري سرمایه

گذاري کند و این غول خودروسازي ژاپنی اعالم کرد تا سال 2030 بالغ بر 30 مدل خودروي الکتریکی را در سراسر جهان عرضه خواهد کرد .

 

توسط غول هاي خودروسازي صورت می گیرد اختصاص میلیاردها دالر براي توسعه خودروهاي برقی دنیاي اقتصاد : شرکت هوندا قصد دارد تا 10

سال آینده حدود 5 هزار میلیارد ین (9/ 39 میلیارد دالر) روي فناوري خودروهاي برقی و نرم افزاري سرمایه گذاري کند و این غول خودروسازي

ژاپنی اعالم کرد تا سال 2030 بالغ بر 30 مدل خودروي الکتریکی را در سراسر جهان عرضه خواهد کرد . به گزارش بخش ترجمه شرکت ها ، به

نقل از CNBC ، در بیانیه اي که روز سه شنبه گذشته منتشر شد ، این شرکت اعالم کرد حدود 3500 میلیارد ین صرف هزینه هاي تحقیق و

توسعه خود در این بخش خواهد کرد که 1500 میلیارد ین آن بر سرمایه گذاري متمرکز خواهد بود هوندا گفته است قصد دارد حجم تولید

خودروهاي برقی خود را در سال 2030 به بیش از 2 میلیون دستگاه در سال برساند بودجه کل این شرکت در بخش تحقیق و توسعه خودروهاي

برقی در این بازه زمانی تقریبا 8 هزار میلیارد ین یا تقریبا 9/ 63 میلیارد دالر خواهد بود وقتی صحبت از تولید به میان می آید ، هوندا می گوید به

دنبال راه اندازي تاسیساتی در شهرهاي گوانگژو و ووهان چین است که قرار است کارخانه هاي اختصاصی خودروهاي برقی باشند این شرکت

همچنین گفت در حال برنامه ریزي براي یک خط تولید اختصاصی خودروهاي برقی در آمریکاي شمالی نیز است در زمینه باتري در آمریکاي

شمالی ، این شرکت قرار است باتري هاي Ultium را براي خودروهاي تولیدي خود از جنرال موتورز تهیه کند به طور جداگانه ، جداي از جنرال

موتورز ، هوندا در حال بررسی امکان ایجاد یک شرکت سرمایه گذاري مشترك براي تولید باتري است هفته گذشته ، هوندا و جنرال موتورز اعالم

کردند یک مجموعه خودروهاي برقی مقرون به صرفه را بر اساس یک پلتفرم جدید جهانی توسعه خواهند داد با توجه به اینکه چندین اقتصاد بزرگ

دیزلی و بنزینی در جاده هاي خود در سال هاي آینده هستند ، هوندا و سایر خودروسازان در تالش هستند به دنبال کاهش تعداد خودروهاي 

استراتژي هاي برقی سازي خود را توسعه دهند تا بتوانند با قوانین جدید همگام شوند و رقابتی باقی بمانند براي مثال ، ماه گذشته ، فورد برنامه هاي

خود را براي عرضه سه وسیله نقلیه برقی مسافربري و چهار خودروي برقی تجاري جدید در اروپا تا سال 2024 اعالم و تاکید کرد انتظار دارد تا سال

2026 ساالنه بیش از 600 هزار خودروي برقی در این منطقه به فروش برساند این غول خودروسازي همچنین می خواهد تا سال 2035 تمامی

سوخت فسیلی خود در اروپا را به صفر برساند فورد اعالم کرد این افزایش با تولید یک کراس اوور برقی متوسط در شهر کلن فروش خودروهاي 

آلمان در سال 2023 آغاز خواهد شد و سپس با ساخت یک خودروي الکتریکی دیگر در شهر کلن در سال 2024 ادامه پیدا خواهد کرد ، در حالی که

نسخه الکتریکی فورد پوما که در رومانی تولید می شود ، در همان سال در دسترس خواهد بود در ماه مارس 2021 ، شرکت ولوو کارز اعالم کرد

قصد دارد تا سال 2030 به یک شرکت سازنده خودروهاي تمام الکتریکی تبدیل شود براي دستیابی به این هدف ، این شرکت به دنبال حذف

خودروهاي داراي موتورهاي احتراق داخلی ، از جمله هیبریدي ، از عرضه جهانی خود تا پایان دهه خواهد بود این غول خودروسازي با مالکیت چینی

که اولین خودروي تمام الکتریکی خود را سال گذشته روانه بازار کرد ، در میان مدت ، می خواهد نیمی از فروش جهانی آن تا سال 2025 کامال

الکتریکی باشد و نیمی دیگر را خودروهاي هیبریدي تشکیل دهند از طرف دیگر ،
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گروه بی ام و گفته است می خواهد تا سال 2030 خودروهاي تمام الکتریکی حداقل 50 درصد از فروش آن را تشکیل دهند چنین اهدافی این

شرکت ها را در رقابت با تسالي ایالن ماسک قرار می دهد که بیش از 305 هزار خودرو در سه ماه اول سال 2022 تولید کرد خودروساز دیگري که

براي برقی سازي برنامه دارد ، مرسدس بنز است که قبال گفته بود در پایان دهه اگر شرایط بازار اجازه دهد ، آماده عرضه محصول تمام برقی خود

خواهد بود روز دوشنبه هفته گذشته ، این غول خودروسازي اروپایی کنفرانس ESG را براي تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار خودرو برگزار کرد از

انرژي هاي جمله مباحث مطرح شده در این نشست این بود که مرسدس بنز می خواهد تا سال 2030 بیش از 70 درصد انرژي مورد نیاز خود را با 

انرژي خورشیدي و بادي در سایت هاي خود و همچنین انعقاد قراردادهاي خرید برق بیشتر تجدیدپذیر پوشش دهد این شرکت با گسترش تولید 

، به این هدف دست خواهد یافت اوال کالنیوس ، رئیس هیات مدیره گروه مرسدس بنز ، در مصاحبه اي با آنت وایزباخ از CNBC در هفته گذشته

، برخی از تفکرات پشت استراتژي شرکت خود را بیان کرد 

انرژي هاي تجدیدپذیر در مناطقی که بازدهی باالیی دارند ، این انرژي هاي تجدیدپذیر ، به ویژه  وي اظهار کرد خوبی سرمایه گذاري روي 

است که اگر به محض راه اندازي به بازده آن در هر کیلووات ساعت نگاه کنید ، در واقع بسیاري از این گزینه ها مقرون به صرفه تر از تولید برق از

انرژي هاي تجدیدپذیر کسب و کار خوبی است و کلید تولید در آینده سوخت هاي فسیلی هستند . کالنیوس افزود ، سرمایه گذاري در  طریق 

صنعت خودرو خواهد بود این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : جهان خودروي الکتریکی دالر سرمایه

گذاري فناوري
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شرکت نفت ابوظبی به دنبال پروژه «هیدروژن سبز»

 

دنیاي اقتصاد : شرکت نفت و گاز اسپانیایی Cepsa که اکثریت آن متعلق به صندوق سرمایه گذاري استراتژیک ابوظبی Mubadala است ، در حال

مذاکره با شرکت ملی نفت ابوظبی و شرکت مصدر در زمینه سرمایه گذاري مشترك و مشارکت در پروژه هاي هیدروژن سبز است . سپسا یا شرکت نفت

اسپانیا ، یک شرکت چندملیتی و فعال در صنعت نفت و گاز است ، که دفتر مرکزي آن در شهر مادرید ، اسپانیا قرار دارد این شرکت در چند کشور اروپایی

همچنین در کشورهاي الجزایر ، کانادا ، مراکش ، برزیل و پاناما نیز شعبه دارد 

به گزارش بخش ترجمه شرکت ها ، به نقل از عرب نیوز ، مدیر عامل سپسا ، مارتن وتسالر ، در مصاحبه با یکی از روزنامه هاي امارات متحده عربی ،

اظهار کرد همکاري بالقوه می تواند به شکل سرمایه گذاري مشترك در توسعه کل زنجیره ارزش هیدروژن از خاورمیانه تا اروپا و شمال آفریقا صورت

پذیرد .  

وي در ادامه افزود سپسا در حال بررسی ایجاد تقاضا و زیرساخت در اسپانیا و سایر بخش هاي اروپا است ، زیرا ادنوك کامال بر پروژه هاي هیدروژن سبز

تمرکز خواهد کرد .

شرکت نفت ابوظبی به دنبال پروژه «هیدروژن سبز» دنیاي اقتصاد : شرکت نفت و گاز اسپانیایی Cepsa که اکثریت آن متعلق به صندوق سرمایه

گذاري استراتژیک ابوظبی Mubadala است ، در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ابوظبی و شرکت مصدر در زمینه سرمایه گذاري مشترك و

مشارکت در پروژه هاي هیدروژن سبز است سپسا یا شرکت نفت اسپانیا ، یک شرکت چندملیتی و فعال در صنعت نفت و گاز است ، که دفتر مرکزي

آن در شهر مادرید ، اسپانیا قرار دارد این شرکت در چند کشور اروپایی همچنین در کشورهاي الجزایر ، کانادا ، مراکش ، برزیل و پاناما نیز شعبه دارد

به گزارش بخش ترجمه شرکت ها ، به نقل از عرب نیوز ، مدیر عامل سپسا ، مارتن وتسالر ، در مصاحبه با یکی از روزنامه هاي امارات متحده

عربی ، اظهار کرد همکاري بالقوه می تواند به شکل سرمایه گذاري مشترك در توسعه کل زنجیره ارزش هیدروژن از خاورمیانه تا اروپا و شمال

آفریقا صورت پذیرد وي در ادامه افزود سپسا در حال بررسی ایجاد تقاضا و زیرساخت در اسپانیا و سایر بخش هاي اروپا است ، زیرا ادنوك کامال بر

پروژه هاي هیدروژن سبز تمرکز خواهد کرد پروژه 11 میلیارد دالري هیدروژن سبز در استرالیا شرکت اوزاکا گاز ژاپن روز سه شنبه گذشته اعالم

کرد از پروژه 75/ 10 میلیارد دالري هیدروژن سبز در حومه استرالیا پشتیبانی فنی می کند و سرمایه گذاري بالقوه اي را در آینده روي این پروژه در

نظر خواهد گرفت پروژه Desert Bloom Hydrogen ، با حمایت گروه سرمایه گذاري سانگوین ایمپکت مستقر در سنگاپور ، از یک فناوري

انرژي خورشیدي براي جداسازي آب براي تولید هیدروژن سبز استفاده می کند تنها منحصر به فرد براي جذب آب از هوا و سپس به کارگیري 

منابع مورد نیاز براي تولید هیدروژن سبز شامل آب ، یک دستگاه الکترولیز بزرگ و منابع فراوان برق است اگر برق موردنیاز براي فرآیند الکترولیز از

منابع تجدیدپذیر مانند انرژي بادي ، خورشیدي یا آبی تامین شود ، هیدروژن کامال سبز است و تنها انتشار کربن در فرآیند تولید آن مربوط به ایجاد

زیرساخت هاي تولید است آکوا ایرم ، توسعه دهنده پروژه ، اظهار کرد شرکت اوزاکا گاز موافقت کرده است که در مدیریت ، پشتیبانی مهندسی و

فنی براي پروژه ، مدیریت فروش هیدروژن و مذاکره با سازندگان تجهیزات مشارکت کند سخنگوي شرکت ژاپنی گفت : ما ممکن است در آینده در

این پروژه سرمایه گذاري کنیم ، اما هیچ برنامه سرمایه گذاري مشخصی در حال حاضر وجود ندارد شرکت هاي انرژي اوکراین از روسیه شکایت

کردند ائتالفی از شرکت هاي اوکراینی از دادگاه فدرال ایاالت متحده خواسته اند تا روسیه را به پرداخت غرامت حدود 35 میلیون دالري محکوم

کند ، با این امید که در نهایت بتوانند به برخی از دارایی هاي این کشور در ایاالت متحده دسترسی پیدا کنند این 11 شرکت هفته گذشته در

بنزین ها و دفتري در کریمه را اداره می کنند که در سال 2014 توسط روسیه دادخواستی در واشنگتن دي سی به دادگاه فدرال گفتند پمپ 

مصادره شده است طبق اسناد دادگاه ، حکم دادگاه سوئیسی در سال 2019 پرداخت غرامت 5/ 34 میلیون دالري به این شرکت ها بود جیمز بویکین

، وکیل این شرکت ها ، گفت مسدود کردن دارایی هاي روسیه به عنوان بخشی از تحریم هاي اخیر ایاالت متحده می تواند فرصتی را براي

مشتریانش فراهم کند تا خسارت خود را وصول کنند او گفت : اگر قرار باشد کمک هاي مالی در اختیار افرادي قرار گیرد که از تجاوز کنونی روسیه

37به اوکراین رنج می برند ،
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نمی دانم چرا مردم کریمه و افرادي که پس از الحاق دچار خسارت شدند از دریافت این غرامت مستثنی می شوند در این طومار آمده است نیروهاي

بنزین هاي متعلق به این شرکت ها را تصرف کرده و غارت کرده اند ایگور کولوموایسکی ، سرمایه دار و مقام سابق دولت اوکراین ، روسی پمپ 

یکی از مالکان درخواست کننده غرامت و از منتقدان کرملین بود که در سال 2021 توسط ایاالت متحده به اتهام فساد مالی تحریم شد این مطلب

برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : اسپانیا امارات متحده عربی برزیل نفت نفت و گاز
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فناوري هوش مصنوعی به شارژ خودروهاي هیبریدي کمک کرد

مصرف انرژي آمد اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي با استفاده از هوش مصنوعی توسط یک شرکت دانش بنیان ، به کمک صرفه جویی 

پایگاه تحلیلی خبري هم اندیشی : براي شارژ خودروهایی که از انرژي الکتریکی استفاده می کنند ، سامانه هایی وجود دارد که استقرار و استفاده از

آن ها نیازمند الزمه هایی است توسعه فناوري هوش مصنوعی و دیجیتال ، به تسریع این روند کمک کرده و با افزایش استفاده از این نوع خودروها

، فناوري هاي شارژ آن نیز در کشور توسعه یافته است استفاده از اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي ایستگاه هاي شارژ در منازل برپا می شود و از

طریق بارکد ، به خودرو متصل می شود و خودرو را شارژ می کند تسهیل در این امر سبب می شود تا افراد بیشتر به سمت استفاده از خودروهاي

مصرف انرژي نیز صرفه جویی قابل توجهی رخ دهد شرکت دانش بنیان جاپکو ، اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي سوق پیدا کنند و در 

مصرف انرژي نقش بسزایی دارد به گفته ناصر محمودي عضو هیئت مدیره این شرکت ، هیبریدي را تولید کرده است ، نرم افزاري که در کاهش 

اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي در دو نسخه براي تلفن هاي همراه ios و اندروید طراحی شده است که در فرآیند طراحی آن ، اصول ایمنی

نیز رعایت شده است تجهیز اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي به هوش مصنوعی در گام بعد تالش می شود از اپلیکیشن یاد شده در شارژ سایر

وسایل الکترونیکی نیز استفاده شود تا بتوان از این فناوري در عرصه هاي مختلف استفاده کرد عالوه بر شارژ وسیله می توان مدیریت وسیله ،

مصرف انرژي و خطاهاي وسیله را نیز بوسیله اپلیکیشن مشاهده کرد اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي مجهز روشن و خاموش کردن ، میزان 

مصرف انرژي مصرف انرژي فراتر رفته و پیشنهاداتی می دهد تا  به هوش مصنوعی است و می تواند تشخیص دهد که خودرو از حد مجاز 

مدیریت انرژي هوش مصنوعی می تواند در سایر وسیله ها نیز مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهاداتی را به توسط خودرو مدیریت شود قابلیت 

کاربران ارائه دهد اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي از اینترنت اشیا استفاده می کند و از این طریق است که می تواند وسایل مختلف را کنترل و

شارژ کند صرفه جویی ارزي اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي امروز مشتریان اروپایی دارد و تعداد قابل توجهی از آن توسط شرکت هاي اروپایی

خریداري می شود عالوه بر آن استفاده از اپلیکیشن شارژ خودروهاي هیبریدي سبب می شود تا استفاده از خودروهاي هیبریدي تسهیل شود و در

آلودگی هوا نیز نقش آفرینی کند که این خود نیز هزینه هاي کشور را کاهش می دهد عالوه بر حدود 15 فرصت شغلی که کنار آن در کاهش 

ایجاد شده است ، افراد زیاد دیگري نیز می توانند از بستر اشتغال آن استفاده کنند و پیش بینی می شود با توسعه استفاده از خودروهاي هیبریدي ،

صدها فرصت شغلی غیرمستقیم نیز ایجاد شود که می تواند یک نقطه قوت مهم در این عرصه باشد
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طراحی سلول هاي خورشیدي پایه کربن توسط محققان دانشگاه اصفهان

 

ایسنا/اصفهان محققان دانشگاه اصفهان با همکاري گروه هاي تحقیقاتی از آکادمی علوم چین و دانشگاه کالج لندن موفق به طراحی سلول هاي

خورشیدي فوتوولتائیک پروسکایتی پایه کربن با بازدهی 26 درصد شدند .

رضا کشاورزي ، عضو هیئت علمی شیمی معدنی دانشگاه اصفهان و از محققین این پروژه در توضیح این طرح ، اظهار کرد : سلول هاي خورشیدي

پروسکایتی ، نسل جدیدي از سلول هاي خورشیدي هستند که به دلیل رشد سریع در افزایش بازدهی توجه زیادي را به خود جلب کرده اند وي

افزود : بازده این سلول ها از 3 8 درصد در سال 2009 به 25 7 درصد در سال 2021 رسیده که بسیار نزدیک به بازدهی سلول هاي خورشیدي

تجاري سیلیکونی است عضو هیئت علمی شیمی معدنی دانشگاه اصفهان ، مهم ترین چالش را عدم پایداري طوالنی مدت دانست و گفت : در این

نوع از سلول ها در کنار مواد معدنی پروسکایتی ، از یک الیه طال و یک الیه انتقال دهنده حفره (بار مثبت) استفاده شده که عالوه بر افزایش هزینه

ها نقش به سزایی در عدم پایداري سلول ها دارد وي افزود در این کار تحقیقاتی بین المللی ، سلولی طراحی شده است که با جایگزین کردن کربن

به جاي الیه گران قیمت طال و حذف الیه انتقال دهنده حفره ، می توان به پایداري آنها افزود و از طرفی با اضافه کردن نانوذرات پالسمونیکی به

الیه فعال نوري سلول ، بازدهی را افزایش داد کشاورزي خاطرنشان کرد : در طراحی انجام شده ، سلول خورشیدي پروسکایتی پایه کربن و بدون

الیه انتقال دهنده حفره بازدهی 19 72 درصد حاصل کرد که با اضافه کردن یک الیه نازك30 نانومتري معدنی از جنس مس (I) تیوسیانات در

فصل مشترك کربن و پروسکایت می توان بازدهی را به 26 58 درصد رساند وي ادامه داد : چنین سلول هایی ، جایگزین هاي بسیار مناسبی از نظر

اقتصادي براي سلول هاي خورشیدي ناپایدار پروسکایتی داراي الیه انتقال دهنده حفره و الکترود طال هستند به گزارش ایسنا ، نتایج این تحقیق در

مجله Scientific Reports از انتشارات Nature به چاپ رسیده که مجله خبري معتبر PV Magazine دستاوردهاي این تحقیق را به

صورت یک خبر منتشر کرده است مجله PV Magazine یک نشریه معتبر تجاري ماهانه است که براي جامعه بین المللی صنعت فتوولتاییک

انرژي منتشر می شود این مجله ، یک مجله مستقل است که بر جدیدترین اخبار ، روندهاي توسعه فن آوري و تحوالت بازار جهانی در حوزه 

خورشیدي فتوولتاییک ، تمرکز دارد رضا کشاورزي ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان ، به همراه میرکاظم عمرانی ، فارغ

التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه اصفهان ، مجتبی عبدي جالبی ، استاد دانشگاه کالج لندن و پروفسور پنگ جائو از آکادمی علوم

https : //www nature : چین در این پروژه مشارکت داشتند براي کسب اطالعات بیشتر می توانید به لینک هاي زیر مراجعه کنید

com/articles/s41598 022 09284 9 https : //www pv magazine com/2022/04/05/carbon based htl free

perovskite solar cells with 26 efficiency/ انتهاي پیام
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نتیجه آزمایش عدالت بنزینی

ي» مشخص شد  بنزین دنیاي اقتصاد احسان مرادي : نتایج اولیه آزمایش سیاست «عدالت 

بنزین براساس کدملی که به طور آزمایشی در کیش اجرا شد به گفته سعید محمد ، دبیر شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي ، طرح سهمیه بندي 

، بدون هیچ گونه مشکل بوده و نتایج آزمایشی مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید ، در سایر مناطق کشور نیز انجام شود . قشم گزینه

بعدي پیاده سازي این طرح خواهد بود

ي دنیاي اقتصاد احسان مرادي : نتایج اولیه آزمایش سیاست بنزین دبیر شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي خبر داد نتیجه آزمایش عدالت 

بنزین براساس ي» مشخص شد به گفته سعید محمد ، دبیر شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي ، طرح سهمیه بندي  بنزین «عدالت 

کدملی که به طور آزمایشی در کیش اجرا شد ، بدون هیچ گونه مشکل بوده و نتایج آزمایشی مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید ،

در سایر مناطق کشور نیز انجام شود قشم گزینه بعدي پیاده سازي این طرح خواهد بود در روزهاي پایانی هفته گذشته خبر جدیدي از اجراي

بنزین در کیش از سوي دبیر شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي منتشر شد به گفته سعید محمد ، طرح سهمیه بندي موفقیت آمیز طرح 

بنزین بر اساس کد ملی ، با توجه به برنامه ریزي هاي صورت گرفته در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج اجراي آزمایشی

مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید ، در سایر مناطق کشور نیز انجام شود او در این راستا افزود که در جزیره قشم نیز آمادگی کامل

بنزین سهمیه اي با کد ملی وجود دارد ، اما تاکنون ابالغی در این زمینه نداشته ایم و در صورت ابالغ ، در جزیره مذکور نیز براي اجراي طرح 

اجرایی خواهد شد اگرچه محمد ، از اجراي موفق این طرح خبر داد ، اما جزئیاتی از چگونگی این طرح عنوان نکرد 

اجراي موفقیت آمیز طرح آزمایشی سعید محمد دبیر شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در این خصوص بیان کرد که طرح سهمیه بندي

بنزین بر اساس کد ملی ، با توجه به برنامه ریزي هاي خوبی که اتفاق افتاده بود براي همه افراد در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و

نتایج اجراي آزمایشی مذکور در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید ، در سایر مناطق کشور نیز انجام شود . او در این راستا افزود که در جزیره

بنزین سهمیه اي با کد ملی وجود دارد ، اما تاکنون ابالغی در این زمینه نداشته ایم و در صورت ابالغ در قشم نیز آمادگی کامل براي اجراي طرح 

جزیره مذکور نیز اجرا خواهد شد پله اول سیاست اصالحی در آبان 1400 ماه پیرو درخواست رئیس جمهوري از تیم اقتصادي دولت مبنی بر ارائه

اصالح الگوي مصرف انرژي با رعایت عدالت اجتماعی ، سناریوهاي مختلفی مطرح شد  برنامه هاي پیشنهادي در راستاي 

«دنیاي اقتصاد» در گزارشی پنج سناریوي ممکن براي تحقق این هدف را بررسی و تشریح کرد : «سناریوي قیمت ثابت به شکل دستوري» ،

بنزین و توزیع نقدي یارانه» و «سناریوي اعطاي سهمیه «سناریوي سهمیه بندي دونرخی» ، «سناریوي قیمت آزاد» ، «سناریوي افزایش قیمت 

بنزین به افراد به جاي خودروها» پنج سناریوي مطرح شده بودند که هرکدام داراي مزایا و معایبی بودند . بر اساس مطالعات «دنیاي اقتصاد» ،

تنها گزینه عادالنه و قابل اجرا در شرایط کنونی ، سناریوي پنجم است؛ موضوعی که براي نخستین بار 15 سال پیش نیز پیشنهاد آن از سوي این

رسانه مطرح شده بود ادله مطرح شده براي دفاع از این سناریو «عدم نیاز به تغییر قیمت» ، «تبعات اجتماعی و تورمی تقریبا صفر نسبت به سایر

سناریوها» و «تحقق پیش شرط عدالت اجتماعی» بودند که بخشی از مزایاي سناریوي مذکور نیز به حساب می آیند به اعتقاد کارشناسان اقتصادي ،
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ي ، بنزین ي بر اساس طرح عدالت  بنزین تنها این گزینه منافع مردم را با منافع اقتصاد ملی و سیاستگذاران همسو می کند برنامه اجرایی عدالت 

بنزین نه به «خودروها» که به «عموم شهروندان ایرانی» تخصیص یابد در فاز اجرایی ، طرح مذکور قرار است به صورت قرار است سهمیه 

آزمایشی در جزیره کیش پیاده سازي شود و پس از ارسال نتایج طرح و بررسی در جزیره قشم نیز اجرا شود در نهایت بعد از اجراي آزمایشی این

طرح ، ستاد هماهنگی هیات دولت می تواند در خصوص اجراي آن تصمیم گیري کند و پس از تصویب در مجلس ، قابلیت اجرا در کشور را پیدا

بنزین ، کشف اشکاالت احتمالی و رفع آنها گزارش شده و طبیعی است در روزهاي خواهد کرد هدف نهایی اجراي آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه 

بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ اولیه برخی از مردم سواالتی را نسبت به آن داشته باشند به گفته مسووالن در طرح مذکور قرار نیست قیمت 

بنزین یارانه بنزین تغییر کند و به جاي تخصیص  بنزین ندارد بلکه تنها بنا بر این است که سازوکار اختصاص  برنامه اي براي افزایش قیمت 

بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده شود سازوکار اجرایی در جزیره کیش گزارش ها حاکی از آن است که نحوه پیاده سازي اي به خودرو ، این 

این طرح به صورت آزمایشی در کیش به این صورت است که به هر کد ملی ساکن کیش داراي کارت کیش وند هستند ، مستقل از داشتن یا

بنزین تخصیص داده می شود این افراد در صورت داشتن وسیله نقلیه می توانند با مراجعه به جایگاه پمپ نداشتن خودرو ، سهمیه 20 لیتر اعتبار 

سوخت آزاد خریداري کند به عبارت دیگر این سهمیه به کدملی سرپرست بنزین این سهمیه را مصرف کنند و مازاد مصرف خود را با سهمیه 

سوخت با هر کارت بانکی سرپرست خانوار قابل استفاده است  خانوار اختصاص داده می شود ، به نحوي که در سیستم جدید نصب شده در جایگاه 

بنزین من» در صورتی که افراد وسیله نقلیه نداشته باشند یا به دالیل دیگر تمایلی به استفاده از این سهمیه نداشته باشند ، می توانند در سامانه «

این سهمیه را بفروشند و در پایان ماه ، وجه نقدي این سهمیه اعتباري که به نرخ لیتري 1500 تومان است ، یارانه نقدي معادل آن به حساب

سوخت نبوده است ، در عمل خانوارهاي یک نفره سرپرست هاي خانوار واریز می شود . با توجه به اینکه در گام اول این طرح ، بنا بر حذف کارت 

سوخت دریافت می کنند در صورتی که ُبعد ، دونفره و سه نفره خودرودار به خاطر داشتن خودرو سهمیه اي به میزان 60 لیتر اعتبار در کارت 

خانوار بیش از 3 نفر باشد؛ مازاد این سهمیه 60 لیتري را روي کارت بانکی خود دریافت می کنند طبیعتا خانوارهاي بدون وسیله نقلیه نیز با توجه به

بعد خانوار مشمول این سهمیه خواهند شد و سهمیه مذکور به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود «دنیاي اقتصاد» پیش تر در گزارش

ي» در تاریخ 8 دي ماه 1400 عنوان کرده بود که در صورت تخصیص کامل 60 لیتر به افراد یک نفره و دو نفره و بنزین «لغزش در عدالت 

مساوي قرار دادن با خانوار سه نفره ، این طرح ، از مسیر عدالت منحرف خواهد شد گزارش ها حاکی از آن است که افرادي که به هردلیلی از سهمیه

خود استفاده نمی کنند حداقل تا 6 ماه بعد می توانند در حساب خود داشته باشند و قابل استفاده است و براي زمان بیشتر از 6 ماه هنوز تصمیم

بنزین به کد ملی بررسی گزارش هاي رسمی حاکی از آن است که در کشور ما یارانه گیري خاصی صورت نگرفته است چرایی تخصیص یارانه 

بنزین اختصاص داده می شود به نحوي که متاسفانه حدود 50 درصد مردم فاقد خودرو از این یارانه بی بهره هستند  زیادي به 

بنزین به شکل معکوس در کشور اختصاص یافته است به صورتی که هر شخصی که خودروي بیشتري دارد افزون بر این شاهد هستیم یارانه 

بنزین به جاي خودرو به کدملی افراد مطرح شود . بنزین بیشتري هم مصرف می کند و همین باعث شد که طرح تخصیص یارانه 
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بنزین به جاي افراد به خودروها اختصاص یابد ، می ي ، بر این است که اگر سهمیه  بنزین مالحظات اجرایی طرح اگرچه سیاست کلی عدالت 

تواند یک سیاست اصالحی مثبت باشد ، اما برخورد سلیقه اي در این سیاست ، باعث خواهد شد که این طرح نتواند به اهداف اولیه خود دست یابد .

در این خصوص الزم است که مسووالن جزئیات کامل اجراي این طرح در کیش را اطالع رسانی کنند ، تا کارشناسان و عموم مردم با این طرح

آشنا شوند یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اصالح سیاست ها باید مدنظر مسووالن قرار گیرد ، افزایش شفافیت و اطالع رسانی به مردم است تا

از غافلگیري یا ایجاد شوك به خانوارها جلوگیري شود مالحظه دیگر در این خصوص این است که کیش با وجود اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی

داراي ویژگی هایی است که می توان در تعمیم نتایج اجرایی به شهرهاي دیگر از آن استفاده کرد اما در عین حال ، داراي مالحظاتی است که در

هنگام تعمیم نتایج باید براي آن قائل شد به عنوان نمونه این شهر در حاشیه خود حاشیه نشین ندارد ولی این موضوع در بسیاري از شهرهاي بزرگ

کشور نظیر تهران وجود دارد در کالن شهرهایی نظیر تهران جمعیت قابل توجهی از فعاالن کسب و کار در حاشیه شهر زندگی می کنند این افراد به

بنزین براي افراد وجود داشته باشد و اجراي این سوخت دارند البته در صورتی که سازوکار فروش سهمیه  دلیل تردد روزانه مصرف بیشتري از 

طرح با شفافیت و بدون لغزش باشد ، به احتمال زیاد ، عموم افراد با این طرح موافقت خواهند کرد این مطلب برایم مفید است بلی 5 نفر این پست

بنزین قشم مناطق آزاد بنزین دولت سهمیه بندي  را پسندیده اند کلمات کلیدي : 
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