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1401/04/04 - 1401/03/28فهرست اخبار

3 راه حل سبز بحران انرژي؟ دنیاي اقتصاد

سوخت فسیلی 5 ذخیره سازي انرژي آبی در چین به جاي  07:45 فارس نیوز

بنزین با گازسوزکردن 200 هزار خودروي عمومی 6 صرفه جویی 350 میلیون لیتري مصرف  13:05 ایران اکونومیست

8 سایه سنگین بحران جهانی انرژي بر اروپا جوان

10 توسعه پنجره هاي رنگی با ساختار فیزیکی براي تولید برق خورشیدي 06:18 واحد مرکزي خبر

11 وقتی زور انرژي بر حقوق بشر می چربد دنیاي اقتصاد

13 آثار افزایش قیمت حامل    هاي انرژي دنیاي اقتصاد

مصرف انرژي را باید با اقتصاد تلفیق کرد 16 پیاده سازي درست  08:33 فصل تجارت

حامل هاي انرژي بهینه سازي و مدیریت مصرف  18 ضرورت  19:43 واحد مرکزي خبر

انرژي خورشیدي می گیرد ! 19 برج 75 متري چینی از فضا  05:15 مشرق

حامل هاي انرژي است 20 نماینده تبریز : /دولت ناچار به اصالح قیمت  ابتکار

شدت انرژي 22 لزوم پرداخت بودجه فرهنگسازي مصرف بهینه گاز ، آب و برق به نهاد آموزشی/چرا  روزنامه ایران

بهینه سازي مصرف سوخت
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دنیاي اقتصاد

1401/04/04
راه حل سبز بحران انرژي؟

دنیاي اقتصاد ، گروه اقتصاد بین الملل : شوك انرژي امسال جدي ترین شوك از زمان بحران هاي نفتی خاورمیانه در 1973 و 1979 به حساب می آید

این شوك هم مانند بحران هاي قبلی ، به معناي ایجاد مشکالت و نابسامانی ها درکوتاه مدت و تغییر صنعت انرژي در درازمدت است 

سوخت و برق ، بیشتر کشورها با کاهش رشد ، تورم ، افت به نظر می رسد وقوع مشکالت در حوزه انرژي قطعی است ، چرا که به دلیل قیمت باالي 

استانداردهاي زندگی و واکنش هاي سیاسی شدید مواجه خواهند بود . نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با پرداختن به بحران در حوزه انرژي ،

تاکید می کند که عواقب درازمدت این بحران ، نامشخص است 

سوخت هاي فسیلی شوند ، که شرایط ثبات اقلیمی را اگر دولت ها واکنش نامناسبی در این شرایط نشان دهند ، می توانند باعث بازگشت به سمت 

سخت تر خواهد کرد . آن ها باید مسیري پرریسک را دنبال کنند که امنیت تامین انرژي را با امنیت اقلیمی و آب وهوایی ترکیب می کند

اکونومیست در سرمقاله خود بررسی کرد راه حل سبز بحران انرژي؟ دنیاي اقتصاد ، گروه اقتصاد بین الملل : شوك انرژي امسال جدي ترین شوك

از زمان بحران هاي نفتی خاورمیانه در 1973 و 1979 به حساب می آید این شوك هم مانند بحران هاي قبلی ، به معناي ایجاد مشکالت و

نابسامانی ها درکوتاه مدت و تغییر صنعت انرژي در درازمدت است به نظر می رسد وقوع مشکالت در حوزه انرژي قطعی است ، چرا که به دلیل

سوخت و برق ، بیشتر کشورها با کاهش رشد ، تورم ، افت استانداردهاي زندگی و واکنش هاي سیاسی شدید مواجه خواهند بود قیمت باالي 

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با پرداختن به بحران در حوزه انرژي ، تاکید می کند که عواقب درازمدت این بحران ، نامشخص است

سوخت هاي فسیلی شوند ، که شرایط ثبات اقلیمی اگر دولت ها واکنش نامناسبی در این شرایط نشان دهند ، می توانند باعث بازگشت به سمت 

را سخت تر خواهد کرد آن ها باید مسیري پرریسک را دنبال کنند که امنیت تامین انرژي را با امنیت اقلیمی و آب وهوایی ترکیب می کند بحران

انرژي در قاره سبز این در حالی است که اروپا هم با بحران انرژي مواجه است موج گرما سبب شد تقاضاي گاز در اسپانیا به باالترین حد خود برسد ،

درحالی که در 14 ژوئن ، روسیه شروع به کاهش جریان گاز در امتداد خط لوله نورد استریم یک به اروپاي غربی کرد ، که این اتفاق باعث افزایش

بنزین 5دالر می پردازند ، که 50درصدي قیمت ها شد و نگرانی ها از سهمیه بندي را افزایش داد در آن سوي دنیا هم آمریکایی ها براي هر گالن 

به تورمی دامن می زند که براساس نظرسنجی ها بزرگ ترین نگرانی آن ها و بدترین دردسر جو بایدن و دولت آمریکاست از طرفی بازار برق

استرالیا هم با مشکل مواجه است گویا به هر طرف که نگاه می کنیم کمبود و ضعف وجود دارد بنابراین شوك هاي انرژي می توانند به فاجعه هاي

سوخت و برق باشد سیاسی تبدیل شوند شاید یک سوم از تورم 8درصدي که جهان ثروتمند با آن روبروست به دلیل افزایش هزینه هاي 

خانوارهایی که براي پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند خشمگین هستند که همین امر منجر به سیاست هایی با هدف نادیده گرفتن آن ها

بنزین را سوخت فسیلی ، با وجود آلوده بودن آن ، می شود بایدن ، که با وعده انقالب سبز به قدرت رسید ، قصد دارد مالیات بر  و افزایش تولید 

تعلیق و به زودي به عربستان سعودي سفر کند تا از این کشور بخواهد در این شرایط ، نفت بیشتري تولید کند بازگشت زغال سنگ به سبد انرژي؟

در آلمان ، نیروگاه هاي زغال سنگی باز هم شروع به فعالیت می کنند شرکت هاي معدنی دولتی چین و هند هم مقادیر بی سابقه اي از زغال سنگ

را کشف و استخراج می کنند این هرج ومرج قابل درك است ، اما به طور بالقوه می تواند فاجعه بار باشد ، زیرا می تواند حرکت به سمت انرژي پاك

سوخت هاي فسیلی مقاومت می را متوقف کند نیروگاه هاي جدید آلوده و میادین نفت و گاز با طول عمر 30 تا 40 سال در برابر حذف تدریجی 

کنند به همین دلیل است که دولت ها حتی در حین مبارزه با بحران هاي مختلف ، باید روي مقابله با مشکالت اساسی صنعت انرژي تمرکز کنند

سوخت فسیلی ، به ویژه گاز طبیعی است ، که طول عمر آن ها بین 15 تا 20 سال است تا یکی از اولویت ها یافتن راهی براي ارتقاي پروژه هاي 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2050 هماهنگ شوند از طرفی اروپا و آسیا باید خود را از وابستگی به گاز و زغال با هدف کاهش چشمگیر انتشار 

سنگ روسیه رها کنند ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دنیاي اقتصاد

1401/04/04

چرا که ظرفیت گاز طبیعی مایع (LNG) بسیار کمی دارند راه حل هاي پیشنهادي یک ترفند این است که طرح هایی را که براي کوتاه مدت

طراحی شده اند احیا کنیم یکی از گزینه ها این است که دولت ها و شبکه هاي انرژي قراردادهاي تضمین شده اي را در این دوره ارائه دهند که

بازدهی مناسبی را فراهم می کنند یکی دیگر از این موارد این است که از حمایت نهایی دولت براي پاك تر کردن این پروژه ها ، به عنوان مثال از

انرژي هاي تجدیدپذیر نیست ، که موفق ترین بخش تا به طریق جذب و ذخیره کربن ، استفاده کنیم این به معناي کند شدن حرکت به سمت 

امروز براي واکنش به بحران آب و هوا بوده است هر کیلووات ساعت اضافی که از انرژي خورشید به شبکه هاي برق اروپا وارد می شود ، یک

کیلووات ساعت بیشتر از یک خط لوله روسیه کم می شود از طرفی هم دولت ها باید دسترسی ، ظرفیت و قابلیت هاي ذخیره سازي شبکه هاي

انرژي هاي تجدیدپذیر را برطرف کنند همان طور که گزارش اکونومیست از فنالند ، جایی که نظرات قوي و خود را بهبود بخشند و موانع بر سر 

هماهنگ ضدهسته اي وجود دارد ، نشان می دهد ، دولت ها باید با نشان دادن اینکه مراقبت هاي بهتري در برابر حوادث و راه هاي جدید ذخیره

سوخت هاي زباله وجود دارد ، مورد حمایت قرار گیرند سیاست مداران باید به راي دهندگان بگویند که تمایل آنها براي تغییر انرژي و دوري از 

فسیلی و انرژي هسته اي توهم خطرناکی است آخرین ضرورت این است که صنعت را قابل پیش بینی کنیم با توجه به اینکه بازارهاي انرژي قرن

بیستم با جنگ ها ، کودتاها ، انقالب ها ، تقاضاهاي چین و فناوري جدید کنار آمدند ، ممکن است عجیب به نظر برسد اما تغییرات آب وهوا عدم

گازهاي گلخانه اي تا سال اطمینان مضاعف را ایجاد کرده است به گفته آژانس بین المللی انرژي ، براي رسیدن به سطح انتشار «صفر خالص» 

2050 ، سرمایه گذاري ساالنه باید دو برابر شود و به 5تریلیون دالر در سال برسد مشکل این جاست که بحران هاي اخیر و واکنش آشفته دولت ها

به آن ، سرمایه گذاران را براي سرمایه گذاري در این حوزه بسیار محتاط تر کرده است افزایش سرمایه گذاري به معناي اجتناب از ترفندهایی از

محیط زیست به عنوان حمایت از آن) ، طرح هاي حمایت گرایانه براي ایجاد زنجیره تامین سبز و ممنوعیت هاي جمله سبزشویی (آسیب زدن به 

بانک ها در مورد پروژه هاي گازي است همچنین به جاي آن مستلزم گسترش مداوم اقدامات تضمین شده در مورد اینکه کدام منابع انرژي براي

چه مدت قابل استفاده هستند خواهد بود این امر نیازمند افزایش انتشار اطالعات است ، به طوري که شرکت ها اثرات خارجی ایجادشده را درك

کنند همچنین افزایش قیمت کربن به طوري که شرکت ها متوجه هزینه آلودگی شوند و مقرراتی که حذف تدریجی فناوري هاي آالینده را الزامی

می کند ضروري است شوك بزرگ انرژي در سال 2022 یک فاجعه است اما می تواند به معناي فرصتی باشد که دولت ها با سیاستگذاري بهتر ،

سرمایه گذاري مورد نیاز براي حل تعارض بین تامین انرژي امن تر و بحران آب وهوایی را آغاز کنند این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این

پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي برق تورم دولت صنعت
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فارس نیوز

1401/04/04
07:45

سوخت فسیلی ذخیره سازي انرژي آبی در چین به جاي 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از آي اي ، چین قرار است به طور گسترده برنامه هاي خودش را براي ذخیره انرژي

آبی را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاري فارس به نقل از آي اي ، چین قرار است به طور گسترده برنامه هاي خودش را براي ذخیره

انرژي آبی را افزایش دهد این کار با کمک یک شرکت ساخت و ساز ملی در حال رونمایی است و طرح هاي ساخت 200 ایستگاه آبی تلمبه اي در

سوخت هاي فسیلی براي نیازهاي برقی تالش کند این این کشور تا سال 2025 عملیاتی می شود چین باید به شدت براي کاهش اتکاي خود به 

انرژي خورشیدي و بادي سرمایه گذاري کرده و در آینده نزدیک می خواهد این نیروگاه ها را تصاحب کند با این حال ، کشور روي نیروگاه هاي 

منابع انرژي تجدیدپذیر محدودیت هایی دارند و براي کشوري که بیشترین تقاضاي برق در جهان را دارد ، این محدودیت ها می تواند فلج کننده

باشد بنابراین ، چین به دنبال راه حل هاي ذخیره سازي انرژي است تا در مواقعی که باد نمی وزد ، یا خورشید به صفحه هاي خورشیدي نمی تابد ،

کمبود انرژي را برطرف کند بر اساس گزارش بلومبرگ ، این کشور همچنین در حال سرمایه گذاري هنگفتی در حوزه ذخیره سازي باتري ها است و

براي حدود 100 گیگاوات ظرفیت ذخیره سازي انرژي تا سال 2030 برنامه ریزي کرده است ذخیره انرژي آبی چیست؟ ذخیره سازي انرژي آبی ، که

به آن نیروگاه هاي ذخیره سازي پمپ شده نیز می گویند ، از انرژي منابع تجدیدپذیر براي پمپاژ آب به مخزن اهرمی در زمان هاي تقاضاي کم

انرژي و در دسترس بودن توان باال استفاده می کند زمانی که ظرفیت تولید انرژي تجدیدپذیر کاهش یافته و تقاضا افزایش می یابد ، آب ذخیره

شده آزاد می شود و براي تولید نیرو از توربین ها عبور می کند این مفهوم جدید نیست و در دهه 1890 در ایتالیا و سوئیس استفاده می شد و در دهه

1930 در ایاالت متحده و همچنین در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است تا سال 2019 ، ظرفیت ذخیره انرژي آبی جهان 158 گیگاوات

بود برنامه هاي چین براي ذخیره سازي انرژي آبی از سال گذشته ، چین به دنبال بهره برداري از ذخیره انرژي آبی بوده است بلومبرگ گزارش داد

که اداره ملی انرژي این کشور (NEA) پتانسیل ذخیره انرژي آبی را 680 گیگاوات تعیین کرده است این کشور در چهاردهمین برنامه پنج ساله خود

براي توسعه انرژي ، که سه ماه پیش منتشر شد ، اعالم کرد مقامات چینی برنامه ریزي کردند تا 62 گیگاوات ذخیره انرژي هیدروژن تا سال 2025

عملیاتی شود و تا آن زمان کار براي 60 گیگاوات دیگر نیز آغاز خواهد شد با ساخت بیش از 200 ایستگاه آبی پمپاژ شده ، شرکت ساخت و ساز نیرو

در نظر دارد تا سال 2025 ظرفیت ترکیبی 270 گیگاوات بسازد این تصمیم چهار برابر برنامه پنج ساله است و می تواند 23 درصد از تقاضا را برآورده

کند انتهاي پیام/
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ایران اکونومیست

1401/04/02
13:05

بنزین با گازسوزکردن 200 هزار خودروي عمومی صرفه جویی 350 میلیون لیتري مصرف 

 

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با یادآوري اینکه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد براي گازسوزکردن رایگان

خودروهاي عمومی ، تا کنون 200 هزار خودرو تبدیل شده اند ، گفت : از این محل ساالنه 350 میلیون لیتر در مصرف بنزنی صرفه جویی شده است .

 

«محمدحسن باقري» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست با بیان اینکه طرح تبدیل خودروهاي عمومی شامل تاکسی ها ، ون ها و وانت

بارها به سیستم دوگانه سوز بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد از اواخر سال 98 آغاز شد ، افزود : بر اساس این مصوبه قرار است یک میلیون و 206

هزار خودرو به سیستم دوگانه سوز تبدیل شوند . وي ادامه داد : براي انجام این کار زیرساخت هایی مورد نیاز آماده شد و از اواخر سال 98 کار را

آغاز کردیم که به دلیل کرونا و شرایط خاص ، این طرح به مدت 6 ماه متوقف بود باقري با اشاره به اینکه در آن زمان زیرساخت هاي نرم افزاري

الزم را آماده کردیم ، تاکید کرد : خودروها می توانند در سامانه www gcr niopdc ir براي ثبت نام تبدیل وضعیت مراجعه کنند وي گفت : بر

اساس مصوبه شوراي اقتصاد ، در حال حاضر از محل این اعتبارات مجاز به تبدیل خودروهاي عمومی بار و مسافر شامل وانت بارها ، تاکسی ها

ومسافربرهاي شخصی ساماندهی شده شامل مسافربرهاي اینترنتی مثل اسنپ و تپسی و آژانس هاي ساماندهی شده مورد تایید وزارت کشور هستیم

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با تاکید براینکه لیست مشموالن بر روي سامانه بارگذاري می شود ، افزود :

مالکان خودرو بر اساس لیست و مشخصات براي ثبت نام به سامانه مراجعه می کنند وي تعداد خودروهاي تبدیلی در این طرح تا به امروز را 200

هزار خودرو اعالم کرد و افزود : از این تعداد 46 هزار خودرو مسافربرهاي شخصی بودند و حدود 16 هزار خودرو نیز در نوبت تبدیل قراردارند که با

انتخاب کارگاه و زمان تبدیل ، خودروي آنها گازسوز خواهد شد 

باقري با اشاره به اینکه در ابتداي اجراي طرح تبدیل رایگان خودروهاي عمومی ، استقبال بیشتري انجام شد ، گفت : در آن زمان به علت اختالف

بنزین به قیمت هاي جهانی ، استقبال براي استفاده از سی ان بنزین و سی ان جی وجود داشت و با توجه به نزدیک بودن قیمت  قیمتی که بین 

بنزین و سی ان جی وجود دارد ، ادامه داد : اکنون با توجه به افزایش قیمت هاي جی بیشتر بود . وي با تاکید بر اینکه همچنان فاصله قیمتی بین 

جهانی و همچنین تورم موجود ، این فاصله قیمتی جذابیت خود را از دست داده و از همین رو مراجعه براي تبدیل خودروها کمتر شده است 

بنزین آزاد است و هر متر مکعب بنزین یارانه اي و یک ششم قیمت  باقري افزود : در حال حاضر همچنان قیمت سی ان جی یک سوم قیمت 

بنزین آزاد بنزین یارانه اي یک هزار و 500 تومان و  سی ان جی 453 تومان در جایگاه ها عرضه می شود و این در شرایطی است که هر لیتر 

سوخت مایع عالوه بر کمک به اقتصاد کشور و خانوار ، در حفظ نیز 3 هزار تومان است . وي با تاکید بر اینکه استفاده از سی ان جی به جاي 

آلودگی هوا نقش مهمی را بازي می کند مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش محیط زیست نیز موثر است ، گفت : سی ان جی در کاهش 

فرآورده هاي نفتی ایران ادامه داد : اکنون مالکان خودروهاي شخصی نیز براي تبدیل خودروهاي خود به گازسوز ابراز تمایل کرده اند و اگر مصوبه

شوراي اقتصاد اصالح شود می توانیم این طرح را به خودروهاي شخصی نیز تسري دهیم به گفته باقري با تبدیل 200 هزار خودروي عمومی ،
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ایران اکونومیست

1401/04/02
13:05

بنزین کشور صرفه جویی شده و این میزان مصرف با سی ان جی جایگزین شده است وي گفت : با ساالنه حدود 350 میلیون لیتر در مصرف 

سوخت کشور ، می توان در شرایط مازاد تولید ، صادرات را افزایش دهیم و همچنین از بنزین در سبد  جایگزین کردن سی ان جی به جاي 

بنزین نیز جلوگیري کنیم واردات 
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جوان

1401/04/01
سایه سنگین بحران جهانی انرژي بر اروپا

نیویورك تایمز می نویسد بحران انرژي به جایگاهی بی سابقه رسیده و اگر با همین شیب تند ادامه پیدا کند دنیا را وارد مرحله اي جدید خواهد کرد

 

سرویس بین الملل جوان آنالین : آمریکا در ابتداي جنگ اوکراین تصور می کرد با ادامه این جنگ می تواند همانند درگیري هاي نظامی دیگر در

نقاط مختلف جهان گام هایی در جهت منافع خود بردارد ، اما حاال با گذشت نزدیک به 5 ماه از این درگیري ها به گفته نیویورك تایمز جهان با

سوخت و مواد ضروري رو به رو کند . بحرانی بی سابقه مواجه شده است که در صورت ادامه می تواند همگان را با مشکلی جدي در زمینه تامین 

اروپا می خواهد واردات نفت از روسیه را به صفر برسانددر هفته هاي اخیر رهبران اتحادیه اروپا مصمم شده اند تا پایان سال جاري میالدي واردات

نفت از روسیه را تا 90 درصد کاهش دهند اقدامی که به نوشته نیویورك تایمز نه تنها به نفع غربی ها نیست که حتی در برهه اي می تواند آن ها را

سوخت که حتی در زمینه تامین مایحتاج ضروري مردمشان مواجه کند این روزنامه آمریکایی در بخشی با مشکالت جدي نه تنها در زمینه تامین 

از گزارش خود می نویسد : ادامه تحریم هاي غرب علیه روسیه شاید در کوتاه مدت به ضرر مسکو تمام شود ، ولی در بلندمدت روسیه می تواند

روشی جایگزین براي آن پیدا کند و این خسارت را از راه هاي دیگري جبران کند اما اگر از منظر آمریکایی ها و اروپایی ها به این موضوع نگاه کنیم

پیدا کردن شریکی که بتوان براي زمانی طوالنی روي خرید نفت از آن حساب کرد شاید در شرایط فعلی جهان کار راحتی نباشد گرایش غربی ها به

کشور هاي نفت خیز از جمله عربستان و برخی کشور هاي آفریقایی شاید یکی از دالیلی باشد که آن ها به دنبال جایگزین کردن نفت روسیه در

کمترین زمان هستند تورم اقتصادي در جوامع غربی با ادامه درگیري هاي نظامی در اوکراین تشدید شدپیش از آغاز جنگ در اوکراین نیز آمریکا و

برخی کشور هاي اروپایی به شدت درگیر بحران هاي اقتصادي و افزایش تورم در جوامع خود بودند مشکلی که دولت ها تالش می کردند با وضع

قوانین موقت از شیب تند آن بکاهند ، اما نه تنها در آن موفق نبودند که حتی شروع درگیري ها در اوکراین و افزایش تنش هاي سیاسی و اقتصادي

با دو شریک بزرگ غربی ها یعنی روسیه و چین آن ها را وارد مرحله جدیدي از مراودات جهان کرده است شاید در ابتداي جنگ اوکراین و تشدید

تحریم ها علیه روسیه این طور به نظر می رسید که این درگیري نظامی تاثیر چندانی بر کشور هاي ثروتمند جهان ندارد ، ولی با گذشت چند ماه

بنزین ها در کمتر از ده سوخت با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است شاید پمپ  گزاره هاي این معادله تغییر کرد حاال در انگلیس قیمت 

روز قیمت هاي خود را بازنگري و قیمت جدید را با روندي صعودي بر روي تابلو ها اعالم کنند کاهش ذخایر نفت در جهان موجب تشدید بحران

سوخت شده استکاهش ذخایر استراتژك نفتی در کشور هاي غربی هم یکی از دالیل ایجاد و تشدید این بحران است بسیاري از تحلیلگران غربی

معتقدند غرب روي ذخایر نفتی خود در شرایط بحرانی حساب ویژه اي باز کرده بود ، ولی با قرار گرفتن در شرایطی واقعی متوجه شد این ذخایر

چندان نمی تواند در موقعیت هاي بحرانی راه حل مناسبی براي دوام آوردن باشند در حال حاضر با طوالنی شدن روند جنگ در جهان و شاید تمایل

آمریکا براي افزایش تنش هاي خود با رقیبان اقتصادي قدرتمند همچون چین این مشکل می تواند به گره اي کور در روابط کشور ها و اقتصاد هاي

داخلی آن ها منجر شود ادامه روند جنگ و درگیري هاي سیاسی با کشور هاي قدرتمند در جهان مانند روسیه و چین شاید در بلندمدت براي غربی

ها اصال خوب نباشد آمریکا و اروپا هنوز هم نمی خواهند بپذیرند که چندین سال بحران هاي جهانی از جمله گسترش بیماري هاي اپیدمی همانند

کرونا ،
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جنگ و کاهش تولید نفت در جهان از عوامل ایجاد تورم هاي بی سابقه در جوامع آنهاست بسیاري از کارشناسان اقتصادي غربی می پندارند تمامی

سوخت مورد نیاز همگی ناشی از نابلدي اقتصادي سران آنهاست در صورتی که این اتفاق یکی از مشکالت در داخل کشور هاي غربی براي تامین 

پیامد هاي سیاست هاي اشتباه آمریکا و اروپا در عرصه هاي بین المللی و ژئوپلیتیکی است اعمال تحریم هاي مختلف علیه روسیه و چین موجب

شده تا تولید نفت در جهان با مشکالت جدي مواجه شود صنعت نفت در بخش تولید با کمبود هایی در زمینه تجهیزات و ملزومات الزم مواجه است

کرونا هم در سال هاي گذشته باعث شده تا تولید نفت به طرز بی سابقه اي کاهشی شود محدودیت هاي اعمال شده براي کنترل این بیماري همه

گیر در جهان کشور ها را به سوي کاهش تولید نفت کشانده است حاال در زمانی که به گفته نیویورك تایمز جهان تصور می کرد در حال کنترل

بیماري کرونا و خالصی از تبعات اقتصادي آن است ، جنگ اوکراین بالیی شد که در ماه هاي اخیر بسیار بیشتر از این بیماري مشکالت جدي

برایش ایجاد کرد مجمع جهانی اقتصاد هم اخیرًا در گزارشی جدید عنوان کرده جنگ اوکراین ، همه گیري کرونا و عجله دولت ها براي بهبود سریع

روند اقتصادي از عواملی است که جامعه جهانی را با بحران انرژي بی سابقه اي از سال 1970 تا به امروز مواجه کرده است اقدامی که براي

سوخت بازگرداندن تعادل به بازار هاي جهانی باید زیرساخت هاي سیاسی و استراتژیک در زمینه انرژي را بازنگري کرد و چاره اي براي تامین 

مورد نیاز جهانی اندیشید 

این مجمع جهانی معتقد است فشار آمریکا به دولت ها و کشور هاي بزرگ تامین کننده نفت و گاز موجب شده تا بحران انرژي بیش از پیش تشدید

شود چراکه افزایش کوتاه مدت تولید نفت و یا استفاده از منابع استراتژیک نه تنها نمی تواند راه حلی منطقی براي بحرانی جدي باشد که حتی می

حامل هاي انرژي مواجه کند . تواند دولت ها را در بلندمدت با ناتوانی براي جبران خسارت هاي ناشی از کمبود 
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توسعه پنجره هاي رنگی با ساختار فیزیکی براي تولید برق خورشیدي

 

به گزارش خبرگزاري صدا وسیما؛ به نقل از پایگاه خبري فناوري نانو ایران ، شرکت تولیدکننده نقاط کوانتومی در حال استفاده از ساختار هاي سه بعدي و

نانومقیاس در ادوات برداشت نور خورشید براي ساخت پنجره هاي خورشیدي ، توسعه پوشش هاي پالستیکی براي تسریع رشد گیاهان گلخانه اي است.

به گزارش خبرگزاري صدا وسیما؛ به نقل از پایگاه خبري فناوري نانو ایران ، شرکت تولیدکننده نقاط کوانتومی در حال استفاده از ساختار هاي سه

بعدي و نانومقیاس در ادوات برداشت نور خورشید براي ساخت پنجره هاي خورشیدي ، توسعه پوشش هاي پالستیکی براي تسریع رشد گیاهان

گلخانه اي است همچنین نوع جدیدي از جوهر امنیتی براي محافظت از اسناد رسمی در برابر جعل است شرکت یوبی کیودي یکی از تولیدکنندگان

نقاط کوانتومی که در سال 2014 راه اندازي شده است ، با فروش تجاري پوشش فیلم گلخانه اي مبتنی بر نقاط کوانتومی در آمریکا و اروپا و پروژه

هاي آزمایشی نسل جدید پنجره حاوي نقاط کوانتومی ، فناوري خود را در برنامه هاي کاربردي واقعی به کار می گیرد این شرکت ، به لطف

همکاري هاي جدید با دو شریک صنعتی بزرگ ، آماده است تا تولید نقاط کوانتومی خود را براي ورود عمده به بازار هاي تجاري طی دو سال آینده

افزایش دهد در ماه مارس ، شرکت یوبی کیودي با شرکت هلین ، سازنده پنل خورشیدي کانادایی ، که دو کارخانه در آمریکا را اداره می کند ، وارد

همکاري مشترك شد تا فیلم نقطه کوانتومی خود را در پانل هاي خورشیدي هلین براي استفاده در گلخانه ها ، ترکیب کند در اواخر آوریل ، شرکت

یوبی کیودي شراکت جدیدي با SWM International آغاز کرد که یک رهبر جهانی در صنعت فیلم هاي پلیمري مورد استفاده در پنجره ها

است با این همکاري مشترك ، قرار است نقاط کوانتومی شرکت یوبی کیودي در ورق هاي پالستیکی SWM به عنوان محصولی براي

انرژي خورشیدي به کار گرفته شود هانتر مک دانیل ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت یوبی کیودي ، می گوید که هلین تولیدکنندگان براي ایجاد 

یکی از تولیدکنندگان پنل هاي خورشیدي با رشد سریع در آمریکاي شمالی است و SWM نیز یک شرکت سهامی عام با فعالیت در سراسر جهان

است مک دانیل گفت : «این مشارکت ها سطح جدیدي از اعتبارسنجی را براي شرکت یوبی کیودي فراهم می کنند این همکاري ها نشان می دهد

که فناوري نقاط کوانتومی ما کار می کند و فرصت هاي واقعی بازار براي آن وجود دارد » استفاده تجاري از نقاط کوانتومی چیز جدیدي نیست این

ساختار هاي نانومقیاس نور را به روش هاي منحصربه فردي دستکاري می کنند ، آن را جذب کرده و با رنگ هاي خاص به بیرون ساطع می کنند

نقاط کوانتومی امروزه در بسیاري از محصوالت از ترانزیستور ها و ضد آفتاب ها گرفته تا تلویزیون هاي LCD ، تبلت ها ، گوشی هاي هوشمند ،

لیزر ها و حتی کاربرد هاي پزشکی استفاده می شوند اما به طور سنتی ، ساخت آن ها بسیار گران بوده و معموًال از مواد سمی تشکیل شده اند

محصول شرکت یوبی کیودي از طریق یک فرآیند جایگزین و ارزان ساخته شده است که از عناصر کم هزینه و غیر سمی استفاده می کند از زمان

راه اندازي ، شرکت یوبی کیودي توسعه پنجره هاي رنگی با نقطه کوانتومی را براي تولید برق خورشیدي ، به طور بالقوه تبدیل ساختمان ها به سازه

انرژي هاي خود تغذیه شونده ، در اولویت قرار داده است شرکت یوبی کیودي قصد دارد نقاط کوانتومی را مستقیم در پنجره ها قرار دهد تا 

خورشیدي را جذب کند و سپس فوتون ها را به سلول هاي خورشیدي متصل به قاب هاي پنجره هدایت کند و فرآیند را ساده تر و مقرون به صرفه

تر کند
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دنیاي اقتصاد

1401/03/30
وقتی زور انرژي بر حقوق بشر می چربد

 

دنیاي اقتصاد : زمانی که اورسوال فون درالین ، رئیس کمیسیون اروپا توافق نامه اي را براي انتقال گاز از اسرائیل از طریق مصر به اتحادیه اروپا امضا

کرد ، به وضوح می خواست که این یک دستاورد بزرگ تلقی شود .  

در این مراسم که روز چهارشنبه در هتلی پنج ستاره در قاهره برگزار شد ، فون درالین از این قرارداد به عنوان یک «گام تاریخی» در جهت دور شدن از

انرژي روسیه دانست و از آن به عنوان «گذار سبز» یاد کرد .  

به گزارش الجزیره ، او در کنفرانس خبري مشترك با عبدالفتاح السیسی ، رئیس جمهوري مصر گفت : «ما بر تعهد و عزم مشترك خود براي تسریع

انتقال عادالنه انرژي و ایجاد یک اقتصاد کارآمد که از نظر منابع ، عادالنه و کمتر آلوده باشد ، تاکید می کنیم .  

سوخت هاي » یادداشت تفاهم درباره انتقال گاز طبیعی از طریق مصر ، جایی که گاز قبل از ارسال به اروپا مایع می شود ، به وابستگی اتحادیه اروپا به 

فسیلی روسیه پایان می دهد؛ زیرا اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین به دنبال قطع کردن وابستگی خود به روسیه است . با این حال ، سازمان هایی که

سیاست انرژي اتحادیه اروپا و گذار به سمت انرژي سبز را رصد می کنند ، سخنان او را با شک و تردید نگاه کرده اند آنها ادعا می کنند که این توافق

کمکی به ترویج انتقال انرژي سالم از نظر زیست محیطی و اجتماعی نخواهد کرد

اسرائیل از طریق مصر به اروپا گاز صادر می کند وقتی زور انرژي بر حقوق بشر می چربد دنیاي اقتصاد : زمانی که اورسوال فون درالین ، رئیس

کمیسیون اروپا توافق نامه اي را براي انتقال گاز از اسرائیل از طریق مصر به اتحادیه اروپا امضا کرد ، به وضوح می خواست که این یک دستاورد

بزرگ تلقی شود در این مراسم که روز چهارشنبه در هتلی پنج ستاره در قاهره برگزار شد ، فون درالین از این قرارداد به عنوان یک «گام تاریخی»

در جهت دور شدن از انرژي روسیه دانست و از آن به عنوان «گذار سبز» یاد کرد به گزارش الجزیره ، او در کنفرانس خبري مشترك با عبدالفتاح

السیسی ، رئیس جمهوري مصر گفت : «ما بر تعهد و عزم مشترك خود براي تسریع انتقال عادالنه انرژي و ایجاد یک اقتصاد کارآمد که از نظر

منابع ، عادالنه و کمتر آلوده باشد ، تاکید می کنیم » یادداشت تفاهم درباره انتقال گاز طبیعی از طریق مصر ، جایی که گاز قبل از ارسال به اروپا

سوخت هاي فسیلی روسیه پایان می دهد؛ زیرا اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین به دنبال قطع مایع می شود ، به وابستگی اتحادیه اروپا به 

کردن وابستگی خود به روسیه است با این حال ، سازمان هایی که سیاست انرژي اتحادیه اروپا و گذار به سمت انرژي سبز را رصد می کنند ،

سخنان او را با شک و تردید نگاه کرده اند آنها ادعا می کنند که این توافق کمکی به ترویج انتقال انرژي سالم از نظر زیست محیطی و اجتماعی

نخواهد کرد بروکسل پس از واردات تقریبا 40درصد گاز خود از مسکو در سال گذشته ، به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژي خود است شرکت

هاي روسی عرضه چندین کشور «غیر دوست» را که از پذیرش طرح پرداخت روبل در ازاي گاز مسکو امتناع کردند ، قطع کرده اند و کشورهاي

اتحادیه اروپا را به تالش براي یافتن جایگزین ها واداشته است فون درالین روز سه شنبه در سفري به اسرائیل گفت که تالش روسیه براي باج

گیري از ما از طریق انرژي ، اتحادیه اروپا را به سمت «تامین کنندگان دیگر» سوق داده است او خطاب به نفتالی بنت ، نخست وزیر اسرائیل گفت :

«من بسیار سپاسگزارم که مایلید تحویل گاز به اتحادیه اروپا از طریق مصر را افزایش دهید » با این حال ، همه با روند فکري اتحادیه اروپا درباره

توافق همراه نیستند پاسکو سابیدو ، محقق و فعال در رصدخانه حقوق بشر اروپا به الجزیره گفت : «اتحادیه اروپا در حال تامین انرژي از دو رژیم

سرکوبگر دیگر است آنها به گاز بیشتر از حقوق بشر اولویت داده اند » قاهره و تل آویو متهم به نقض شدید حقوق بشر و جنایات جنگی هستند

السیسی ، رئیس جمهوري مصر انتقاد کشورهاي غربی را به دلیل پیگرد قانونی فعاالن ، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی بر اساس قوانین «ضد

تروریسم» برانگیخته است همچنین ارتش اسرائیل براي چندین دهه به نقض حقوق بشر متهم شده است ، از جمله حمالت نظامی به نوار محاصره

شده غزه ، ادامه اشغال غیرقانونی قدس شرقی و کرانه باختري ، و قتل اخیر روزنامه نگار الجزیره ، شیرین ابوعاقله به گفته سابیدو ، اجازه صادرات

گاز به هر دو رژیم ، اهرم سیاسی و فضاي بیشتري را براي «سفیدنمایی نقض حقوق بشر» می دهد سابیدو گفت : «پول ناشی از گاز صرف افزایش

نظامی سازي و افزایش شهرك سازي می شود درحالی که اتحادیه اروپا ممکن است مدعی دور شدن از روسیه باشد ، اما این کار را به ضرر
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وزیر انرژي اسرائیل در توییتی نوشت که تل آویو با «شروع چهارمین اکتشاف گاز طبیعی» در تالش براي کمک به اروپا است فشارها براي اکتشاف

گاز می تواند اختالفات بین اسرائیل و لبنان را بر سر منطقه دریایی مورد مناقشه حدود 850کیلومتر مربع (328مایل مربع) بیشتر کند اسرائیل یک

سکوي گازي در میدان «کاریش» راه اندازي کرده است که تل آویو می گوید بخشی از منطقه اقتصادي انحصاري به رسمیت شناخته شده توسط

سازمان ملل است؛ درحالی که بیروت می گوید آن در منطقه مورد مناقشه قرار دارد مسیر سبز در قاهره فون درالین گفت که این یادداشت تفاهم از

پتانسیل کامل استانداردهاي اتحادیه اروپا برخوردار بوده که مبتنی بر انتقال انرژي پاك و مبارزه با تغییرات آب و هوایی است او به خبرنگاران گفت :

«این همکاري تمرکز ویژه اي بر منابع انرژي تجدیدپذیر ، هیدروژن و بهره وري انرژي خواهد داشت » این توافق نامه می گوید که گاز طبیعی تا

سال2030 نقش محوري در بازار انرژي اتحادیه اروپا خواهد داشت پس از آن ، انتظار می رود که استفاده از گاز طبیعی مطابق با تعهد این اتحادیه

براي تبدیل شدن به یک اقتصاد بدون آالیندگی ، تا سال2050 کاهش یابد سازمان هایی از جمله «دوستان زمین» و «اقدام براي آب و غذاي

اروپا» هشدار داده اند که اجازه ندهید نگرانی هاي کوتاه مدت تامین انرژي اروپا ، معامالت و اصول بلندمدت این قاره را فدا کند فریدا کینینگر ،

مدیر امور اتحادیه اروپا در «اقدام براي آب و غذاي اروپا» به الجزیره گفت : «ما به شدت نگران هرگونه طرح گازي هستیم که اتحادیه اروپا را به

سوخت هاي فسیلی در سال هاي آینده منجر می شود این همان کاري است که این توافق در واقع انجام می دهد » در این وابستگی بیشتر به 

یادداشت از خط لوله «Eastmed» یک پروژه پیچیده با هزینه تخمینی 2/ 5میلیارد یورو ( 4/ 5میلیارد دالر) به همراه هزینه هاي نگهداري ساالنه

و به عنوان یکی از گزینه هاي انتقال گاز به اروپا نام برده شده است اما ایاالت متحده در اوایل سال جاري حمایت خود را از خط لوله 1900

کیلومتري برنامه ریزي شده ابراز کرد؛ اما با بیان اینکه ساخت این پروژه بسیار طوالنی و پرهزینه تر از آن است که قابل اجرا باشد ، لغو کرد بر

اساس گزارش ها ، ادعاي فون درالین مبنی بر اینکه این خط لوله «امیدوارم روزي یک خط لوله آماده هیدروژن باشد» در تضاد با نظر کارشناسی

است که تبدیل پایانه واردات «ال ان جی» به پایانه دریافت هیدروژن را کاري تقریبا غیرممکن می داند تجزیه و تحلیل بیش از 200 سند به دست

آمده از طریق قوانین آزادي اطالعات توسط این سازمان به یک کمپین البی هماهنگ توسط صنعت گاز براي متقاعد کردن اتحادیه اروپا به پذیرش

سوخت پاك» در آینده اشاره کرد سازمان «اقدام براي آب و غذاي اروپا» دریافت که انجام این کار نیاز به حمایت سیاسی ، هیدروژن به عنوان «

مالی و نظارتی براي اقتصاد مبتنی بر هیدروژن دارد با این حال سازمان «اقدام براي آب و غذاي اروپا» می گوید که این یادداشت تفاهم را نشانه

دیگري می بیند که اتحادیه اروپا صنعت گاز را در جایگاه اصلی قرار داده است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند

کلمات کلیدي : اتحادیه اروپا انرژي حقوق بشر گاز مصر
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دنیاي اقتصاد

1401/03/30
آثار افزایش قیمت حامل    هاي انرژي

 

دکتر علی محمدي  پور تورم به معناي افزایش بی رویه قیمت کاالها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه ریزي است که باعث کاهش قدرت خرید

مردم و برهم خوردن تعادل میان تقاضاي محصوالت با نقدینگی موجود براي خرید می شود . در حقیقت ، به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازه

زمانی مشخص در اقتصاد تورم گفته می شود 

مطالب ارائه شده خالصه اي از مطالعه تخصصی صورت پذیرفته است که با استفاده از تکنیک مدل سازي تعادل عمومی پویاي تصادفی نئوکینزي ، آثار

حامل هاي انرژي را در اقتصاد ایران مورد واکاوي قرار می دهد .   تورمی شوك هاي قیمتی انواع 

ابتدا با لحاظ کردن عملکرد بخش هاي مهمی مانند انواع بنگاه هاي تولیدکننده کاالهاي نهایی ، واسطه اي و وارداتی ، خانوار ، بخش صادرات ، دولت و

حامل هاي انرژي بر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تورم با بانک مرکزي ، مدل اقتصادي کشور طراحی و سپس آثار تکانه هاي قیمتی هریک از 

استفاده از نرم افزار Dynare شبیه سازي می شود .

آثار افزایش قیمت حامل    هاي انرژي دکتر علی محمدي  پور تورم به معناي افزایش بی رویه قیمت کاالها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه

ریزي است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و برهم خوردن تعادل میان تقاضاي محصوالت با نقدینگی موجود براي خرید می شود در حقیقت ،

به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی مشخص در اقتصاد تورم گفته می شود مطالب ارائه شده خالصه اي از مطالعه تخصصی صورت

حامل هاي انرژي پذیرفته است که با استفاده از تکنیک مدل سازي تعادل عمومی پویاي تصادفی نئوکینزي ، آثار تورمی شوك هاي قیمتی انواع 

را در اقتصاد ایران مورد واکاوي قرار می دهد 

ابتدا با لحاظ کردن عملکرد بخش هاي مهمی مانند انواع بنگاه هاي تولیدکننده کاالهاي نهایی ، واسطه اي و وارداتی ، خانوار ، بخش صادرات ،

حامل هاي انرژي بر متغیرهاي کالن اقتصادي دولت و بانک مرکزي ، مدل اقتصادي کشور طراحی و سپس آثار تکانه هاي قیمتی هریک از 

مانند تورم با استفاده از نرم افزار Dynare شبیه سازي می شود .  

بنزین مورد استفاده در ایران ، در پاالیشگاه هاي کشور تولید می شود و به دلیل بنزین بیش از 85 درصد  آثار تورمی افزایش 50درصدي قیمت 

سوخت عمومی ، بین سایر مشتقات نفتی از جایگاه استراتژیک و بسیار حساسی برخوردار است . اما به رغم کاهش کاربري گسترده به عنوان 

بنزین حتی در صنایع پتروشیمی) ، این محصول تنها مشتق چشمگیر میزان واردات این محصول در چند سال اخیر (به خصوص به دلیل تولید 

بنزین در ایران ، به صورت آنی سطح عمومی قیمت ها را به نفتی است که تقریبا همواره واردات آن ادامه داشته است افزایش 50درصدي قیمت 

بنزین در سال دوم ، تورم اندکی بیش از 3 درصد افزایش می یابد ، سپس آثار تورمی میزان 5/ 2 درصد افزایش می دهد در نتیجه افزایش قیمت 

بنزین این افزایش قیمت ، به تدریج کاهش می یابد و در سال پنجم ، تقریبا بی اثر می شود واکنش تورم (pi_c) بعد از بروز تکانه افزایش قیمت 

بنزین در دوره دورم عمل خواهد کرد  در اولین دوره ، مثبت بوده و اثرات غیرمستقیم یا انتشار افزایش قیمت 

بنزین (Pi_enB) ، شاخص قیمت تولید داخلی (Pi_d) و ذخایر خارجی در دوره دوم ، شاخص قیمت انرژي (gama_end) ، شاخص قیمت 

بانک مرکزي (fr ) تورم را به سمت باال و مثبت سوق می دهند و پایه پولی (mb ) با کشیدن متغیر تورم به سمت پایین به اندازه بسیار کم ، سعی

سوخت موتورهاي در خنثی کردن اثر سایر متغیرها می کند . آثار تورمی افزایش 50درصدي قیمت گازوئیل گازوئیل به طور عمده ، به عنوان 

دیزلی و تاسیسات حرارتی استفاده می شود و در ساختار اقتصادي و صنعتی ایران ، اهمیت خاصی دارد افزایش قیمتی گازوئیل بنا به افزایش

گسترده در صنایع کشور ، اثر مستقیم و آنی بر سطح عمومی قیمت ها دارد و آن را به میزان 42/ 3 درصد افزایش می دهد این میزان طی سه سال

تشدید شده و حتی به 79/ 6 درصد رسیده ، سپس روند کاهشی را طی کرده است و بعد از 30سال به 5 درصد خواهد رسید (یعنی حتی با گذشت

30سال نیز آثار تورمی افزایش قیمت آن در اقتصاد از بین نمی رود) 

آثار تورمی افزایش 50درصدي قیمت برق انرژي الکتریکی داراي کاربردهاي بسیار گسترده در تمام صنایع کوچک و بزرگ ، مصارف عمومی ،

13روشنایی معابر ، کشاورزي و خانگی است؛ در نتیجه ، افزایش قیمت 50درصدي انرژي الکتریکی ،
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سطح عمومی قیمت ها را به صورت آنی به میزان 2 درصد افزایش می دهد ، سپس آثار تورمی این افزایش قیمت روند کاهشی به خود می گیرد و

بعد از پنج سال از اقتصاد محو می شود . آثار تورمی افزایش 50درصدي قیمت گاز طبیعی گاز طبیعی در مقیاس بسیار وسیع ، در حوزه هاي صنعتی

و خانگی به کار می رود سیاستگذاري دولت طی چند دهه اخیر مصارف این ماده را به شدت گسترده تر کرده ، به طوري که گاز طبیعی هم اکنون

خوراك اصلی نیروگاه ها و حتی صنایع پتروشیمی است با افزایش 50درصدي قیمت گاز طبیعی ، سطح عمومی قیمت ها به صورت آنی به میزان 6

درصد افزایش یافته ، این میزان طی سه سال تشدید شده و به 5/ 11 درصد رسیده ، سپس روند کامال نزولی به خود می گیرد؛ اما حتی پس از

30سال نیز آثار این افزایش قیمت از بین نمی رود و به 5 درصد خواهد رسید 

نی براي کوره حمام ها ، تنور نانوایی سوخت حامل هاي انرژي نفت کوره به عنوان ارزان ترین ماده  آثار تورمی افزایش 50درصدي قیمت سایر 

ها و موتورهاي دیزل و برخی نیروگاه ها مطرح بوده و داراي مصارف صنعتی گسترده اي است؛ بنابراین افزایش 50درصدي قیمت آن ، سطح

عمومی قیمت ها را به میزان 63/ 2 درصد افزایش می دهد . این افزایش طی دوسال تشدید شده و به 3 درصد نیز افزایش خواهد یافت ، سپس

روند کاهشی به خود می گیرد و بعد از هفت سال بی اثر خواهد شد در گذشته دور ، نفت سفید جایگاه استراتژیکی در اقتصاد ایران داشت و از

سوخت ، تجهیزات گرمایشی کاربردهاي بسیار متنوعی برخوردار بود که از آن جمله می توان به استفاده گسترده این محصول در ایجاد روشنایی ، 

، پخت وپز و اشاره کرد 

بنزین قرار داشت؛ اما به تدریج با گسترش خطوط لوله کشی گاز حامل هاي انرژي وارداتی در کنار  نفت سفید تا سال 1376 همواره در لیست 

طبیعی ، به خصوص در مناطق محروم ، این محصول مصارف خود را تقریبا به طور کامل از دست داد و از سال 1378 به تدریج جزو مشتقات نفتی

صادراتی ایران شد . با برنامه ریزي چند دهه قبل دولت ، گاز طبیعی توانست عمده مصارف نفت سفید و گاز مایع را به خود اختصاص دهد و کاربري

آنها به شدت کاهش یافت افزایش 50درصدي قیمت نفت سفید ، سطح عمومی قیمت ها را طی دوسال اول ، به میزان 34/ 0 درصد افزایش می

دهد ، سپس این میزان به تدریج کاهش می یابد و بعد از هفت سال محو می شود 

بنزین (و حتی گازوئیل) در قالب با وجود تالش اولیه دولت در خصوص گسترش مصارف گاز مایع و معرفی آن به عنوان جایگزین اول براي 

افزایش تولید خودروها و وسایل نقلیه دوگانه سوز ، تغییر چندانی در مصرف و جایگاه این حامل انرژي در سبد مصرفی خانوار و بنگاه هاي تولیدي

ایجاد نشده است . بنابراین برنامه ریزي عملیاتی و قوي تري براي گسترش مصارف گاز مایع همچنان توصیه می شود در نتیجه افزایش قیمت گاز

مایع به میزان 50درصد ، سطح عمومی قیمت ها به صورت آنی به میزان 13/ 0 درصد افزایش می یابد ، سپس این میزان با طی روند کاهشی ، بعد

حامل از 6سال بی اثر می شود نتایج مطالعه حاضر در مجموع بیان می دارد که به رغم فراوانی منابع انرژي در ایران ، وقوع شوك هاي قیمتی در 

هاي انرژي باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می دهد همچنین فرآیند اصالح قیمت

انرژي مستلزم وقوع اثر برون رانی است و موفقیت این سیاست به قابلیت بازتوزیعی متناسب دولت و لزوم برخورداري از برنامه هدفمند (مطابق

حامل هاي انرژي جزو گروه محصوالت کامودیتی (Commodity Market) یا همان کاالي اولیه تجربیات موفق سایر کشورها) بستگی دارد 

هستند و نقش تعیین کننده اي در اقتصاد ایران و حتی بازار بورس بر عهده دارند نوسانات و تحوالت عمده این گروه از محصوالت ، به عنوان

محصوالت پیشرو ، در شکل گیري انتظارات تورمی و حتی تعیین رنگ بورس نقش کلیدي ایفا می کند نگاهی اجمالی به تاثیر افزایش 50درصدي

حامل قیمت هریک از آنها به تنهایی ، موید آثار شدیدا تورمی و ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت 

هاي انرژي باید با برنامه ریزي اولیه و جامع ، حساب شده و سنجیده ،
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به صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاست هاي حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و هیچ گونه حرکت شتاب زده و

بی برنامه اي توصیه نمی شود این مطلب برایم مفید است بلی 3 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : اقتصاد اقتصاد ایران انرژي دولت

حامل هاي انرژي قیمت 
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مصرف انرژي را باید با اقتصاد تلفیق کرد پیاده سازي درست 

 

فصل تجارت فدایی در رادیو گفت و گو اظهار کرد : وقتی فرهنگی در جامعه پیدا می شود اگر همراه با اقتصاد باشد سریعتر عملی می شود؛ پس پیاده

مصرف انرژي را باید با اقتصاد تلفیق کرد. سازي درست 

فصل تجارت فدایی در رادیو گفت و گو اظهار کرد : وقتی فرهنگی در جامعه پیدا می شود اگر همراه با اقتصاد باشد سریعتر عملی می شود؛ پس

مصرف انرژي را باید با اقتصاد تلفیق کرد  پیاده سازي درست 

به گزارش پایگاه خبري تحلیلی رادیو گفت و گو؛ برنامه«ضرب سکه» با حضور پروفسور داود فدایی(استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس

ارشد اقتصاد انرژي) و مهندس سید علی سیدزاده(کارشناس صنعت آب) و دکتر هانیه یوسفی(کارشناس مسائل اقتصادي از شرکت توانیر) با موضوع

مصرف انرژي در خانواده را چگونه مدیریت کنیم؟ فدایی : بحث مدیریت انرژي در خانواده و کاهش هزینه ها ، روانه آنتن شد . ضرب سکه : 

مصرف انرژي کشور در مصارف خانگی است  مصرف انرژي در خانواده ، از دید ملی هم مهم است چون یک سوم 

سوخت فسیلی تلف می شود تا به برق تبدیل شود ، بین نیروگاه تا در یک نیروگاه حرارتی که راندمان متوسط آن 30 درصد است ، 70 درصد از 

منازل بین 18 تا 24 درصد تلفات شبکه دارد پس برق براي ما گران تمام می شود ، در مصارف خانگی بخشی از برق در سیستم هاي گرمایشی و

سرمایشی و بخشی براي روشنایی و مصارف ماشین لباسشویی و ظرفشویی و امثال این مصرف می شود . می توان در حوزه گرمایش آب بیش از

70 درصد انرژي الزم را از خورشید گرفت که خیلی ارزان تر از برق و گاز است 

ضرب سکه : چه نکاتی براي مدیریت مصرف آب وجود دارد؟ سیدزاده : بخش اعظم مصرف آب مربوط به مصارف خانگی است در حوزه مدیریت

مصرف آب دو راهکار اساسی وجود دارد1 استفاده از تجهیزات و ابزار مانند استفاده از شیر هاي کم مصرف و تجهیزات کاهنده مصرف که 30 درصد

در مصرف آب صرفه جویی می کنند و استفاده از سایه بان کولر که حداقل 10 درصد در مصرف آب صرفه جویی می کند و در حوزه آبیاري فضاي

سبز منازل از تجهیزاتی که آبیاري را بهینه انجام می دهد استفاده شود و آبیاري را موکول به ساعات ابتدایی و انتهایی روز کنند تا از تبخیر حجم

بسیاري از آب جلوگیري شود و استفاده از روش هاي بازخوانی آب باران و آب خاکستري2 رفتار مصرف کننده را تغییر داد که از طریق اقدامات

فرهنگی آموزشی ، تعرفه و قانون امکان پذیر است .  

مصرف انرژي جذابیت ایجاد کرد؟ فدایی : منظور از آموزش یعنی تغییر رفتار و فرهنگ؛ وقتی ضرب سکه : چگونه براي آموزش هاي بهینه 

مصرف انرژي را باید با اقتصاد تلفیق کرد فرهنگی در جامعه پیدا می شود اگر همراه با اقتصاد باشد سریعتر عملی می شود پس پیاده سازي درست 

  .

از آبگرمکن خورشیدي در ساختمان استفاده شود تا 11 ماه سال از گاز براي آب گرم استفاده نشود و شهرداري براي این ساختمان ها در اعطاي

پایان کار تخفیف دهد یا مالیات ساختمان را کمتر بگیرد ، براي تمام پنجره ها می توان از ویندو فیلم استفاده کرد که از اشعه uv که باعث گرمی

ساختمان می شود جلوگیري کند و از پرده استفاده نکنند که باعث کمبود نور و مصرف برق می شود .  

در بحث عایق هاي حرارتی ، در حال حاضر محلول هاي نانویی وجود دارد که می توان مانند رنگ در ساختمان استفاده کرد که باعث می شود 40

درصد تلفات حرارتی در زمستان و تابستان کاهش پیدا کند ، کسانی که آخرین طبقه ساختمان هستند پشت بامی که ایزوگام است را اول تابستان ،

پودر سنگ در تمام سطح آن بریزند و در آخر تابستان جمع کنند چون سفید است پشت بام کمتر گرم می شود .
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ضرب سکه : چگونه فرزندان را به صرفه جویی انرژي تشویق کنیم؟ فدایی : بهترین کار این است که قبض برق و آب را به فرزندان نشان دهید و

بگویید از این میزان هر چه کمتر شد براي تو و او را مامور به کنترل مصرف آب و برق در خانه کنید و اختالف قبض را به او پرداخت کنید ضرب

انرژي هاي تجدیدپذیر در مصارف خانگی امکان پذیر است؟ فدایی : بله امکان پذیر است ، انجمنی وجود دارد به نام سکه : آیا جایگزین کردن 

انجمن صنایع خورشیدي و انرژي تجدید پذیر که از طریق تماس با این انجمن می توان از آنها کمک و راهنمایی گرفت 

مصرف انرژي دارند؟ سیدزاده : دولت وظیفه سنگینی در ارائه الیحه و طرح هاي مختلف و اجرایی و ضرب سکه : مسئوالن چه نقشی در کاهش 

مصرف انرژي را تا زمانی که متصل به بحث اقتصادي نشود خیلی نمی توان مدیریت کرد و باید مشوق هاي عملیاتی کردن آن ها دارد در حقیقت 

الزم را ایجاد کرد .  

ضرب سکه : مادر خانواده چه نکاتی را در مدیریت مصرف برق باید در نظر بگیرد؟ یوسفی : وقتی صحبت از مدیریت مصرف برق است به معناي

محدود کردن مصرف برق نیست؛ بلکه به معناي استفاده صحیح و هوشمندانه از آن است؛ مثًال باز و بسته کردن مکرر درب یخچال و فریزر باعث

هدر رفتن بخشی از سرماي آن می شود که این امر نه تنها باعث افزایش مصرف برق بلکه باعث افزایش استهالك یخچال می شود . مادران باید

دقت کنند از استفاده لوازم پرمصرف برقی مثل جارو برقی ، ماشین ظرفشویی ، لباسشویی و در ساعت اوج مصرف جلوگیري کنند ضرب سکه : چند

درصد از کنتورها هوشمند هستند؟ یوسفی : حدود 62 درصد کنتورها جزء کنتورهاي سه زمانه هستند که شامل 23 میلیون مشترك می شود که از

این ها حدود 59 درصد مشترکین خانگی ، 79 درصد مشترکین عمومی ، 92 درصد مشترکین کشاورزي و 84 درصد مشترکین صنعتی هستند 

ضرب سکه : هزینه ها در مصرف برق را چگونه مدیریت کنیم؟ یوسفی : حدود 35 درصد مصرف خانگی در فصول گرم مربوط به وسایل سرمایشی

است و براي بهینه مصرف کردن نکاتی وجود دارد؛ از قبیل در هنگام خرید کولر حتما عالوه بر برچسب انرژي به شرایط اقلیمی محل سکونت و

همچنین متراژ منزل توجه شود و در مناطق گرم و خشک بهتر است از کولرهاي آبی و در مناطق شرجی و مرطوب از کولرهاي گازي استفاده شود

براي کولر هاي آبی سایه بان نصب شود که باعث کاهش مصرف برق می شود و کانال کشی کولر بهتر است از کوتاه ترین مسیر انجام شود چون

مصرف انرژي بیشتر است به تعویض به موقع پوشال هرچه مسیر کانال طوالنی تر باشد فشار هوا در کانال ها افت می کند و براي جبران آن نیاز 

ها توجه شود ، استفاده از دور کند کولر آبی باعث می شود تا 50 درصد در مصرف برق کولر صرفه جویی شود . از مادران خانواده خواهش می کنیم

مصرف انرژي در تابستان و در ساعت گرم روز از چند وسیله گرمازا همزمان استفاده نکنند چون باعث افزایش دماي محیط منزل و در نتیجه 

بیشتر می شود 

وي در پایان اظهار کرد : راهکارهاي مدیریت مصرف ، راهکار هاي آسان و بدون هزینه اي هستند که هم هزینه برق و هم هزینه جانبی استهالك

مصرف انرژي در اقتصاد خانواده لوازم برقی را کم می کنند که باعث افزایش عمر دستگاه ها و لوازم برقی منازل می شود؛ پس رعایت الگوي 

تاثیر گذار است .
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واحد مرکزي خبر
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19:43

حامل هاي انرژي بهینه سازي و مدیریت مصرف  ضرورت 

 

حامل هاي انرژي نیز باال می رود. به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز ایالم؛ روز هاي گرم آغاز شده است و بنا بر تجربه سال هاي گذشته مصرف 

حامل هاي انرژي نیز باال می به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز ایالم؛ روز هاي گرم آغاز شده است و بنا بر تجربه سال هاي گذشته مصرف 

رود بنا بر اعالم کارشناسان هواشناسی استان ایالم ، تا سه روز آینده شاهد افزایش دماي هوا خواهیم بود به نحوي که دماي هوا در مناطق سرد

سیر به 40 درجه سانتیگراد باالي صفر و در نواحی گرمسیر نیز به 50 درجه خواهد رسید کارشناسان می گویند براي عبور از پیک مصرف همراهی

حامل هاي انرژي موثر است بگفته رشیدي مدیر روابط عمومی شرکت آبفاي استان ، هم اکنون در شهر ایالم مردم در مدیریت صحیح مصرف 

70 هزار کولر آبی روشن است که هر کولر در شبانه روز بین 280 تا 300 لیتر آب مصرف می کند جلیلیان مدیر دفتر مدیریت بحران شرکت توزیع

نیروي برق استان ایالم عنوان کرد : عالوه بر همراهی مردم براي کاهش مصرف برق ، تغییر ساعات کاري ادارات نیز یکی دیگر از اقداماتی است

که براي صرقه جویی در مصرف برق انجام شده است کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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مشرق

1401/03/28
05:15

انرژي خورشیدي می گیرد ! برج 75 متري چینی از فضا 

در دانشگاهی واقع در چین برجی 75 متري ساخته شده که در حقیقت یک نیروگاه برق خورشیدي فضایی است این واحد به ماهواره ها در مدار زمین

متصل می شود تا انرژي خورشید را به شکل اشعه هایی دریافت کند

به گزارش مشرق ، برق خورشیدي فضایی می تواند چالش انرژي جهان را برطرف کند اما توسعه فناوري هاي آن به دلیل هزینه ها و مهلت هاي

انرژي خورشیدي فضایی نزدیک تر شده است زیرا تعیین شده همچنان قطعی نیست اکنون به نظر می رسد جهان یک گام به عملیاتی شدن 

انرژي خورشیدي در فضا را تکمیل کرده اند همچنین آنها در 5 محققان دانشگاه شیدیان(Xidian) آزمایش و بررسی ابزاري براي جمع آوري 

ژوئن نخستین« نیروگاه خورشیدي فول لینک و تمام سیستم »(full link and full system solar power plant) جهان را به طور

انرژي خورشیدي فضایی یک برج فوالدي 75 متري است که در پردیس دانشگاه شیدیان ساخته شده موفقیت آمیز آزمایش کردند این نیروگاه 

است در تئوري نیروگاه مذکور به ماهواره هایی در مدار زمین متصل می شود که انرژي خورشید را در 24 ساعت و 7 روز هفته جمع آوري می کنند

انرژي خورشیدي و آن را با استفاده از امواج میکروویو فرکانس باال به زمین می تابانند این نیروگاه شامل 5 سیستم زیرمجموعه اي مختلف است 

فضایی پتانسیل زیادي دارد زیرا می توان بدون چالش هاي معمول روي زمین مانند آب وهواي بد و انتظار براي روشنایی روز ، آن را جمع آوري

کرد با این وجود موانعی در مسیر توسعه آن قرار دارد مانند ارزیابی تاثیر اشعه هایی با فرکانس انرژي باال بر ارتباطات ، ترافیک هوایی و البته

ساکنان منطقه
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ابتکار

1401/03/28
حامل هاي انرژي است نماینده تبریز : /دولت ناچار به اصالح قیمت 

 

احمد علیرضا بیگی ، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور معتقد است : تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند هم نه مخل اسالم است و نه

می تواند مسلحانه باشد.

احمد علیرضا بیگی ، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور معتقد است : تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند هم نه مخل اسالم است

و نه می تواند مسلحانه باشد لذا برخورد منطقی با خواسته هاي مردم باید صورت بگیرد اما این مساله هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اجتماعات همواره به

تنش منجر شده است که نتیجه خوبی هم نخواهد داشت ما باید شاهد تغییر رویکرد دولت در سیاست داخلی کشور باشیم به گفته این نماینده مردم

در مجلس ، رئیسی برنامه سیما ، در خصوص توجیه موضوع با مردم صحبت می کرد ، تحت تاثیري فضایی که در جامعه حاکم بود ، شانس تجدید

حامل هاي انرژي را از خود سلب کرده و متعهد شد که در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد  نظر در قیمت هاي 

حامل هاي انرژي ، اصالح اقتصادي نمی تواند متوازن باشد زیرا از یک سو قیمت نهاده هاي اما بیگی معتقد است اساسا بدون اصالح قیمت هاي 

دامی را افزایش دادند که به صورت واقعی در بازار عرضه می شود ، از سوي دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می شود و لذا دولت

آقاي رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد .  

نماینده مردم تبریز همچنین در بخش دیگري از صحبت هاي خود با شفقنا ، می افزاید : االن اگر موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح است ، به

واسطه محدودیت منابع ارزي دولت است؛ کما اینکه اگر این محدودیت ها وجود نداشت دولت آقاي رئیسی زیر بار چنین کاري نمی رفت؛ لذا دولت

به دلیل کمبود منابع ارزي ، این کار را انجام داده است زیرا دولتی که آقاي رئیسی تحویل گرفته با کسري هاي بسیاري مواجه است؛ اما نوع نگاه به

این موضوع اگر صرفا با تامین کسري دولت ، تراز درآمدها و مصارف اتفاق افتاده باشد ، بدون اینکه نگاه به بودجه خانوار در آن لحاظ شود ، باید

منتظر بروز چالش هاي اجتماعی و عدم انطباق درآمدها و هزینه ها با بودجه خانوار باشیم که شرایط ناگواري را به دنبال خواهد داشت . وي با بیان

اینکه در دولت فعلی ، کمترین هماهنگی براي جلوگیري از شوك قیمتی کاالهایی مثل ماکارونی رخ نداد ، می گوید : درحالی که ما فقط 3 شرکت

عمده ماکارونی داریم که به راحتی می توانستیم این سه کارخانه را با هم هماهنگ کنیم که شوك اینچنینی در قیمت ماکارونی را شاهد نباشیم پس

نباید انتظار داشته باشیم دولت بتواند میان 88 هزار واحد صنفی خبازي و نانوایی در عرضه کاال ، هماهنگی ایجاد کند ! بنابراین این افزایش قیمتها و

ناهماهنگی ها همه به فقدان جامعیت در نگرش به حوزه اقتصاد و معیشت مردم بازمی گردد 

وي همچنین در بخش دیگري از صحبت هاي خود می گوید : براي ارزیابی عملکرد مجلس باید دو مقطع را مورد توجه قرار دهیم ، بخشی از این

مجلس با دولت اقاي روحانی همراه بود که باید تالش می کرد کاستی هاي دولت روحانی را که سبب بروز بسیاري از ماجراها در کشور ما شده را در

معرض قضاوت مردم قرار دهد و نشان دهد که در راس امور است و می تواند دولت را بازخواست کند؛ اگر ما در دولت دهم دچار کارکرد قبیله گرایی

حزبی بودیم که بسیاري از کاستی هاي دولت روحانی از آن تغافل می شد ، به خاطر این بود که مجلس حس می کرد در قبال کامیاب شدن دولت

اقاي روحانی مسوولیت دارد .  

کما اینکه بسیاري از موضوعات در دوره دهم مجلس به سرانجام نرسید؛ در انتها به خاطر اختالف درون حزبی که در جبهه اصالحات صورت

پذیرفت ، موضوع سوال از رئیس جمهور پیش آمد و 5 سوال از رئیس جمهور مطرح شد که 4 مورد آن راي اورد و انتظار می رفت مجلس یازدهم در

موضوعات مختلف بر اساس قولی که به مردم داده بود ، دقیق تر وارد شود و پیام مثبتی به مردم مخابره می شد که مجلس در راس امور است و

اعتبار از دست رفته مجلس در دوره دهم و همزمان با دولت اقاي روحانی رخ داد را برطرف کند .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ابتکار

1401/03/28

 

ما هم در شعارهاي انتخاباتی و صحبت هایی که با مردم داشتیم ، روي این موضوع تاکید داشتیم که شما دارایی خود را با اعتماد به دولت وارد

بورس کردید اما مسوولین خالف رسم امانت رفتار کردند و به یکباره رقم 400 هزار میلیارد تومانی که دارایی مردم بود بر باد رفت لذا به مردم قول

دادیم که دولت را از جانب آنها مورد بازخواست قرار دهیم اما استیضاح وزیر اقتصاد که محور اصلی آن ، بورس بود ، هیچ گاه در هیئت رئیسه اعالم

وصول نشد در حالی که عدد و شرایط الزم را داشت؛ لذا این کار ، در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد همانند همین موضوع در خصوص

آبان 98 هم مطرح بود که به مردم متعهد شده بودیم کسانی که سبب این فاجعه شدند که آثار زیانبار آن در افکار عمومی و نگرش جامعه بین الملل

به وجود آمده را استیضاح کنیم ، لذا طرح استیضاح وزیر کشور که مقصر اصلی در برخورد ناصواب با این موضوع بوده را به هیات رئیسه تقدیم

کردیم ولی هیچ گاه در مجلس دهم و یازدهم اعالم وصول نشد که هزینه آن را هم مجلس پرداخت می کند که به اعتماد مردم نسبت به مجلس

خدشه وارد کرد . این مجلس در خصوص وزیر اقتصاد به واسطه اینکه در انتصاب رئیس سازمان بورس ، مقررات را رعایت نکرد ، پرونده اتهامی

تشکیل داد و آن را به قوه قضاییه فرستاد اما این کار را هیچ گاه در خصوص اموال و دارایی هاي به تاراج رفته مردم انجام نداد و وزیر اقتصاد را

راهی دستگاه قضایی نکرد 

االن هم تجربه اي که در مجلس دهم داشتیم را در مجلس یازدهم هم تکرار می کنیم و این بار مجلس ، همراه دولت سیزدهم قرار گرفته است و

باز همان تفکر قبیله گرایی به شکل پررنگ تري سایه انداخته است؛ 220 نماینده مجلس از اقاي رئیسی درخواست کردند کاندیداي انتخابات ریاست

جمهوري شود و 250 نماینده مجلس از رقباي آقاي رئیسی خواستند که به نفع ایشان کنار بروند؛ لذا این جماعت اعتبار خود را در گروي موفقیت

دولت رئیسی قرار دادند که می تواند مثبت هم باشد یعنی با تمام وجود براي تحقق اهداف دولت ، کمک کنند اما این کار نباید به مساله چشم پوشی

و اغماض اشتباهات دولت همراه باشد .  

مجلس در بحث حذف ارز ترجیحی تمام اختیارات را به دولت داد اما در مجلس هشتم ، در مورد هدفمندي یارانه ها با اقاي احمدي نژاد چنین کاري

را نکردند و اجراي آن را به تعویق انداختند و تصور می کردند که این طرح ، انتخاباتی است و آقاي احمدي نژاد می خواهد به وسیله این طرح ، آراء

مردم را به دست بیاورد لذا مانع این شدند که این طرح قبل از انتخابات 88 اجرا شود .  

بنزین رخ داد و با وجود اینکه چند بار نقش رئیس مجلس تعیین کننده است ولی کامل نیست؛ در زمان ریاست اقاي الریجانی ، افزایش قیمت 

راي استمزاجی در مجلس گرفته شده بود و نمایندگان راي منفی به آن داده بودند ، اما ایشان در جلسه سران قوا آن را پذیرفته بود؛ اینها به دلیل

روند ناقص دموکراسی در کشور است و اگر حزب ، کرسی به دست بیاورد ، ما صورت بندي و آرایش حزبی را تجربه می کنیم اما چون حزب نداریم

، همه یکدیگر را تیکه پاره می کنند و انرژي ها هدر می رود که به نفع کشور نیست .
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روزنامه ایران

1401/03/28
شدت لزوم پرداخت بودجه فرهنگسازي مصرف بهینه گاز ، آب و برق به نهاد آموزشی/چرا 

انرژي در ایران کم نمی شود؟

 

گروه اقتصادي / از چه زمانی این تفکر در جامعه ما جا افتاد که به جاي نهادهاي آموزشی و پرورشی و علمی ، سازمان ها و ارگان هاي خدمت رسان به

مردم باید براي فرهنگسازي استفاده درست از محصول یا خدمت ارائه شده خود پا به میدان بگذارند؟ چرا این مسأله براي همه مردم نیز عادي شد؟ براي

مثال ، شرکت ملی گاز ایران گاز را به دست مصرف کننده می رساند و مصرف کنندگان و حتی نخبگان جامعه نیز انتظار دارند که فرهنگسازي براي

استفاده بهینه و ایمن را نیز همین شرکت خدمات رسان انجام دهد.

 

گروه اقتصادي / از چه زمانی این تفکر در جامعه ما جا افتاد که به جاي نهادهاي آموزشی و پرورشی و علمی ، سازمان ها و ارگان هاي خدمت

رسان به مردم باید براي فرهنگسازي استفاده درست از محصول یا خدمت ارائه شده خود پا به میدان بگذارند؟ چرا این مسأله براي همه مردم نیز

عادي شد؟ براي مثال ، شرکت ملی گاز ایران گاز را به دست مصرف کننده می رساند و مصرف کنندگان و حتی نخبگان جامعه نیز انتظار دارند که

فرهنگسازي براي استفاده بهینه و ایمن را نیز همین شرکت خدمات رسان انجام دهد .  

یا در مورد آب و برق نیز متولی اصلی فرهنگسازي را اغلب وزارت نیرو می دانند و بر این باورند که اگر وزارت نیرو به جاي ساخت نیروگاه و سد ،

فرهنگسازي انجام دهد ، 30 درصد از نیاز مصرف را می تواند از این محل تأمین کند ! اما آیا این وظیفه وزارت نیرو است؟ آیا ساخت انیمیشن ،

تبلیغات و برگزاري میزگرد و برنامه هاي آموزشی باید در نهادي صورت بگیرد که مسئولیت اصلی آن تأمین آب و انرژي است؟ کدام بنگاه اقتصادي

تأمین کننده انرژي در جهان ، براي کم مصرف کردن فرهنگسازي می کند؟تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که یکی از دالیل شکست طرح هاي

بهینه سازي همین انتخاب اشتباه متولی فرهنگسازي است . در اصل این نهادهاي آموزشی هستند که باید از دوران کودکی و اصالح مصرف و 

نوجوانی مصرف بهینه منابع انرژي را تعلیم دهند سال ها تالش متولیان تأمین گاز ، آب و برق کشور در زمینه فرهنگسازي در مصرف بهینه ، اگرچه

بی نتیجه نبوده اما می بینیم که آمار مصرف هر روز باال و باالتر می رود و آن کارایی الزم را نداشته است چنین افزایش مصرفی ، بیانگر این نکته

است که آموزش هاي مصرف بهینه واقعًا آنقدر تأثیر مطلوبی نگذاشته که انتطار می رود و باید در روند فرهنگسازي یک بازنگري جدي شود 

البته رشد روزافزون جمعیت نیز در رشد مصرف بی تأثیر نبوده است؛ اما شیب تند افزایش مصرف ، وابستگی شدید به انرژي و منابع طبیعی را به

دنبال دارد و نبود الگوي مصرف منطقی و فرهنگسازي ساختارمند ، موجب از بین رفتن سرمایه هاي کشور و افزایش آلودگی محیط زیستی می شود

و همین دالیل نشان می دهد که فرهنگسازي درست نبوده است . تجربه جهانی نشان می دهد که آموزش چنین آموزه هایی باید از همان آغاز در

دل دروس سال هاي اولیه تحصیل نونهاالن و قشر نوجوان جامعه کلید بخورد و کشور ما در این زمینه ، مسیر اشتباهی را رفته است چراکه نمی

توان از فردي بالغ و جوان توقع داشت که درست مصرف کردن آب و برق را قبل از اینکه در مدرسه آموخته باشد ، به انجام برساند و از آن بیشتر ،

همین آموزه ها را به فرزندان و خانواده خود یاد بدهد 

تاکنون در کشوري از کشورهاي جهان دیده نشده که یک تولیدکننده آب و برق که عمومًا در کشور هایی مانند امریکا و اروپا بخش خصوصی آن را

به عهده دارد خود نیز آستین همت باال زده و نحوه درست مصرف کردن را هم به مصرف کننده یاد بدهد و یک مثال ساده : آیا تاکنون کسی دیده

یا شنیده است که روي قوطی فلزي گاز فندك نوشته شده باشد مصرف کننده ، به چه میزان از آن برداشت کند؟پیش از این بارها خوانده ایم :

«صرفه جویی در انرژي با آموزش آغاز می شود . کودکان با آموزش مناسب ، می توانند رفتارهاي صحیح در مصرف را بپذیرند و الگوهاي مصرفی

خود را تغییر دهند کودك حتی در سنین کم همه چیز را کنجکاوانه زیرنظر دارد در نتیجه تمام الگوهاي رفتاري والدین روي آنها تأثیر مستقیمی دارد

مصرف بهینه انرژي را از همان دوران کودکی در فرزندان نهادینه کرد »بر این مبنا ، پس از این ویژگی می توان بهره برد و فرهنگ 
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ما در جامعه خود در وهله اول با قشر نوجوان و جوان مواجهیم که بیشتر و پیشتر از هرکس دیگري به این آموزه ها نیازمند است و بر این اساس

کلید طالیی فرهنگسازي در دست وزارت آموزش و پرورش و شاید در بخش هاي بعدي ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري است اما جالب اینجاست

که براي مصرف بهینه نهادهاي دولتی قوانین و ملزوماتی را تصویب کرده و به اجرا رسانده اند که خود این سازمان هاي دولتی را ملزم به مصرف

اصالح الگوي مصرف باید بر عهده نهادهاي آموزشی باشد با توجه به این مسأله ، بهینه کرده است ، اما هیچ جاي قانون ننوشته است که مبحث 

اصالح این روند آنقدر هم پیچیده نیست کافی است ردیف هاي بودجه اي که براي فرهنگسازي مصرف صحیح در نظر گرفته می شود راهی

وزارتخانه هاي متولی حوزه آموزش و پرورش شوند تا مقوله فرهنگسازي مصرف بهینه از دوران کودکی و سال هاي شکفتن کودکان و نوجوانان

آغاز شود چنین کاري در نهادهاي آموزسی کشور یک ضرورت بسیار مهم تلقی می شود
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