
1401/01/13 - 1401/01/20

مروري بر اخبار نفت و انرژي ایران و جهان 14 تا 20 فروردین 1401



1401/01/20 - 1401/01/13فهرست اخبار

بنزین در سال 1401 3 پیش بینی مصرف روزانه 100 میلیون لیتر  12:56 نفتی ها

4 آیا خودرو هاي برقی ما را از بحران گرمایش جهانی نجات میدهند؟ 09:31 فرارو

اتوبوس برقی وارد سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت می شود 6 500 دستگاه  14:44 تین نیوز

گازهاي گلخانه اي باید 43 درصد کاهش یابد 10 سازمان ملل : انتشار  12:05 ایرنا

11 کارایی باالي سلول هاي خورشیدي با ساخت قطعات الکتریکی 17:22 واحد مرکزي خبر

سوخت از طریق راهکارهاي دیجیتالی بهینه سازي مصرف   12 11:04 ایستنا

بنزین از پیش بینی ها فراتر رفت 15 مهر گزارش می دهد؛/میانگین مصرف  12:45 مهر

16 ابزار بورس انرژي براي صرفه جویی و فرصتی براي شرکت هاي دانش بنیان دنیاي اقتصاد

بنزین کل کشور 27 درصد افزایش یافت 18 مصرف  دنیاي اقتصاد

سوخت خودروها تا سال 2026 به شدت کمتر می شود 19 آمریکا : مصرف  23:20 دیجیاتو

20 چگونه دانش بنیان ها ، اقتصاد را متحول می کنند؟ سیاست روز

22 ایرنا گزارش می دهد؛/زمستان بدون خاموشی با افزایش ظرفیت نیروگاهی در دولت سیزدهم 00:13 ایرنا

بهینه سازي مصرف سوخت
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نفتی ها
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12:56

بنزین در سال 1401 پیش بینی مصرف روزانه 100 میلیون لیتر 

 

بنزین در سال 1401 به 100 میلیون لیتر پس از انجام واکسیناسیون گسترده و کاهش محدودیت هاي کرونایی پیش بینی می شود ، میانگین مصرف 

بنزین در کشور است . در روز برسد که زنگ خطري براي منفی شدن تراز 

بنزین یکی از گران قیمت ترین فرآورده هاي پاالیشی در دنیا است که در کشور ایران قیمت و مصرف این حامل انرژي داراي فراز و نفتی ها /

بنزین در سال 1399 پس از 9 سال افزایش ، یک روند کاهش را تجربه کرد که دلیل آن سهمیه بندي فرودهاي مختلفی بوده است مصرف 

بنزین 14 درصد نسبت به سال 1399 بنزین در آبان 1398 و شیوع کرونا بود اگر چه در سال 1400 و در پی واکسیناسیون گسترده مصرف 

بنزین مجددا شروع شده است و افزایش یافت ، اما همچنان سطح مصرف ، پایین تر از سال 1398 بود در هر حال پرواضح است که رشد مصرف 

طی سال هاي آتی به سطح تولید کشور یعنی 110 میلیون لیتر در روز خواهد رسید 

بنزین در نوروز 1400 نسبت به 1398 حدود 13 درصد افزایش یافت در تعطیالت بنزین (واحد : میلیون لیتر در روز) * مصرف  تصویر 1 مصرف 

بنزین به صورت روزانه گزارش می شد که مقایسه آن با آمار سال هاي گذشته ، نشان از رشد مصرف نوروز 1401 ، اخبار مرتبط با مصرف 

بنزین نوروزي سال هاي 1398 و بنزین تعطیالت نوروز سال 1401 با مصرف  بنزین در تعطیالت نوروزي اخیر دارد . در تصویر 2 مصرف 

بنزین در تعطیالت نوروزي سال 1401 نسبت به سال ماقبل از آن که هنوز ویروس کرونا شیوع نیافته بود ، مقایسه شده است متوسط مصرف 

1398 حدود 13 درصد افزایش داشته است 

بنزین در سال 1401 طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش ، از مقایسه مصرف تصویر 2 *پیش بینی مصرف میانگین 100میلیون لیتر 

بنزین کل آن سال می توان به این نتیجه کلی دست یافت که متوسط روزانه مصرف بنزین تعطیالت نوروزي هر سال با متوسط مصرف 

بنزین کل آن سال است . با این تفاسیر می توان از متوسط مصرف 109 5 میلیون بنزین نوروزي هر سال حدود 10 درصد بیشتر از مصرف 

بنزین در طول سال برابر 99 5 میلیون لیتر خواهد شد بنزین در تعطیالت نوروزي سال 1401 نتیجه گرفت که احتماال متوسط مصرف  لیتري 

بنزین به نقطه سربه سر خواهد رسید و دولت سیزدهم باید هر چه سریع تر تصویر 3 برآوردها نشان می دهد که از در سال آینده تولید و مصرف 

بنزین در کشور داشته باشد /فارس فکري براي مهار افسار مصرف 
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فرارو
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آیا خودرو هاي برقی ما را از بحران گرمایش جهانی نجات میدهند؟

 

خودرو هاي برقی که در یک دهه گذشته به عنوان راه حلی براي کاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي مطرح شدند ، اگرچه نقشی سازنده در این امر ایفا

کرده اند ، اما هنوز بسیاري تردید دارند که این خودرو ها بتوانند ما را از این بحران نجات دهند .

فرارو در سراسر جهان ، تغییرات انقالبی در حمل و نقل در حال انجام است وسایل نقلیه الکتریکی بیشتري در جاده ها دیده می شوند ، مردم از

اشتراك گذاري سرویس هاي حمل ونقل مانند Uber و Lyft استفاده می کنند ، و افزایش دورکاري در طول همه گیري COVID 19 طرز

فکر مردم را در مورد رفت و آمد خود تغییر داده است به گزارش فرارو ، حمل و نقل منبع رو به رشد انتشار گاز هاي گلخانه اي جهانی است که روز

به روز باعث تغییرات اقلیمی می شود که بر اساس آمار هاي رسمی 23 درصد از انتشار دي اکسید کربن در سراسر جهان و 29 درصد از کل انتشار

گاز هاي گلخانه اي در ایاالت متحده را در سال 2019 بر عهده دارند 

گفته می شود تغییرات سیستمی در حال انجام در بخش حمل و نقل می تواند باعث کاهش اثرات انتشار گاز هاي گلخانه اي شود ، اما آیا این

Intergovernmental Panel on خودرو ها واقعا می توانند انتشار گاز هاي گلخانه اي را به اندازه کافی کاهش دهند؟ در گزارش جدیدي از

Climate Change که در 4 آوریل 2022 منتشر شد ، دانشمندان از سراسر جهان آخرین تحقیقات در مورد تالش ها براي کاهش تغییرات آب

و هوا را بررسی کردند .  

انرژي هاي تجدیدپذیر و باتري هاي خودرو هاي الکتریکی ، به همراه تغییر سیاست ها ، این گزارش نتیجه گیري می کند که کاهش هزینه هاي 

رشد تغییرات آب و هوایی را در دهه گذشته کند کرده است ، اما کاهش عمیق و فوري براي توقف کامل رشد انتشار گاز هاي گلخانه اي و حفظ

گرمایش جهانی هنوز امري ضروري است . در این گزارش آمده که تحوالت صورت گرفته در بخش حمل ونقل که برخی تازه شروع شده اند و

برخی دیگر در حال گسترش اند در بهترین حالت می تواند انتشار گاز هاي گلخانه اي جهانی ناشی از حمل ونقل را تا سال 2050 به میزان 80 تا

90 درصد از سطوح فعلی کاهش دهد آینده خودرو هاي برقی خودرو هاي تمام الکتریکی از زمانی که تسال رودستر و نیسان لیف کمی بیش از یک

دهه پیش و پس از محبوبیت هیبریدي ها به بازار آمدند ، رشد چشمگیري داشته اند تنها در سال 2021 ، فروش خودرو هاي سواري برقی ، از جمله

پالگین هیبریدي ، در سراسر جهان دو برابر شد و به 6 6 میلیون دستگاه رسید که حدود 9 درصد از کل فروش خودرو در آن سال بود سیاست هاي

نظارتی قوي ، تولید خودرو هاي الکتریکی را تشویق کرده است از جمله مقررات خودرو هاي آالیندگی صفر کالیفرنیا ، که خودروسازان را ملزم می

کند تا تعداد معینی از خودرو هاي بدون آالیندگی را بر اساس مجموع خودرو هاي فروخته شده خود در کالیفرنیا تولید کنند استاندارد هاي انتشار

CO2 اتحادیه اروپا براي وسایل نقلیه جدید؛ و سیاست خودرو هاي انرژي جدید چین ، که همگی به ارتقاي پذیرش خودرو هاي الکتریکی به جایی

که امروز هستیم کمک کرده اند فراتر از وسایل نقلیه مسافربري ، بسیاري از وسایل نقلیه کوچک مانند اتوریکشاو ، اسکوتر ، دوچرخه و همچنین

اتوبوس ها نیز برقی شده اند با کاهش هزینه تولید باتري هاي لیتیوم یونی ، این گزینه هاي حمل و نقل به طور فزاینده اي مقرون به صرفه می

سوخت هاي فسیلی کار می کردند ، افزایش می دهد با این همه یکی از جنبه هاي شوند و فروش خودرو هاي باتري دار را که به طور سنتی با 

مهمی که در مورد برق رسانی سیستم حمل و نقل باید به خاطر داشت این است که توانایی آن در کاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در نهایت به

کیفیت شبکه برق بستگی دارد به عنوان مثال ، چین قصد دارد تا سال 2025 در حدود 20 درصد از وسایل نقلیه خود را برقی ، اما شبکه برق این

کشور همچنان به شدت به زغال سنگ متکی است از طرف دیگر ،
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فرارو
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دیگر حوزه هاي حمل و نقل براي برق شدن چالش برانگیزتر هستند وسایل نقلیه بزرگتر و سنگین تر معموًال براي برقی شدن مناسب نیستند ، زیرا

اندازه و وزن باتري هاي مورد نیاز آن ها به شدت دردسر ساز است 

سوخت سوخت هاي زیستی پیشرفته و  سوخت هاي جایگزین مانند هیدروژن ،  کامیون هاي سنگین ، کشتی ها و هواپیماها ،  براي برخی از 

سوخت هاي فسیلی در حال بررسی هستند . با این همه اکثر این راه حل ها هنوز از نظر اقتصادي امکان هاي مصنوعی به عنوان جایگزینی براي 

پذیر نیستند ، و پیشرفت هاي قابل توجهی در این فناوري هنوز مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که در نهایت کربن کمتري را منتشر کنند

روي هم رفته به نظر نمی رسد که اتکاي صرف به برقی کردن خودرو ها بتواند راه حل نهایی نجات از انتشار گاز هاي گلخانه اي و در نهایت

سوخت و وسایل نقلیه اغلب به عنوان راه حل هاي کربن زدایی برجسته می گرمایش جهانی باشد به عبارت دیگر ، اگرچه فناوري هاي جدید 

شوند ، تغییرات رفتاري و سایر سیستم ها نیز براي کاهش چشمگیر انتشار گاز هاي گلخانه اي در این بخش مورد نیاز است ما در حال حاضر در

theconversation : میانه این تغییرات هستیم و اگر بخواهیم در این زمینه به نتایج محسوسی برسیم باید سرعت عمل خود را باال ببریم منبع

ترجمه : مصطفی جرفی فرارو
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تین نیوز
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اتوبوس برقی وارد سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت می شود 500 دستگاه 

 

اتوبوس برقی وارد سیستم حمل و نقل در نخستین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاك در سال 1401 مقرر شد تا پایان سال جاري 500 دستگاه 

عمومی پایتخت شود .

تین نیوز علیرضا زاکانی روز سه شنبه در نخستین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاك اظهار کرد : جنس مدیریت شهري ، مدیریت مشارکتی

است ، از آنجا که در امورات مختلف مدیریت واحد شهري وجود ندارد ، باید از طریق قرارگاه و بهم پیوستگی بین موضوعات در شهر کارها را پیش

ببریم به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا ، وي افزود : یکی از مهمترین قرارگاه هایی که تشکیل شد قرارگاه اجتماعی بود که 18 جلسه در این

قرارگاه برگزار و 230 مصوبه استخراج شد و 82 درصد مصوبات آن به اجرا رسید؛ در واقع دبیرخانه کل مصوبات را تنظیم و ابالغ کرد مشکالت

مصوبات انجام نشده نیز مطرح شده و رفع می شود زاکانی ادامه داد : در محالت قرارگاه هاي محلی و مشارکت با مردم رقم می خورد و در سطح

شهر ، قرارگاه ها از طریق دستگاه ها و خاصه مجموعه داخل شهرداري؛ به طوري که پیوستگی ها و پتانسیل ها را مطرح کرده و کار را پیش می

برند 

شهردار تهران اضافه کرد : در حوزه حمل و نقل ، مسئولیت مستقیم ناظر به خود شهرداري است و انتظار از ما بیش از سایر دستگاه هاست؛ این هم

کار ما را راحت می کند و هم سخت ، چرا که می توان با تصمیم واحد کار را راحت پیش برد اما از طرفی هم نگاه ها به سمت شهرداري است و

پاسخگویی جدي از سوي شهرداري را می طلبد . وي ادامه داد : موضوع روان سازي شهر ، نقطه قله حمل و نقل است و جنبه هواي پاك و عدم

آلودگی هم موضوع دومی است که بخشی از آن به حمل و نقل برمی گردد؛ در اولین جلسات موضوعات مختلف مرور شد و پیشنهادات ارائه و درباره

آن بحث شد مصوبات از آن استخراج شده و ابالغ می شود و در راستاي آن پاسخ معتبر براي انجام و یا عدم انجام را خواهیم داشت زاکانی بیان کرد

: باید پیشنهادات مطرح و اولویت ها فهرست بندي شود و دبیرخانه باید به صورت فعال اقدام کند هر بخشی باید پاسخگوي وظایفی که در این

قرارگاه بر عهده اش گذاشته می شود ، باشد 

همچنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در نخستین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاك با تاکید بر توجه به اهمیت حوزه حمل

و نقل در شهر تهران اظهار کرد : در حوزه شهري از یک جهاتی دو نوع مد کلی حمل و نقل مطرح است؛ یعنی حمل و نقل شخصی و حمل و نقل

حمل و نقل ریلی ، مدهاي اشتراکی مانند دوچرخه هاي اتوبوس هاي بی آرتی ،  اتوبوس ،  عمومی که شامل تاکسی ، ون ها ، مینی بوس ، 

برقی اشتراکی و اسکوترهاي برقی اشتراکی و خودروهاي اشتراکی که در دنیا استفاده می شود .  

سید مجتبی شفیعی افزود : در حوزه عملکردي حمل ونقل ، کمتر از 20 میلیون مسافر در تهران جابجا می شود که باید به این هدف برسیم که 75

درصد از آنها در قالب حمل و نقل عمومی جابجا شوند؛ عالوه بر این در حوزه دولت؛ وزارت کشور ، وزارت اقتصاد ، وزارت صنعت در حوزه تامین

محیط سوخت ، سازمان مدیریت و برنامه ، وزارت راه و شهرسازي و سازمان حفاظت  ناوگان ، وزارت نفت به منظور تهاتر با نفت و مصرف 

زیست می توانند در زمینه حمل و نقل موثر باشند و به ما کمک کنند؛ همچنین همکاري با ناجا ، ارتباط با شبکه هاي بیمه و همکاري با مجلس

براي حمایت درباره قوانین و مقررات و ارتباط با رسانه ها از اهمیت برخوردار است . هماهنگی با یک سري ارگان هاي غیر دولتی و همکاري با

بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی نیز ضرورت دارد وي ادامه داد : از زمینه هاي اصلی در مدیریت عرصه حمل و نقل عمومی تهران تجهیزات

متحرك یا ناوگان است که دو موضوع توسعه و نوسازي ناوگان را شامل می شود؛
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تجهیزات ثابت شامل خطوط و تجهیزات ثابت در ایستگاه ها می شود موضوع بعدي مدیریت و بهره برداري است که توسعه و نوسازي سخت

افزاري و توسعه و بهبود نرم افزاري را شامل می شود شفیعی تصریح کرد : در تهران مدها کامال به صورت مستقل مدیریت می شوند که مشکالتی

ایجاد می کند؛ بنابراین تشکیل مرکز مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مصوبات راهبردي این جلسه می تواند کمک شایانی به

حل این مشکل نماید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران یادآور شد : حمل و نقل پاك به عنوان دومین موضوع این قرارگاه داراي زمینه

سوخت هاي جایگزین را در بر می گیرد همچنین حمل و نقل غیر سوخت و  سوخت و انرژي است که مواردي از جمله کمیته  هایی مانند 

موتوري و برقی سازي حمل و نقل نیز شامل این بحث می شود 

سوخت ، قانون حمایت وي عنوان کرد : قوانین باالدستی مرتبط مانند قانون برنامه پنج ساله ، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 

رفع موانع تولید رقابت پذیر ، قانون هواي پاك و قانون حمل و نقل ریلی شهري ، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون  از سامانه هاي 

هدفمندسازي یارانه ها در این قرارگاه مورد توجه قرار می گیرند . وي درباره تغییرات ساالنه سفر در شهر تهران توضیح داد : تعداد سفر در شهر

تهران از 18 میلیون سفر در سال 93 به 19 4 میلون سفر در حال حاضر رسیده و پیش بینی می شود در سال 1420 به 30 میلیون سفر برسد 

رانی تهران نیز در این جلسه بیان اتوبوس رانی به یک شرکت تک بعدي جابجایی مسافر ضرورت دارد مدیرعامل شرکت واحد  اتوبوس تبدیل 

کرد : مدیریت حمل و نقل بار مسافر ، پیاده مداري را نیز شامل می شود ، در واقع اگر در مدیریت جابجایی افراد نیز برنامه ریزي درست نشود شاهد

اتفاقات ناگواري خواهیم بود و مثال آن نیز حادثه اي است که در منا رقم خورد .  

رانی داده شده اما در بسیاري از موارد مانند اتوبوس رانی این است که انحصار جابجایی مسافر به  اتوبوس بهرام نکاحی افزود : از مشکالت 

رانی به یک شرکت تک بعدي جابجایی مسافر ضرورت دارد ، همچنین اتوبوس سرویس مدارس این مسأله از اختیار ما خارج است بنابراین تبدیل 

الگو سازي در حمل و نقل عمومی از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود .  

رانی داریم که 800 هزار نفر را روزانه جابجا می کنند به طوري که شامل چهار اتوبوس اتوبوس در ناوگان  وي ادامه داد : دو هزار و 250 دستگاه 

درصد از حمل و نقل عمومی می شود ، باید به سمتی برویم که هفت هزار و 500 دستگاه و چهار میلیون جابجایی در روز داشته باشیم و این سهم

را از 4چهار به 18 درصد برسانیم .  

رانی گفت : اهدافی مانند فرهنگ سازي حمل و نقل ، افزایش بهره وري و اصالح فرایندها ، بهبود زیرساخت اتوبوس مدیرعامل شرکت واحد 

نوسازي و بازسازي ناوگان ، توسعه پشتیبانی ، تقویت منابع مالی ، بهبود فرایند خصوصی سازي ، ارتقا ایمنی و امنیت مد نظر است که برنامه هایی

اتوبوس ها به 6 هزار و 675 دستگاه است در حالی براي رسیدن به آن ها مطرح شده همچنین برنامه هاي توسعه ناوگان در سال 1401 افزایش 

اتوبوس ویژه سرویس مدارس اتوبوس فعال موجود دو هزار دستگاه است ، در بحث سرویس مدارس نیز پیشنهاد می کنیم که 200 دستگاه  که 

خریداري شود .  

اتوبوس برقی ، بهره برداري رانی خاطر نشان کرد : مواردي مانند خرید و بهره برداري از  اتوبوس وي درباره برنامه هاي مرتبط با تحول خدمات 

رانی ، بهره برداري از خط برندینگ (طراحی خط ویژه اي در تراز اتوبوس رانی در برج میالد ، ایجاد قرارگاه رشد و توسعه خدمات  اتوبوس از موزه 

اتوبوس ها از رانی پایتخت و ایجاد درآمد پایدار از طریق تبلیغات ایستگاه ها و  اتوبوس رانی) ، بهره برداري از کارخانه نوآوري  اتوبوس ویژه 

جمله این برنامه ها است .
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نکاحی اظهار کرد : در بحث چالش هاي تخصیص و تامین راننده؛ مواردي مانند خروج 500 راننده در پایان سال 1400 و 320 راننده تا پایان 1401

مطرح است و نیاز به برون سپاري ناوگان به روش هایی مانند برون سپاري بهره برداري از ناوگان ، برون سپاري مالکین و بهره برداري و تامین

ناوگان توسط بخش خصوصی و خرید خدمت وجود دارد .  

وي عنوان کرد : براي رسیدن به هفت هزار و 500 دستگاه نیازمند تامین پایانه ها و افزایش مساحت اماکن در اختیار هستیم؛ پایانه هاي

رانی به عنوان تاسیسات شهري محسوب می شوند و ایده خارج کردن آنها از شهر به هیچ وجه ایده مناسبی نیست چرا که هزینه هاي اتوبوس

اتوبوس اسقاطی داریم که سالهاست در توقف گاه هستند و نیاز به تعیین تکلیف دارند . عالوه بر بیشتري ایجاد می کند؛ همچنین 200 دستگاه 

رانی مدنظر قرار دادیم  اتوبوس اتوبوس ، مردم و مسئولین را در شرکت  این راه اندازي میز گفتگو با راننده هاي 

رانی هاي شهري کشور در ادامه این جلسه گفت : از اتوبوس اتوبوس هاي جدید تا 3ماه آینده همچنین مدیرعامل اتحادیه  انعقاد قرارداد خرید 

اتوبوس ها در کشور از تعداد 24 هزار دستگاه در سال 92 به 19 هزار اتوبوس عملیاتی نشد و تعداد  سال 89 هیچ برنامه نوسازي در بحث 

دستگاه در حال حاضر رسیده در حالیکه باید به 35 هزار دستگاه می رسید .  

اتوبوس ها در کشور فرسوده است ، بیان کرد : با استقرار دولت جدید برنامه نوسازي ناوگان حمل و نقل به جد وي با اشاره به اینکه 80 درصد 

پیگیري می شود؛ در قالب برنامه تهاتر نفت به وزارت کشور اجازه داده شده از محل فروش نفت 500 میلیون یورو براي تامین 5 هزار دستگاه

اتوبوس اختصاص داده شود که البته این مبلغ 3600 دستگاه را کفاف می دهد که ظرف 3 ماه آینده این قراردادها عملیاتی می شود؛ امیدواریم

اتوبوس برقی تا پایان سال به پایتخت رسول 1500 دستگاه از این محل و سایر محل هاي مشخص شده به تهران ارائه شود . ورود 500 دستگاه 

اتوبوس هاي برقی مذاکره کردیم اتوبوس برقی کار کردیم و با 5 شرکت تولید کننده  محمدي راستین افزود : از دو سال گذشته روي موضوع 

اتوبوس برقی را منعقد می کنیم که 500 دستگاه از آن سهم تهران خواهد بود و قرار است تا پایان سال تحویل هفته آینده قرارداد 1000 دستگاه 

شود 

ي تهران و حومه مترو مترو و اجراي خطوط بافیمانده در سال جاري در ادامه این جلسه مسعود درستی مدیرعامل شرکت  تکمیل خطوط 7 گانه 

با بیان اینکه تکمیل خطوط 7 گانه و آغاز و اجرایی کردن سایر خطوط مهمترین برنامه هاي ما در سال 1401 خواهند بود؛ یادآور شد : ظرفیتی در

دولت براي تامین ناوگان وجود دارد که دو هزار واگن را دولت براي کالنشهرها تامین کند و از این تعداد 1050 واگن براي شهرداري تهران است که

مترو که 158 کیلومتر طول و 138 ایستگاه دارد ، نیاز به باید در این دوره این را مدنظر قرار دهیم . همچنین در برخی خطوط از 4 خط باقیمانده 

مطالعات بیشتري وجود دارد 

6 طرح در دست اقدام سازمان پایانه ها مهدي وحدت کار مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارك سوارهاي شهر تهران نیز گفت : در حوزه بار و پایانه 6

طرح و اقدام از قبیل تکمیل و افتتاح پایانه جدید شرق ، امکان سنجی انتقال و توسعه پایانه مسافربري در جنوب غربی تهران ، پیاده سازي مدل

هوشمند مدیریت پایانه ها در حوزه بار و مسافر ، احداث چهار هاب لجستیک شهر تهران ، تمهید شرایط مدل کسب و کار اینترنتی در حمل و نقل

مسافر بین شهري ، واکاوي و بهره برداري از فرصت هاي درآمدزا در حوزه هاي بار و پایانه هاي مسافربري براي سال 1401 مدنظر است .  

مشکالت مالی مانع استفاده از ظرفیت کامل واگن سازي شده است محمود مقدمی سرپرست شرکت واگن سازي تهران در این جلسه توضیح داد :

ظرفیت ما با فراهم کردن همه شرایط ، ساخت 350 دستگاه واگن در سال است ولی به دلیل تامین نشدن مالی پروژه ها نمی توانیم از ظرفیت ها

استفاده کنیم؛
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اورهال واگن ها در پایانه هاي تعمیرگاهی در حال انجام است که ظرفیت آنها محدود است و نهایتا 2 رام قطار را اورهال می کند . می توان تیم

هاي موازي را براي اورهال تشکیل و افزایش داد تا زمان اورهال قطارها کاهش پیدا کند 

50درصد ناوگان تاکسیرانی فرسوده است در ادامه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ضمن تاکید بر سبک کردن سازمان تاکسیرانی و انتقال برخی از

وظایف اجرایی آن به شهرداري هاي مناطق افزود : موضوع هوشمندسازي را که مقوله هایی مانند فرایندهاي اجرایی و داخلی سازمان ، حمل و نقل

عمومی و خصوصی ، پرداخت الکترونیک و استفاده از مزایاي آن و نظارت را در برمی گیرد باید پیگیري کنیم . مهدي اسماعیل بگی با اشاره به

اینکه بیش از 50 درصد ناوگان تاکسیرانی فرسوده است و نیاز به نوسازي ناوگان وجود دارد ، بیان کرد : با توجه به اینکه منابع ما محدود است

نوسازي را باید در جاهایی انجام دهیم که بیشترین بازدهی و ضرورت را دارند البته بخش زیادي از تثبیت فرایند نوسازي انجام شده است به گفته

وي ، در حال حاضر 31 5 میلیون تومان قیمت اسقاط هر تاکسی است در حالیکه تاچند ماه پیش این قیمت ، 20 میلیون تومان بود؛ این نکته مهمی

است عالوه بر این باید از ظرفیت اجتماعی تاکسیرانان استفاده کنیم؛ در کنار این موارد باید توجه کنیم که در بحث یکپارچه سازي حمل و نقل به

مد هاي موتوري و پیاده توجه نشده است و این مدها نیاز به متولی جدي دارند 

7درصد فرسودگی ناوگان باعث آلودگی 38درصدي هوا می شود سرپرست شرکت کنترل کیفیت هواي تهران نیز در جلسه مذکور خاطرنشان کرد :

آلودگی هوا حل نمی شود و تاثیر با ناوگان بنزینی فرسوده هر چقدر هم نوسازي ناوگان را انجام دهیم اما به ازاي آن اسقاط انجام ندهیم؛ مشکل 

آلودگی هوا نخواهیم داشت . ناوگان فرسوده با 7 درصد فرسودگی منشا 38 درصد آلودگی است  چشمگیر در کاهش 

میرزایی قمی با اشاره به اثر بخشی اجراي معاینه فنی تاکید کرد : پیشنهاد ما این است که ظرفیت استعالم دوربین ها را در بحث معاینه فنی باالتر

ببریم چرا که در حال حاضر وزارت کشور آن را کاهش داده است؛ نکته دیکر درباره معاینه فنی اینکه تا سال 96 تعداد مراجعات افزایشی بوده اما در

رانی در تولید اتوبوس سه سال اخیر ، مراجعات در خط مستقیمی سیر کرده است . سرپرست شرکت کنترل کیفیت هواي تهران با بیان اینکه سهم 

ذرات آالینده 5 7 درصد است و غلظت این ذرات معلق در برخی مناطق مرکزي شهر به 10 درصد نیز می رسد ، گفت : همچنین موتور سیکلت ها

6 درصد از حمل و نقل روزانه تهران را به خود اختصاص می دهند که این عدد در ساعات اوج ترافیک ، به 13 درصد می رسد بنابراین توجه به

آالیندگی موتورها و افزایش استفاده از موتورهاي برقی از طریق مدل هاي مختلف از اهمیت بسیاري برخوردار است
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گازهاي گلخانه اي باید 43 درصد کاهش یابد سازمان ملل : انتشار 

تهران ایرنا سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه چند سال آینده براي محدود کردن گرمایش زمین به 1 

گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 باید تا 43 5 درجه سانتیگراد نسبت به سطوح پیش از صنعتی شدن «بسیار حیاتی» خواهد بود ، اعالم کرد انتشار 

درصد و انتشار متان تا یک سوم کاهش یابد .

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاري افه ، گروه متخصصان سازمان ملل در حوزه تغییرات اقلیمی در گزارشی اطمینان دادند هدف مهار

گازهاي گلخانه اي «در همه بخش ها» ، «دست نیافتنی» است گرمایش کمتر از 1 5 درجه در سال 2100 بدون کاهش «فوري و عمیق» انتشار 

این گزارش سازمان ملل ، سومین و آخرین بخش از ششمین گزارش ارزیابی این نهاد پیرامون تغییرات آب وهوایی و بحران اقلیمی است که هر

شش یا هفت سال یکبار منتشر می شود و با مشارکت 354 متخصص و 278 نویسنده از 65 کشور جهان تهیه شده است طبق محاسبه هایی که در

گازهاي گلخانه اي حاصل از بهبود کارایی فرآیندهاي گاز ، زغال سنگ و نفت کمتر از سطح افزایش انتشار این گزارش آمده است ، کاهش انتشار 

سوخت هاي فسیلی بیش از سیاست هاي انطباق آب وهوایی در ناشی از افزایش فعالیت در صنعت ، نیرو ، حمل ونقل و کشاورزي است اگر چه 

انحصار فرآیندهاي مالی و اقتصادي هستند اما میزان مصرف زغال سنگ ، نفت و گاز تا اواسط قرن نسبت به سال 2019 باید به ترتیب 95 درصد ،

60 درصد و 45 درصد کاهش یابد 

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی که در حاشیه ارائه این گزارش انجام شد ، اعالم کرد «نابرابري به سطوح بی سابقه اي

رسیده است ، بهبود بیماري همه گیر کووید 19 به طور تکان دهنده اي نابرابر است ، تورم در حال افزایش است و جنگ در اوکراین باعث افزایش

سوخت هاي فسیلی فقط اوضاع را بدتر میکند» اینگر سرسام آور قیمت واد غذایی و انرژي شده است» . گوترش هشدار داد «افزایش تولید 

محیط زیست سازمان ملل» تاکید کرد «این سند بار دیگر نشان می دهد ما هنوز به اندازه کافی کار نمی کنیم و اینکه در دو اندرِسن مدیر «برنامه 

گازهاي گازهاي گلخانه اي ثبت شده است» اندرسن اظهار تاسف کرد که اقدامات مورد نظر «انتشار  دهه گذشته ، بیشترین افزایش انتشار 

گلخانه اي تا سال 2030 را به نصف کاهش نمی دهد و باید همین حاال اقدام کرد» وي افزود : هر چه بیشتر این اقدام را به تعویق بیندازیم ،

چالش هاي مقابله با بحران بیشتر می شوند تولید برق با انتشار پایین ، جذب و ذخیره سازي هیدروژن یا کربن ، برقی شدن حمل ونقل ، بهبود بهره

وري انرژي ، برخی از «گزینه ها» یی است که در این گزارش ارائه شده است 

بر اساس اعالم نویسندگان این گزارش ، «در سطح جهان ، 10 درصد از خانواده هایی که باالترین سرانه انتشار را دارند ، 34 تا 45 درصد از تولید

گازهاي گلخانه اي بر اساس مصرف جهانی را به عهده دارند؛ این در حالی است که 40 درصد از خانواده هاي با سرانه انتشار متوسط ، 40 تا 53

گازهاي گلخانه اي بر اساس مصرف جهانی درصد مصرف جهانی و 50 درصد از خانوارهاي با کمترین میزان انتشار ، 13 تا 15 درصد در انتشار 

سهم دارند . کارشناسان معتقدند که «سرمایه و نقدینگی جهانی کافی براي کاهش شکاف سرمایه گذاري وجود دارد» اما سیاست هاي عمومی براي

همسو کردن سریع تر جریان هاي مالی در راستاي اهداف توافق اقلیمی پاریس مورد نیاز است
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کارایی باالي سلول هاي خورشیدي با ساخت قطعات الکتریکی

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما؛ در آینده ، جوامع کربن زدایی شده که از دستگاه هاي اینترنت اشیا (IoT) استفاده می کنند ، رایج خواهند شد

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما؛ در آینده ، جوامع کربن زدایی شده که از دستگاه هاي اینترنت اشیا (IoT) استفاده می کنند ، رایج خواهند شد اما

انرژي هاي تجدیدپذیر را درك کنیم در این مسیر ، سلول هاي خورشیدي یک براي رسیدن به این هدف ، ابتدا باید منابع بسیار کارآمد و پایدار 

گزینه امیدوارکننده در نظر گرفته می شوند ، اما در اتصاالت الکتریکی بین غیرفعال شدن سطح و رسانایی همیشه یک رابطه معکوس وجود داشته

که تقویت یکی موجب تضعیف دیگري می شود به تازگی محققان ژاپنی نوع جدیدي از اتصاالت الکتریکی را ایجاد کرده اند که می تواند بر این

مشکل غلبه کند جدیدترین نوع سلول هاي فتوولتائیک تجاري از الیه هاي انباشته سیلیکون کریستالی (c Si) و یک الیه بسیار نازك اکسید

سیلیکون (SiOx) براي تشکیل یک اتصال الکتریکی استفاده می کند SiOx به عنوان یک فیلم غیرفعال بوده که عملکرد ، قابلیت اطمینان و

پایداري دستگاه را بهبود می بخشد اما این بدان معنا نیست که صرفًا افزایش ضخامت این الیه غیرفعال منجر به بهبود سلول هاي خورشیدي می

شود SiOx یک عایق الکتریکی است و بین غیرفعال شدن و رسانایی اتصاالت الکتریکی در سلول هاي خورشیدي رابطه اي معکوس وجود دارد

SiOx منتشر شده است ، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ناگویا یک الیه ACS Applied Nano Materials در این پروژه که نتایج آن در

جدید ایجاد کرده اند که به طور همزمان امکان منفعل شدن باال و رسانایی بهبود یافته را ارائه می دهد این سطح تماس الکتریکی جدید با نام مسیر

انتقال نانوبلور در دي الکتریک هاي فوق نازك براي تقویت تماس غیرفعال کننده (NATURE contact) شناخته می شود که از ساختار هاي

سه الیه تشکیل شده است این ساختار ، از الیه اي از نانوذرات سیلیکونی که بین دو الیه SiOx غنی از اکسیژن قرار گرفته ، تشکیل شده است

رسانایی اتصال الکتریکی در سلول هاي خورشیدي به تشکیل یک «مسیر حامل» براي انتقال بار هاي الکترونیکی بستگی دارد شکل گیري این

مسیر الکتریکی به یک عملیات حرارتی باال به نام «پخت کردن یا آنیلینگ» بستگی دارد تحقیقات قبلی نشان داده است که اتصاالت SiOx که

حاوي نانوذرات سیلیکونی به عنوان یک مسیر حامل هستند ، می تواند خواص الکتریکی خوبی را به دست آورند فرآیند بازپخت منجر به تشکیل

نانوکریستال هاي سیلیکونی بسیار کوچک در الیه غیرفعال می شود که تقریبًا کروي شکل هستند قطر این نانوبلور ها با ضخامت الیه غیرفعال

مطابقت دارد بنابراین ، با کنترل شرایط بازپخت ، می توان قطر و ضخامت بعدي الیه غیرفعال را تنظیم کرد این تیم تحقیقاتی اتصاالت

NATURE را ساختند و سپس آن ها را در شرایط مختلف بازپخت قرار دادند پس از مطالعه محصول نهایی با میکروسکوپ الکترونی عبوري ،

آن ها متوجه شدند که نانوبلور هاي سیلیکونی در تماس در دماي بازپخت 750 درجه سانتیگراد تشکیل شده است پژوهشگران همچنین خواص

الکتریکی اتصاالت را بررسی کردند آن ها مشاهده کردند که در مقایسه با اتصاالت موجود ، NATURE مقادیر اتالف جریان و ولتاژ کمتري را

تجربه می کنند
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سوخت از طریق راهکارهاي دیجیتالی بهینه سازي مصرف 

 

حامل هاي انرژي به دنبال جنگ روسیه و اوکراین ، فرصت طبق اعالم گروه مطالعات اقتصادي پژوهشگاه فضاي مجازي ، موج افزایش قیمت 

سوخت از طریق راهکارهاي دیجیتالی است. بهینه سازي مصرف  مناسبی براي پیشبرد 

 

حامل هاي انرژي به دنبال جنگ روسیه و اوکراین ، فرصت طبق اعالم گروه مطالعات اقتصادي پژوهشگاه فضاي مجازي ، موج افزایش قیمت 

سوخت از طریق راهکارهاي دیجیتالی است . به گزارش پژوهشگاه فضاي مجازي ، در پی جنگ بهینه سازي مصرف  مناسبی براي پیشبرد 

حامل روسیه و اوکراین و اقدام ایاالت متحده آمریکا و تعدادي دیگر از کشورهاي جهان در اعمال تحریم هاي اقتصادي بر روسیه ، قیمت جهانی 

هاي انرژي جهش قابل مالحظه اي را تجربه کرده و در حال ثبت رکوردهاي جدیدي است 

البته پیش از این نیز عواملی نظیر شکل گیري چشم انداز مثبت در نتیجه افزایش امیدواري نسبت به مهار پاندمی کووید 19 و رکود اقتصادي ناشی

از آن که به اغلب کشورها تحمیل شده بود ، افزایش تقاضاي انرژي به دلیل بروز زمستان نسبتًا سرد و طوالنی در نیم کره شمالی و عدم افزایش

حامل هاي انرژي شده بود .   حامل هاي انرژي ، باعث افزایش قیمت جهانی  قابل توجه در عرضه 

حامل هاي انرژي وجود ندارد ، اما افزایش به مراتب بیشتر قیمت ها و اگرچه هنوز پیش بینی هاي نسبتًا قابل قبولی در مورد روند آتی قیمت 

تداوم قیمت هاي باال ، دستکم تا زمان فروکش کردن تنش بین روسیه و اوکراین ، کاهش تقاضا با گرم شدن هوا و یا افزایش قابل مالحظه عرضه

حامل هاي انرژي ، دور از انتظار نیست .  

سوخت از طریق راهکارهاي بهینه سازي مصرف  حامل هاي انرژي براي پیشبرد طرح ها و پروژه هاي مربوط به  موج اخیر افزایش قیمت 

دیجیتالی نوعی فرصت محسوب می شود ، زیرا به این ترتیب بسیاري از این طرح ها و پروژه ها از نظر مالی توجیه پذیر می شوند . 

گروه مطالعات اقتصادي پژوهشگاه فضاي مجازي در گزارشی با اشاره به استفاده کارا از انرژي و دیجیتالی شدن از طرق مختلف که ظرفیت هایی را

سوخت فراهم می کند ، اعالم کرد : ایجاد پایگاه هاي داده و کالن داده مرتبط با حوزه انرژي ، پایش بار با حداقل بهینه سازي مصرف  براي 

مصرف انرژي با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ، طراحی از ساختمان مداخله عوامل انسانی ، سنجش از دور و ترسیم نقشه هاي مرتبط با 

هاي مجازي و شهرهاي دیجیتال همتا و بهره برداري از آنها به محیط آزمون ، ممیزي هاي مجازي ، صدور مجوز و تطبیق دیجیتال با قوانین و

مقررات ذي ربط ، ارتباطات و شبکه سازي دیجیتال بین مؤلفه هاي مختلف سامانه انرژي و استفاده از تلفن هاي هوشمند و برنامک ها براي

مصرف انرژي بوده اند هستند .   مصرف انرژي نمونه هایی از استفاده از ابزارهاي دیجیتال در حوزه هاي مرتبط با تولید ، توزیع و  مدیریت 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (مصوب سال 1394 مجلس شوراي اسالمی) و آئین نامه خوشبختانه ماده (12) قانون 

سوخت را در کشور ما بهینه سازي مصرف  اجرایی آن نیز ظرفیت قانونی و مقرراتی مناسبی براي پشتیبانی از راهکارهاي دیجیتالی براي 

فراهم می کند .
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در ماده (12) به کلیه وزارتخانه ها و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین

بودجه کل کشور اجازه داده شده که ساالنه تا سقف 100 دالر به صورت ارزي و 500 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی در موارد مربوط به بندهاي

ذیل این ماده که سرمایه گذاري یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی به تولید ، صادرات ، ارتقاي کیفیت ، صرفه جویی یا کاهش

محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد ، براي نفت و گاز و میعانات گازي و هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت 

فراورده هاي نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت هاي صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با

احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه و براي سایر موارد با قیمت هاي غیریارانه اي با احتساب حقوق دولتی و عوارض

قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه ، قرارداد منعقد کنند . بر اساس این ماده ، دولت مکلف است که کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و

منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد ، صرفه جویی ، منافع یا ارزش حاصله خریداري کند اصل و سود سرمایه گذاري و حقوق

دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند 

موارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده ، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات مرتبط با انرژي نظیر «طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی

» ، «طرح هاي توسعه مصرف انرژي بهینه سازي  در مصرف نفت خام و میعانات گازي و گاز و فراورده هاي نفتی بیانجامد» ، «طرح هاي 

استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر» ، «طرح هاي گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده» ، «طرح هاي احداث نیروگاه با

بازدهی (راندمان) باال» ، «طرح هاي افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود» و «طرح هایی که باعث

افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق شود» را در بر می گیرد .  

از دیگر نکات مهم ماده مذکور این است که بر اساس تبصره 3 آن «در مواردي که سرمایه گذاري یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به

افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه هاي عمومی شود ، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر

هزینه هاي متعلقه یا منافع و عوائد حاصل از اقدامات به عهده دولت است» . حتی ، «در مواردي که در اثر سرمایه گذاري یا اقدامات موضوع این

ماده ، درآمد دستگاه هاي اجرایی یا شرکت هاي دولتی کاهش یابد ، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه هاي اجرایی یا شرکت

هاي دولتی مربوط است» 

همچنین ، در تبصره 7 این ماده به وزارتخانه هاي مذکور اجازه داده شده که «در صورت نیاز آب ، برق ، گاز و فراورده هاي نفتی و سایر کاالها و

خدمات یارانه اي تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت هاي صادراتی یا

) و براي سایر موارد به قیمت هاي غیریارانه اي از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداري و یا براي ایجاد سوخت وارداتی (براي 

اشتغال و اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاري کنند .  

عالوه بر این ، در تبصره 8 این ماده ، به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کاالها و خدمات یارانه اي ، به وزارتخانه هاي

مذکور و شرکت هاي تابعه و وابسته ذي ربط به آنها اجازه داده شده است «با تصویب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد معین ، آب ، برق ، گاز ،

فراورده هاي نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه اي را با توجه به فصل ، منطقه جغرافیایی ، نوع مصرف و مصرف کنندگان ، متناسب با کاهش

مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد» . در نمونه اي دیگر ، از محل بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

سوخت فراهم شده بود در این چارچوب ، صندوق بهینه سازي مصرف  نیز ظرفیت مناسبی براي پشتیبانی از راهکارهاي دیجیتالی براي 

» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» تعریف می مصرف انرژي بهینه سازي  پژوهش و فناوري صنعت نفت به طرح هایی که در رسته هاي «

شوند ،
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ایستنا

1401/01/15
11:04

تسهیالتی با شرایط ترجیحی پرداخت می کند 

اگرچه فرصت ارسال درخواست براي بهره مندي از این تسهیالت به پایان رسیده ، اما با توجه به اینکه در الیحه بودجه سال 1401 کل کشور نیز

بند (الف) تبصره (18) به موضوع حمایت تولید و بهره وري اختصاص یافته است ، احتماًال در سال جاري نیز حمایت از طرح ها و پروژه هاي موضوع

» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» در دستورکار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت . مصرف انرژي بهینه سازي  رسته هایی نظیر «
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مهر

1401/01/14
12:45

بنزین از پیش بینی ها فراتر رفت مهر گزارش می دهد؛/میانگین مصرف 

 

بنزین کشور با رقم 112 میلیون لیتر در ایام تعطیالت نوروز از تمام پیش بینی ها فراتر رفت؛ رقمی که در صورت تداوم می توانست میانگین مصرف 

بنزین تبدیل کند . کشور را به وارد کننده 

سوخت کشور بود اوایل اسفند شرکت ملی به گزارش خبرنگار مهر ، یکی از دغدغه هایی که براي ایام تعطیالت نوروز 1400 وجود داشت تأمین 

بنزین مجددًا افزایش پیدا خواهد کرد و تا یک ماه پخش در گزارشی پیش بینی کرد با ایمنی ایجاد شده در کشور ناشی از واکسیناسیون ، مصرف 

دیگر به 120 میلیون لیتر خواهد رسید پیش بینی که زودتر و پیش از آغاز تعطیالت نوروز محقق شد جلیل ساالري ، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش

بنزین در کشور است که ذخیره سازي و پخش فراورده هاي نفتی نیز ماه گذشته گفت : پیش بینی ما مصرف میانگین روزانه 105 میلیون لیتر 

بنزین کشور وجود ندارد و با برنامه هاي جایگزینی CNG به الزم به این منظور انجام شده است البته ساالري تأکید کرد برنامه اي براي واردات 

بنزین از این بنزین را تأمین کرد با این وجود طبق آمار میانگین مصرف  بنزین و نوسازي ناوگان می توان با استفاده از ذخایر داخلی  جاي 

بنزین در کشور توزیع شد در حالی که در دو ماه گذشته پیش بینی هم فراتر رفت در بازه 17 روزه تعطیالت به طور میانگین 112 میلیون لیتر 

بنزین تنها 90 میلیون لیتر بوده است  میانگین مصرف 

بنزین پاالیشگاه هاي کشور بین 103 تا 105 میلیون لیتر این در حالی است که طبق اعالم شرکت ملی پخش در ماه هاي گذشته ، ظرفیت تولید 

بنزین بنزین نه تنها کشور را از درآمد ارزي 3 میلیارد دالري محروم می کند ، بلکه به زودي کشور را به وارد کننده  است و روند فعلی مصرف 

بنزین ایران در سال 1400 ، حدود 1 . 9 میلیون تن ، معادل 715 میلیون دالر تبدیل می کندو کما اینکه طبق آمار یازده ماهه گمرك ، صادرات 

بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 74 درصد کاهش داشته است این در حالی است که در پی افزایش قیمت نفت و بوده است یعنی صادرات 

حامل هاي انرژي در دنیا ، بهترین فرصت براي ورود به بازارهاي بین المللی براي کشور فراهم است 

بنزین طرح هاي مختلفی از جمله پتروپاالیشگاه هاي بخش خصوصی به مجموع ظرفیت یک میلیون البته وزارت نفت نیز به منظور افزایش تولید 

و دویست هزار بشکه ، پاالیشگاه هاي میعانات گازي سیراف ، پاالیشگاه 300 هزار بشکه اي شهید قاسم سلیمانی توسط وزارت نفت و طرح توسعه

و تثبیت پاالیشگاه آبادان را در برنامه دارد و باید دید آیا این طرح ها می تواند در آینده اي نزدیک نیاز مصرف داخل و صادرات کشور را تأمین کند

یا خیر .
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دنیاي اقتصاد

1401/01/14
ابزار بورس انرژي براي صرفه جویی و فرصتی براي شرکت هاي دانش بنیان

 

مدیرعامل بورس انرژي ایران گفت : نخستین اقدامی که می توان براي حمایت از شرکت هاي دانش بنیان انجام داد ، موضوع مربوط به گواهی صرفه

جویی انرژي است که به عنوان ابزاري جدید با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري طراحی شده است و

در بورس انرژي ایران عملیاتی می شود .  

حامل هاي انرژي ، بتوان میزان صرفه جویی شده را مورد با توجه به مصرف باالي انرژي در کشور ، این امکان وجود دارد که در صورت صرفه جویی 

دادوستد قرار داد .

 

علی نقوي مطرح کرد ابزار بورس انرژي براي صرفه جویی و فرصتی براي شرکت هاي دانش بنیان مدیرعامل بورس انرژي ایران گفت : نخستین

اقدامی که می توان براي حمایت از شرکت هاي دانش بنیان انجام داد ، موضوع مربوط به گواهی صرفه جویی انرژي است که به عنوان ابزاري

جدید با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري طراحی شده است و در بورس انرژي ایران عملیاتی می

حامل هاي انرژي ، بتوان میزان صرفه جویی شود . با توجه به مصرف باالي انرژي در کشور ، این امکان وجود دارد که در صورت صرفه جویی 

شده را مورد دادوستد قرار داد به عبارت ساده تر در زمانی که هر فرد (حقیقی یا حقوقی) میزانی براي مصرف مرسوم خود انرژي در اختیار دارد ،

وقتی این رقم را به شیوه هاي مختلف صرفه جویی کند ، امکان دادوستد آن وجود دارد و سایرین با پرداخت هزینه می توانند از این سهم استفاده

کنند این نکته مهم ترین رکن در تعریف گواهی صرفه جویی انرژي است؛ گویی حق مصرف در این شیوه و با تعریف اوراق گواهی صرفه جویی ،

مورد دادوستد قرار می گیرد اجرایی شدن آن به خصوص در شرایطی که شاهد برتري تقاضاي انرژي بر عرضه آن هستیم ، می تواند رخداد مهمی

در مسیر کاهش مصرف و واقعی تر شدن قیمت ها به شمار برود به صورت دقیق تر ، اینکه افراد مختلف حقیقی و حقوقی بتوانند با رویکرد هاي

خاص یا کاهش مصرف خود ، صرفه جویی قابل توجهی به نسبت تقاضاي مرسوم خود داشته باشند ، به این معنی است که بخشی از انرژي

حامل تولیدشده در کشور صرفه جویی می شود همین میزان از امکان دادوستد آزادانه برخوردار خواهد شد؛ یعنی خریدارانی که در ضعف عرضه 

هاي انرژي به مقادیر بیشتري نیاز دارند ، حاضر خواهند بود در یک بازار آزادانه این رقم را از بخش صرفه جویی کننده خریداري کنند این نکته به

معنی آن است که قیمت جدیدي در حاشیه بازار رسمی و قیمت هاي مرسوم آن ایجاد خواهد شد که سیگنال مهمی در جهت افزایش صرفه جویی

است 

حامل هاي انرژي ، رقم صرفه جویی مهم آنکه با توجه به ساختارهاي بازار داخلی و نیازهاي صنایع همچون صنایع فوالد ، فلزات و پتروشیمی به 

شده از جذابیت خرید زیادي برخوردار خواهد بود؛ یعنی بازاري مشابه بازار داخلی نزدیک به قیمت هاي جهانی در فرآیند منعطف در تقابل عرضه و

تقاضا ایجاد می شود . این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد فضا براي کاهش مصرف و افزایش صرفه جویی و منطقی شدن قیمت ها به موازات قیمت

هاي رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین نمی توان از جذابیت هاي آن صرف نظر کرده یا از کنار آن به سادگی عبور کنیم ابزارهاي بورسی براي حمایت

از شرکت هاي دانش بنیان به گزارش «ایرنا» ، علی نقوي در گفت وگویی به کمک بازار سرمایه در تحقق شعار «تولید ، دانش بنیان و اشتغال

آفرین» اشاره کرد و افزود : در بازار سرمایه می توان چند اقدام انجام داد تا از طریق آنها هرچه زودتر شاهد تحقق این شعار در اقتصاد کشور باشیم 

وي با بیان اینکه موضوع نخست ، مساله مربوط به پذیرش شرکت هاي دانش بنیان است که از قبل نیز انجام می شد ، اظهار کرد : تابلویی در بازار

فرابورس براي شرکت هاي دانش بنیان وجود دارد که می توانند اختراعات و حقوق مالکیت دارایی فکري خود را در آن بازار عرضه و تامین مالی

کنند و در این میان سهام شرکت هاي خود را در بازار سهام مورد پذیرش قرار می دهند . نقوي معتقد است از جمله کمک هایی که بازار سرمایه در

این زمینه می تواند داشته باشد ،
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تسهیل در مسیر پذیرش شرکت هاست مدیرعامل شرکت بورس انرژي ایران اظهار کرد : گام دیگر مربوط به صندوق هاي جسورانه است که در

چند سال گذشته توانستند جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص دهند و فعالیت خوبی را در بازار سرمایه داشته باشند وي خاطرنشان کرد : صدور

مجوز صندوق هاي جسورانه در سال 1401 می تواند توسعه پیدا کنند ، به نحوي که صندوق ها در چارچوب تامین مالی پروژه هاي دانش بنیان

کمک کننده خواهند بود همچنین پلتفرم هاي تامین مالی جمعی که از بازار سرمایه مجوز فعالیت می گیرند ، می توانند ابزار خوبی براي تامین مالی

پروژه هاي دانش بنیان باشند که تاکنون نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند نقوي تاکید کرد : بحث مربوط به تامین مالی پروژه شرکت

هاي دانش بنیان را می توان از طریق سایر روش هاي تامین مالی حاضر در بازار سرمایه پیگیري کرد تا فعالیت شرکت هاي دانش بنیان شفاف

شود و زمینه بهبود وضعیت آنها را فراهم کند کمک بورس هاي کاالیی در تحقق شعار سال 1401 نقوي به کمک بورس هاي کاالیی در تحقق

شعار سال 1401 اشاره کرد و گفت : درخصوص بورس هاي کاالیی کاري که می توان انجام داد ، عرضه کاالها و محصوالت شرکت هاي دانش

بنیان در آنهاست وي ادامه داد : در صورتی که محصوالت آنها در چارچوب معیارهاي پذیرش بورس هاي کاالیی از جمله بورس انرژي و بورس

کاال باشد ، این کاالها قادر به عرضه در رینگ هاي داخلی و صادراتی بورس هاي یادشده خواهد بود و فعالیت آنها از طریق این کانال شفاف می

شود به گفته مدیرعامل بورس انرژي ایران ، پس از عرضه کاالهاي مربوط به شرکت هاي دانش بنیان در بورس هاي کاالیی می توان به سمت

تامین مالی این شرکت ها حرکت کرد 

راه هاي کمک بورس انرژي به شرکت هاي دانش بنیان نقوي با تاکید بر اینکه بورس انرژي به صورت خاص می تواند از طریق چند اقدام کمک

کننده به شرکت هاي دانش بنیان باشد ، افزود : نخستین اقدامی که می توان در این زمینه انجام داد ، موضوع مربوط به گواهی صرفه جویی انرژي

است که این ابزار به عنوان ابزاري جدید با همکاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري طراحی شده است .  

مصرف انرژي را در بخش هاي مختلف وي خاطرنشان کرد : اگر شرکت هاي دانش بنیان قادر به طراحی و پیاده سازي فناوري هایی باشند که 

مصرف انرژي ، میزان انرژي صرفه جویی شده را در چارچوب گواهی صرفه بهینه سازي  کشور کم کنند ، می توانند بر اساس آیین نامه بازار 

جویی انرژي در بازار به فروش برسانند . مدیرعامل بورس انرژي اظهار کرد : یکی از معضالت کشور ، مصرف بسیار باالي انرژي باالتر از الگوهاي

حامل هاي سوخت کشور و  استاندارد است که در این زمینه شرکت هاي دانش بنیان می توانند کمک موثري را در حوزه بازار برق ، مصرف 

انرژي داشته باشند وي ادامه داد : در آینده کمک شرکت هاي دانش بنیان می تواند در حوزه آب هم اتفاق بیفتد ، در بورس انرژي از این موضوع

استقبال می کنیم و آمادگی همکاري با شرکت هاي دانش بنیان را خواهیم داشت 

نقوي به دیگر کمک بازار سرمایه به شرکت هاي دانش بنیان اشاره کرد و افزود : نکته دیگري که می تواند در بازار سرمایه و در حوزه شرکت هاي

دانش بنیان رخ دهد و بحث آن اکنون در حوزه فناوري اطالعات وجود دارد ، توسعه زیرساخت هاي بازار سرمایه مبتنی بر فناوري اطالعات است که

شرکت هاي دانش بنیان در این زمینه می توانند کمک زیادي به بازار سرمایه داشته باشند .  

ترین هاي بورس ترین هاي فرابورس اخبار مجامع صنایع بورسی شرکت هاي بورسی بازار نفت بازار طال بازار فلزات بازار پتروشیمی ها بورس کاال

شاخص هاي بورس تحلیل بورس این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدي : انرژي ایران سازمان مدیریت و

برنامه ریزي صرفه جویی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري.
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بنزین کل کشور 27 درصد افزایش یافت مصرف 

 

بنزین در روز دهم فروردین ماه امسال و ثبت افزایش 27 شانا : مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی از توزیع بیش از 108 میلیون لیتر 

بنزین کشور در تعطیالت نوروز خبر داد .   درصدي مصرف 

بنزین کشور در روز چهارشنبه (دهم فروردین ماه 1401) 108 میلیون و 600 هزار لیتر بوده است .   کرامت ویس کرمی در این باره گفت : توزیع 

وي تاکید کرد : در فاصله 15 روزه از ابتداي تعطیالت نوروزي امسال در بازه زمانی 25 اسفندماه 1400 تا دهم فروردین ماه 1401 به طور میانگین روزانه

بنزین در کشور مصرف شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال (25 اسفندماه 99 تا دهم فروردین ماه 1400) 110 میلیون و 700 هزار لیتر 

با 87 میلیون لیتر ، 27 درصد افزایش یافته است .  

بنزین کشور در فاصله روزهاي یکم تا نهم فروردین ماه سال 1401 به ترتیب 89 میلیون لیتر ، 113 میلیون لیتر ، 113 میلیون به گزارش شانا ، مصرف 

و 800 هزار لیتر ، 109 میلیون و 300 هزار لیتر ، 101 میلیون لیتر ، 113 میلیون و 800 هزار لیتر ، 111 میلیون و 100 هزار لیتر ، 109 میلیون و 400

بنزین کشور همچنین در روز 28 اسفندماه 1400 با ثبت رکوردي تازه ، به 131 میلیون هزار لیتر و 108 میلیون و 800 هزار لیتر بوده است . مصرف 

لیتر رسید 

بنزین کشور در مقایسه با پارسال 27 درصد افزایش یافته که یکی از مهم ترین دالیل آن ، افزایش ترددها و سفرهاي درون و برون شهري به مصرف 

دلیل کاهش و کنترل شیوع کرونا در کشور است .

 

بنزین کل کشور 27 درصد افزایش یافت شانا : مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی از با میانگین 110 میلیون لیتردر روز مصرف 

بنزین کشور در تعطیالت نوروز خبر بنزین در روز دهم فروردین ماه امسال و ثبت افزایش 27 درصدي مصرف  توزیع بیش از 108 میلیون لیتر 

بنزین کشور در روز چهارشنبه (دهم فروردین ماه 1401) 108 میلیون و 600 هزار لیتر بوده داد . کرامت ویس کرمی در این باره گفت : توزیع 

است 

وي تاکید کرد : در فاصله 15 روزه از ابتداي تعطیالت نوروزي امسال در بازه زمانی 25 اسفندماه 1400 تا دهم فروردین ماه 1401 به طور میانگین

بنزین در کشور مصرف شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال (25 اسفندماه 99 تا دهم فروردین روزانه 110 میلیون و 700 هزار لیتر 

ماه 1400) با 87 میلیون لیتر ، 27 درصد افزایش یافته است .  

بنزین کشور در فاصله روزهاي یکم تا نهم فروردین ماه سال 1401 به ترتیب 89 میلیون لیتر ، 113 میلیون لیتر ، 113 به گزارش شانا ، مصرف 

میلیون و 800 هزار لیتر ، 109 میلیون و 300 هزار لیتر ، 101 میلیون لیتر ، 113 میلیون و 800 هزار لیتر ، 111 میلیون و 100 هزار لیتر ، 109

بنزین کشور همچنین در روز 28 اسفندماه 1400 با ثبت رکوردي تازه میلیون و 400 هزار لیتر و 108 میلیون و 800 هزار لیتر بوده است . مصرف 

بنزین کشور در مقایسه با پارسال 27 درصد افزایش یافته که یکی از مهم ترین دالیل آن ، افزایش ترددها و ، به 131 میلیون لیتر رسید مصرف 

سفرهاي درون و برون شهري به دلیل کاهش و کنترل شیوع کرونا در کشور است این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند

بنزین تعطیالت نوروز تعطیالت نوروزي شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی میلیون کلمات کلیدي : 
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سوخت خودروها تا سال 2026 به شدت کمتر می شود آمریکا : مصرف 

سوخت یک دغدغه ي بزرگ در حوزه حمل و نقل است و شرکت هاي خودروساز به دنبال کاهش مصرف خودروهاي خود هستند مصرف 

سوخت یک دغدغه ي بزرگ در حوزه حمل و نقل است و شرکت هاي خودروساز به دنبال کاهش مصرف خودروهاي خود هستند اکنون مصرف 

سوخت از دپارتمان حمل و نقل آمریکا در رابطه با این موضوع ، می گوید که مصرف خودروها تا سال 2026 بسیار کمتر خواهد شد مصرف 

سوخت اهمیت زیادي برخوردار است و شرکت خودروسازي که بتواند بر این موضوع غلبه کند بی شک برنده میدان خواهد بود دغدغه هاي تأمین 

سوخت خودروها در آینده کم تر خواهد شد آمریکایی ها از کمتر شدن پس از همه گیري کرونا نیز بیشتر شده اند حال گفته شده که مصرف 

سوخت خودروها تا 4 سال آینده می گویند به گزارش منبع مربوطه ، دپارتمان حمل و نقل آمریکا از اعمال تغییرات چشمگیر در مصرف 

سوخت خودروها خبر داد این می تواند گامی مهم در راستاي عرضه گسترده تر وسایل نقلیه الکتریکی در آمریکا و کاهش استانداردهاي مصرفی 

وابستگی این کشور به خودروهاي سایر کشورها باشد استاندارد مذکور که از سال 2024 اجرایی می شوند ، بخشی از اهداف جو بایدن هستند بر

اساس این اهداف تا سال 2030 می بایست نیمی از خودروهاي فروخته شد آمریکا از نوع الکتریکی باشند در واقع آمریکا می خواهد بیش از پیش

سوخت جدیدي که در آمریکا گازهاي گلخانه اي و کمک به مقابله با گرمایش جهانی تمرکز کند حال استانداردهاي مصرف  روي کاهش انتشار 

سوخت خودروهاي وضع شده اند شامل چه مواردي هستند؟ بر اساس اطالعات منتشر شده ، خودروسازان آمریکایی ملزم به افزایش بهره وري از 

خود هستند این شرکت ها می بایست میانگین مسافت پیموده شده توسط خودروهاي خود را به حداقل 49 مایل (حدود 79 کیلومتر) بر گالون

برسانند میانگین استاندارد فعلی که در حال اجراست برابر با 37 مایل بر گالون است بنابراین اگر این ماه 4 بار باك خودروي خود را پر کنید ، تا سال

سوخت خودروها شود مشخصا پس از حمله 2026 این میزان به 3 بار در ماه کاهش می یابد که می تواند سبب کاهش چشمگیر میزان مصرف 

سوخت تاثیرات زیادي روي آینده خودروسازان گذاشته است بنابراین روسیه به اوکراین ، آینده صنعت حمل و نقل و مخاطرات افزایش قیمت 

تولیدکنندگان خودرو باید تالش کنند تا بهینگی مصرف محصوالت خود را افزایش دهند از سوي دیگر ، کارخانه هاي خودروهاي الکتریکی با

سوخت فسیلی را کم تر از سرمایه گذاري هاي جدیدي شارژ خواهند شد تا بتوانند خط تولید محصوالت خود را گسترده تر کرده و نیاز به تأمین 

قبل کنند
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چگونه دانش بنیان ها ، اقتصاد را متحول می کنند؟

با ورود دانش بنیان ها به عرصه هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت ساختمان ، کشاورزي ، صنایع تولیدي ، نفت و

با ورود دانش بنیان ها به عرصه هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت ساختمان ، کشاورزي ، صنایع تولیدي ، نفت و شاهد تحرك و تحول در

اقتصاد کشور خواهیم بود به باور تمامی کارشناسان در آسیب شناسی اقتصاد ایران در درجه اول باید به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به

فروش مواد خام و با ارزش افزوده پایین اشاره کرد ریشه اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژي در صنعت است که متأسفانه این مسئله باعث

شده است نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی به اهرمی براي تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود بر همین اساس ، از ابتداي دهه هشتاد

کلیدواژه دانش بنیان به طور مکرر توسط رهبري تکرار شده است که در همین راستا قانون «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري

سازي نوآوري ها و اختراعات» در سال 1389 تصویب شد امسال نیز رهبري با انتخاب شعار سال تحت عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به

طور ویژه بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در بخشهاي مختلف تاکید کرده اند 

بر این مبنا ، اگر نگاه ویژه اي به سهم مسکن در اقتصاد بیاندازیم خواهیم دید هرگاه صنعت ساختمان رونق داشته است چرخ اقتصاد نیز به حرکت

درآمده است بنابراین با توجه به شعار سال جاري یکی از حوزه هایی که تولید دانش بنیان را می طلبد و باید تالش زیادي براي جبران عقب ماندگی

هاي آن شود ، تولید دانش بنیان و صنعتی سازي در بخش مسکن است .  

در همین رابطه احمدرضا سرحدي زاده کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هر چه بیشتر به سمت دانش بنیان تر شدن پیش برویم ، اقتصاد را از

وضعیت فعلی بیشتر خارج خواهیم کرد ، به مهر گفت : مسکن سازي ما سنتی است و براي دانش بنیان شدن در بخش مسکن باید دو موضوع را در

دستور کار قرار دهیم ، یکی استفاده از متریال هاي تکنولوژیک ساختمان و دیگري استفاده از روش هاي با تکنولوژي باال در ساخت وساز . دیگر در

دنیا از آجر و بلوك سیمانی استفاده نمی کنند ، بلکه قطعات پیش ساخته و مصالح مدرن براي صنعتی سازي مورد استفاده قرار می گیرد ، مثًال برج

30 طبقه را چند ماهه می سازند ، حال آنکه ساخت چنین برجی در ایران چند سال طول می کشد طبق آمارهاي بانک مرکزي ، تاکنون نزدیک به

85 هزار میلیارد تومان تسهیالت به فعالیت هاي دانش بنیان اختصاص داده شده است با این حال سهم دانش بنیان ها از تولید ناخالص کشور حدود

یک درصد برآورد شده است که با توجه به تسهیالت داده شده و تعداد شرکت هاي دانش بنیان در کشور رقم پایینی است 

در همین راستا ، علی امیرشاهی ، کارشناس حوزه تأمین مالی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین موضوعات رشد کمی و کیفی دانش بنیان ها در

اقتصاد مسأله تأمین مالی است ، به مهر گفت : در حال حاضر تأمین مالی این گونه از شرکت ها معموًال از طریق بازار پول (وام) یا جذب سرمایه

گذار در خارج از بازار سرمایه رخ می دهد . وي افزود : طبق لیستی که از طرف معاونت علمی ریاست جمهوري منتشر شده ، حدود 35 شرکت دانش

بنیان در بازار سرمایه پذیرفته شده اند که طبق محاسبه بنده ، ارزش کل این شرکت ها حدود 110 هزار میلیارد تومان است که حدود 1 5 درصد از

کل ارزش بازار سهام را شامل می شود باید تاکید شود که اکثر شرکت هاي دانش بنیانی که در بازار سرمایه حضور دارند ، در زمینه خدمات فعال

هستند با توجه به تأکید مقام معظم رهبري مبنی بر تولید دانش بنیان ، باید زمینه توسعه فعالیت شرکت هاي دانش بنیان در حوزه تولید نیز مهیا

شود کشاورزي حوزه دیگري است که باید بیش از سایر حوزه ها به سمت دانش بنیانی شدن حرکت کند زیرا بخش عمده اي از کشاورزي ما به

صورت سنتی انجام می شود و از آن طرف ، حداقل 85 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد در این رابطه احد

آزادي خواه ،
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عضو کمیسیون کشاورزي مجلس گفت : در چند سال گذشته در حوزه مدیریت منابع آب عملکرد ضعیفی داشتیم این در حالیست که مصرف آب در

کشاورزي ما بسیار زیاد است؛ همین مساله ضرورت ورود شرکت هاي دانش بنیان در حوزه آب و مدیریت مصرف منابع آب را نشان می دهد وي

بحث آب مجازي را یکی از راهکارهاي مدیریت مصرف منابع آب دانست و اضافه کرد : اصالح الگوي کشت از دیگر بخش هایی است که شرکت

هاي دانش بنیان باید به آن ورود کنند و ما باید الگوهاي کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي را به طور جد اصالح کنیم 

در پایان سال 2020 میالدي بیش از 25 درصد نیاز الکتریسیته جهانی به وسیله منابع تجدیدپذیر مانند خورشید ، باد ، برق آبی ، بایومس و ژئوترمال

انرژي هاي تجدیدپذیر در تولید کل انرژي مورد نیاز در کشورهایی نظیر آلمان و دانمارك تأمین شده است؛ به عنوان نمونه متوسط سهم مشارکت 

از 30 درصد فراتر رفته است و هدف گذاري آن ها رسیدن به آمار تولید بیش از نیمی از انرژي مورد نیاز خود به وسیله این منابع تا قبل از سال

2030 میالدي است . این در حالیست که به طور کلی کمتر از 1000 مگاوات انرژي تجدیدپذیر در ایران تولید می شود البته وزارت نیرو برنامه تولید

10 هزار مگاوات انرژي تجدیدپذیر در دولت سیزدهم را در دستور کار قرار داده است 

انرژي هاي تجدیدپذیر به مهر گفت : دست یابی به تولید 10 هزارمگاوات برق تجدیدپذیر با در این رابطه ، محمد امین وزیري راد ، کارشناس 

بکارگیري پتانسیلی دانشی دانشگاهیان و شرکت هاي دانش بنیان ، فراهم سازي زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز به وسیله دولت و همچنین

همیاري و تعامل بخش هاي دولتی و خصوصی در فراهم سازي تکنولوژي و نیروي انسانی مورد نیاز قطعًا تسهیل خواهد شد . وي افزود : باید اشاره

شود که ایران سالیانه به طور متوسط داراي بیش از 300 روز آفتابی با متوسط تابش بیش از 5 کیلووات ساعت بر متر مربع است بنابراین با توجه به

تاکید مسئولین کشور بر لزوم توسعه استفاده از این نوع از انرژي ها می توان به آینده خوشبین بود تا با فراهم سازي زیرساخت ها به وسیله دولت

بتوان از پتانسیل دانشگاهیان و شرکت هاي فعال در این حوزه به نحو احسن استفاده کرد صنعت نفت اگرچه قدمتی دیرینه در اقتصاد کشور دارد اما

همیشه به شرکت هاي خارجی وابسته بودیم و فناوري نقشی در توسعه این بخش نداشت؛ بر همین مبنا در پانزده سال اخیر تحریم ها زنگ خطري

بود تا ما را بیدار کند که متوجه ارزش فناوري شویم و بفهمیم که فناوري هم قابل تحریم است در این خصوص جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه

صنعت نفت با بیان اینکه در همه زمینه هاي صنعت نفت از لحاظ دانش بنیان شدن عقب افتاده ایم ، به مهر گفت : در همه زمینه هاي صنعت نفت

از لحاظ دانش بنیان شدن عقب افتاده ایم در حوزه فرآیندها خیلی عقب افتاده ایم ، در حوزه کاتالیست ها همچنین ، در حوزه تجهیزات وضعیتمان

بهتر است و شرکت هایی هستند که در این سال ها تالش می کردند این تجهیزات را بسازند ولی در باقی زمینه ها چنین امکانی نداشتیم بنابراین

باید هر چه سریع تر براي دانش بنیانی شدن این صنعت برنامه ریزي کنیم مهر
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ایرنا گزارش می دهد؛/زمستان بدون خاموشی با افزایش ظرفیت نیروگاهی در دولت
سیزدهم

 

تهران ایرنا بروز خاموشی هاي گسترده تا پیش از دولت سیزدهم موجب بروز نارضایتی بین صاحبان صنایع و مردم شده بود که با عزم دولت سیزدهم

سوخت نیروگاه هاي موجود زمستان 1400 بدون اعمال خاموشی به خوبی سپري و رضایت مردمی را موجب مبنی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی و تامین 

شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا ، افزایش خاموشی در کشور پیش از دولت سیزدهم نارضایتی مردم ، کسب وکارها و صاحبان صنایع را به همراه

سوخت مورد نیاز نیروگاه هاي داشت و ضررهاي زیادي براي کشور به همراه داشت کوتاهی در زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی و نیز تامین نشدن 

موجود به بروز خاموشی در کشور دامن زده و مردم هر زمان منتظر اعمال خاموشی هاي جدید بودند در همین رابطه «همایون حائري» معاون امور

برق و انرژي وزیر نیرو گفته بود : متأسفانه طی چند سال اخیر تراز تولید و مصرف برق به هم خورده بود و همین نکته باعث می شد که در تابستان

ها دچار محدودیت هایی شویم که به صنعت و بخش خانگی اعمال می شد این روند ادامه یافت تا آنکه دولت سیزدهم مصدر امور را به دست

گرفت و با انتخاب «علی اکبر محرابیان» به عنوان وزیر نیروي این دولت عزم جدي براي برطرف کردن این مشکل ایجاد شد یکی از مهم ترین

برنامه هاي محرابیان توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بود به گونه اي که وي وعده داد تا 35 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کند 

افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق طی 4 سال معاون برق و انرژي وزیر نیرو با اشاره به برنامه وزیر نیرو براي افزایش 35 هزار مگاواتی

ظرفیت تولید برق طی چهار سال ، گفته بود : این برنامه شامل 15 هزار مگاوات نیروگاه هاي حرارتی ، 10 هزار مگاوات انرژي هاي تجدید پذیر و

10 هزار مگاوات نیز نیروگاه هاي حرارتی احداث شده توسط صنایع است که بر اساس آن طی چهار سال دولت مردمی 35 هزار مگاوات به ظرفیت

نیروگاه هاي برق کشور اضافه خواهد کرد . یکی از برنامه هاي «علی اکبر محرابیان» وزیر نیروي دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار دولت ، توسعه

ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان 30 هزار مگاوات بود وي ، همان زمان گفت : به منظور توسعه زیرساخت هاي تامین برق در کشور و جلوگیري از

خاموشی هاي احتمالی ، 35 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا چهار سال آینده به شبکه برق کشور اضافه می شود محرابیان افزود : بر اساس

برنامه ریزي صورت گرفته 15 هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه هاي جدید حرارتی و تبدیل واحدهاي سیکل ساده به سیکل ترکیبی ، 10

هزار مگاوات با سرمایه گذاري صنایع در بخش تولید برق و 10 هزار مگاوات توسط نیروگاه هاي تجدید پذیر تامین خواهد شد وي تاکید کرده است

که براي تحقق این برنامه ، تفاهم نامه اي براي احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با صنایع منعقد شده است که این امر با حمایت

وزارتخانه هاي نیرو و صمت عملیاتی خواهد شد تازه ترین گزارش شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروي برق ایران نشان از آن دارد که 956

مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی تاکنون محقق شده است بر اساس این گزارش نیروگاه هاي گازي با 307 مگاوات سهمی 32 1 درصدي از

افزایش ظرفیت نیروگاهی را به خود اختصاص داده اند نیروگاه هاي سیکل ترکیبی با 500 مگاوات و سهم 52 3 درصدي مقام نخست افزایش

ظرفیت نیروگاهی کشور در سال 1400 را از آن خود کرده اند نیروگاه هاي تولید پراکنده با 120 مگاوات و سهم 12 5 درصدي و نیز نیروگاه هاي

تجدید پذیر با 29 مگاوات و سهم 3 درصدي جایگاه بعدي افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت سیزدهم را به خود اختصاص داده اند و به این

ترتیب ظرفیت منصوبه نیروگاهی به رقم 86 هزار و 388 مگاوات رسید که دستاورد بزرگی براي صنعت برق کشور و رفع خاموشی ها است عالوه بر

سوخت نیروگاه هاي موجود بود  تالش براي ظرفیت نیروگاهی گام دیگر دولت سیزدهم براي جلوگیري از تکرار خاموشی ها تامین به موقع 

«همایون حایري» درباره عبور از زمستان بدون خاموشی گفته بود : زمستانی که گذشت ،
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مصرف گاز خانگی داشتیم ، اما همکاري هاي بسیار سوخت گاز با توجه به رشد  زمستان سختی بود و باوجود محدودیتی که در قسمت تامین 

خوبی با وزارت نفت ، صمت و سایر دستگاه ها صورت گرفت و توانستیم این زمستان را بعد از چند سال محدودیتی که اعمال می شد ، بدون هیچ

مشکلی پشت سر بگذاریم . معاون برق و انرژي وزیر نیرو زمستان بدون خاموشی را دستاورد بسیار خوبی براي دولت مردمی دانست این اقدام هاي

وزارت نیروي دولت سیزدهم منجر به آن شد تا کشور از مشکالت ناشی از خاموشی هاي گسترده رهاشده و رضایت خاطر مردم فراهم شود
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