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1401/02/31 - 1401/02/24فهرست اخبار

کامیون هاي فرسوده 4 توسعه حمل ونقل ریلی با صرفه جویی ناشی از نوسازي  10:27 مهر

7 وزیر نفت : 80 درصد پول نفت را ارزي دریافت می کنیم جوان

8 استفاده از حرارت اتالفی صنایع براي تولید آب و برق 14:17 واحد مرکزي خبر

9 بهره مندي 650 هزار خانوار از گاز رایگان 13:50 دیار کارون

14 اوجی با تبیین مهمترین اقدام هاي وزارت نفت عنوان کرد : /بیش از 80 درصد درآمدهاي ن... 02:12 شانا

16 خانه هوشمند آلفا؛ هوشمندسازي ساختمان با تکنولوژي هاي مدرن ! 19:59 زومیت

آلودگی هوا ! 18 مرگ 9 میلیون نفر در جهان به خاطر  13:09 دیار کارون

19 توسعه انرژي و تبدیل بحران ها به فرصت هاي بزرگ/نفت در برابر جنگ 12:52 ایستانیوز

مصرف انرژي در صنایع با یک محصول ایران ساخت 22 کاهش  10:27 واحد مرکزي خبر

سوخت سوخت کشور/«ال پی جی» باید در سبد  23 نخعی تشریح کرد؛/سند باالدستی؛ حلقه گمشده سبد  10:04 فصل تجارت

25 به منظور حمایت از مصرف کنندگان انجام می شود؛/تعیین سقف قیمت انرژي در اتحادیه ارو... 14:46 مهر

26 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد/بهره مندي صنعت گاز از دانش بنیان ها براي هو... 13:04 شانا

بنزین در آمریکا رکورد تاریخی را شکست 27 قیمت  12:16 فارس نیوز

28 رئیس مجلس : /الزم است گاز را مبناي صادرات قرار دهیم عصر رسانه

بهینه سازي مصرف سوخت
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مهر

1401/02/30
10:27

کامیون هاي فرسوده توسعه حمل ونقل ریلی با صرفه جویی ناشی از نوسازي 

عضو هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل از هدر رفت ساالنه 3 تا 4 میلیارد دالر گازوئیل به دلیل فعالیت ناوگان فرسوده خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر ، همواره یکی از مواردي که از سوي مقامات ارشد دولتی یا سایر ارکان حاکمیتی به عنوان یارانه پنهان ذکر می شود ، بخش

انرژي است معاون رئیس جمهور : یارانه پنهان 100 میلیارد دالري انرژي در سال سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

برنامه و بودجه هفته گذشته از اختصاص ساالنه 100 میلیارد دالر یارانه پنهان به بخش انرژي خبر داده بود 

جاي خالی سهم ریل از حمل بار نسبت به جاده همچنین در بخش باري تجاري با انتقال کاال از جاده به ریل و افزایش سهم ریل از حمل بار ،

مصرف انرژي یارانه اي به دست می آید که با توجه به فاصله زیاد قیمت گازوئیل سهمیه اي به ناوگان باري داخل صرفه جویی قابل توجهی در 

(لیتري 300 تومان) با نرخ گازوئیل فوبخلیج فارس (لیتري 50 سنت) ، عوائد حاصل از آن می تواند به سایر بخش هاي مولد اقتصاد کشور تزریق

سوخت به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این یارانه پنهان را می توان با نوسازي شود . نوسازي ناوگان باري جاده اي؛ کلید کاهش مصرف 

ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از واردات یا تولید داخل و همچنین اصالح تکنولوژي تولید خودروهاي سبک و سنگین تولید داخل یا وارداتی ،

کاهش داد نگاهی به آخرین وضعیت عمر متوسط ناوگان باري جاده اي طبق آمار موجود در سالنامه آماري سال 1399 سازمان راهداري و حمل

کامیون هاي جاده اي کشور در سال یاد شده 19 ونقل جاده اي کشور ، که آخرین نسخه آمار ساالنه منتشر شده این سازمان است ، میانگین عمر 

3 سال بوده است به بیان دقیق تر از 360 هزار دستگاه وسیله نقلیه باري سنگین جاده اي کشور ، حدود 57 درصد کمتر از 16 سال و 43 درصد

ت هاي باالي کامیون کامیون ها و  دیگر بیشتر از 16 سال عمر دارند بر اساس بند 2 ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون هواي پاك ، کشنده ها ، 

کامیون فرسوده در حال فعالیت در بخش حمل برون شهري کشور وجود 16 سال فرسوده محسوب می شوند بنابراین بیش از 155 هزار دستگاه 

کامیون در جاده هاي برون شهري کشور ، 90 هزار کیلومتر شامل 45 هزار کیلومتر با بار و 45 هزار کیلومتر خالی دارد متوسط پیمایش سالیانه هر 

کامیون هاي کشور در حمل ونقل برون شهري بار ، معادل 255 میلیارد تن کیلومتر است  و مجموع عملکرد کل 

سوخت شامل 42 سی سی براي مسیر پر و 38 سی سی کامیون فرسوده ، 80 سی سی  فرض می کنیم به ازاي حمل هر یک تن کیلومتر بار با 

سوخت شامل 21 سی سی براي مسیر پر و 19 کامیون غیر فرسوده 40 سی سی  براي مسیر خالی و نیز به ازاي حمل هر یک تن کیلومتر بار با 

سی سی براي مسیر خالی مصرف می شود .  

کامیون هاي کامیون هاي فرسوده سالی 9 میلیارد لیتر گازوئیل می خورند در این صورت ، سالیانه حدود 9 میلیارد لیتر گازوئیل بابت عملکرد 

کامیون هاي غیرفرسوده (جمعًا 15 میلیارد لیتر) در حمل ونقل بار جاده اي کشور مصرف می شود . با فرسوده و 6 میلیارد لیتر نیز بابت عملکرد 

سوخت تقریبًا دو برابري نسبت به ناوگان غیر فرسوده دارد ، توجه به این که ناوگان فرسوده مصرف 
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کامیون هاي فرسوده در جاده هاي برون شهري نزدیک به 4 5 میلیارد لیتر است بنابراین هدررفت سالیانه گازوئیل یارانه اي به خاطر تردد ناوگان 

کامیون نیز خارج از جاده هاي اصلی کشور و در پروژه هاي عمرانی و معدنی یا در شهرها و بعضًا در اختیار سازمان ها و در عین حال تعداد زیادي 

سوخت در این بخش ، مقدار مجموع هدررفت گازوئیل کشور را در کل نهادها در حال فعالیت هستند که با احتساب 1 5 میلیارد لیتر هدررفت 

بخش حمل ونقل برون شهري و درون شهري ، پروژه هاي عمرانی و معدنی و … می توان حدود 6 میلیارد لیتر برآورد کرد هدر رفت گازوئیل

ناوگان فرسوده ، معادل 3 تا 4 میلیارد دالر در سال با در نظر گرفتن نرخ فروش عمده گازوئیل در خلیج فارس معادل 50 سنت به ازاي هر لیتر ،

مبلغ هدررفت محاسبه شده حدود 3 میلیارد دالر است این عدد نشان دهنده یک فرسایش بزرگ در توان اقتصادي کشور است که البته با دقت

محیط زیست ، ایمنی و بهره وري ، می توان عدد هدررفت را دست کم به 4 بیشتر و تعمق در آثار سو ناشی از تردد ناوگان فرسوده در ابعاد 

میلیارد دالر افزایش داد در صورت نوسازي ناوگان جاده اي ، می توان به فروش گازوئیل در بازارهاي جهانی به دالیلی همچون تحریم پذیري کمتر

نسبت به نفت خام و فراوانی و پراکندگی مشتریان آن یا به عبارتی بزرگ تر بودن جمعیت مشتریان بازار هدف امیدوار بود صادرات گازوئیل

سودآورتر صادرات نفت خام از طرف دیگر ، قیمت گازوئیل به دلیل ارزش افزوده اي که دارد از نفت خام بیشتر بوده و فروش آن سودآورتر خواهد

بود همچنان که گفته شد ، چنین رویکردي عالوه بر ارزآوري براي کشور ، زمینه ساز کاهش هزینه اثرات خارجی (External Costs) مانند

گازهاي گلخانه اي و تصادفات نیز خواهد شد با دنبال کردن چنین سیاستی در ادامه می توان درآمد به دست آمده را صرف توسعه روش انتشار 

هاي حمل ونقل انبوه و کارآمدتر نسبت به بخش جاده اي مانند بخش حمل ونقل ریلی کرد پوشیده نیست که این شیوه از حمل ونقل بسیار ارزان

تر ، ایمن تر و پاك تر از حمل ونقل جاده اي است 

عضو هیئت عامل صندوق حمل و نقل : سود حاصل از نوسازي ناوگان جاده اي صرف توسعه شبکه ریلی شود سبحان نظري عضو هیئت عامل

صندوق توسعه حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تقویت زیرساخت هاي حمل ونقل ریلی باعث هدایت حمل بار از جاده به

ریل خواهد شد ، گفت : این در حالی است که در حال حاضر تقاضا براي حمل ریلی بار بسیار بیشتر از آن مقداري است که در عمل با این شیوه از

حمل ونقل جابه جا می شود .  

وي افزود : کارشناسان ، تقاضاي بار ریل پسنِد در حال حمل با شیوه جاده اي را بین 2 تا 3 برابر مقدار بار فعلی در حال حمل با شیوه ریلی برآورد

کامیون فرسوده به توسعه ظرفیت سوخت حاصل از نوسازي ناوگان  می کنند و این نشان می دهد که در صورت تخصیص مبالغ صرفه جویی 

بخش ریلی ، بازار حمل ونقل اشتهاي فراوانی براي انتقال تقاضا از جاده به ریل دارد .  

ناوگان ریلی ، سهم جاده و ریل از بار برابر می شود نظري ادامه داد : این در شرایطی است که با تقویت زیرساخت هاي با بهبود وضعیت شبکه و 

ناوگان ریلی ، امکان ایجاد تقاضاي حمل بار ریلی دست کم تا 5 برابر ریلی از جمله توسعه شبکه ریلی بین نقاط پرتقاضا و نیز افزایش جمعیت 

حمل و نقل ریلی تصریح کرد : نکته وضع موجود یعنی معادل حدود 50 درصد بارهاي جاده اي کشور فراهم خواهد شد . دبیر انجمن شرکت هاي 

سوخت خواهیم بود مقدار صرفه جویی مهم دیگر آن است که در صورت انتقال بار از جاده به ریل ، شاهد صرفه جویی بیشتري در مصرف 

سوخت ناشی از انتقال هر یک تن کیلومتر بار از جاده به ریل ، نسبت به ناوگان جاده اي فرسوده حدود 70 سی سی و نسبت به ناوگان جاده اي

غیر فرسوده نزدیک 30 سی سی است 

ناوگان ریلی نشان می دهد که با تخصیص تسهیالتی معادل مبلغ 4 میلیارد دالر صرفه وي بیان کرد : مبالغ سرمایه گذاري مورد نیاز براي تأمین 

کامیون جاده اي در یک دوره یک ساله به شرح فوق و از مسیر صندوق توسعه حمل ونقل کشور ، جویی ناشی از نوسازي ناوگان 
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می توان حدود 50 هزار دستگاه واگن باري (هر یک به قیمت 50 هزار دالر) و هزار دستگاه لوکوموتیو باري (هر یک به قیمت 1 و نیم میلیون دالر)

به شبکه ریلی کشور اضافه کرد . نظري گفت : در این صورت ، شبکه ریلی موفق به افزودن سهمی 20 درصدي به سهم 10 درصدي کنونی خود از

کل بار بین شهري خواهد شد 

سوخت ناشی از انتقال وي تأکید کرد : در واقع در چنین حالتی ، حدود 70 میلیارد تن کیلومتر بار از جاده به ریل منتقل می شود و صرفه جویی 

کامیون هاي غیر فرسوده و معادل 30 سی این مقدار بار از جاده به ریل (با در نظر گرفتن این فرض محافظه کارانه که صرفه جویی را نسبت به 

سی در هر تن کیلومتر محاسبه می کنیم) ساالنه معادل 2 میلیارد و 100 میلیون لیتر و به ارزش حدود یک میلیارد دالر است . عضو هیئت عامل

صندوق توسعه حمل و نقل اظهار کرد : اگر فرض محافظه کارانه صرفه جویی 30 سی سی به ازاي هر تن کیلومتر را قدري واقع بینانه تر ببینیم و

آن را 45 سی سی در نظر بگیریم ، جمع صرفه جویی ساالنه به 1 5 میلیارد دالر می رسد 

نوسازي ناوگان و توسعه شبکه ریلی با توان اهرمی صندوق حمل و نقل وي افزود : همچنین در صورت استفاده از توان اهرمی صندوق توسعه حمل

ونقل کشور و جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار تسهیالت 4 میلیارد دالري فوق ، با اعمال تنظیمات جذاب براي بازدهی مناسب سرمایه گذاري

بخش خصوصی و با فرض اعمال نسبت اهرمی 3 برابري ، می توان شاهد تأمین سرمایه هنگفت حدود 16 میلیارد دالري براي توسعه جهشی

ظرفیت بخش حمل ونقل ریلی کشور بود .  

کارشناس صنعت حمل و نقل اذعان داشت : این ابتکار ، ضمن تضمین بازگشت 3 تا 4 ساله اصل مبلغ تسهیالت به صندوق یاد شده قطعًا باعث

ناوگان ریلی می شود و به صرفه جویی ساالنه مستقیم تکرارپذیر و بلندمدت حدود 5 میلیارد توسعه سریع طول شبکه راه آهن و افزایش جمعیت 

دالري در انرژي مصرفی بخش حمل ونقل کشور منجر خواهد شد . مزایاي غیر مستقیم نوسازي ناوگان فرسوده جاده اي وي خاطرنشان کرد :

محیط زیست ، رشد بهره وري و البته کاهش بهاي تمام شده کاالهاي ایرانی نیز عالوه بر این ، منافع غیرمستقیمی مانند ارتقاي ایمنی ، حفظ 

نصیب اقتصاد کشور خواهد شد از همه مهم تر ، روشن است که این ابتکار می تواند در کوتاه ترین زمان و با کم آسیب ترین روش ممکن نسبت به

هر ابتکار دیگري ، دست حاکمیت را براي واقعی سازي قیمت گازوئیل کامًال باز کند 

حمل و نقل ریلی با بیان اینکه اهالی نظام برنامه ریزي کشور ، سالهاست آرزومند تحقق این اهداف بوده اند که البته به دبیر انجمن شرکت هاي 

دلیل نداشتن طرح و اراده جدي ، محقق نشده است ، اظهار امیدواري کرد : با همکاري و هم افزایی مناسب میان بخش هاي مختلف حاکمیت و از

جمله مجلس شوراي اسالمی ، وزارت راه و شهرسازي ، صندوق توسعه حمل ونقل کشور ، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و نیز وزارت نفت

شاهد تحقق هرچه زودتر این سیاست زودبازده اقتصادي باشیم .
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جوان

1401/02/29
وزیر نفت : 80 درصد پول نفت را ارزي دریافت می کنیم

 

وزیر نفت از قطع یارانه گاز مشترکان پرمصرف تا دو ماه آینده خبر داد و گفت : حدود 80 درصد پول حاصل از فروش نفت به صورت ارزي و بقیه را به

صورت تهاتر دریافت می کنیم .

سرویس اقتصادي جوان آنالین : جواد اوجی ، وزیر نفت با اشاره به اینکه بهاي گاز براي مشترکین پرمصرف از آذرماه 1400 افزایش یافته ، گفت :

هر پله از هزینه مشترکان پرمصرف نسبت به پله قبلی 40 درصد افزایش قیمت داشته است و امسال نیز به این گروه یارانه تعلق نخواهد گرفت 

وزیر نفت از قطع یارانه گاز مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت : از سال 96 تا آذر پارسال هیچگونه افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشده بود که

براي مشترکان پرمصرف گاز ، افزایش قیمت از آذر پارسال رقم خورد؛ در این مرحله ، سه پله اول یعنی 75 درصد از مشترکان که پرمصرف نبودند و

بیش از 50 درصد مصرف را داشتند ، هیچ تغییر قیمتی نداشتند ، اما از پله چهارم ، هر پله نسبت به پله قبلی 40 درصد افزایش نرخ داشت .  

وي افزود : بخشی از این افزایش تعرفه ها را براي جلوگیري از تکانه هاي اقتصادي ، به امسال منتقل کردیم؛ طبق قانون بودجه 1401 ، تعرفه گاز

شدت انرژي و مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد و به زودي این موضوع در هیئت دولت مطرح می شود تا به عنوان ابزاري براي کنترل 

بهینه مصرف کردن گاز استفاده شود؛ طی یک تا دو ماه آینده آیین نامه مربوط به تغییر تعرفه ها به دولت می آید تا براي مشترکان پرمصرف گاز

رقم بخورد . وزیر نفت در ادامه با اشاره به افزایش وصول درآمد هاي نفتی گفت : صادرات نفت در وضع خوبی است و پول آن در تاریخ سررسیدش

دریافت می شود؛ حدود 80 درصد پول حاصل از فروش نفت به صورت ارزي و بقیه را به صورت تهاتر دریافت می کنیم وي ادامه داد : در سال

گذشته فقط از بابت محصوالت پتروشیمی بالغ بر 12 5 میلیارد دالر ارز وارد سامانه نیما شده است که این جدا از بحث فروش نفت و میعانات گازي

است و ادامه داد؛ در بحث صادرات گاز ، وصول درآمد ارزي ، بیش از 4 برابر سال 1399 رشد داشت است در سال 1399 وصول درآمدي حاصل از

صادرات یک میلیارد و 25 میلیون دالر بود که این رقم در سال 1400 به بیش از 4 میلیارد دالر افزایش یافت اوجی در مورد تاثیر این افزایش درآمد

هاي ارزي گفت : با تامین به موقع منابع ارزي ، دولت توانست غالت و کاال هاي اساسی که مورد نیاز مردم است را تامین کند و امروز ذخایر خوبی

در بحث کاال هاي اساسی وجود دارد وزیر نفت در مورد افزایش ظرفیت پاالیشی کشور افزود : ظرفیت پاالیشی کشور تا 5 سال آتی به بیش از یک

میلیون بشکه در روز افزایش می یابد اوجی درمورد وضعیت میدان مشترك آرش گفت : مطالعات جامع این میدان انجام شده است و با برنامه ریزي

شرکت ملی نفت به زودي بحث توسعه میدان آغاز خواهد شد وزیر نفت در مورد گاز رایگان محرومان گفت : 650 هزار خانوار در حال استفاده از گاز

رایگان هستند و هر زمان که سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی ، خانوار هاي محروم را به ما معرفی کنند همکارانمان در شرکت

ملی گاز در همان ماه تعرفه گاز این خانوار ها را رایگان خواهد کرد
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استفاده از حرارت اتالفی صنایع براي تولید آب و برق

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما؛ یک شرکت دانش بنیان تاکنون در بیش از 40 پروژه حساس در زمینه تولید همزمان آب و برق و تصفیه آب و

پساب به روش هاي MED؛ RO؛ ZLD؛ HRD؛ CWP و پروژه هاي OVERHAUL و.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما؛ یک شرکت دانش بنیان تاکنون در بیش از 40 پروژه حساس در زمینه تولید همزمان آب و برق و تصفیه

آب و پساب به روش هاي MED؛ RO؛ ZLD؛ HRD؛ CWP و پروژه هاي OVERHAUL و مشارکت محوري داشته است 

سیستم هاي HRD جز دستاورد هاي جدید این مجموعه بوده که با استفاده از بخار یا حرارت اتالفی صنایع ، اقدام به تولید آب خالص دمین با

مصرف انرژي را دارد و با به حداقل رساندن پساب صنعتی ، اقدامی بسیار موثر در بهره وري بیش از 90% می نماید که نهایت صرفه جویی در 

محیط زیست می باشد .   جهت حفظ 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بنیان عالوه بر تولید آب شرب در مقیاس کالن (مثال براي جزیره قشم) و آب صنعتی جهت صنایع بزرگ کشور (مثال

پاالیشگاه پارس جنوبی عسلویه) ، اقدام به تولید آب شرب پایدار براي مناطق روستایی کم برخوردار تحت عنوان طرح "بن آب" نموده است که

عالوه بر رفع نیاز آب شرب ، دانش بنیان سازي ، اشتغال زایی ، محرومیت زدایی ، افزایش رضایتمندي و رفاه اجتماعی از مزایاي دیگر این طرح

می باشد . این موسسه موفق به طراحی و مشارکت در اجراي بیش از 120 هزار مترمکعب در روز ، ظرفیت در حال کار آب شیرین کن در کشور

شده است شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، پاالیشگاه هاي پارس جنوبی ، شرکت نفت فالت قاره و مپنا ازجمله بهره برداران

محصوالت این مجموعه هستند 

این فعالیت ها و ایده هاي نوآورانه مــورد استقبال ، تقدیر و تائید معاونت علمـــی ریاست جمهـــوري ، وزارت و پژوهشگاه نفت ، وزارت و

پژوهشگاه نیرو و وزارت صنایع قرارگرفته است در ضمن این مجموعه عضو پارك فناوري دانشگاه تهران می باشد و در ارزیابی 570 ایده دانش

بنیان توسط پژوهشگاه نفت ، این موسسه موفق به اخذ رتبه طالئی در بین 100 شرکت دانش بنیان برتر نفتی شد . همچنین همکاري با نخبگان

کشور با سطوح علمی باال از قبیل المپیادي هاي جهـــانی و کشوري ، رتبه هاي برتر کنکــور ، دانشجویان ممتاز ، برگزیدگان جشنواره خوارزمی و

رتبه هاي نخست مسابقات علمی جهانی از سوابق این مجموعه می باشد 

انجمن اپنا ، شرکت هاي دانش بنیان پژوهشی صنعت نفت ایران (که ریاست هئیت مدیره آن برعهده این مجموعه می باشد) در جهت دانش بنیان

سازي صنعت نفت و هم افزایی شرکت هاي دانش بنیان و پژوهشی از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود و با برگزاري جلسات مشاوره ، نمایشگاه

ها ، همایش ها و جلسات با مقامات عالی مرتبط و انجام تفاهم نامه هایی با وزارت نفت و زیر مجموعه هاي مربوطه ، پارك هاي علم و فناوري و .

که منتج به عقد قرارداد هایی شده ، سعی در دانش بنیان سازي صنعت نفت ، تقویت ارتباط بین اعضا و مجموعه هاي مرتبط و پیگیري امور صنفی

داشته است که با فعالیت هاي هدفمند و کاربردي و حمایت هاي وزارت نفت و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به جایگاهی رسیده که به

عنوان یکی از ارکان دانش بنیان سازي صنعت نفت شناخته می شود .
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بهره مندي 650 هزار خانوار از گاز رایگان

 

وزیر نفت با تبیین مهمترین اقدام هاي وزارت نفت در دولت سیزدهم و با مثبت ارزیابی کردن فروش نفت عنوان کرد : بیش از 80 درصد از پول نفت

صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزي و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالي اساسی انجام می شود.

وزیر نفت با تبیین مهمترین اقدام هاي وزارت نفت در دولت سیزدهم و با مثبت ارزیابی کردن فروش نفت عنوان کرد : بیش از 80 درصد از پول

نفت صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزي و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالي اساسی انجام می شود 

به گزارش وزارت نفت ، جواد اوجی شامگاه چهارشنبه (28 اردیبهشت ماه) در گفت وگو با برنامه «صف اول» شبکه خبر با بیان اینکه بیست

وششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی یکی از معتبرترین نمایشگاه هاي نفت و گاز در جهان است ، گفت : در این

نمایشگاه بیش از هزار و 200 شرکت معتبر داخلی و خارجی حضور داشتند و در طول برگزاري این نمایشگاه مقام هاي بلند پایه کشورمان همچون

رئیس جمهوري ، رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و بسیاري از فعاالن عرصه بین المللی از دستاوردهاي عرضه شده در

نمایشگاه بازدید کردند .  

وي با بیان اینکه یک سالن مجزا براي حضور شرکت هاي دانش بنیان در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی

اختصاص داده شد و تا حد امکان از آنها حمایت هاي الزم صورت گرفت؛ به عنوان مثال هزینه غرفه هاي آنها رایگان محاسبه شد ، تصریح کرد :

سوخت ، افزایش بازدهی چاه هاي بهینه سازي مصرف  در این بخش از نمایشگاه هاي شرکت هاي خوبی در بخش هاي مختلف همچون 

نفت و تأمین کاالهاي وارداتی حضور داشتند که نظر هر بازدیدکننده اي را به خود جلب می کرد .  

تأمین 70 درصد از نیازهاي صنعت نفت از داخل کشور وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون 65 تا 70 درصد از نیاز صنعت نفت از طریق شرکت هاي

داخلی تأمین می شود و 25 تا 30 درصد آن وارداتی است ، گفت : کاالهاي مورد نیاز صنعت نفت پیش از بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت

، گاز ، پاالیش و پتروشیمی و در حین برگزاري آن به شرکت هاي داخلی اعالم شد و بر این اساس در ایام برگزاري این نمایشگاه تفاهم نامه و قرار

داد با شرکت هاي دانش بنیان در زمینه هاي مختلف منعقد شد . اوجی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تقریبا شرکت هاي داخلی نیاز صنعت نفت را

در زمینه توربوکمپرسورها تأمین می کنند ، افزود : هم اکنون خوشبختانه برخی شرکت ها در بسیاري از حوزه ها افزون بر تأمین نیاز بخش داخل به

سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی رفته اند 

وي به دستاوردهاي شرکت هاي داخلی در زمینه تولید کاتالیست هاي مورد نیاز صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت : هم اکنون عالوه بر این

دستاورد ما در بخش تجهیزات پتروشیمی و پاالیشی از سوي شرکت هاي دانش بنیان دست یافته ایم؛ وزارت نفت باید به گونه اي از شرکت هاي

دانش بنیان حمایت کند که بخش مهمی از درآمدها ارزي کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی باشد .  

امضاي قراردادهاي جدید براي فروش نفت وزیر نفت با تأکید بر اینکه از ابتداي شروع به کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران نسبت به قبل خوب

شده است ، گفت : تا به امروز پول نفت فروخته شده در سررسید هاي خود وصول شده است؛ هم اکنون بیش از 80 درصد از پول نفت صادر شده به

خارج از کشور به صورت ارزي و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالي اساسی انجام می شود . اوجی تصریح کرد : وزرات نفت از ابتداي شروع به

کار دولت سیزدهم توانسته هم زمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود ، مشتریان و قرار دادهاي جدید فروش نفت خام با سایر کشورها را

منعقد کند وي به واریز بیش از 12 5 میلیارد دالر ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما در سال گذشته اشاره کرد و گفت : اگر

می خواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم ،
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معلوم نبود قیمت ارز چگونه بود وصول 4 میلیارد دالر مطالبات بخش گاز در سال 1400 اوجی با بیان این که در سال 1400 بیش از 4 برابر بیشتر

وصول مطالبات نسبت به سال 1399 در بخش صادرات گاز داشته ایم ، گفت : پارسال 4 میلیارد دالر وصول مطالبات در بخش گاز محقق شده

است؛ این امر باعث شد در بخش کاالهاي اساسی کشور دچار مشکل نشود وي با اشاره به مشکالت کشورهاي همسایه در زمینه تامین کاالهاي

اساسی بعد از تحوالت روسیه و اوکراین گفت : خوشبختانه با توجه به فروش نفت خوب ما ، امروز ذخایر خوبی در زمینه کاالهاي اساسی داریم؛ از

سوي دیگر با تامین مستمر ارز توانستیم بازار ارز کشور را نیز کنترل کنیم افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تا 5 سال آینده وزیر نفت با تاکید بر این

بنزین ندارد ، افزود : وزارت نفت با تعدادي از پیمانکاران و کارگاه هایی که توانمندي گاز سوز کردن که دولت هیچ برنامه اي براي افزایش قیمت 

خودروها را دارند قرارداد دارد هم اکنون نیز گاز سوز کردن رایگان خوردورهاي عمومی و وانت بارها آغاز شده است اوجی تصریح کرد : هر خوردرو

گاز سوز براي ما 11 میلیون تومان هزینه در بر دارد و تا پایان امسال بیش از 200 هزار خودرو گاز سوز خواهند شد وي درباره ظرفیت پاالیشی

کشور نیز گفت : در سال هاي گذشته سرمایه گذاري در این بخش صورت نگرفته است ، اما در دولت سیزدهم ، وزارت نفت احداث یک

پتروپاالیشگاه 300 هزار بشکه اي در کنار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برعهده گرفته است که در قانون بودجه نیز تصویب شد وزیر نفت ادامه

داد : همچنین 8 طرح برگزیده پتروپاالیشی از قبل برنامه ریزي شده است که در دولت فعلی مسائل مربوط به موافقت اصولی ، مجوز خوراك و

تنفس خوراك آن را حل کردیم از طرفی در پاالیشگاه هاي فعلی طرح هاي ارتقا ظرفیت کیفی و کمی را دنبال می کنیم تا ضمن تأمین پایدار

سوخت در کشور صادرات محصوالت فراورده هاي نفتی را نیز داشته باشیم اوجی با اشاره به انعقاد قرارداد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

مصرف انرژي گفت : با حمایت صنعت نفت این شرکت خودرو ساز اقدام بهینه سازي  هاي نفتی با یکی از خودروسازهاي بزرگ کشور در زمینه 

به گاز سوز کردن خودرو ها کرده است 

وزیر نفت افزود : به احتمال زیاد امسال یکی از پاالیشگاه هاي 60 هزار بشکه اي میعانات و نفت خام کشور به بهره برداري می رسد و تا 5 سال

آینده ظرفیت پاالیشی کشور یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت ، همچنین در ماه هاي اخیر 8 طرح پترو پاالیشی کشور فعال شده که بخش

اصلی تامین مالی این پروژه ها از طریق هلدینگ هاي پتروشیمی ، بانک ها و فایننس هاي خارج انجام خواهد شد .  

بهره برداري از یک طرح ان جی ال تا پایان سال وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند پیشرفت طرح هاي ان جی ال 3100 و 3200 و

امکان تحقق آنها در سال 1401 افزود : تالش وزارت نفت بر این است که با برنامه ریزي ها و نشست هاي مستمري که براي طرح هاي باالدست

و پایین دست انجام می شود ، حداقل یکی از این طرح هاي ان جی ال تا پایان امسال به بهره برداري برسد . وي درباره سرمایه گذاري در میادین

مشترك گفت : یکی از مشکالتی که در تولید نفت و گاز داشتیم به ویژه در سال گذشته اعالم کردیم ، کسري نزدیک به 250 میلیون مترمکعب گاز

در فصل سرد به دلیل عدم سرمایه گذاري در سال هاي پیش بود تکمیل 48 پروژه نیمه کاره اوجی با تأکید بر اینکه پروژه ها در وزارت نفت از

لحاظ تولید نفت ، تولید گاز ، ظرفیت پاالیشی براساس نیازهاي کشور اولویت بندي شده اند ، گفت : خوشبختانه سال گذشته بیش از 16 5 میلیارد

سوخت قرارداد و تفاهم انجام بهینه سازي مصرف  دالر براي 55 پروژه در بخش هاي باالدست ، پایین دست ، جمع آوري گازهاي مشعل و 

شد وزیر نفت ادامه داد : چند هفته گذشته نامه اي خدمت جناب آقاي رئیسی دادم که تالش می شود 48 پروژه نیمه کاره اي که سالیان سال در

وزارت نفت باقیمانده وبالتکلیف بود و بالغ بر 13 میلیارد دالر در اینها سرمایه گذاري شده انشاهللا تا پایان امسال با برنامه هاي زمانبندي شده

مشخصی تکمیل و به بهره برداري برسند 

امسال؛ آغاز 22 پروژه اولویت دار وي با اشاره به اینکه در سال 1401 نیز بیش از 22 پروژه کالن و اولویت دار وزارت نفت در بحث توسعه گاز ،

نفت ،
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ظرفیت هاي پاالیشی و پتروپاالیشی و زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی با سرمایه گذاري بالغ بر 30 میلیارد دالر آغاز می شود ، اظهار کرد : این

پروژه ها کمک به ظرفیت تولید نفت و گاز و توان صادراتی گاز و فرآورده هاي نفتی و محصوالت پتروشیمی خواهد کرد که محصوالت پتروشیمی

یکی از منابع درآمدي مطلوب کشور است .  

اوجی درباره میدان آرش با بیان اینکه این میدان مشترك بین ایران ، کویت و عربستان است ، تصریح کرد : بنده حدود دو ماه پیش به مدیرعامل

شرکت ملی نفت دستور دادم با توجه به اینکه مطالعات جامع و عملیات لرزه نگاري این میدان هم انجام شده ، سریع برنامه نصب نخستین سکو

براي تولیدي کردن و حفاري چاه ها در دستور کار قرار گیرد . انشاهللا با برنامه ریزي که شرکت ملی نفت انجام داده است به زودي توسعه این میدان

را هم انجام خواهیم داد 

اولویت در باالدست ، توسعه میادین مشترك وزیر نفت در مورد سایر میادین مشترك توضیح داد : اولویت وزارت نفت در توسعه میادین باالدست ،

توسعه میادین مشترك است که بسیاري از این میادین مشترك هم به طور کامل توسعه پیدا نکرده اند؛ توسعه کامل میادین مشترکی از جمله

میادین غرب کارون که میادین بزرگی هم هستند و از توان و ظرفیت باالیی در تولید نفت برخوردارند ، اولویت ما هستند . البته عمده قرارداد این

میادین بسته شده است 

وي به جمع آوري گازهاي مشعل غرب و شرق کارون اشاره کرد و گفت : وزارت نفت سه ماه گذشته فراخوانی داد و نزدیک به 28 قرارداد بالغ بر

یک میلیارد دالر درخصوص جمع آوري گازهاي مشعل به منظور تأمین خوراك مجتمع هاي پتروشیمی منعقد کرد که خوشبختانه عمده شرکت

هایی که براي عقد این قرارداد آمدند ، شرکت هاي پاالیشی و پتروشیمی براي تأمین نیاز خودشان است . از آنجاییکه بعضی از پتروشیمی ها زیر

ظرفیت کار می کنند پس قطعا در بحث سرمایه گذاري نیز سبب تسریع اجراي پروژه خواهد شد اوجی با اشاره به امتیازهاي خوبی که دراین

قراردادها در نظر گرفته شده است ، افزود : ان شاهللا با برنامه ریزي هاي صورت گرفته تا پایان این دولت تکلیف گازهاي مشعل در کشور مشخص

می شود بهره مندي 650 هزار خانوار از گاز رایگان وزیر نفت در زمینه آخرین وضعیت گاز محرومان توضیح داد : در بودجه 1401 نیز به گاز رایگان

براي خانواده هاي مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) اشاره شده است تا به امروز بیش از 650 هزار خانوار از این قضیه بهره مند شده اند و

وزارت نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد امام است در صورتی که اطالعات هموطنان دریافت شود ، همکاران شرکت ملی گاز

خانوارهاي جدید را نیز سریع در سامانه صدور قبوض مشترکین تغذیه می کنند وي در پاسخ به اینکه پس هنوز زیرساخت ها براي شناسایی دقیق

این خانوارها در نهادهاي امدادگر ایجاد نشده است ، گفت : هرتعداد خانوار که به وزارت نفت معرفی شوند در همان ماه وارد سیستم می شوند و

وزارت نفت در این زمینه آمادگی کامل را دارد 

12 هزار میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی اوجی با اشاره به اینکه از شروع دولت سیزدهم تا به امروز بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان کمک در

حوزه مسئولیت اجتماعی داشته ایم ، افزود : وزارت نفت در تمامی استان ها تقبل کرده است لوله کشی داخل منازل تعدادي از خانوارهاي تحت

پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی را توسط هم شرکت ملی گاز انجام دهد . وزیر نفت درباره برنامه وزارت براي حذف رانت در فروش فرآورده ها ،

گفت : تمامی فرآورده هاي نفتی در بازار بورس عرضه می شود که خود کمک بزرگی در زمینه جلوگیري از قاچاق و تخلفاتی که در این زمینه انجام

می شد ، می کند وي ادامه داد : مجلس سال گذشته نزدیک به میزان 15 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت مجوز داد که از ِقبل تهاتر نفت با خود

شرکت هاي پاالیشی ، وکیوم باتوم را در اختیار وزارت راه و یک سري از سازمان هایی که در خصوص احداث جاده و بزرگراه ها فعالیت می کنند ،

قرار دهد اوجی در این رابطه افزود : در همان ماه هاي نخست آغاز به کار دولت ، تمامی حواله ها صادر و بخشی از این ظرفیت استفاده شد و

بخشی باقی ماند قیمت ثابت براي وکیوم باتوم وزیر نفت به افزایش قیمت وکیوم باتوم در بورس اشاره و اظهار کرد : بنابراین آن را از بورس خارج

کردیم و قیمت ثابت هر تن 7 5 میلون تومان براي آن مشخص شد که امسال هم همین قیمت در نظر گرفته شده است به گفته وي ، خوشبختانه

مقداري که از سال گذشته باقی مانده بود نیز به امسال منتقل شد یعنی امسال عالوه بر این که وزارت نفت مکلف به در اختیار گذاشتن 19 هزار

میلیارد تومان وکیوم باتوم به کارخانه هاي آسفالت سازي و نهادها است ،
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نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان هم از سال گذشته به ظرفیت امسال اضافه شده است وزارت نفت این آمادگی را دارد که به کمک نهادهاي

نظارتی این موضوع را کنترل کند 

وزیر نفت درباره اینکه طبق بند ك تبصره 15 قانون بودجه امسال ، وزارت نفت مکلف است ظرف مدت زمان مشخصی بعد از ابالغ قانون بودجه ،

تعرفه گاز مشترکان پرمصرف را به صورت غیریارانه اي محاسبه کند و آیا پیشنهادي ارائه کرده است ، افزود : از سال 96 تا آذر 1400 هیچگونه

افزایشی در تعرفه مشترکان پرمصرف در دولت پیشین انجام نشده بود .  

تعرفه گاز مشترکان پرمصرف؛ غیریارانه اي اوجی با اشاره به اینکه خوشبختانه یکی از اقدام هاي دولت سیزدهم افزایش تعرفه براي مشترکین

پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم خورد ، ادامه داد : گام اول به این شکل برداشته شد که هیچگونه تغییري در قیمت سه پله نخست که

تقریبا 75 درصد مشترکین ما بودند و بیش از 50 درصد مصرف را داشتند ، صورت نگرفت . وزیر نفت با بیان اینکه در بحث تعرفه هاي گاز 12 پله

تعریف شده است ، اظهار کرد : از پله 4 تا پله 12 مشترکین پرمصرف هستند با برنامه ریزي که انجام و در دولت نیز مصوب شد ، هر پله نسبت به

پله قبل 40 درصد افزایش می یابد یعنی سه پله نخست که 75 درصد مشترکین ما هستند هیچگونه افزایش قیمتی نداشتند ولی از پله 4 که شروع

مشترکین پرمصرف است ، افزایش نرخ ها انجام شد ولی پارسال به دلیل اینکه نمی خواستیم تکانه هاي اقتصادي اتفاق بیفتد بخشی را گذاشتیم در

سال 1401 اجرا شود وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه 1401 مصوب کرده است قیمت گاز براي مشترکین پرمصرف باید بدون یارانه

باشد ، تصریح کرد : کارشناسان ما در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد ان شاهللا افزایش قیمت

مصرف انرژي و بهینه مصرف کردن گاز براي مشترکان باشد اوجی اضافه کرد : فکر می کنم این آیین نامه طی یکی ابزاري براي کنترل شدت 

دوماه آینده به دولت ارائه شود 

افزایش روزانه 40 میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز وزیر نفت درباره برنامه ریزي وزارت نفت براي سپري شدن زمستان امسال بدون هیچگونه

مشکلی اظهار کرد : همانطور که گفتم ، از آنجا که در حوزه هاي تولید نفت ، گاز ، ظرفیت پاالیشی در چند سال گذشته سرمایه گذاري نشده است ،

اولویت وزارت نفت در قراردادهایی که منعقد کرده است براي افزایش تولید گاز است . وي به طرح ها و پروژه هایی در این زمینه اشاره کرد و ادامه

داد : تکمیل فازهاي پارس جنوبی و یک بخشی از فاز 11 پارس جنوبی که امسال به بهره برداري خواهد رسید ، از این جمله این طرح ها هستند

اوجی با اشاره به اینکه همکارانم در شرکت ملی نفت ایران قول داده اند تا پایان امسال 40 میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور

اضافه خواهد شد ، گفت : توسعه میادین جدید گازي و تکمیل توسعه میادین مشترك گازي از برنامه هاي وزارت نفت است که البته زمان بر است

وزیر نفت تأکید کرد : افزایش تولید از سال 1401 در دستور کار وزارت نفت است که با تمهیداتی که صورت گرفته و طرح هایی که در شرکت ملی

نفت ایران اولویت بندي شده است ، پیش بینی می شود امسال 40 میلیون مترمکعب به حجم تولید گاز کشور اضافه شود وي ادامه داد : با جمع

آوري گازهاي مشعل هم کمک به تأمین خوراك صنایع از جمله پتروشیمی می شود که خودشان هم به کمک آمدند و امیدواریم در دو سال آتی

دیگر محدودیت در تأمین خوراك صنایع در فصل سرد سال نداشته باشیم شناسایی مشتریان جدید نفت وزیر نفت در تشریح سفر خود به کشورهاي

آمریکاي التین گفت : با شروع دولت مردمی سیزدهم ، در موضوع شناسایی مشتریان جدید ، بازارهاي جدید و ظرفیت هاي جدید بخشی از نگاه ها

به کشورهاي آمریکاي التین بود مجموع کشورهاي آمریکاي التین بیش از 20 درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند؛ ونزوئال به تنهایی شاید

بزرگترین میدان ها و بزرگترین پاالیشگاه هاي نفتی جهان را دارد اوجی ادامه داد : با شروع دولت ، در وزارت نفت موضوع صادرات به آمریکاي

التین را دنبال کردیم که شامل صادرات نفت ، فرآورده هاي نفتی ، میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی می شد در این زمینه بازارهاي خوبی

شناسایی کردیم که منجر به قراردادهاي خوبی شد 

وي با اشاره گزارش هاي خبري در شروع دولت سیزدهم مبنی بر ذخیره 87 میلیون بشکه میعانات گازي روي آب و مخازن خشکی و دریا گفت :

خوشبختانه با شناسایی بازارها در کشورهاي آمریکاي التین ، توان ظرفیت صادرات بهبود پیدا کرد و در صادرات فرآورده هاي نفتی ، محصوالت

پتروشیمی جلو افتادیم ،
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بخشی نیز تهاتر با غالت اعم از ذرت صورت گرفت چراکه عمده کشورهاي آمریکاي التین از نظر بارش حجم بسیار خوب و زمین هاي

حاصلخیزي دارند و محصوالت کشاورزي خوبی برداشت می کنند .  

همکاري متعدد با کشورهاي آمریکاي التین وزیر نفت با اشاره به حضور تیم قوي در سفر به آمریکاي التین توضیح داد : خوشبختانه در سفر اخیر

دوستان از هیئت دولت و سه تن از معاونین وزیر جهاد کشاورزي ، رئیس و عضو کمیسیون انرژي حضور داشتند و بر این اساس حمایت دولت و

مجلس را داشتیم که منجر به تفاهم هاي خوبی نیز در زمینه کشاورزي شد .  

اوجی در تشریح تنوع توافق هاي صورت گرفته با کشورهاي آمریکاي التین گفت : شروع همکاري ما با آمریکاي التین با صدور نفت ، میعانات

گازي ، فرآورده هاي نفتی و محصوالت پتروشیمی بود و بعد در همین مسیر به موازات شناسایی ظرفیت پاالیشگاه هاي این کشورها ، توسعه میدان

هاي نفت و گاز و صدور خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفت . 

وي به ساخت پاالیشگاه به عنوان یکی از برنامه هاي دیرین وزارت نفت اشاره کرد و افزود : در این سفر از بخش هاي مختلف تیم هاي کارشناسی

و فنی اعزام کردیم و ظرفیت ها شناسایی شد؛ در وزارت نفت همواره یکی از بحث ها از سالیان دور این بود که پاالیشگاه فراسرزمینی داشته باشیم

و خوشبختانه در این سفر یکی از دستآوردهاي خیلی خوب عقد قرارداد در زمینه استفاده از ظرفیت پاالیشگاه هاي نفتی این کشورها بود .  

قراردادهاي برد برد در آمریکاي التین وزیر نفت درباره وضعیت پاالیشگاه هاي مورد بحث توضیح داد : خیلی از این پاالیشگاه ها به دلیل تحریم ،

دچار مشکل بودند و کارشناسان خارجی این پاالیشگاه ها را ترك کرده بودند و در بهره برداري ، تعمیرات و اورهال این پاالیشگاه ها مشکل ایجاد

شده بود و از آن زمان با ظرفیت اسمی کار نمی کنند . اوجی درباره اقدام وزارت نفت ایران براي این پاالیشگاه ها گفت : ما از مجموعه توان وزارت

نفت و شرکت هاي تابعه و توانمندي پیمانکاران ، سازندگان داخلی استفاده کردیم وي افزود : در نمایشگاه نیز شاهد این استعداد بودیم ، آمادگی

براي صدور خدمات فنی و مهندسی به اروپا و نیز به آمریکاي التین کامال محیا است و به جرأت در این سفر نیز عیان بود که منجر به قراردادهاي

برد برد نیز در بحث توسعه میدان هاي نفت ، گازي ، بازسازي و اورهال پاالیشگاه ها شد هیچ تولیدي روي زمین نماند وزیر نفت درباره فعالیت در

این پاالیشگاهها بیان کرد : در این پاالیشگاه ها ، با صادرات نفت خام سنگین که مشتري کمتري دارد ، نفت ما می تواند با نفت فوق سنگین آنها

ترکیب شود ، صادر
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اوجی با تبیین مهمترین اقدام هاي وزارت نفت عنوان کرد : /بیش از 80 درصد درآمدهاي
نفتی بصورت ارزي وصول می شود

 

وزیر نفت با تبیین مهمترین اقدام هاي وزارت نفت در دولت سیزدهم و با مثبت ارزیابی کردن فروش نفت عنوان کرد : بیش از 80 درصد از پول نفت

صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزي و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالي اساسی انجام می شود .

 

به گزارش خبرنگار شانا ، جواد اوجی شامگاه چهارشنبه ( 28 اردیبهشت ماه) در گفت وگو با برنامه «صف اول» شبکه خبر با بیان اینکه بیست

وششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی یکی از معتبرترین نمایشگاه هاي نفت و گاز در جهان است ، گفت : در این

نمایشگاه بیش از هزار و 200 شرکت معتبر داخلی و خارجی حضور داشتند و در طول برگزاري این نمایشگاه مقام هاي بلند پایه کشورمان همچون

رئیس جمهوري ، رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و بسیاري از فعاالن عرصه بین المللی از دستاوردهاي عرضه شده در

نمایشگاه بازدید کردند .  

وي با بیان اینکه یک سالن مجزا براي حضور شرکت هاي دانش بنیان در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی

اختصاص داده شد و تا حد امکان از آنها حمایت هاي الزم صورت گرفت؛ به عنوان مثال هزینه غرفه هاي آنها رایگان محاسبه شد ، تصریح کرد :

سوخت ، افزایش بازدهی چاه هاي بهینه سازي مصرف  در این بخش از نمایشگاه هاي شرکت هاي خوبی در بخش هاي مختلف همچون 

نفت و تأمین کاالهاي وارداتی حضور داشتند که نظر هر بازدیدکننده اي را به خود جلب می کرد .  

تأمین 70 درصد از نیازهاي صنعت نفت از داخل کشور وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون 65 تا 70 درصد از نیاز صنعت نفت از طریق شرکت هاي

داخلی تأمین می شود و 25 تا 30 درصد آن وارداتی است ، گفت : کاالهاي مورد نیاز صنعت نفت پیش از بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت

، گاز ، پاالیش و پتروشیمی و در حین برگزاري آن به شرکت هاي داخلی اعالم شد و بر این اساس در ایام برگزاري این نمایشگاه تفاهم نامه و قرار

داد با شرکت هاي دانش بنیان در زمینه هاي مختلف منعقد شد . اوجی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تقریبا شرکت هاي داخلی نیاز صنعت نفت را

در زمینه توربوکمپرسورها تأمین می کنند ، افزود : هم اکنون خوشبختانه برخی شرکت ها در بسیاري از حوزه ها افزون بر تأمین نیاز بخش داخل به

سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی رفته اند 

وي به دستاوردهاي شرکت هاي داخلی در زمینه تولید کاتالیست هاي مورد نیاز صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت : هم اکنون عالوه بر این

دستاورد ما در بخش تجهیزات پتروشیمی و پاالیشی از سوي شرکت هاي دانش بنیان دست یافته ایم؛ وزارت نفت باید به گونه اي از شرکت هاي

دانش بنیان حمایت کند که بخش مهمی از درآمدها ارزي کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی باشد .  

امضاي قراردادهاي جدید براي فروش نفت وزیر نفت با تأکید بر اینکه از ابتداي شروع به کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران نسبت به قبل خوب

شده است ، گفت : تا به امروز پول نفت فروخته شده در سررسید هاي خود وصول شده است؛ هم اکنون بیش از 80 درصد از پول نفت صادر شده به

خارج از کشور به صورت ارزي و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالي اساسی انجام می شود . اوجی تصریح کرد : وزرات نفت از ابتداي شروع به

کار دولت سیزدهم توانسته هم زمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود ، مشتریان و قرار دادهاي جدید فروش نفت خام با سایر کشورها را

منعقد کند وي به واریز بیش از 12 5 میلیارد دالر ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما در سال گذشته اشاره کرد و گفت : اگر

می خواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم ، معلوم نبود قیمت ارز چگونه بود وصول 4 میلیارد دالر مطالبات در بخش گاز در سال

1400 اوجی با بیان این که در سال 1400 بیش از 4 برابر بیشتر وصول مطالبات نسبت به سال 1399 در بخش صادرات گاز داشته ایم ، گفت :

پارسال 4 میلیارد دالر وصول مطالبات در بخش گاز محقق شده است؛
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این امر باعث شد در بخش کاالهاي اساسی کشور دچار مشکل نشود وي با اشاره به مشکالت کشورهاي همسایه در زمینه تامین کاالهاي اساسی

بعد از تحوالت روسیه و اوکراین گفت : خوشبختانه با توجه به فروش نفت خوب ما ، امروز ذخایر خوبی در زمینه کاالهاي اساسی داریم؛ از سوي

دیگر با تامین مستمر ارز توانستیم بازار ارز کشور را نیز کنترل کنیم افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تا 5 سال آینده وزیر نفت با تاکید بر این که

حامل هاي انرژي ندارد ، افزود : وزارت نفت با تعدادي از پیمانکاران و کارگاه هایی که توانمندي گاز دولت هیچ برنامه اي براي افزایش قیمت 

سوز کردن خودروها را دارند قرارداد دارد هم اکنون نیز گاز سوز کردن رایگان خوردورهاي عمومی و وانت بارها آغاز شده است اوجی تصریح کرد :

هر خوردرو گاز سوز براي ما 11 میلیون تومان هزینه در بر دارد و تا پایان امسال بیش از 200 هزار خودرو گاز سوز خواهند شد وي درباره ظرفیت

پاالیشی کشور نیز گفت : در سال هاي گذشته سرمایه گذاري در این بخش صورت نگرفته است ، اما در دولت سیزدهم ، وزارت نفت احداث یک

پتروپاالیشگاه 300 هزار بشکه اي در کنار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برعهده گرفته است که در قانون بودجه نیز تصویب شد وزیر نفت ادامه

داد : همچنین 8 طرح برگزیده پتروپاالیشی از قبل برنامه ریزي شده است که در دولت فعلی مسائل مربوط به موافقت اصولی ، مجوز خوراك و

تنفس خوراك آن را حل کردیم از طرفی در پاالیشگاه هاي فعلی طرح هاي ارتقا ظرفیت کیفی و کمی را دنبال می کنیم تا ضمن تأمین پایدار

سوخت در کشور صادرات محصوالت فراورده هاي نفتی را نیز داشته باشیم اوجی با اشاره به انعقاد قرارداد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

مصرف انرژي گفت : با حمایت صنعت نفت این شرکت خودرو ساز اقدام بهینه سازي  هاي نفتی با یکی از خودروسازهاي بزرگ کشور در زمینه 

به گاز سوز کردن خودرو ها کرده است 

وزیر نفت افزود : به احتمال زیاد امسال یکی از پاالیشگاه هاي 60 هزار بشکه اي میعانات و نفت خام کشور به بهره برداري می رسد و تا 5 سال

آینده ظرفیت پاالیشی کشور یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت ، همچنین در ماه هاي اخیر 8 طرح پترو پاالیشی کشور فعال شده که بخش

اصلی تامین مالی این پروژه ها از طریق هلدینگ هاي پتروشیمی ، بانک ها و فایننس هاي خارج انجام خواهد شد . این خبر در حال تکمیل است

کد خبر 457178
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خانه هوشمند آلفا؛ هوشمندسازي ساختمان با تکنولوژي هاي مدرن !

 

تکنولوژي خانه هوشمند با استفاده از به روزترین فناوري هاي الکترونیکی و هوش مصنوعی ، امکان کنترل از راه دور لوازم و تجهیزات ساختمان ها را

فراهم می کند .

بعد از چند سال کاري خسته کننده ، باالخره فرصتی براي مسافرت یک هفته اي پیدا کرده اید حاال با سرخوشی ، کیلومترها رانندگی می کنید و

شهرها را یکی از پس دیگري ، پشت سر می گذارید در میانه راه ، ناگهان به یاد می آورید که چراغ ها را خاموش نکرده اید و اتو را از برق نکشیده

اید و شاید حتی گاز را هم روشن گذاشته باشید ! راه حل شما چیست؟خانه هوشمند آلفاهلدینگ آلفا با هوشمندسازي ساختمان ها ، تمامی این

نگرانی ها را براي کاربران برطرف می کند 

تکنولوژي خانه هوشمند با استفاده از به روزترین فناوري هاي الکترونیکی و هوش مصنوعی ، امکان کنترل از راه دور لوازم و تجهیزات ساختمان ها

را براي کاربران فراهم می کند؛ به طوري که می توانید با استفاده از گوشی موبایل یا مانیتور لمسی خود ، همه تنظیمات مربوط به دستگاه ها را

مدیریت کنید و با خیال راحت به سفرتان ادامه دهید . آشنایی با محبوب ترین تجهیزات خانه هوشمند آلفاسیستم هوشمند به شما اجازه می دهد تا

به صورت یکپارچه تمامی امکانات و تجهیزات خود را کنترل کنید به طورکلی ، خانه هوشمند آلفا از 3 بخش اصلی کنترل کننده مرکزي ، دستگاه

هاي هوشمند و اپلیکیشنی براي کنترل آن ها از راه دور تشکیل شده است با توجه به بودجه کاربران و ترجیح شخصی آن ها ، می توان تجهیزات

مختلفی را براي مدیریت بهتر ساختمان معرفی کرد برخی از امکانات محبوب این سیستم عبارت اند از : سیستم امنیتیسیستم هاي امنیتی هوشمند با

ایجاد شرایطی مطلوب براي تضمین آسایش کاربران در خانه خود ، از محبوب ترین فناوري هاي کاربردي محسوب می شوند از مهم ترین قابلیت

ها و تجهیزات امنیتی آلفا ، می توان به موارد زیر اشاره کرد : دستگاه هاي کنترل کننده ورود و خروج (Access Control) : انواع اکسس کنترل

هاي آلفا راه حلی هوشمندانه و اقتصادي براي کنترل دسترسی به ساختمان هاي مسکونی یا اداري محسوب می شوند دستگاه هاي کارت خوان با

ارائه حسگرهایی براي تشخیص اثرانگشت یا چهره ، امنیت دسترسی را به حداکثر می رسانند سیستم اعالم سرقت هوشمند : سیستم اعالم سرقت

خانه هوشمند آلفا می تواند با اتصال و مدیریت انواع تجهیزات امنیتی ساختمان و عکس العمل هایی مثل به صدادر آوردن آژیر ، فالشرکردن چراغ

هاي منزل و تماس گرفتن با کاربران ، هرگونه عملکرد مشکوك را به شما اطالع دهد سناریوهاي امنیتی : با فعال کردن سناریوهایی مثل تنها در

خانه یا خروج از واحد ، سیستم اعالم سرقت آلفا را فعال و با خیال راحت منزل یا محل کار خود را ترك کنید سیستم روشنایی هوشمندسیستم

مدیریت انرژي دارد با پیشرفته و کارآمد کنترل روشنایی در خانه هوشمند آلفا با قابلیت هایی ازجمله تنظیم خودکار نور محیط ، نقش مؤثري در 

تغییردادن وضعیت کنترل تمامی چراغ هاي ساختمان به حالت اتوماتیک ، می توانید قابلیت هاي آن ها را ازطریق اپلیکیشن مدیریت کنید تنظیمات

مدنظر شما به وسیله مانیتورهاي لمسی آلفا قابل اجرا خواهند بود همچنین ، نصب انواع کلید لمسی ظاهري مدرن به خانه و محل کار شما می

بخشد تجهیزاتی همچون کلید دیمر نیز قابلیت مدیریت شدت نور محیط را دارند دستیار صوتی الکسادستیار صوتی الکسا جایگاه ویژه اي را در میان

برترین فناوري هاي صوتی هوشمند به خود اختصاص داده است الکسا می تواند عالوه بر انجام وظایفی همچون ارائه خالصه اخبار و یادآوري تقویم

، دستورهاي مدنظر شما را انجام دهد فقط گفتن یک جمله کافی است تا این دستیار صوتی هوشمند پرده ها را بکشد ، چراغ ها را خاموش و

موسیقی دلخواهتان را پخش کند براي آشنایی با نحوه عملکرد بی نظیر الکسا ، ویدئو زیر را مشاهده کنید : پریز هوشمندبا نصب پریز هوشمند در

منزل ، لوازم الکتریکی خود را از هر فاصله اي که هستید ،
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خاموش و روشن کنید فقط کافی است تلفن همراه خود را بردارید ، وارد اپلیکیشن مخصوص کنترل پریز شوید تا وضعیت اتصال برق وسایل مدنظر

خود را کنترل کنید یا درصورت لزوم ، آن را تغییر دهید یک خانه استاندارد ، خانه اي هوشمند است ! قابلیت ها و امکانات ویژه سیستم هوشمند

باعث شده است که این فناوري امروزه به یکی از ضرورت هاي زندگی تبدیل شود برخی از مهم ترین مزایاي خانه هوشمند آلفا ، عبارت اند از :

امکان کنترل از راه دور با اپلیکیشن اختصاصیقابلیت اتصال همه تجهیزات به سیستم مرکزي هوشمند به شما اجازه می دهد تا آن ها را از هر فاصله

اي کنترل کنید بدین ترتیب ، می توانید بدون نیاز به ترك صندلی کار خود ، چراغ ها را ازطریق اپلیکیشن خانه هوشمند خاموش و روشن یا حتی در

ورودي را براي مهمانان باز کنید شخصی سازیتجهیزات هوشمند می توانند با توجه به نوع دستگاه ، مطابق با اولویت ها یا نیازهاي سفارشی کاربران

برنامه نویسی شوند همچنین ، قادر خواهید بود که سناریوهاي دلخواه خود را تعیین و امکانات ساختمان را براساس آن ها تنظیم کنید کلیدهاي

لمسی برنامه پذیر ، ازجمله تجهیزاتی هستند که امکان سفارشی سازي را دراختیار کاربران می گذارند امنیت عالیخانه هوشمند آلفا با ارائه امکان

نظارت لحظه به لحظه ، آرامش و اطمینان خاطر را براي کاربران فراهم می کند به عالوه امکان بررسی وضعیت اتصال دستگاه هاي خانه ، حیوانات

خانگی ، عزیزان مسن یا کودکان از راه دور ، سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق به همراه حسگرهاي محافظتی دربرابر نشتی گاز یا آب نیز با

مصرف بهینه سازي  جلوگیري از وقوع رویدادهاي فاجعه آمیز ، نقش مهمی در کاهش هزینه هاي مادي و معنوي شما خواهند داشت 

مصرف انرژي را تا حد زیادي کاهش دهد و در هزینه هاي مربوط مدیریت استفاده از سیستم سرمایش یا گرمایشی ، روشنایی و ، می تواند  انرژي

به آن نیز صرفه جویی کند براي مثال ، پریزهاي هوشمند آلفا می توانند با خاموش کردن خودکار لوازم برقی ، بهره وري از انرژي الکتریکی را بهینه

سازند چگونه خانه خود را به سیستم هوشمند مجهز کنیم؟خانه هوشمند آلفا با تولید محصوالتی کاربردي ، درزمره پیشتازان عرصه هوشمندسازي

ساختمان ها قرار دارد براي کسب اطالعات بیشتر درباره محصوالت و خدمات این مجموعه ، می توانید به وب سایت آن ها مراجعه کنید کارشناسان

آلفا با درنظرگرفتن مواردي همچون بودجه ، عالیق و شرایط شما ، بهترین خدمات خود را ارائه خواهند کرد براي اطالعات بیشتر لطفًا کلمه خانه

هوشمند آلفا را جست وجو کنید تا با تمام امکانات خانه هوشند آشنا شوید بیشتر بخوانید : اسنپ پیک موتوري (اسنپ باکس موتور) همراه همیشگی

مسافران و کسب وکارها جدیدترین جزئیات خرید خودرو در بورس استقبال کاربران از اپلیکیشن پاس در نمایشگاه کتاب خرید بیش از 400 رمزارز

در صرافی بیت فاین رویداد تجربه محور هوش مصنوعی در صنعت ، پنجشنبه 29 اردیبهشت برگزار می شود
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آلودگی هوا ! مرگ 9 میلیون نفر در جهان به خاطر 

آلودگی هوا ، عامل مرگ 9 میلیون نفر در سراسر جهان طی سال 2019 بوده است پژوهش جدیدي نشان می دهد که 

آلودگی هوا ، عامل مرگ 9 میلیون نفر در سراسر جهان طی سال 2019 بوده است ایسنا و به نقل از نیو پژوهش جدیدي نشان می دهد که 

آلودگی هوا در سال 2019 باعث مرگ 9 میلیون نفر در سراسر جهان شده است که از هر 6 نفر ساینتیست ، یک پژوهش جدید نشان می دهد که 

، مرگ یک نفر را شامل می شود "ریچ فولر" (Rich Fuller) ، پژوهشگر "اتحاد جهانی بهداشت و آلودگی" (GAHP) و همکارانش ، ابتدا

آلودگی هوا باعث مرگ 9 میلیون نفر شده است آنها براي کشف این موضوع تاثیر آلودگی را بر مرگ هاي زودرس ارزیابی کردند و دریافتند که 

آلودگی هوا چقدر ممکن است تغییر کرده باشند ، تجزیه و تحلیلی را با استفاده از داده هاي پژوهش "بار جهانی که مرگ و میرهاي مرتبط با 

آلودگی هوا این است که هیچ کس به طور مستقیم در اثر آن از دنیا نمی رود انسان ها بیماري ها" (GBD) تکرار کردند "فولر" گفت : مشکل 

آلودگی هوا نسبت به آلودگی هوا به آنها بیماري را منتقل می کند که بعدا آنها را می کشد تعداد کلی مرگ و میر ناشی از  از بین می روند؛ زیرا 

ي خانگی مانند گرم کردن چوب در خانه ، از 2 9 میلیون در سال 2015 آلودگی هوا سال 2015 تغییري نکرده است با وجود این ، تلفات ناشی از 

سوخت هاي پاك تر روي آورده اند در هر حال ، مرگ و میر ناشی از به 2 3 میلیون در سال 2019 کاهش یافته است؛ زیرا بسیاري از کشورها به 

ي بیرون از 4 2 میلیون به 4 5 میلیون افزایش یافته است "فولر" گفت : این موضوع به دلیل افزایش تعداد خودروها و کارخانه ها آلودگی هوا

سوخت هاي فسیلی ، ذرات ریزي را منتشر می کند این ذرات می توانند به اعماق بدن ما نفوذ کنند و با بیماري قلبی و برخی از است سوزاندن 

سرطان ها مرتبط هستند آلودگی ناشی از سرب نیز در سطح جهانی در حال افزایش است؛ اما دلیل آن مشخص نیست پژوهشگران در سال 2015

تخمین زدند که سرب باعث مرگ 500 هزار نفر شده است این آمار اکنون حداقل 900 هزار نفر تصور می شود به گفته این گروه پژوهشی ، به طور

کلی بیش از 90 درصد مرگ و میرهاي مرتبط با آلودگی ، در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط رخ می دهند "فولر" گفت : بیشتر آلودگی به خاطر

صنعتی شدن سریع بسیاري از این کشورها است به گفته "فولر" ، آخرین تجزیه و تحلیل براساس داده هاي پیش از همه گیري کووید 19 صورت

گرفته است در انگلستان ، قرنطینه ها به طور موقت به کاهش وسایل نقلیه در جاده ها منجر شد و نشانه هاي بیماري را در افراد مبتال به بیماري

آلودگی هوا طی هایی مانند آسم کاهش داد "فولر" ادامه داد : تأثیر این همه گیري بر تحلیل هاي آلودگی آینده ، نامشخص است می دانم که 

همه گیري کاهش یافت ، اما اکنون دوباره افزایش یافته است "فولر" امیدوار است که نتایج این پژوهش ، به نظارت و آگاهی بهتر در مورد آلودگی

کمک کنند وي افزود : آلودگی ، یکی از سه معضل مهم جهانی زمان ماست تغییر آب و هوا ، به معناي از دست دادن تنوع زیستی و افزایش آلودگی

است "الویز ماریس" (Eloise Marais) ، پژوهشگر "کالج دانشگاهی لندن" (UCL) گفت : تعداد مرگ هاي زودهنگام جهانی در اثر قرار

گرفتن در معرض آلودگی ، من را شگفت زده نمی کند آنچه که بیش از همه نگران کننده به شمار می رود ، عدم اتخاذ تدابیري براي رسیدگی به

این موضوع است این پژوهش در مجله "The Lancet Planetary Health" به چاپ رسید
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توسعه انرژي و تبدیل بحران ها به فرصت هاي بزرگ/نفت در برابر جنگ

 

تومان نیوز : چقدر انرژي فسیلی می تواند مبناي توسعه اقتصادي باشد و در شرایط حاضر که جنگی براي انرژي رخ داده ایران چگونه می تواند سهمی از

این بازار را به دست آورد؟ این مقاله را بخوانید .

سوخت هاي فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده ترین منبع تأمین کننده انرژي جهان ، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیاي استفاده از 

مدرن و رشد اقتصادي جهان شده است 

عالوه بر این ، وجود انرژي فسیلی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادي بوده و بنابراین در کشورهاي درحال توسعه همانند ایران شدیدًا انرژي مورد

نیاز است؛ با توجه به این واقعیت که ایران کشوري رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژي بوده و یکی از مصادیق الگوي رشد با فشار

مصرف انرژي ، توسعه مالی ، رشد اقتصادي ، شاخص هاي صنعتی شدن و نیز کاربرد آن بر منابع طبیعی محسوب می شود ، ازاین رو و با بررسی 

ها در مدل هاي توسعه اي یک فرصت بزرگ و طالیی خود را نمایان می سازد .  

نتایج حاصل از برآورد مدل هاي آماري نشانگر این واقعیت است که توسعه انرژي به ویژه در شرایط بحرانی در کشور و یا منطقه و با استفاده از

مصرف انرژي در بلندمدت موجب رشد سرمایه گذاري براي افزایش توسعه شاخص هاي توسعه مالی ، شاخص هاي صنعتی شدن و شهرنشینی بر 

مالی خواهد شد که این سرمایه گذاري در جهت به کارگیري از تکنولوژي جدید استفاده از انرژي صورت پذیرفته تا از این طریق هم کشور بتواند

پاسخ گوي نیاز روزافزون به انرژي باشد و هم نظام فرآیند توسعه را پایدار کند . تاریخ و سوابق فعالیتی در زمینه هاي رشد و توسعه بزرگ ترین

گواهی براي ایجاد میدان بزرگ تفکر و اندیشه انسانی براي عبور از بحران هاست که می تواند نگاه ها را به جریان توسعه معطوف و هدایت کند

حال با خود مروري کنیم بر حوادث روز پنج شنبه پنجم اسفند 1400 با حمله روسیه از سه محور شمال ، شرق و جنوب به اوکراین تاریخ ورق خورد

و ضرورت هاي نوینی براي نفت و سازمان کهنسال آن یعنی اوپک پیش آمد جنگی درگرفت که یک سوي آن آتش و سوي دیگرش نفت است

اکنون نفت در برابر جنگ است شعله هاي جنگ و در پی آن تحریم هاي روسیه از سوي کشورها و شرکت هاي خریدار نفتی ، آتشی در جان قیمت

ها افکند که آن را تا مرز 140 دالر در هر بشکه باال برد جی پی مورگان پیش بینی کرد که تا پایان سال 2022 قیمت نفت به 185 دالر در هر

بشکه می رسد الکساندر نواك ، معاون نخست وزیر و نماینده انرژي روسیه پا را از این هم فراتر گذاشت و بهاي 300 دالري را براي هر بشکه نفت

در نظر گرفت در چنین شرایطی ماهیت اوپک آن است که براي حفظ حیات و بقاي تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت در جهان پا به میدان

بگذارد و تا آنجا که می تواند به آرامش بازار و اقتصاد کمک کند وضعیت کنونی بازار از این قرار است که روسیه با 7 میلیون بشکه نفت خام و

فرآورده هاي نفتی ، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است اما بر پایه گزارش منابع اکنون دوسوم این مقدار بدون خریدار مانده و در بنادر

سرگردان است از سوي دیگر ، هراس ژئوپلیتیکی ، اصول اقتصاد و تجارت را کنار زده و منطق را از بازار سلب کرده است در چنین شرایطی اصل

نااطمینانی بر بازار حکم فرما می شود و خریدهاي نفتی بیش از آنکه به بازار مصرف برسد در انبارها و ذخیره گاه هاي احتیاط و اطمینان در خشکی

و دریا پنهان می گردد به بیان

19

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=15256033


1401/02/31 - 1401/02/24گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایستانیوز

1401/02/28
12:52

مصرف انرژي کشورها با توجه به متغیرهاي موردنظر در این دیگر و در یک نگاه اصولی می توان گفت که در این شرایط و در برآورد تابع میزان 

بررسی می توان ارتباط این متغیرها را از کانال رشد اقتصادي بیان کرد بشر از ابتداي تاریخ به اهمیت انرژي براي بقا پی برده و همواره بخش

زیادي از توان خود را صرف تهیه و تأمین انرژي مورد نیاز خود کرده است ادبیات اقتصادي حاکی از وجود ارتباط قوي بین سطح فعالیت هاي

مصرف انرژي است زیرا انرژي نیرو محرکه اکثر فعالیت هاي تولیدي و خدماتی بوده و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادي (رشد اقتصادي) و 

مصرف انرژي حاکم است : اول اقتصاددانان بوم شناسی (Ecological) بیان می اقتصادي دارد اما دو دیدگاه براي وجود رابطه میان رشد و 

کنند که در مدل بیوفیزیکی رشد ، انرژي تنها و مهم ترین عامل رشد است به طوري که از نظر آن ها نیروي کار و سرمایه عوامل واسطه اي هستند

که براي استفاده به انرژي نیاز دارند دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکالسیک است که مخالف اقتصاددانان اکولوژیک هست آن ها معتقدند که

انرژي از طریق تأثیري که بر نیروي کار و سرمایه می گذارد ، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مؤثر است و مستقیمًا اثري بر رشد اقتصادي

ندارد اما اغلب اقتصاددانان نئوکالسیک به یک اصل معتقدند و آن این است که انرژي نقش کوچکی در تولید اقتصادي داشته و یک نهاده واسطه

اي است و عوامل اساسی تولید تنها نیروي کار ، سرمایه و زمین هستند در نظریه هاي جدید رشد هرچند که عامل انرژي وارد مدل شده است اما

اهمیت آن در مدل هاي مختلف و به ویژه در شرایط بحرانی امروزي که شاهد آن هستیم یکسان نبوده و به طریقی متفاوت است اما آنچه در فرآیند

اقتصادي و کامًال متفاوت امروزي در اکثر کشورهاي جهان می گذرد ، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه هاي اقتصادي و در رأس آن بحران

انرژي است که در هرلحظه از زمان خود هم فرصت سازي می کند و هم فرصت سوزي در این شرایط اکثر کارشناسان و نخبگان اقتصادي معتقدند

که راه عبور از بحران هاي ایجادي در اکثر کشورهاي جهان و به ویژه کشورهاي اروپایی ، آسیاي ، خاورمیانه و نظایر آن ، تبدیل این بحران ها به

فرصت هاي بزرگ است رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادي ، محور مباحث بسیاري از اقتصاددانان توسعه بوده است لیکن هیچ گاه

اجماع در میان اندیشمندان اقتصادي راجع به رابطه آن ها وجود نداشته است هرچند که امروزه با تعمق با توسعه فرآیندي حوزه انرژي حداقل در سه

یا چهار دهه پیش رو همراه با توسعه سیستم هاي مالی و اقتصادي می توان یکی از پیش شرط هاي رشد و توسعه اقتصادي را در کشور فراهم آورد

از طرفی بررسی هاي تطبیقی نشانگر آن است که کشورهایی که بخش هاي اقتصادي و مالی آن ها از عمق کمتري برخوردار است ، منابع مالی در

آن ها به صورت کارا بین نیازهاي توسعه اي تخصیص نیافته و عمدتًا این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهاي تأمین مالی مناسب مواجه

می شوند در ایران عزیزمان و با توجه به زمینه هاي بسیار فزاینده رشد علمی و تجربی در مدل هاي کارآمد اقتصادي می توان گفت که پس از

حدود دو دهه مجادله علمی ، تجربی و نیز رفتاري مدیریتی ، رابطه بین توسعه اقتصادي مالی و رشد اقتصادي به نوعی به بلوغ نسبی دست یافته

است در سطح کالن جامعه هم مشخص شده است که توسعه مالی به طور مستقیم اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي و تبدیل بحران ها به

فرصت هاي پیش رو دارد 

در این صورت و به منظور پاسخ گویی به نیازهاي رو به رشد مردم ، ما نیاز به تولید بیشتر داریم ، تئوري هایی اقتصادي نشان می دهند ، سیاست

هایی که در جهت تبدیل بحران ها به فرصت هاي بزرگ از طریق تقویت بخش مالی به کار گرفته شود موجب کاهش هزینه هاي اطالعات ،

مصرف انرژي مبادالت و نظارت می شود و درنتیجه با بهبود بهره وري موجب افزایش تولید و جریان توسعه اقتصادي می گردد که درنهایت آن 

مصرف انرژي و رشد اقتصادي از چندین متغیر کنترلی استفاده می شود ازجمله عوامل مهمی که بیشتر می شود . به منظور تشریح روابط بین 

مصرف انرژي را افزایش می دهند می توان به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن کشور اشاره کرد رشد سریع جمعیت که منجر به

مصرف انرژي را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت شهرنشینی می شود باعث استفاده بیشتر از انرژي می گردد از سوي دیگر صنعتی سازي ، 

تأثیر قرار می دهد صنعتی سازي ،
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مصرف انرژي است رشد صنعتی منجر به رشد گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانه ها و افزایش 

اقتصادي از طریق رشد بین بخشی می شود که نتیجه آن تقاضاي بیشتر براي انرژي است از سوي دیگر ، رشد صنعتی ، تقاضا براي نیروي کار را

مصرف انرژي افزایش می دهد و موجب بهبود درآمدها می شود افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا براي کاالهاي مصرفی و درنتیجه افزایش 

و توسعه همه جانبه کشور است لذا در شرایط بحرانی اقتصادي ناشی از انرژي در جهان ، ایران با تعبیه نظام توسعه مالی باعث رشد اقتصادي در

مصرف کشور و نیز افزایش سرمایه گذاري در حوزه انرژي باید باشد ازاین رو بررسی نقش توسعه طرح ها و پروژه هاي کشور که منجر به افزایش 

انرژي در کشورمان به عنوان یکی از کشورهاي مهم عرضه کننده انرژي در جهان است از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود بنابراین و در یک

مصرف انرژي ، توسعه مالی ، رشد اقتصادي ، صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی بیانگر تأثیر بیان ساده می توان گفت که ارتباط میان توسعه و 

مثبت رشد و توسعه اقتصادي همه جانبه در فرصت بزرگ پیش روي کشورمان است 

بنابراین و در کالم خالصه سرمایه گذاري براي افزایش توسعه انرژي و نیز بهره گیري از فرصت هاي پیش آمده در ایران توصیه می شود تا این

سرمایه گذاري ها در جهت به کارگیري تکنولوژي هاي جدید استفاده از انرژي صورت پذیرفته تا هم کشور بتواند پاسخ گوي نیاز روزافزون به انرژي

محیط زیست را به نحو شایسته اي کنترل کنیم . و نکته پایانی اینکه در سال هاي اخیر شاهد واکنش شدید اقتصادها به باشد و هم آلودگی 

تغییرات دستورات بازارهاي مالی هستیم که این امر نقش برجسته بازارهاي مالی را گوشزد می کند تنوع راه هاي تأمین مالی ، دروازه هاي حرکت

به سمت رشد اقتصادي را وسیع تر کرده است اما دوگانگی در این امر وجود دارد ، این متغیر اقتصادي در کشورهاي مختلف با توجه به درآمد ملی

کشور و یا راه هاي تأمین مالی هزینه ها و بودجه دولت می تواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادي کشور بگذارد به هر صورت توسعه مالی می

تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می شود این امر به نوبه خود می تواند

مصرف انرژي نیز اثر بگذارد رشد اقتصادي را افزایش دهد و ازاین رو بر 
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مصرف انرژي در صنایع با یک محصول ایران ساخت کاهش 

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، در صنایع ، کوره ها ، گلخانه ها ، موتورخانه ها و

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما ، در صنایع ، کوره ها ، گلخانه ها ، موتورخانه ها و ، بخش زیادي از انرژي حرارتی از طریق دودکش تجهیزات به

محیط زیست تحمیل می کند که براي جلوگیري بخشی از تلفات حرارتی محیط تلف می شود ، این تلفات ، هزینه هاي زیادي از نظر اقتصادي و 

، از مبدل هاي بازیافت حرارت استفاده می شود این مبدل هاي حرارتی ، بازیافت سوختی است که بدون استفاده هدر می رود و در ازاي آن ، هزینه

اي پرداخت شده است بازیافت انرژي حرارتی تلف شده به گفته رضا خدامی مدیرعامل شرکت ابرسازندگان شاهوار ، مبدل هاي تولیدشده توسط این

مصرف انرژي می شود این شرکت ، نوع جدیدي از مبدل هاي بازیافت شرکت ، بخشی از حرارت را به سیستم بازمی گرداند و سبب کاهش 

حرارت را طراحی و ساخته که در آن از فناوري لوله هاي حرارتی استفاده شده است باتوجه به نوع انتقال حرارت در این مبدل ها ، راندمان حرارتی

به شدت افزایش یافته و این مزیت باعث کوچک شدن مبدل و در نهایت ، کاهش هزینه ساخت و هزینه نگهداري شده است هم اکنون چند نمونه

از این مبدل ها در چند گلخانه نصب شده و شرکت در حال بهینه کردن خدمات آن است این دستاورد ، نخستین نمونه از این مدل ابتکارات در

کشور به حساب می آید اینکه این ابتکار در مبدل هاي بازیافت طراحی شود و به صورت یک کاالي تجاري دربیاید ، اتفاقی است که تاکنون ، تنها

در انحصار کشورمان قرار دارد تولید این محصول که درصدد تبدیل به یک کاالي صنعتی است ، براي 15 نفر به شکل مستقیم ، اشتغال زایی کرده

است طرح ساخت مبدل هاي بازیافت حرارت ، با حمایت هاي معاونت نوآوري و تجاري سازي فناوري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ، به

مرحله تولید و توسعه رسیده است
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سوخت کشور/«ال پی جی» باید در نخعی تشریح کرد؛/سند باالدستی؛ حلقه گمشده سبد 
سوخت تعریف شود سبد 

 

فصل تجارت سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس بر ضرورت تسهیل توزیع CNG با هدف جلوگیري از استفاده غیرقانونی مردم از LPG تاکید کرد و

سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاري از انگیزه ها براي استفاده گفت : باید قیمت CNG را طوري تعیین کنیم که مردم به استفاده از این 

از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت.

 

فصل تجارت سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس بر ضرورت تسهیل توزیع CNG با هدف جلوگیري از استفاده غیرقانونی مردم از LPG تاکید

سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاري از انگیزه ها کرد و گفت : باید قیمت CNG را طوري تعیین کنیم که مردم به استفاده از این 

براي استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت .  

سوخت کشور ، گفت : از آنجا که ما سوخت LPG به سبد  مصطفی نخعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت درباره وضعیت پیوستن 

سوخت چقدر بنزین ، CNG ، LPG و الکتریسیته در سبد  " نداریم نمی دانیم باید سهم  سوخت هنوز در کشور "سند باالدستی در حوزه 

باشد و متاسفانه همتی هم در دولت براي ایجاد این ظرفیت دیده نمی شود هرچند این کار نیازمند کار تحقیقاتی و آینده پژوهی است و همه باید

پایبند حرکت براساس این سند باشیم .  

" مشخص می کند چه حامل هاي در سبد سوخت نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شوراي اسالمی ادامه داد : "سند باالدستی در حوزه 

سوخت خودرو رفته اند اما سوخت برق به عنوان  سوخت کشور وجود داشته باشد این در حالی است که بسیاري از کشورهاي پیشرفته به سمت 

حامل هاي انرژي مشخص کرده و سپس درصد مشخص سوخت کشور تعریف نشده ، بنابراین باید ابتدا تکلیف خود را با  این مهم اصال در سبد 

بنزین از سوخت ها همچون  سوخت چند درصد باشد و در نهایت سهم این  بنزین ، گازوئیل ، CNG و LPG در سبد  کنیم مثال سهم 

میزان مشخص شده باالتر نرود .  

سوخت کشور در نداشتن سند ضرورت توزیع CNG با هدف جلوگیري از استفاده غیرقانونی مردم از LPG وي با بیان اینکه حلقه گمشده سبد 

LPG به صورت غیراستاندارد و غیرقانونی توسط قشر متوسط و پایین تر از متوسط با تعرفه LPG باالدستی است ، افزود : در شرایط موجود

خانگی در خودروها استفاده می شود اما از آنجا که این مهم به صالح کشور نیست باید مدیریت شود البته این مدیریت راهکارهاي دارد به عنوان

سوخت مشوق با قیمت پایین در اختیار آن ها قرار دهید و دولت دوگانه سوز کردن خودروهاي آن ها را تسهیل کند ، مثال CNG به عنوان 

هرچند شوراي عالی اقتصاد دراین باره مصوبه داشته است اما دولت آن را به درستی اجرا نکرده است بنابراین می توان توزیع CNG را گسترش داد

که مردم به صورت غیرقانونی از LPG استفاده نکنند .  

باید شرایط دوگانه سوز کردن خودروها را براي قشر ضعیف جامعه سهل کرد نخعی اضافه کرد : باید نسبت به نوسازي و افزایش تکنولوژي در حوزه

CNG اقدام و شرایط دوگانه سوز کردن خودروها را براي قشر ضعیف جامعه سهل کرد و در ادامه قیمت CNG را نیز طوري تعیین کنیم که مردم

سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاري از انگیزه ها براي استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت .   به استفاده از این 

سوخت کشور در قانون بودجه 1400 تصویب شد اما دولت به دلیل این نماینده مجلس بیان کرد : همچنین اگرچه استفاده از LPG در سبد 

نداشتن زیرساخت ها نتوانست این قانون را اجرا کند بنابراین معتقدم این قانون باید در برنامه 5 ساله آورده شود تا فرصت براي ایجاد زیرساخت هاي

آن فراهم شود .
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سوخت تعریف شود سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس با تاکید بر اینکه ال پی  ال پی جی باید در سبد 

LPG ي یک کشور بیشتر باشد بهتر خواهد بود ، افزود : تنها در این شرایط سوخت سوخت تعریف شود چراکه هرچه تنوع  جی باید در سبد 

سوخت توسط مدیریت خواهد شد یعنی ابتدا بخش خصوصی را مشارکت داد تا بتوان جایگاه سازي کند ، دوم اینکه استانداردهاي الزم این 

سوخت از شهرهاي همجوار پاالیشگاه هاي تولید LPG و حمل و نقل عمومی آغاز سازمان استانداردسازي تعریف شود ، سوم اینکه توزیع این 

سوخت کشور شود ، هرچند دولت معتقد است صادرات LPG براي آن ها به صرفه تر است اما ال . پی جی باید به دالیل گفته شده به سند 

اضافه شود / پایان پیام
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به منظور حمایت از مصرف کنندگان انجام می شود؛/تعیین سقف قیمت انرژي در اتحادیه اروپا

 

اتحادیه به منظور حمایت از مصرف کنندگان انرژي قصد دارد قیمت هاي مصرف کننده را براي یک دوره انتقالی تنظیم کند تا از آنها در برابر افزایش

ناگهانی حتی قبل از وقوع کمبود شدید محافظت کنند .

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه آلمانی Bild am Sonntag روز شنبه با استناد به سند کمیسیون اروپا در مورد "مداخالت کوتاه مدت در بازار

انرژي" نوشت که این کمیسیون می خواهد قوانین رقابت اتحادیه اروپا را کنار بگذارد تا به دولت ها اجازه دهد در صورت بروز مشکل ، سقف قیمت

را براي مصرف کنندگان تعیین کنند این سند می گوید که کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید اجازه داشته باشند قیمت هاي مصرف کننده را براي

یک دوره انتقالی تنظیم کنند تا از آنها در برابر افزایش ناگهانی حتی قبل از وقوع کمبود شدید محافظت کنند این روزنامه به نقل از این سند نوشت

که «تأمین مالی این مداخله مستلزم مبالغ هنگفتی است» اتحادیه اروپا در ماه مارس هشدار داد که تالش براي محدود کردن قیمت عمده فروشی

گاز می تواند مشکالتی ایجاد کند و تالش ها براي تغییر به انرژي سبز را تضعیف کند کمیسیون اروپا قرار است در این ماه از طرح مفصلی براي

سوخت هاي فسیلی روسیه تا سال 2027 در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین ، رونمایی کند روسیه 40 درصد گاز مورد نیاز اتحادیه حذف تدریجی 

اروپا را تأمین می کند
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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد/بهره مندي صنعت گاز از دانش بنیان ها براي
هوشمندسازي کنتورها

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد که صنعت گاز براي هوشمندسازي کنتورها از شرکت هاي دانش بنیان بهره می برد

 

محمدرضا جوالیی در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی درباره برنامه شرکت ملی گاز ایران براي تامین

مصرف گاز طبیعی امسال در بخش خانگی و تجاري نسبت به برنامه پیش بینی شده بیشتر پایدار گاز در زمستان امسال ، به خبرنگار شانا گفت : 

است ، همین هفته پیش در شمال غرب و شمال شرق کشور بارش برف و باران داشتیم و اکنون روزانه حدود 40 تا 50 میلیون متر مکعب بیشتر

مصرف می شود .  

وي افزود : از سویی عملیات تعمیرات اساسی هم پیش رو داریم درحالی که نحوه مصرف به ویژه در بخش خانگی همچنان مانند سابق است و هنوز

مصرف انرژي بی شک باید محقق شود در غیر این صورت امسال باز هم شرایط مانند گذشته است .   بهینه سازي  تغییري نکرده بنابراین 

مصرف گاز طبیعی کل کشور اکنون روزانه حدود 600 میلیون مترمکعب است جوالیی همچنین به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ، 

بهینه سازي ، اظهار کرد : باید در بخش هوشمندسازي از دانش با اشاره به بهره مندي صنعت گاز از شرکت هاي دانش بنیان به ویژه در حوزه 

بنیان ها استفاده کنیم ، در بخش ادوات سنگین هم مانند کمپرسورها و پمپ ها می توان از این شرکت ها بهره برد اما هدف اصلی این است که در

بخش هوشمندسازي و استفاده از کنتورهاي هوشمند که سبب کنترل مصرف می شود . وي در پاسخ به این پرسش که آیا این توانایی میان شرکت

هاي دانش بنیان ایرانی وجود دارد ، گفت : تاکنون بیش از 10 نشست در شوراي مدیران داشتیم و شرکت هایی شناسایی شدند که قابلیت این کار

را دارند کد خبر 456779
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بنزین در آمریکا رکورد تاریخی را شکست قیمت 

 

بنزین بنزین در پمپ  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي ، انجمن خودروي آمریکا اعالم کرد که قیمت 

هاي این کشور شب گذشته به باالترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است .

بنزین در پمپ به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي ، انجمن خودروي آمریکا اعالم کرد که قیمت 

بنزین بنزین هاي این کشور شب گذشته به باالترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است بر اساس اعالم این انجمن متوسط قیمت هر گالن 

بنزین در سرتاسر آمریکا محاسبه شده که معادل 3 78 لیتر است ، به 4 43 دالر افزایش یافته است این آمار بر اساس اطالعات 60 هزار پمپ 

بنزین را در آمریکا عرضه می کند و حاال شهروندان این کشور مجبور هستند که به ازاي هر 3 78 لیتر 5 است کالیفرنیا به طور معمول گران ترین 

بنزین در آمریکا روز به روز افزایش یافت و دلیل آن باال رفتن قیمت نفت در بازار جهانی بود البته 87 دالر پول بپردازند طی هفته گذشته قیمت 

تالش هاي کاخ سفید براي جلوگیري از باال رفتن قیمت نفت نیز تا االن ناکام بوده است در معامالت دیروز قیمت نفت از 110 دالر در هر بشکه

حامل سوخت انبارشده در کشورها هم به خاطر باال رفتن تقاضا براي  عبور کرد و قیمت نفت آمریکا هم به مرز 109 دالر رسیده بود میزان نفت و 

هاي انرژي کاهش یافته و برخالف افزایش تقاضا میزان عرضه نفت به بازار جهانی با محدودیت مواجه است بحران در اوکراین هم مزید بر علت

رشد قیمت نفت در بازار جهانی شده است؛ چراکه برخی کشورها از جمله آمریکا به سمت تحریم نفت روسیه رفته اند روسیه سومین تولیدکننده و

سومین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود انتهاي پیام/
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رئیس مجلس : /الزم است گاز را مبناي صادرات قرار دهیم

 

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه براي دور زدن تحریم ها ، ثبات درآمد و افزایش ارزش افزوده باید جهت گیري ها را اصالح کنیم ، عنوان کرد : در این

راستا الزم است گاز را مبناي صادرات قرار دهیم که با ثبات تر بوده و ارزش افزوده آن کم تر از حوزه نفت در فناوري است.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه براي دور زدن تحریم ها ، ثبات درآمد و افزایش ارزش افزوده باید جهت گیري ها را اصالح کنیم ، عنوان کرد : در

این راستا الزم است گاز را مبناي صادرات قرار دهیم که با ثبات تر بوده و ارزش افزوده آن کم تر از حوزه نفت در فناوري است محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شوراي اسالمی صبح دیروز (جمعه ، 23 اردیبهشت ماه) در افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و

پتروشیمی در محل نمایشگاه هاي بین المللی تهران حضور یافت 

رئیس مجلس شوراي اسالمی پس از بازدید از سالن هاي این نمایشگاه در سالن خلیج فارس با بیان اینکه همواره خام فروشی را نقد می کنیم و می

گوییم هزینه کردن 70 یا 80 درصد آن در هزینه هاي کشور بد است اما باز هم این شیوه را در پیش گرفته ایم ، گفت : بدتر از خام فروشی ، خام

اندیشی و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت ، گاز و انرژي در کشور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم به جاي

اینکه از خود نفت خام صیانت کنیم .  

اگر امروز اقتصاد زمین گیر است به خاطر حذف خواسته یا ناخواسته مردم از اقتصاد است وي با اشاره مجدد به اینکه متأسفانه امروز در این مسیر

خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیق صورت نمی گیرد ، اذعان داشت : این اشکال در وهله اول و پیش از هر فرد دیگري ، به شخص بنده و مجلس

وارد است ، همچنین این موضوع مربوط به سران قوا بوده که باید اصالح حکمرانی در بخش هاي مختلف را که حائز اهمیت است در نظر داشته

باشند که معناي حقیقی مبارزه با خام فروشی تبیین شود .  

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امکان و ظرفیت بسیاري داریم ، اما حکمرانی سنتی و غلط و بی توجهی به ظرفیت هایی که در دست ماست بد

مدیریت می شود و با یکدیگر تعارف داریم ، عنوان کرد : تجربه بیش از 40 سال در عرصه هاي مختلف باعث این درك شده و این باور را در من به

وجود آورده که در کشوري که مبانی اندیشه آن ، دینی و نگاه سیاسی آن بر مبناي اسالم و اندیشه هاي امام (ره) و فلسفه انقالب است ، تکیه به

سنت هاي الهی و سپس تکیه به مردم در همه زمینه ها باید به عنوان یک ضرورت تلقی شود . رئیس مجلس یازدهم ادامه داد : زمانی که از اقتصاد

مردمی سخن می گوییم ، منظور همین مردم هستند که در سخت ترین روزها ، پیچیده ترین حوزه هاي دفاع مقدس و نظامی را به لحاظ تکنیک و

تاکتیک متحول کردند و اگر امروز اقتصاد زمین گیر است به خاطر حذف خواسته یا ناخواسته مردم از اقتصاد است 

***الزم است مردمی کردن اقتصاد انرژي را در دستور کار قرار دهیم وي در ادامه تمام خصولتی ها و نهاد هاي عمومی غیردولتی را شبه دولتی

دانست و افزود : نهاد خصوصی که از جنس اقتصاد مردمی باشد نداریم ، اما الزم است مردمی کردن اقتصاد انرژي را در دستور کار قرار دهیم که در

این راستا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفاده از سرمایه گذاري مردمی زمانی در مجلس تصویب و ابالغ

شد که البته اشکاالتی داشت و در مجلس یازدهم بازنگري و اصالح و سپس مجددا ابالغ شد . قالیباف همچنین با بیان اینکه نقدینگی زیاد و

سرگردانی در کشور داریم که هر روز نیز شتاب می گیرد ، عنوان کرد : میزان نقدینگی در گذشته 17 درصد بود که بعد از مدتی به 24 درصد رسید ،

اما این میزان امروز به 34 درصد رسیده که اصال قابل قبول نیست و این سرمایه باید به سمت تولید برود دلیل اینکه به سمت تولید نمی رود نیز این

است که مسیر هایی که باید به تأمین مالی پروژه ها بیانجامد ، بازآفرینی نشده است 

***به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه وظیفه ما و دولت این است که به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم

و راه فرصت طلبی ها را در اقتصاد بیمار کشور ببندیم ،
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ابراز داشت : نقدینگی باید به سمت تولید برود و باید بدانیم تا زمانی که مستقل باشیم و نخواهیم زیر یوغ ابرقدرت ها باشیم ، سرمایه گذاري خارجی

نیز نخواهیم داشت از این رو باید از سرمایه داخلی و سرمایه هاي ماندگار بین نسلی استفاده کنیم که راه درست آن نیز اصالح قانون و نیاز ها با

توجه به قرارگرفتن در آستانه تدوین برنامه توسعه هفتم است . وي ادامه داد : موارد مطرح شده باید فارغ از کتاب و ماده و تبصره هایی باشد که

مشکلی را حل نمی کند و باید به سمت عملیاتی شدن برود لذا در برنامه هفتم باید صرفا تعداد اندکی پیشران را تعریف کنیم که قطعا یکی از

پیشران هاي اولویت دار ، نفت و گاز است که به یک تحول بزرگ خواهد انجامید 

قالیباف در ادامه با تأکید بر هماهنگی و دقت نظر وزارتخانه هاي نفت و صمت در زمان تدوین برنامه توسعه هفتم و استفاده آن ها از تجارب گذشته

، اظهار کرد : باید پاي شعار سال رهبر معظم انقالب تحت عنوان دانش بنیان و اشتغال آفرین که این روز ها همه جا استفاده می کنیم ، بمانیم و در

برنامه توسعه پنجساله آن را تحقق بخشیم . رئیس مجلس شوراي اسالمی ادامه داد : نیروي جوان و رشد قابل قبولی در کنار ظرفیت ها داریم و 40

سال براي پختگی در این حوزه کافی بوده است لذا امروز جاي آزمون و خطا نیست وي در ادامه همچنین به دیپلماسی فعال حوزه انرژي اشاره و

بیان کرد : ارقام نشان می دهد ، مجموعه نفت و گاز کشور در دنیا اول است و این ظرفیت نیز خدادادي است و امروز زمان جهاد تصمیم گیري فرا

رسیده تا همه در یک جهت حرکت کنیم همچنین موضوع امروز ، تجارت انرژي است که متأسفانه در کشور ما مبتنی بر نفت خام است و گاز در

حداقلی به سر می برد ***گاز را مبناي صادرات قرار دهیم قالیباف در ادامه با بیان اینکه براي دور زدن تحریم ، ثبات درآمد ، افزایش ارزش افزوده

و 

باید جهت گیري را اصالح کرده و گاز را مبناي صادرات قرار دهیم ، اظهار داشت : گاز با ثبات تر و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوري

است از این رو ما که قصد استقالل داریم ، باید بدانیم توجه به حوزه گاز ، آسیب پذیري هاي سیاسی و امنیتی را کاهش می دهد و اگر قصد داریم

تحت فشار هایی از جنس تحریم نباشیم باید به این موضوع توجه کنیم . رئیس قوه مقننه در ادامه با یادآوري این مطلب که تا کنون نفت ایران دو

بار تحریم شده است ، اما لوله هاي گاز به ترکیه و عراق رفت ، عنوان کرد : در حقیقت تولید ، سهم ، ترانزیت ، قیمت و بازار جهانی نفت در سلطه

استکبار و قدرت هاي بزرگ است که به ما فشار می آورند ***اهمیت حفظ سرمایه ها و ثروت هاي بین نسلی قالیباف بابیان اینکه حفظ سرمایه ها

و ثروت هاي بین نسلی اهمیت دارد گفت : ضمن اینکه اعتقاد داریم نفت ، گاز و معادن به عنوان انفال کشور ، ثروت بین نسلی بوده که تأکید

درستی است ، اما در نوع رویکرد ها با اشکاالتی روبرو هستیم رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد : چه در کشور هاي پیشرفته و چه در کشور

هاي در حال پیشرفت تجربه قطعی و مثبت وجود دارد و آن این است که هر کجا انتقال مستقیم پول به چرخه اقتصاد کشور وارد شد ، تورم زا بوده

و خواهد بود پیش از انقالب سفیر یکی از ابرقدرت ها براي نفت و سیاست کشور تصمیم می گرفت که آن زمان استقالل نداشتیم بعد از انقالب نیز

تجربه کردیم وقتی درآمد نفتی و انفال به صورت مستقیم به بودجه کشور می رود ، نعمت را به نقمت تبدیل می کند قالیباف همچنین با اشاره به

اعداد و ارقام مطرح شده در حوزه نفت و گاز یادآور شد : این ارقام نشان می دهد نفت خام روبه افول و گاز رو به رشد است لذا باید از ثروت خود به

خوبی نگهداري کرده و آن را خوب استحصال کنیم و توسعه دهیم 

حامل هاي انرژي و هدفمند کردن یارانه هاي انرژي گفت : ناترازي مصرف انرژي ، بهبود تراز تولید و مصرف در  بهینه سازي  وي با تأکید بر 

مصرف انرژي از چالش هایی است که امروز مردم را به زحمت انداخته است .   در بودجه ، بانک ها ، تولید و 

مصرف انرژي اظهار کرد : مجموعه انرژي هاي فسیلی مصرفی کشور بیش از 5 میلیون بشکه رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به آماري در حوزه 

در روز است که اگر این میزان را ضرب در 80 دالر و سپس ضرب در 365 روز کنیم ، بیش از 150 میلیارد دالر هزینه داریم و لذا استفاده از این

انرژي فارغ از اسراف هایی که به دالیل مختلف مثل تجهیزات قدیمی و یا غیرفنی می شود ، با ناعدالتی در مصرف روبرو است .
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عصر رسانه

1401/02/24

مصرف انرژي دارند ، گفت : این وي همچنین با بیان اینکه گزارش ها حاکی از فاصله یک به 20 است به این معنا که برخی 20 برابِر برخی دیگر 

در حالی است که این انرژي سرمایه همه نسل ها بوده و باید به مسئله عدالت در مصرف آن توجه شود از بیش از 150 میلیارد دالري که در حوزه

مصرف انرژي داریم ، حداقل می توانیم 60 میلیارد دالر آن را اصالح کنیم و منابع یارانه ها و هدفمندسازي یارانه ها حداکثر با 20 میلیارد داخلی 

دالر ما را به سمت ثبات و آرامش پیش خواهد برد را تأمین کنیم رئیس نهاد قانونگذاري کشورمان ادامه داد : در گذشته تجربه تلخی در حساب

ارزي داشتیم و دیدیم چگونه پول به آنجا رفت و بخشی از آن هزینه شد و نتوانستیم بخشی از آن را پس بگیریم؛ لذا نتوانستیم این ثروت بین نسلی

را حفظ کرده و آن را افزایش دهیم امروز صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه فعالیت می کند و ما باید این سرمایه را به سمت ثروت هاي

ماندگار برده و به سمت سرمایه گذاري هاي مولد و فزاینده اقتصادي در داخل و خارج از کشور ببریم رئیس نهاد قانونگذاري کشورمان در ادامه با

بیان اینکه باور هاي ما براساس سنت هاي الهی است عنوان کرد : معتقدم ما فرصت و تهدید نداریم بلکه فقط فرصت داریم که آن دو بخش است؛

یک فرصت با ریسک و یک فرصت بدون ریسک و تحول جایی رخ می دهد که فرصت با ریسک را انتخاب کنیم تا تحولی عظیم ایجاد شود 

رئیس مجلس شوراي اسالمی در ادامه با بیان اینکه نیرو هاي جوان باانگیزه و باغیرت در کنار نیرو هاي باتجربه براي عزت انقالب ، استقالل کشور

و عظمت اسالم تالش می کنند ، اظهار داشت : این تالش جاي قدردانی دارد و مجلس خدمتگزار ، براي تسهیل گري و تنظیم گري این حوزه ، در

خدمت شما مجاهدین عرصه انرژي ، نفت و گاز خواهد بود .  

رئیس مجلس شوراي اسالمی در پایان با بیان اینکه نباید از تأثیرات تحولی منطقه اي و جهانی چشم پوشی کنیم ، خاطرنشان کرد : اگر این کار را

کنیم ، آسیب می بینیم ، اما اگر آن ها را ببینیم و پخته عمل کنیم ، آغاز یک تحول بزرگ در حوزه اقتصادي و خنثی سازي تحریم ها خواهد بود و

بر حل مشکالت اقتصادي کشور نیز اثرگذاري خواهد داشت و در نهایت در دیپلماسی منطقه اي و جهانی نیز تأثیرگذار خواهیم بود اگر همه با هم در

یک مسیر حرکت کنیم . الزم به ذکر است ، رئیس مجلس شوراي اسالمی در ابتداي این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي صنعت

نفت و رزمندگان و مجاهدینی که از آبادان ، خرمشهر ، اهواز و حوزه هاي نفت و سکو ها حفاظت کردند ، یاد و خاطره وزیر شهید ، محمدجواد

تندگویان و متخصصان جهادگر صنعت نفت و گاز کشور را گرامی داشت این نمایشگاه با شعار «نفت دانش بنیان؛ تولید ایرانی ، صادرات جهانی» تا

26 اردیبهشت ماه فعالیت خواهد داشت
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