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 دستگاه موتورسيكلت 400000به ازاي  (متوسط)مزاياي ساالنه 

 برقي در طول مدت اجراي طرح

 دستگاه 400000مزاياي اجراي طرح در طول عمر مفيد آن به ازاي 

( سال10)موتورسيكلت برقي 

(تفاوت بنزين موتور صرفه جويي شده و انرژي برق جايگزين شده) ميليون ليتر 120: جايگزين شده/ميزان انرژي صرفه جويي شده

مزاياي سال به 

سال اجراي 

طرح در طول 

عمر مفيد آن به 

 400000ازاي 

دستگاه 

موتورسيكلت 

( سال10)برقي 

 (دستگاه)تعداد موتور سيكلت هاي موثر در محاسبات ساالنه طرح 

(ميليون ليتر)  جايگزيني در مدت عمر مفيد طرح/ميزان صرفه جويي

(co2ميليون تن )  جايگزيني در مدت عمر مفيد طرح/ميزان كاهش انتشار آاليندگي

 سنت دالر72: حامل انرژي

 سي سي و جايگزيني آنها با انواع 125 هزار دستگاه موتورسيكلت فرسوده بنزيني به حجم موتور 400طرح موتور سيکلت برقی شهر تهران، اسقاط   :مشخصات فني طرح

ميليون دالر یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی  (يكصد و نود و دو) 192سقف تعهد دولت برابر . الكتريكي با توان و كاربري مشابه، به منظور كاهش مصرف سوخت مي باشد (تعداد اجرا )جم طرح 

 سي سي با نوع برقي125 هزار موتورسيكلت بنزيني به حجم موتور 400جايگزيني 

 سال9: طول مدت اجراي طرح

 نحوه ورود موتور سيكلت هاي برقي به تفكيك سال هاي اجراي طرح

(ميليون ليتر) (ساالنه)ميزان بنزين صرفه جويي در طرح 

(ميليون دالر) (ساالنه)جريان نقدي بازپرداخت به سرمايه گذاران طرح 

192 (ميليون دالر) (بازپرداخت كل به سرمايه گذاران طرح)حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز در طرح 

:عنوان طرح

 سي سي فرسوده شهر تهران و جايگزيني همان تعداد موتورسيكلت برقي با توان و كاربري 125 دستگاه موتورسيكلت بنزيني 400000جايگزيني 

مشابه

 خالصه اي از طرح

 سي سي و جايگزيني آنها با انواع الكتريكي با توان و كاربري مشابه به منظور كاهش مصرف 125 هزار دستگاه موتورسيكلت فرسوده بنزيني به حجم موتور 400اسقاط 

جايگزين شده/حامل هاي انرژي صرفه جويي شده سوخت، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و صوتي در كالن شهر تهران

بنزين: حامل انرژي

جايگزين شده/قيمت حامل هاي انرژي صرفه جويي شده


