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مروري بر اخبار نفت وانرژي ایران و جهان 25 تیر تا 1 مرداد 1401



1401/05/01 - 1401/04/25فهرست اخبار

مصرف گاز در کشور چگونه است؟ 4 سرانه  09:25 شانا

بنزین بنزین کاهش نیافته است/ آخرین وضعیت صادرات  5 در پاسخ به ایسنا مطرح شد/تولید  09:47 ایسنا

سوخت : خودرو برقی بخرید 7 توصیه وزیر آمریکایی به معترضان قیمت  22:59 فارس نیوز

سوخت با توجه به تراز انرژي کشور ضروري است 8 معاون وزیر نفت : /بهینه سازي مصرف  16:34 ایرنا

9 پنل هاي خورشیدي چگونه به صرفه جویی در انرژي کمک می کنند؟ 17:51 ایران اکونومیست

اتوبوس هاي دست دوم براي تهران/ راهکار فوري براي رفع مشکالت حمل و نق... 11 ماجراي خرید  09:58 فارس نیوز

14 احداث مزرعه خورشیدي 500 مگاواتی در جنوب تهران 09:39 تسنیم

15 گوترش : عدم اقدام در خصوص تغییرات اقلیمی خودکشی جمعی است 22:15 ایرنا

گازهاي گلخانه اي موجب تورم می شود 16 سیاست غیرواقعی کاهش انتشار  19:07 فارس نیوز

کامیون هاي فرسوده هم میلیاردي شد 17 شکست طرح نوسازي ناوگان/قیمت  12:17 ایران اکونومیست

بهینه سازي مصرف 21 شریعتی در تشریح جلسه کمیسیون انرژي : /برنامه ها و اقدامات شرکت  20:09 مهر

مصرف انرژي در کمیسیون تخصصی بهینه سازي  22 بررسی  17:41 ایسنا

بهینه سازي و افزایش بازدهی کارخانه هاي سیمان 23 طرح نمایندگان مجلس براي  15:34 فارس نیوز

24 برنامه ریزي براي کاهش 2 . 5 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی انرژي 13:51 ایلنا

مصرف انرژي کولرهاي آبی پس از 10 سال 25 بازنگري استاندارد برچسب  13:50 تسنیم

26 کمبود فلزات عامل تهدیدزا براي برنامه هاي انرژي پاك در اروپا 12:34 ایرنا

سوخت در ایران 27 رکورد شکنی مصرف  10:57 تابناك

بنزین در ایران ! / این چند اقدام ساده را در ساعات اوج مصر... 29 رکورد شکنی مصرف برق و  09:47 فارس نیوز

بنزین قوت گرفت/ دست اندازي روس ها به بازار قیر ایران 31 احتمال واردات  09:44 ایلنا

بهینه سازي مصرف سوخت
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32 فرانسه از امارات گازوئیل وارد می کند 04:29 ایرنا

33 ادامه بحران انرژي ، قاره سبز را وارد سه بحران انرژي ، سیاسی و مهاجران کرده است... روزنامه ایران

بنزین سفرهاي تابستانی و <... سوخت مورد نیاز کشور اعم از  35 وزیر نفت از تأمین حداکثري  روزنامه ایران
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شانا

1401/05/01
09:25

مصرف گاز در کشور چگونه است؟ سرانه 

به گزارش شانا به نقل از روزنامه همشهري ، مطابق با داده هاي شرکت ملی گاز حدود 3 درصد از مردم ، الگوي بسیار پرمصرفی دارند

به گزارش شانا به نقل از روزنامه همشهري ، مطابق با داده هاي شرکت ملی گاز حدود 3 درصد از مردم ، الگوي بسیار پرمصرفی دارند این قشر به

طور میانگین 11 برابر بیشتر از کم مصرفان یارانه گاز دریافت می کنند یعنی دولت ماهانه حداقل 6 5 میلیون تومان یارانه پنهان انرژي به پرمصرف

ها می دهد کد خبر 459713
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ایسنا

1401/04/30
09:47

بنزین کاهش نیافته است/ آخرین وضعیت صادرات در پاسخ به ایسنا مطرح شد/تولید 
بنزین

 

بنزین انجام شد اما بنزین گفت : در ماه هاي اول صادرات  مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی با تشریح آخرین وضعیت صادرات 

اکنون بیشتر به دنبال تامین نیاز داخل و ذخیره سازي هستیم ، با این حال در همین هفته صادرات گازوئیل (نفت گاز) و بعضی از فرآورده ها را داشته ایم

.

بنزین در کشور اظهار کرد : باتوجه به اینکه در فصل مسافرت به گزارش ایسنا ، جلیل ساالري در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تولید 

قرار داریم و حجم حمل و نقل و میزان مصرف باالست ، به همین دلیل باید مدیریت صورت بگیرد تا این فصل را پشت سر بگذاریم 

سوخت در جنوب کشور است ، تاکید کرد : در حال حاضر در پاالیشگاه هاي بندرعباس و ستاره خلیج بنزین و  وي با بیان اینکه تمرکز تولید 

سوخت هواپیما تولید می شود اما باید این مجموعه به بنزین ، گازوئیل ، نفت کوره ، نفت سفید و  فارس نزدیک 100 میلیون لیتر در روز فراورده 

سمت شمال کشور منتقل شود چراکه قطب مصرف تهران است و عمده مسافرت ها هم به سمت شمال کشور است .  

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی با بیان اینکه مصرف نیروگاه ها نیز افزایش پیدا کرده است ، گفت : در این فصل نسبت به

سوخت مایع بیشتري به نیروگاه ها تحویل دادیم ، از طرفی در بخش کشاورزي نیز فصل برداشت است ، بنابراین انتقال سال گذشته صددرصد 

سوخت از جنوب به شمال یکی از مواردي است که ظرفیت باالیی نیاز دارد ، شبکه خطوط باید فعال شود که ظرفیت خاصی دارد . به موازات از

سوخت را از بندرعباس به سمت ماهشهر منتقل کنیم ساالري با بیان اینکه در تالشیم تا مسیر سواپ را ظرفیت کشتی استفاده کردیم که بتوانیم 

همانطور که در سنوات گذشته فعال بود ، فعال کنیم ، گفت : به لحاظ اینکه هزینه ها کم شود هم می توانیم قطب هاي مصرف را مدیریت کنیم با

برنامه ریزي هاي صورت گرفته ، باید مصرف را مدیریت کنیم 

سوخت را نیز نداشته باشیم ، اظهار کرد : انتظار وي با بیان اینکه سیاست هاي قیمتی نیز از مواردي است که باید مدیریت شود که ما مسیر قاچاق 

می رود با اقدامات و برنامه ریزي هاي انجام شده حجم نقل و انتقال مدیریت شود و بعد از این دنبال ذخیره سازي باشیم ، چراکه تکلیف ما تامین

سوخت مجموعه حمل و نقل و نیروگاهی است .  

سوخت مایع و گازوئیل مصرف کردند ، به مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی با تاکید بر اینکه امسال نیروگاه ها حجم زیادي 

سوخت نیروگاه ها طوري که حدود 2 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف شد ، گفت : دلیل این مساله هواي گرم و مصرف برق باال بوده ، اما توانسته ایم 

سوخت مایع را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم . تولید همانند سال هاي گذشته را تامین کنیم ، به طوري که در سه ماهه امسال صددرصد 

بنزین گفت : تولید همانند سنوات گذشته و در حد 94 ، 98 و 100 و 104 میلیون لیتر در روز است تولید را است ساالري درباره کاهش تولید 

برمبناي تعداد پاالیشگاه و تعمیر اساسی که داریم در نظر می گیریم و به تناسب این مسائل نوسان در تولید وجود دارد اما اعداد 70 و 80 میلیون

لیتر در روز منطقی و درست نیست 

بنزین داشته بنزین در پتروشیمی ها نداریم وي با بیان اینکه در حوزه برخی شرکت ها مثل پتروشیمی ها عالقمند هستند که بیشتر تولید  تولید 

باشند ، به دلیل اینکه ارزش افزوده باالتري دارد و عرضه هاي صادرتی دارند ، به همین دلیل محصوالتی تولید می کنند که داراي استاندارد است؛

ممکن است به دلیل ارزش افزوده باال محصوالتی را نیز صادر کنند ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ایسنا

1401/04/30
09:47

تاکید کرد : در حوزه پاالیشگاه ها طبق برنامه تولیدي که ارائه کردیم تولید با عملکرد تطبیق داده می شود .  

بنزین در پتروشیمی ها نداریم ، بنزین پتروشیمی گفت : در حال حاضر تولید  مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی درباره تولید 

بنزین هستند و قبال هم چنین چیزي وجود نداشته است؛ به طور مثال قبال ریفرمیت از پتروشیمی ها دریافت می شد ، این ها مولفه هاي تولید 

بنزین نیستند .   خود 

توسعه سی ان جی هوشمندسازي و تقویت ناوگان در دستور کار ساالري با بیان اینکه در زمینه توسعه سی ان جی هوشمندسازي و تقویت ناوگان در

دستور کار است ، گفت : شرایط باید به گونه اي باشد که انگیزه ایجاد شود ، در این راستا تفاهمنامه اي با ایران خودرو امضا کردیم که به بحث

دوگانه سوز کردن توجه شود؛ همچنین قرار است به سمت دو گانه سوز کردن خودروهاي سنگین برویم .  

سوخت گفت : بر اساس تبصره 14 از ال پی جی باید در ناوگان حمل و نقل استفاده شود ، البته چالش هایی وي درباره ورود ال پی جی به سبد 

نیز وجود دارد چراکه شعاع دسترسی محدود بوده و بحث این است که مبدا تولید تا مصرف نیاز به ذخیره سازي دارد؛ خودرویی که ال پی جی سوز

سوخت استفاده کند . بنابراین تمرکز روي شعاع محدودي است ، لذا برنامه ریزي الزم انجام شده و پیش نویس آن به می شود ، باید بتواند از این 

دولت رفته است و اگر مجوزها اخذ شود تکلیفی که در تبصره 14 آمده عملیاتی می شود خودروساز باید مکلف شود که استانداردها را رعایت کند

سوخت گفت : موضوع کیفیت خودرو در قانون هواي پاك و تکلیف سازمان مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی درباره هدررفت 

استاندارد آمده و طبیعتا خودروها به تناسب مصرف باید استاندارد الزم را داشته باشند تعداد خودروهاي شخصی و موتورسیکلت در کشور حدود 25 تا

26 میلیون است؛ اگر استاندارد جهانی را داشته باشیم ، 50 درصد کاهش مصرف خواهیم داشت ، این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی داشته و

براي کشور ارزآوري دارد 

اتالف انرژي داشته باشیم سوخت سوزي دارد ، در حالی که انرژي ارزان نباید زمینه اي شود که  ساالري با بیان اینکه اکنون حوزه خودرو بیشتر 

بهینه سازي برویم؛ اکنون براي ساخت ، گفت : خودروساز باید مکلف شود که استانداردها را رعایت کنند ، در بخش صنایع هم باید به سمت 

پاالیشگاه باید حدود 10 میلیارد دالر سرمایه گذاري صورت گیرد ، در حالی که با 400 تا 500 میلیون دالر سرمایه گذاري می توانیم نسبت به

بهینه سازي مصرف اقدام کنیم . وي با بیان اینکه در حوزه نیروگاه ها نیز این چالش وجود دارد ، گفت : راندمان نیروگاه ها در حد 39 درصد و

پایین تر است و انرژي تلف می شود ، اگر موارد یاد شده و قاچاق را مدیریت کنیم ، در واقع مصرف را کاهش داده ایم 

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی با بیان اینکه اختالف قیمت 70 تا 80 درصدي نسبت به کشورهاي همسایه نشان می دهد که

سوخت ارزان را در اختیار سوخت رسانی انجام دهیم و هم از تلفات جلوگیري کنیم ، تاکید کرد : نباید  باید برنامه ریزي شود تا هم به مردم 

بخش هایی قرار دهیم که تولیداتی انجام می دهند که بهینه نیست . وي با اشاره به مصرف باالي حوزه خانگی نیز گفت : باید انقالبی در حوزه

بنزین کم شود  بهینه سازي اتفاق بیفتد و حجم مصرف حدود 100 میلیون لیتر در نیروگاه ها و حدود 90 میلیون لیتر در روز 

مصرف انرژي در ایران 6 برابر استاندارد دنیا ساالري با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور 250 میلیون لیتر در روز انرژي مصرف می شود که

با هر تراز جهانی و با هر کشوري مقایسه شود ، بسیار باال و حدود 5 تا 6 برابر استاندارد دنیا است ، گفت : باید این میزان مصرف مدیریت شود . وي

درباره آخرین وضعیت توسعه پاالیشگاه اصفهان و آبادان گفت : در پاالیشگاه اصفهان طرح کیفی سازي و در پاالیشگاه آبادان طرح تثبیت ظرفیت

در دستور کار قرار دارد که در حال اجرا است انتهاي پیام
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فارس نیوز

1401/04/29
22:59

سوخت : خودرو برقی بخرید توصیه وزیر آمریکایی به معترضان قیمت 

 

سوخت ناراضی هستند توصیه کرده خودروي به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري فارس ، یک وزیر آمریکایی به شهروندان این کشور که از قیمت 

برقی بخرند .

سوخت ناراضی هستند توصیه کرده به گزارش گروه بین الملل خبرگزاري فارس ، یک وزیر آمریکایی به شهروندان این کشور که از قیمت 

سوخت در خودروي برقی بخرند «پیت بوتیجج» ، وزیر حمل و نقل آمریکا در یک جلسه استماع در کنگره روز سه شنبه گفت افزایش قیمت 

سوخت 5 دالر به ازاي یک گالن آمریکا در واقع به نفع دارندگان وسایل نقلیه الکترونیکی است بوتیجج به مردمی که در حال حاضر بابت قیمت 

در مشقت هستند توصیه کرد این «مشقت» را با خریدن وسیله نقلیه الکترونیکی جبران کنند شبکه خبري راشاتودي نوشته طبق تحقیقات شرکت

«Kelly Blue Book» قیمت خودروي برقی در حال حاضر بیش از 65هزار دالر است این مقام دولت جو بایدن گفت : «هر چه همه ما

سوخت شویم بیشتر به نفع کسانی است که می توانند به وسایل نقلیه الکترونیکی دسترسی پیدا کنند  متحمل سختی هاي بیشتري بابت قیمت 

» «توماس ماسی» ، یکی از نمایندگان حزب جمهوري خواه در کنگره در واکنش به اظهارات این وزیر گفت که خریداري خودروهاي برقی مستلزم

سوخت صرف هزینه هاي بیشتري براي انرژي از سوي شهروندان خواهد بود و انها باز هم مجبور خواهند بود به مقدار بیشتري از برق مبتنی بر 

هاي فسیلی استفاده کنند . » بوتیجج به همراه شمار دیگري از مشاوران مسائل انرژي در دولت «جو بایدن» بارها به مردم آمریکا توصیه کرده اند

به استفاده از ماشین هاي برقی روي بیاورند 

سوخت گفته بود که «انتقالی عظیم» در حال رخ دادن جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا هم در ماه مه براي کاستن از انتقادات بابت افزایش قیمت 

سوخت هاي فسیلی خواهد داشت . » منتقدان است و «هنگامی که این وضعیت به پایان برسد ، دنیا قوي تر خواهد شد و وابستگی کمتري به 

این طرح ها اینکه شبکه برق آمریکا توانایی تحمل چنین انتقالی را داشته باشد زیر سوال برده اند در حال تکمیل
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ایرنا
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سوخت با توجه به تراز انرژي کشور ضروري است معاون وزیر نفت : /بهینه سازي مصرف 

 

مصرف انرژي در کشور اشاره کرد و گفت : با بهینه سازي  تهران ایرنا مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران به اهمیت 

مصرف انرژي باید اقدامات الزم انجام شود . توجه به تراز 

به گزارش خبرنگار ایرنا ، جلیل ساالري ، امروز در مراسم امضاي تفاهم نامه شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران با شرکت هاي دانش بنیان

با اشاره به اینکه رویکرد وزارت نفت توسعه اشتغال با تمرکز بر شرکت هاي دانش بنیان است ، افزود : در گذشته بسیار کم به سمت تولید دانش

حرکت کردیم وي ادامه داد : شوراي پژوهش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاي نفتی تشکیل شد و تصمیم سازي و تصمیم گیري در آن

شورا انجام می شود تا هم توسعه شرکت هاي دانش بنیان و هم توسعه مهارت اتفاق بیفتد ساالري با اشاره به اینکه ابتدا باید بانک اطالعاتی و

نیازسنجی رخ دهد ، گفت : در گام دوم باید بروکراسی ها حذف می شد و براي شرکت هاي دانش بنیان دلگرمی ایجاد کرد وي تاکید کرد : انتظار

این است این تفاهم نامه ها به سرعت از مرحله پایلوت خارج شده و عملیاتی شود معاون وزیر نفت با بیان اینکه در بند 17 برنامه ششم نیز تاسیس

و تقویت شرکت هاي دانش بنیان تاکید شده است ، اضافه کرد : اولویت بندي انجام دادیم که یکی از مباحث توجه به ساخت بار اول بوده است

ساالري با اشاره به اینکه براي حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و تجاري سازي الزم است سرمایه گذاري انجام شود ، گفت : در ساخت بار اول

مصرف انرژي باید مصرف انرژي اشاره کرد و افزود : با توجه به تراز  بهینه سازي  ریسک وجود دارد که باید پذیرفته شود وي به اهمیت 

اقدامات الزم انجام شود وي موضوع بعدي را تکمیل زنجیره ارزش دانست و ادامه داد : پیوست دانش فنی باید به پروژه ها اضافه شود مدیرعامل

شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران تأکید کرد : امسال یکی از رصد عملکرد شرکت ها ، حوزه شرکت هاي دانش بنیان خواهد بود
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پنل هاي خورشیدي چگونه به صرفه جویی در انرژي کمک می کنند؟

در ادامه این مطلب توضیحاتی درباره تولید ، خرید و کارکرد پنل هاي خورشیدي مطرح شده است

بر اساس یک مطالعه ، پاکستان بیش از 90 درصد از پنل هاي خورشیدي و سایر تجهیزات مرتبط خود را از چین وارد می کند شرکت هاي چینی

انرژي خورشیدي ، از جمله پروژه هاي 300 مگاواتی که تحت چتر کریدور اقتصادي چین و پاکستان (CPEC) است را در پاکستان پروژه هاي 

اجرا می کنند به گزارش globalvillagespace ، پنل هاي خورشیدي به صرفه جویی در انرژي کمک می کنند به طوریکه مجموعه اي از

انرژي سلول هاي فتوولتائیک (PV خورشیدي) که روي یک چارچوب نصب و چیده شده اند به عنوان پنل سلول خورشیدي شناخته می شوند 

خورشیدي توسط پنل هاي خورشیدي براي تامین برق جریان مستقیم مهار می شود که این انرژي از طریق آرایه هاي فتوولتائیک می توانند انرژي

انرژي خورشیدي از طریق نور خورشید شروع می شود ، مهندسان از پنل هاي خورشیدي (پنل تجهیزات الکتریکی را تامین کنند از آنجایی که 

هاي pv) براي تبدیل نور خورشید به الکتریسیته و تامین بار هاي الکتریکی استفاده می کنند پنل هاي خورشیدي را می توان براي طیف گسترده

اي از جمله سیستم هاي قدرت از راه دور براي کابین ، تجهیزات مخابراتی ، سنجش از دور و تولید برق توسط سیستم هاي برق خورشیدي

مسکونی و تجاري استفاده کرد در ادامه این گزارش به تاریخچه فناوري و مزایاي پنل هاي خورشیدي پرداخته خواهد شد تاریخچه پنل هاي

انرژي خورشیدي ایجاد بخار بود که براي نیرو دادن انرژي خورشیدي بیش از یک قرن است که توسعه یافته است ابتدا هدف اصلی  خورشیدي 

به ماشین ها مورد استفاده قرار گرفت با این حال چارلز فریتز اولین سلول خورشیدي واقعی را در سال 1893 با پوشاندن ورقه هاي سلنیوم با الیه

نازکی از طال ایجاد کرد که در نتیجه منجر به ابداع پنل خورشیدي شد در سال 1941 ، یک مخترع آمریکایی به نام راسل اوهل که در آزمایشگاه

هاي بل کار می کرد ، حق ثبت اختراع اولین سلول خورشیدي سیلیکونی را دریافت کرد در نتیجه اولین پنل خورشیدي در سال 1954 توسط ایده

اوهل تولید شد اولین پنل خورشیدي که اکثر مردم از آن استفاده کرده اند ، در سال 1970 در ماشین حسابی جدید استفاده شد پنل هاي خورشیدي

چگونه کار می کنند؟ پنل هاي خورشیدي انرژي تجدیدپذیر پاك را به شکل نور خورشید جمع آوري و آن را به الکتریسیته تبدیل می کنند تا براي

تامین انرژي بار هاي الکتریکی استفاده شود پنل هاي خورشیدي از چندین سلول خورشیدي منفرد تشکیل شده اند که هرکدام از الیه هاي

سیلیکون ، فسفر و بور تشکیل شده اند پنل هاي خورشیدي فوتون ها را جذب و جریان الکتریکی را ایجاد می کنند انرژي حاصل از برخورد فوتون

ها به سطح پانل خورشیدي به الکترون ها اجازه می دهد تا از مدار هاي اتمی خود خارج شوند و در میدان الکتریکی تولید شده توسط سلول هاي

خورشیدي رها شوند که این فرآیند به عنوان اثر فتوولتائیک شناخته می شود مزایاي پنل هاي خورشیدي تولید برق با استفاده از پنل هاي

انرژي خورشیدي سرمایه اي مناسب براي کابین خورشیدي براي بسیاري از مصارف خانگی و صنعتی کاربردي است از این رو نصب سیستم هاي 

ها و خانه هایی است که در مناطق دور افتاده قرار دارند از این رو با نگهداري درست و ایمن ، یک سیستم الکتریکی خورشیدي به طور بالقوه می

انرژي خورشیدي ، تواند هزینه کمتري براي مصرف کنندگان داشته باشد و تا سه دهه برق آن ها را تامین کند یکی از بزرگترین مزیت هاي 
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استفاده از منبع انرژي پاك و تجدیدپذیر آن است همچنین هزینه پنل هاي خورشیدي طی چند سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته

است پنل هاي خورشیدي در پاکستان شتاب بیشتري می گیرند بر اساس یک مطالعه ، بازار پاکستان اکنون بیش از 90 درصد از پنل هاي

خورشیدي و سایر تجهیزات مرتبط خود را از چین وارد می کند پاکستان بیش از 225 میلیون نفر جمعیت دارد که تقریبًا 88 درصد از مردم این کشور

به برق دسترسی دارند در حالی که 12 درصد از آن ها بدون برق زندگی می کنند سرانه مصرف برق ساالنه در پاکستان حدود 550 کیلووات ساعت

ثبت شده ، در حالی که میانگین سرانه جهانی 3081 کیلووات ساعت است سازمان ملی تنظیم مقررات برق (NEPRA) طرح توسعه ظرفیت تولید

شاخص (IGCEP) 2021 را با پروژه هاي عرضه تقاضا تا سال 2030 تصویب کرد از این رو بر اساس IGCEP ، ظرفیت پنل خورشیدي نصب

شده 34776 مگاوات است کهاین مقدار تا پایان سال2030 به 61112 مگاوات خواهد رسید همچنین پروژه هاي خط لوله متعهد ، IGCEP نیاز به

اضافه شدن 10062 مگاوات ظرفیت ARE تا سال 2030 را دارند
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اتوبوس هاي دست دوم براي تهران/ راهکار فوري براي رفع مشکالت حمل و ماجراي خرید 
نقل عمومی چیست؟

 

اتوبوس ها از چرخه حمل و خبرگزاري فارس ، گروه شهري : طی 4 سال گذشته حال حمل و نقل عمومی تهران مساعد نبود و نه تنها تعداد زیادي 

اتوبوس هاي زیادي هم به ناوگان افزوده نشد . نقل به دلیل فرسودگی خارج شد بلکه 

اتوبوس ها از چرخه حمل خبرگزاري فارس ، گروه شهري : طی 4 سال گذشته حال حمل و نقل عمومی تهران مساعد نبود و نه تنها تعداد زیادي 

اتوبوس هاي زیادي هم به ناوگان افزوده نشد این ناوگان در زمان فعالیت شوراي پنجمی ها با توسعه و نقل به دلیل فرسودگی خارج شد بلکه 

همراه نبود و با آمدن کرونا تیر خالص هم به این ناوگان زده شد رفع مشکالت حوزه حمل و نقل عمومی از مطالبات اصلی شهروندان در حوزه

شهري است و همواره مدیران شهري هم رفع این مشکل را از اولویت هاي کاري خود اعالم می کنند نتیجه توجه به حمل و نقل عمومی کاهش

آلودگی هوا همچنین افزایش شهروندان از خدمات رسانی مدیریت شهري در حوزه حمل و نقل سوخت و  تراکم ترافیک ، کاهش مصرف 

رانی تهران و حومه یکی از شرکت هاي زیر مجموعه شهرداري تهران است که در 25 فروردین 1335 به اتوبوس عمومی است شرکت واحد 

رانی پایتخت با فراز و نشیب هاي مختلفی همراه بوده اتوبوس رانی عمومی تأسیس شد طی این 65 سال ،  اتوبوس موجب قانون تأسیس شرکت 

رانی پایتخت رقم خورد تیغ کرونا بر اتوبوس به ویژه در دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا ، وضعیت اقتصادي و تحریم سخت ترین سال براي 

رانی پایتخت را به شماره اتوبوس رانی قرار گرفت و کاهش آمار مسافران از یک طرف و فرسودگی از طرف دیگر نفس  اتوبوس روي گلوي 

اتوبوس نو تا دست دوم با کیفیتغ همه از انداخت مدیران شهري جدید اما تغییر و تحول در اتوبسرانی را مد نظر قرار داده اند از خرید و تامین 

برنامه هایی است که بخشی اجرایی و بخشی در دست اقدام است 

اتوبوس اتوبوس هاي نو به ویژه  اتوبوس مربوط به  اتوبوس هاي دست دوم مربوط به اروپا و کامال اورهال شده است بخش زیادي از تامین 

اتوبوس هاي دست دوم با شائبه هاي زیادي همراه شده است درباره این موضوع به هاي داخلی است ولی با این وجود این روزها ماجراي واردات 

سراغ مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران رفتیم . وي در این باره به خبرنگار فارس گفت : متخصصان فنی شرکت واحد از

اتوبوس ها با بهترین کیفیت تولید و بازسازي شده اند شفیعی تاکید کرد : اتوبوس ها بازدید کرده اند و تصاویر آنها موجود است این  این 

اتوبوس ها در حال تعمیر شدن هستند اما باید به این موضوع تاکید کنم که اصًال این موضوع صحت متأسفانه در برخی از اخبار آمده است که این 

اتوبوس ها در اروپا اورهال شده اند  ندارد تمامی این 

اتوبوس با رانی تهران موضوع واردات را در دو حوزه دنبال می کنیم یکی از این موارد خرید  اتوبوس وي افزود : به طور کلی براي توسعه ناوگان 

توجه به بودجه سال جاري شهرداري تهران است و موضوع دیگر که بخش خصوصی به دنبال پیگیري آن است و شهرداري تهران خرید خدمت

اتوبوس هاي دست دوم و کارکرده است ، این موضوع ارتباطی به بودجه شهرداري ندارد ، بلکه ایده اي است که از سوي انجام می دهد خرید 

بخش خصوصی مطرح شده است .
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اتوبوس هاي فعال پایتخت که عمرشان اتوبوس هایی را وارد تهران کند که نسبت به  شفیعی افزود : بخش خصوصی اعالم کرده که می تواند 

به بیش از 16 سال می رسد عملکرد و کیفیت بسیار بهتري دارند ، باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط فعلی انجام این کار بسیار

اتوبوس هایی که قراراست وارد شوند ، چند سال محدودي در اتوبوس ها در اروپا وي با تاکید بر اینکه تمامی  مناسب است . بازسازي و اورهال 

اروپا کار کرده و در آنجا بازسازي و اورهال شده اند ، گفت : رنگ آمیزي ، وصل دستگاه هاي کارت خوان و جی پی اس و در تهران بر روي این

اتوبوس اتوبوس مرحله اول ، وارد تهران شده و در حال آماده سازي است و پنج دستگاه از این  اتوبوس ها انجام می شود 50 دستگاه از 200 

اتوبوس هاي فرسوده خودمان خرج می کنیم را براي واردات ها دو طبقه هستند معاون شهردار تهران تاکید کرد : بناداریم یارانه اي که براي 

اتوبوس هاي کارکرده بازسازي شده به کار می گیریم 

ي پرویز سروري ، نائب رئیس شوراي شهر تهران هم درباره چرایی اهمیت محیط زیست اتوبوس هاي دست دوم مطابق با استانداردهاي 

اتوبوس جدیدي به ناوگان اضافه نشود ، جابجایی شهروندان در شهر دچار اتوبوس هاي دست دوم» ، بیان کرد : اگر  موضوع «خرید و واردات 

مشکل خواهد شد .  

اتوبوس هاي بخش خصوصی به ترتیب اولویت عملیاتی شود ، اما بخش باتوجه به شرایط فعلی باید اقدامات نوسازي ، بازسازي و استفاده از 

رانی برایش سود و آورده اتوبوس اتوبوس به مبلغ پنج میلیارد تومان و فعال کردن آن در خطوط  خصوصی اعالم کرده است که خرید هر دستگاه 

اي ندارد .  

ي محیط زیست اتوبوس هاي دست دوم مطابق با استانداردهاي  نایب رئیس شوراي اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداري تهران از 

اتوبوس هاي دست دوم خارجی 10 سال باشد و در حال حاضر 5 سال سن داشته باشند ، می توان به استفاده خواهد کرد ، افزود : اگر عمر مفید 

اتوبوس به مبلغ یک میلیارد تومان خریداري کرد .   اتوبوس نو به مبلغ 5 میلیارد تومان ، پنج دستگاه  جاي خرید هر دستگاه 

اتوبوس دست دوم خرید سروري در ادامه توضیح داد : به معنایی دیگر به جاي اتوبوس نو ، می توان پنج دستگاه  به جاي خرید یک دستگاه 

ي کشور خریداري کرد و با محیط زیست اتوبوس دست دوم و مطابق با استانداردهاي  اتوبوس نو ، می توان پنج دستگاه  خرید یک دستگاه 

اتوبوس هاي کارکرده است به گفته وي؛ در حال همین عمل وضعیت ناوگان را بهبود بخشید . راهکار مشکل افزایش تقاضا و عرضه ، واردات 

اتوبوس هاي دست دوم راهگشاي مشکل است حاضر مدیریت شهري با افزایش تقاضا و مشکل عرضه مواجه است که در این شرایط فقط واردات 

اتوبوس اتوبوس هاي کارکرده مخالف منافع مردم اند نایب رئیس شوراي اسالمی شهر تهران ضمن اشاره به مخالفان واردات  مخالفان واردات 

هاي کارکرده بیان کرد : برخی افراد حرف هاي غیرکارشناسی در این باره می زنند که به نظرم مخالف منافع مردم سخن می گویند .  

اتوبوس هاي دست دوم را به عنوان یک عامل کمکی در این شرایط عنوان کرد و افزود : باید به زمانی برسیم که درآمدهاي سروري واردات 

] برسانیم . وي در اتوبوس اتوبوس هاي ناوگان را به تعداد چهار سال گذشته [6 هزار دستگاه  شهرداري اجازه تکمیل ناوگان را بدهد و حداقل 

اتوبوس دست دوم با نو ، ادامه تأکید کرد : مابه التفاوت هزینه 
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ادامه خبر صفحه قبل 
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فارس نیوز

1401/04/28
09:58

امکانی را براي مدیریت شهري ایجاد می کند که بتواند حمل و نقل را ساماندهی و ناوگان را تقویت کند سپس با منابع مالی جدید ایجاد شده ،

اتوبوس دست دوم خارج شود  اتوبوس هاي نو خریداري کند و 

اتوبوس هاي کارکرده خارج از چارچوب سیاسی بررسی شود نایب رئیس شوراي اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر تا واردات 

اتوبوس هاي غیرفعال انجام شود که اتوبوس با اولویت خرید از داخل انجام شود ، گفت : سپس باید بازسازي  جایی که امکان دارد باید خرید 

اتوبوس هاي دست دوم به عنوان یک امر کمکی استفاده اتوبوس هاست . همچنین باید اجازه داد تا از  شهرداري در حال بازسازي بخشی از 

اتوبوس هاي دست دوم» براي اتوبوس نو خریداري شود سروري در ادامه یادآور شد : باید موضوع «خرید  شود تا پس از ایجاد امکان مالی ، 

مردم و صاحبان اندیشه که در حوزه مدیریت شهري حساس هستند ، خارج از چارچوب هاي سیاسی و با نگاهی کارشناسانه بررسی شود 

اتوبوس ها منوط به آن آیین سروري در پاسخ به این گفته که هیئت وزیران در حال تهیه آیین نامه جدیدي براي واردات خودرو است و واردات 

نامه می شود ، بیان کرد : این موضوعات جوسازي هاي سیاسی است براي اینکه یک عده اي می خواهند کینه خود را از یک فردي خالی کنند و

هر موضوعی که قرار است به ثمر برسد ، یک حرفی روي آن می گذارند .  

محیط زیست را نداشته باشند ، نباید واردات شان صورت گیرد ، افزود : شوراي شهر قائل اتوبوس ها ، استاندارد مورد قبول  وي با بیان اینکه اگر 

ي به تهران نیست .   محیط زیست اتوبوس هاي فاقد استانداردهاي  به ورود 

به شدت به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی هستیم مهدي چمران رئیس شوراي اسالمی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه به شدت به دنبال توسعه

اتوبوس ها در حال ورود به خطوط اتوبوس ها تامین شده و این  حمل و نقل عمومی هستیم ، گفت : در حال حاضر قطعات براي بازسازي 

هستند .  

اتوبوس هاي دست دوم گفت : طراحان این مسئله معتقدند که باتوجه به شرایط بحرانی و نیاز فوري به افزایش ناوگان حمل و وي درباره خرید 

اتوبوس اتوبوس از سوي دیگر بهترین راه براي رفع این معضل واردات  نقل درون شهري از یکسو و کمبود سرمایه در تأمین منابع براي خرید 

کار کرده است ، برخی از مخاطبان خبرگزاري فارس با پیوستن به کمپینی با عنوان رسیدگی به شلوغی BRT درخواست پیگیري این موضوع را از

اتوبوس هاي موجود در ناوگان باعث ایجاد ازدحام و شلوغی ، مدیران شهري داشته اند آنها اعالم کردند؛ عدم تطابق میزان جمعیت با تعداد 

مخصوصا در قسمت بانوان می شود و این امر باعث ایجاد تشنج بین افراد و بعضا مواردي هم به فحاشی و درگیري فیزیکی می شود . اگر این

امکان فراهم شود تا با آمارگیري به صورت اینترنتی از افراد به این صورت که ایستگاه ورودي ، خروجی و همچنین ساعت ورود به ایستگاه را

مشخص کنند ، می توان تخمینی از آمار به دست آورد و متناسب با آن منابع تخصیص داد لطفا به این موضوع رسیدگی کنید مدیران شهري می

گویند بخشی از اقدامات محقق شده و بخشی هم در دستور کار است و بزودي تحوالت خوبی را در ناوگان حمل و نقل عمومی شاهد خواهیم بود و

رانی چگونه از خواب 4 ساله شوراي پنجمی ها بیدار می شود انتهاي پیام/ اتوبوس حاال باید منتظر ماند و دید تهران در حوزه 
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تسنیم

1401/04/28
09:39

احداث مزرعه خورشیدي 500 مگاواتی در جنوب تهران

مدیرعامل شرکت پاالش نفت تهران از احداث مزرعه خورشیدي 500 مگاواتی براي نخستین بار در شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد

اخبار اقتصادي به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري تسنیم ، حامد آرمان فر ، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران اظهار داشت : با توجه به مصرف

سوخت در کشور نگاه ها نسبت به عملکرد پاالیشگاه ها دقیق تر شده است  باالي 

سوخت هوایی کشور از پاالیشگاه تهران تأمین شد ، افزود : با وجود تحریم هاي ظالمانه علیه وي با اشاره به اینکه سال گذشته 50 درصد از 

کشور خوشبختانه کارکنان خدوم شرکت با تبدیل تحریم به فرصت دریچه اي جدید به بحث تولید که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبري

(مدظله) است ، باز کردند .  

انرژي هاي تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت : مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران چشم انداز شرکت پاالیش نفت تهران را حرکت به سمت 

شرکت پاالیش نفت تهران نخستین شرکت پاالیشی کشور خواهد بود که در راستاي انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر ، مزرعه خورشیدي 500

مگاواتی را احداث می کند که این مهم با برگزاري مناقصات در آینده اي نزدیک اجرا خواهد شد؛ در چشم انداز جدید نگاه ما عالوه بر تأمین

سوخت ، تأمین انرژي کشور است . آرمان فر به بحث کیفی سازي محصوالت شرکت ، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیري از خام فروشی اشاره

کرد و افزود : پاالیشگاه تهران اگر به فروش محصوالت کنونی اکتفا کند در آینده محکوم به فناست باید در راستاي تکمیل زنجیره ارزش و به

روزآوري واحدهاي فرآیندي به سمت پتروپاالیشی شدن حرکت کنیم که خوشبختانه گام هاي مثبتی در این زمینه برداشته شده و بی شک منافع

بلندمدت پاالیشگاه مدنظر است وي ابراز امیدواري کرد با استفاده از توان متخصصان داخلی و همکاري با شرکت هاي دانش بنیان و با بهره برداري

از پروژه CCR در سال 1403 با وجود چالش هاي موجود ، گام بلندي براي سودآوري شرکت و رعایت الزامات محیط زیستی و کمک به بهبود

هواي تهران برداشته شود مدیرعامل شرکت پاالش نفت تهران در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از کارکنان حاضر در تعمیرات اساسی شرکت

گفت : تعمیرات اساسی که جلوتر از برنامه ریزي انجام شد در حال اتمام است که از تمامی کارکنان شرکت به ویژه کارکنانی که به هر نحوي با

تعمیرات اساسی سروکار داشته اند ، تشکر می کنم انتهاي پیام/
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ایرنا

1401/04/27
22:15

گوترش : عدم اقدام در خصوص تغییرات اقلیمی خودکشی جمعی است

 

نیویورك ایرنا در حالی که مقامات 40 کشور روز دوشنبه براي بررسی چگونگی مبارزه با تأثیرات فزاینده تغییرات اقلیمی در برلین تشکیل جلسه دادند ،

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که بشریت با عدم اقدام در این خصوص «خودکشی دسته جمعی» را انتخاب کرده است .

دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی هشدار داد که هدف محدودیت دماي 1 5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین که در سال 2015

در پیمان آب و هوایی پاریس در مورد آن توافق شده بود ، از دسترس دور می شود درحالی که تعداد بیشتري از انسان ها با بالیایی چون سیل ،

سوخت خشکسالی ، طوفان و آتش سوزي مواجه می شوند وي گفت : هیچ کشوري مصون نیست با این حال ما همچنان به معتاد به استفاده از 

هاي فسیلی هستیم گوترش با انتقاد از کشورها به خاطر" مقصر دانستن دیگران به جاي پذیرش مسئولیت براي آینده جمعی خود" از کشورهاي

ثروتمند خواست به وعده هایی که به کشورهاي کم درآمد داده اند عمل کنند وي گفت : ما یک انتخاب داریم اقدام جمعی یا خودکشی جمعی این

انتخاب بر عهده ما است دبیرکل سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود : تغییرات اقلیمی همه جوامع را تهدید می کند ، از کشورهاي کوچک جزیره

اي در حال توسعه در دریاي کارائیب گرفته تا آتش سوزي هایی که جوامع در کالیفرنیا را کامال تخریب کرده است وي همچنین 16 خرداد ماه به

محیط زیست گفت : حفاظت از سالمت جو زمین ، غنا و تنوع حیات ، اکوسیستم ها و منابع محدود روي زمین حیاتی است اما مناسبت روز جهانی 

ما در انجام این کار در حال شکست خوردن هستیم بیش از 3 میلیارد نفر تحت تأثیر اکوسیستم هاي تخریب شده قرار دارند آلودگی عامل حدود 9

میلیون مرگ زودرس در سال است وي خاطر نشان کرد : بیش از یک میلیون گونه گیاهی و جانوري در خطر انقراض هستند که بسیاري از آنها در

طی چند دهه اخیر اتفاق افتاده است نزدیک به نیمی از بشریت در حال حاضر در حوزه خطرناك اقلیمی قرار دارند احتمال مرگ ناشی از تغییرات

اقلیمی مانند گرماي شدید ، سیل و خشکسالی 15 برابر بیشتر شده است گوترش ادامه داد : 50 درصد احتمال دارد که میانگین دماي جهانی ساالنه

از حد 1 5 درجه سانتیگراد توافق پاریس در پنج سال آینده خارج شود بیش از 200 میلیون نفر در هر سال ممکن است به دلیل اختالالت آب و

هوایی تا سال 2050 آواره شوند
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گازهاي گلخانه اي موجب تورم می شود سیاست غیرواقعی کاهش انتشار 

 

سوخت هاي فسیلی به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز ، محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان گفت : سرمایه گذاري بیشتري در 

گازهاي گلخانه اي به سطوح بی سابقه و فناوري هاي انرژي پاك براي تامین تقاضاي جهان مورد نیاز است و سیاست هاي غیرواقعی کاهش انتشار 

تورم منجر خواهد شد .

 

سوخت هاي به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز ، محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان گفت : سرمایه گذاري بیشتري در 

گازهاي گلخانه اي به سطوح فسیلی و فناوري هاي انرژي پاك براي تامین تقاضاي جهان مورد نیاز است و سیاست هاي غیرواقعی کاهش انتشار 

بی سابقه تورم منجر خواهد شد . وي افزود : عربستان اعالم کرده میزان تولیدش را از 12 میلیون بشکه درحال حاضر به روزانه 13 میلیون بشکه تا

سال 2027 افزایش می دهد و «پس از آن عربستان دیگر توانایی افزایش تولید نخواهد داشت » به گزارش فارس ، البته بر اساس آخرین گزارش

ماهانه اوپک ، تولید نفت عربستان در حال حاضر روزانه 10 میلیون 585 هزار بشکه در روز است بن سلمان توضیح داد : «اتخاذ سیاست هاي

گازهاي گلخانه اي با حذف منابع اصلی انرژي در سال هاي آینده منجر به تورم بی سابقه و افزایش قیمت انرژي و غیرواقعی براي کاهش انتشار 

افزایش بیکاري و تشدید مشکالت جدي اجتماعی و امنیتی خواهد شد » وي افزود : شیوع کرونا و «وضعیت ژئوپلیتیکی» تالش هاي مشترك

بیشتري براي حمایت از اقتصاد جهانی نیاز دارد و انتقال به منابع انرژي پایدار مستلزم رویکردي «واقع بینانه و مسئوالنه» است انتهاي پیام/
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ایران اکونومیست
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کامیون هاي فرسوده هم میلیاردي شد شکست طرح نوسازي ناوگان/قیمت 

کامیون هاي فرسوده هم میلیاردي شود طرح نوسازي ناوگان نه تنها با شکست مواجه شده بلکه نتیجه عکس داده و سبب شده تا قیمت 

کامیون هاي 3 به گزارش ایران اکونومیست ، ششم تیر 1399 با حضور محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازي سامانه ثبت سفارش واردات 

کامیون هاي جاده اي در سن فرسودگی بر سال کارکرده اروپایی در وبسایت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي رونمایی شد یک سوم 

کامیون هاي فعال در کشور 365 هزار و 89 دستگاه است اساس آخرین گزارش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تا پایان سال 1400 تعداد 

کامیون هاي فعال در جاده ها را شامل می که 101 هزار و 705 دستگاه از آن باالي 25 سال عمر دارند که 27 8 درصد (حدود یک سوم) از کل 

شود 

کامیون هاي دست دوم اروپایی / مقام مسئول سازمان راهداري : فقط   4 هزار دستگاه پالك شد ! مهرداد حمداللهی سالگرد 3 سالگی طرح واردات 

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت نوسازي ناوگان

کامیون ثبت سفارش سوخت منتقل شده است؛ 18 هزار دستگاه  جاده اي اظهار کرد : موضوع ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حمل و نقل و 

شده ، 15 هزار دستگاه به گمرکات آمده اند ، از این 15 هزار دستگاه ، 13 هزار و 700 دستگاه اظهار شده اند که از آنها 10 هزار دستگاه ترخیص

کامیون اسقاط داشته ایم و 4 هزار دستگاه هم شماره گذاري (پالك) شده است .   شده اند و حدود 5 هزار 

کامیون وارداتی ، یک دستگاه وي درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت : بر اساس آئین نامه اجرایی ، قرار بود در برابر هر یک دستگاه 

کامیون هاي فرسوده اي که قرار بود اسقاط شوند ، طی یک کامیون فرسوده اسقاط شود اما به دلیل به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا قیمت 

سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است . مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود : لذا رانندگانی که قرار بود

کامیون هاي فرسوده ارائه دهند ، تا حدودي از این روند منصرف شده اند  گواهی اسقاط براي 

کامیون هاي وارداتی داده اند اما خودرویشان پالك نمی شود سعید نادري و یک راننده خودمالک : برخی رانننده ها همه زندگی خود را براي خرید 

امید آهنگ نوا نمایندگان رانندگان که در تمامی جلسات صورت گرفته در سازمان راهداري ، نهاد ریاست جمهوري ، کمیسیون عمران مجلس و

وزرات راه شهرسازي حضور داشته اند به خبرنگار جهت حمایت از قشر راننده به همراه عده کثیري از رانندگان که با توجه به مصوبه سال 1397

کامیون هاي آنها از گمرك ترخیص شده اما پالك نشده است .   کامیون هاي اروپایی دست دوم کرده و  کامیون اقدام به واردات  واردات 

کامیون فرسوده ناگهان 4 برابر شد ! این دو نماینده رانندگان واردکننده ادامه دادند : ما بیش از 5 هزار راننده در سطح کشور هستیم هزینه اسقاط 

کامیون هاي فرسوده که از 300 میلیون کامیون ها فروخته ایم اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت اسقاط  که همه زندگی خود را براي خرید این 

کامیون هاي ما با پرداخت تمامی هزینه ها اعم از گمرکی ، استاندارد ، به بیش از 1 . 2 میلیارد تومان ، امکان ارائه گواهی اسقاط نداشته ایم و لذا 

آالیندگی ، دارایی ،
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ي که وارد کرده ایم ، در مقابل درب خانه کامیون مالیات و با هزینه شخصی از گمرك خارج شده اما شماره گذاري نشده است و ماه هاست که 

کامیون ما را که کامیون افزودند : این در حالی است که  هایمان خاك می خورد و نمی توانیم بار حمل کنیم نماینده هاي رانندگان واردکننده 

شماره گذاري نشده ، سودجویان به قیمت خیلی پایین تر از چیزي که برایمان تمام شده خریداري می کنند و سودهاي هنگفت از آن می برند

فعاالن صنعت حمل و نقل جاده اي ادامه دادند : در جلسه با که با نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس داشتیم پیشنهاد دادیم تا دولت رقمی

کارشناسی شده تعیین و صندوقی مشخص کند تا رانندگان به این صندوق هزینه اسقاط را واریز کنند 

الزم به ذکر است رانندگان فعال بدون نیاز به هیچ گونه وام و تسهیالتی از دولت ، فقط تقاضاي تأسیس و اجراي صندوق دولتی دارند تا رانندگانی

که توانایی خرید گواهی اسقاط را ندارند ، بتوانند با قیمت مشخص و کوتاه شدن پروسه پالك گزاري و فرجه 1 الی 2 ساله براي راننده هایی که به

علت بیکاري و سررسید وام ها از نهادهاي شخصی و دولتی با مشکالت اقتصادي روبه رو هستند ، بار دیگر به چرخه فعالیت حمل و نقل کاال

بازگردند .  

کامیون داران با نمایندگان رئیس کمیسیون عمران به 3 وزیر کابینه : یا اسقاط را حذف کنید یا دولت نرخی براي اسقاط تعیین کند نتیجه جلسات 

مجلس این شد که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه اي به وزراي راه ، صمت و اقتصاد خواستار حذف اسقاط در

برابر واردات شده یا اینکه اگر امکان حذف اسقاط وجود ندارد ، صندوقی در دولت پیش بینی و رقمی براي واریز به عنوان هزینه اسقاط تعیین شود .

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به 3 وزیر دولت سیزدهم پیشنهاد داده تا در برابر حذف گواهی اسقاط ، دو سال ممنوعیت فروش این

کامیون ها اعمال شود 

کامیون هاي اروپایی ، پیچیده شده علیرضا احمدي فینی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت : مشکالت رانندگان واردکننده  رئیس ستاد 

سوخت کشور در گفتگو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت نوسازي ناوگان جاده اي گفت : بر اساس بند 3 ماده 30 قانون احکام دائمی

کامیون هاي دست دوم سه سال ساخت اروپایی را مجوز بدهد . وي افزود : در قانون توسعه ، دولت اجازه دارد تا براي نوسازي ناوگان واردات 

کامیون یک دستگاه خودروي سنگین فرسوده اسقاط کند یا 100 درصد تعرفه گمرکی را پرداخت کند آمده که وارد کننده یا باید در ازاي واردات 

کامیون فرسوده ، 25 درصد از تعرفه واردات تخفیف داده می شود  اما در صورت اسقاط 

کامیون هاي فرسوده از رده سوخت کشور یادآور شد : در حال حاضر دولت به خاطر آنکه نوسازي انجام و  رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و 

خارج شود ، بر انجام اسقاط در برابر واردات تاکید دارد و بر اساس مصوبه دولت حاضر به گرفتن 100 درصد تعرفه واردات نیست .  

کامیون هاي در گمرك مانده ترخیص شوند کامیون هاي دست دوم به مشکل برخورده بود اجازه داده شد تا  احمدي فینی با بیان اینکه واردات 

کامیون فرسوده است ، گفت : مشکل فعلی این است که چند ولی شماره گذاري و پالك شدن این خودروهاي سنگین منوط به از رده خارج شدن 

کامیون ها ترخیص شده ولی حدود یک سال است که این خودروهاي سنگین جلوي در خانه وارد کننده پارك شده است اما اجازه تردد دستگاه از 

کامیون فرسوده یا گواهی اسقاط به 1  ندارد چون پالك گذاري منوط به ارائه گواهی اسقاط است . قیمت 

2 میلیارد تومان رسید این مقام مسئول در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد : قبًال گواهی اسقاط 200 تا 300 میلیون تومان بود اما

کامیون که خواهان نوسازي خودروي خود هستند قیمت گواهی اسقاط را به یک میلیارد و 200 عده اي دالل با سوءاستفاده از سرمایه رانندگان 

میلیون تومان افزایش دادند . وي تصریح کرد : براي راننده اي که کل زندگی اش را براي تأمین هزینه خرید همین خودروهاي سنگین وارداتی داده

،
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سخت است تا از پس هزینه 1 2 میلیارد تومانی گواهی اسقاط بر بیایند 

کامیون با رانندگان احمدي فینی تاکید کرد : برخی شرکت هاي حمل و نقلی براي واردات این قرارداد ترکمانچاي بعضی شرکت هاي واردکننده 

کامیون اسقاطی در بازار کامیون ها با رانندگان قراردادهاي ترکمانچاي بستند و حتی امکان شکایت از راننده را در قرارداد قید کردند اما چون 

کامیون فرسوده روز به روز باالتر می رود .   نیست قیمت صدور گواهی اسقاط 

وي خاطرنشان کرد : مشکل دیگر این است که قانون ساماندهی صنعت خودرو می گوید عالوه بر خودروهاي وارداتی که باید در برابر اسقاط

کامیون تولید داخل نیز باید به ازاي ارائه گواهی اسقاط خودروي سنگین فرسوده به فروش برسد . در کامیون فرسوده باشد فروش هر دستگاه 

نتیجه در ماه هاي آینده شاهد گران تر شدن قیمت گواهی اسقاط خواهیم بود 

سوخت کشور افزود : بر اساس قانون اختالف خودروي سنگین فرسوده با وارداتی حداکثر باید 3 تن باشد اما رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و 

کامیون هاي وارداتی 44 تن ظرفیت دارند که حتی اگر اختالف کامیون هاي فرسوده موجود در بازار نهایتًا 40 تن هستند و  مشکل اینجاست که 

کامیون فرسوده دیگر اسقاط شوند . وي بیان کرد : تناژ 3 تنی را هم اعمال بکنیم باز هم یک تن کم داریم که بر اساس قانون باید یک دستگاه 

کامیون اخذ می شود و اگر گواهی اسقاط فرسوده ارائه شده ، 25 درصد مابه التفاوت به واردکننده در حال حاضر کل تعرفه گمرکی واردات 

بازگردانده می شود 

کامیون هاي وارداتی پالك شده از 7 میلیارد تومان عبور کرده است حسن عضو هیئت مدیره انجمن شرکت هاي حمل و نقل جاده اي : قیمت 

دوست حقی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت هاي سراسري حمل و نقل جاده اي در گفتگو با ایران اکونومیست درباره نوسازي ناوگان جاده

اي اظهار کرد : براي نوسازي ناوگان باید یک سري مشوق هایی براي شرکت هاي حمل و نقلی در نظر گرفت تا خرید ناوگان ملکی براي آنها به

صرفه باشد .  

کامیون هاي نو براي شرکت هاي حمل و نقلی صرفه اقتصادي ندارد؛ اما اگر مشوق هایی همچون حذف تعرفه وي افزود : در حال حاضر خرید 

کامیون هاي دست دوم اروپایی همراه با حذف الزام به اسقاط در برابر واردات براي این شرکت ها اعمال شود اما در مقابل از آنها گمرکی واردات 

تعهد گرفته شود که تا 10 سال حق فروش آنها در بازار آزاد را ندارند ، می تواند به نوسازي ناوگان جاده اي سرعت دهد؛ چون در این صورت خرید

کامیون ها به صرفه می شود .   این 

کامیون دست دوم اروپایی که وارد شده توانسته اند شماره گذاري و پالك شوند فعال صنعت حمل و نقل و لجستیک با بیان اینکه کمتر از 5 هزار 

کامیون هاي فرسوده را دارند . کامیون ها توسط رانندگان خودمالک وارد شده اما همانها هم مشکل اسقاط  ، ادامه داد : بخش عمده اي از این 

کامیون هاي دست دوم اروپایی که توانسته اند از مرحله شماره گذاري عبور کنند و وارد فعالیت حمل و وي خاطرنشان کرد : در حال حاضر قیمت 

نقل جاده اي شوند ، به 7 میلیارد تومان رسیده گفت : قیت جهانی این خودروهاي سنگین 2 5 تا 3 میلیارد تومان است اما با هزینه هایی که براي

پالك گذاري ، تعرفه واردات و هزینه اسقاط که از سوي واردکننده انجام می شود ، در کشور با قیمت 7 میلیارد تومان به فروش می رسند؛ این

موضوع نشان می دهد که پروژه نوسازي ناوگان نتوانسته به اهدافی که کد نظر طراحان آن بوده است ، دست یابد 

گره ي که با دست باز می شد به دندان حواله شد ! در حالی که قانون مربوط به نوسازي ناوگان ، یک قانون کامًال مترقی است و در آن همه جوانب

پیش بینی شده که سبب می شود تا دست دولت براي تهیه آئین نامه اجرایی متناسب باز شود ، با تهیه آئین نامه اي که پیچیدگی هاي زیادي دارد ،

سبب شده تا مشکالت عدیده اي براي واردکنندگان پیش بیاید .  

قرار بود این طرح به نوسازي ناوگان فرسوده جاده اي منجر شود اما با سخت گیري هاي عجیب ،
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کامیون هاي 3 سال کارکرده اروپایی بوده اند ، ایجاد شده است؛ آن هم کسانی که همه حقوق و تعرفه مشکالتی براي رانندگانی که واردکننده 

گمرکی را کامل پرداخت کرده اند و از سوي دیگر ارز مورد نیاز خرید این محصوالت را نیز با هزینه هاي شخصی و بدون دریافت حتی یک سنت از

کامیون ها قرار بود نقش خودروي تجاري را ایفا کنند اما با دالل بازي و واسطه گري از خودروي تجاري به بانک مرکزي ، تأمین کرده اند . این 

سوخت این خودروها در صورت کاالي سرمایه اي تبدیل شده اند الزم است تمهیداتی همچون اخذ تعهد عدم فروش چند ساله یا عدم شارژ کارت 

سوخت هاي فروش آنها و مواردي از این دست اندیشیده شود تا این وضعیت به اتمام برسد به خصوص که با وضعیت کنونی افزایش جهانی 

فسیلی و امکان صرفه جویی باال با نوسازي ناوگان و همچنین انتقال کاالهاي اساسی مانده در بنادر به مراکز مصرف یا تولید ، الزام رفع موانع

کامیون هاي فرسوده را یادآور می شود واردات 
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بهینه سازي مصرف شریعتی در تشریح جلسه کمیسیون انرژي : /برنامه ها و اقدامات شرکت 
سوخت بررسی شد

 

بهینه سازي سوخت در حوزه  بهینه سازي مصرف  سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی گفت : برنامه ها و اقدامات شرکت 

مصرف انرژي در جلسه امروز این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .

 

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی ، گفت : در جلسه امروز برنامه ها و اقدامات

مصرف انرژي مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل این شرکت گزارش اقدامات بهینه سازي  سوخت در حوزه  بهینه سازي مصرف  شرکت 

بهینه بهینه سازي در وزارت نفت را ارائه کرد . نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی افزود :  انجام داده و برنامه هاي آتی خود در حوزه 

بهینه سازي را در حوزه هاي گاز و برق مصرف انرژي در کنار افزایش تولید یکی از اولویت هاي اساسی کمیسیون انرژي است و باید  سازي 

پیگیري کرد 

مصرف انرژي در رابطه با جایگزینی بخاري ها از کمیسیون انرژي کمک خواستند ، بهینه سازي  وي با بیان اینکه مدیرعامل و مسئوالن شرکت 

گفت : همچنین طبق گزارش ارائه شده اشکاالتی در قرارداد جایگزینی خودروهاي فرسوده به ویژه خودروهاي سنگین و ِکشنده ها وجود داشته و

سوخت کشور این قرارداد را بهینه سازي مصرف  تخلفی در دولت قبل در این راستا صورت گرفته است . شریعتی ادامه داد : بنابراین ستاد 

تأیید نکرده و آن قرارداد متوقف است تا مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت آن را بررسی کند اگر تخلفی اثبات شود ، کمیسیون انرژي نیز به آن ورود

خواهد کرد سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی بیان کرد : همچنین حقوقدان هاي نامزد عضویت در شوراي نگهبان در جلسه امروز

حضور پیدا کردند و اعضاي کمیسیون با نقطه نظرات و سوابق آن ها آشنا شدند که رأي گیري در این خصوص هفته آینده در صحن صورت خواهد

گرفت
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مصرف انرژي در کمیسیون تخصصی بهینه سازي  بررسی 

 

سوخت و بهینه سازي مصرف  سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی از بررسی اقدامات انجام شده و برنامه هاي پیش رو به منظور 

انرژي در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد .

 

مالک شریعتی در گفت وگو با ایسنا ، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژي مجلس بیان کرد : جلسه امروز کمیسیون به بررسی سوابق و برنامه

بهینه مصرف انرژي اختصاص داشت . در این نشست مدیرعامل شرکت  بهینه سازي  سوخت در حوزه  بهینه سازي مصرف  هاي شرکت 

سوخت ارائه دادند وي در بهینه سازي مصرف  سازي و همکارانشان حضور داشتند ایشان گزارشی از اقدامات گذشته و برنامه هاي آینده براي 

ادامه اظهار کرد : کمیسیون انرژي چند هفته گذشته میزبان وزارت نیرو بود که در همین زمینه بحث و بررسی صورت گرفت جلسه امروز نیز به

مصرف انرژي بود نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی تصریح کرد : بهینه سازي  منظور تکمیل پیگیري هاي کمیسیون در زمینه 

مصرف انرژي یکی از اولویت هاي اساسی کمیسیون انرژي است چراکه در کنار افزایش تولید در حوزه برق و گاز حتما باید بحث بهینه سازي 

مصرف انرژي اولویت بیشتري قائل باشیم بر اساس گزارشی که ارائه بهینه سازي  بهینه سازي را دنبال کنیم ضرورت ایجاب می کند ما براي 

شد برخی از قراردادها در دولت گذشته دچار اشکال بود به یکی دو مورد اشاره شد هم در بحث جایگزینی بخاري ها که نیازمند اصالحاتی بوده که از

کمیسیون درخواست کمک کردند مورد دوم قرارداد تعویض خودروهاي فرسوده به ویژه در حوزه خودروهاي سنگین بود ظاهرا اشکالی در اجراي قرار

داد وجود داشته و طبق گزارش تخلفی در دولت قبل صورت گرفته است وي در ادامه تاکید کرد : کمیسیون امروز میزبان حقوقدان هاي نامزد براي

عضویت در شوراي نگهبان بود با تصمیم هیات رئیسه مجلس این افراد در همه کمیسیون ها حضور یافتند و خود را معرفی کردند اعضاي کمیسیون

با نقطه نظرات و سوابق آنان آشنا شدند و ان شاءاهللا هفته آینده در صحن مجلس در این زمینه راي گیري خواهد شد انتهاي پیام
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بهینه سازي و افزایش بازدهی کارخانه هاي سیمان طرح نمایندگان مجلس براي 

 

مصرف انرژي و افزایش بهینه سازي  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري فارس ، جمعی از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی طرحی با موضوع 

بازدهی کارخانه هاي سیمان کشور را تهیه و تدوین کرده اند که اخیرا از سوي هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی اعالم وصول شد .

مصرف انرژي و بهینه سازي  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري فارس ، جمعی از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی طرحی با موضوع 

افزایش بازدهی کارخانه هاي سیمان کشور را تهیه و تدوین کرده اند که اخیرا از سوي هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی اعالم وصول شد 

مصرف انرژي و افزایش راندمان کارخانه هاي سیمان کشور» به شرح زیر است : ماده واحده کلیه کارخانه هاي سیمان بهینه سازي  متن طرح «

کشور مکلفند از محل تسهیالت اعطایی سیستم بانکی که با کمک بانک مرکزي و وزارت صمت تامین و پرداخت میشود و منابعی که از محل ماده

رفع موانع تولید رقابت پذیر با تصویب شوراي اقتصاد اختصاص می یابد : 1 انرژي تمامی بخشهاي اداري و نگهبانی و محوطه کارخانه 12 قانون 

بهینه سازي (تعویض سیستم گرمایش و آجرهاي نسوز را از انرژي هاي تجدید پذیر (خورشیدي ، بادي و . ) تامین نمایند 2 با اجراي طرحهاي 

مصرف گاز و برق خود را مطابق الگوي هاي نرم استاندارد کوره دوار و همچنین جایگزینی سیستم غلطک به جاي سیستم آسیاب هاي قدیمی ) ، 

کاهش دهند 

تبصره 1 کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي صمت ، نیرو و نفت بر اجراي این طرح ها و نحوه اجراي آنها در کارخانجات سیمان

مصرف انرژي در سه بخش مورد اشاره (بهسازي کوره دوار – بهسازي آسیاب به سیستم غلطک و تجدید پذیر نمودن بخش بهینه سازي  بر 

اداري و . ) نظارت داشته و پرداخت وام و کمکهاي دولتی منوط به تایید این کمیته می باشد تبصره 2 اجراي این طرح از زمان ابالغ این قانون در

حامل هاي دو سال اول براي تمامی کارخانه هاي سیمان تشویقی بوده و از سال سوم به بعد مشمول جریمه هاي مرتبط با پرداخت قیمت صادراتی 

بهینه سازي را اجرا نموده اند انرژي (برق ، گاز و مازوت) میگردد تبصره 3 وزارتخانه هاي نفت و نیرو مکلفند گاز و برق کارخانجاتی را که طرح 

را در زمستان و تابستان (ماههاي سرد و گرم سال) را قطع ننماید انتهاي پیام/
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برنامه ریزي براي کاهش 2 . 5 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی انرژي

 

مصرف انرژي کولرهاي آبی پس از گذشت 10 سال از تدوین استاندارد اولیه ، بازنگري و به سازمان بر اساس اعالم سازمان ساتبا ، اصالحیه برچسب 

استاندارد ارسال شد .

مصرف انرژي کولرهاي آبی پس از گذشت 10 سال از تدوین استاندارد اولیه ، بازنگري و به بر اساس اعالم سازمان ساتبا ، اصالحیه برچسب 

سازمان استاندارد ارسال شد 

مصرف بهینه انرژي در سازمان مصرف انرژي کولرهاي آبی با هدف ارتقاي بهره وري و  به گزارش ایلنا از وزارت نیرو ، استاندارد برچسب 

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق ، پس از 10 سال بازنگري و اصالحیه آن براي ابالغ به سازمان استاندارد ارسال شد . بر این

اساس ، در این اصالحیه رتبه هاي E ، F ، G از برچسب انرژي کولرهاي آبی حذف و سه رتبه A+++ ، A++ ، A+ به باالي رده هاي برچسب

انرژي اضافه شده است همچنین با اجرایی شدن استاندارد جدید برچسب هاي انرژي کولرهاي آبی ، تولید این دستگاه ، صرفا با الکتروموتورهاي

پربازده و کم مصرف امکان پذیر و برآورد می شود که طی چهار سال آینده در زمان پیک مصرف ، بیش از 1200 مگاوات کاهش بار و 2 5 میلیارد

کیلووات ساعت صرفه جویی انرژي الکتریکی را در کشور شاهد باشیم انتهاي پیام/
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مصرف انرژي کولرهاي آبی پس از 10 سال بازنگري استاندارد برچسب 

 

مصرف انرژي کولرهاي آبی پس از گذشت 10 سال از تدوین استاندارد اولیه با محوریت ساتبا ، بازنگري و به سازمان استاندارد ارسال اصالحیه برچسب 

شد .

 

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق ، استاندارد اخبار اقتصادي به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري تسنیم ، بر اساس اعالم سازمان 

انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي مصرف بهینه انرژي در سازمان  مصرف انرژي کولرهاي آبی با هدف ارتقاي بهره وري و  برچسب 

برق ، پس از 10 سال بازنگري و اصالحیه آن جهت ابالغ به سازمان استاندارد ارسال شد . در این اصالحیه رتبه هاي E ، F ، G از برچسب انرژي

کولرهاي آبی حذف و سه رتبه + A+++ ، A++ ، A به باالي رده هاي برچسب انرژي اضافه شده است سازمان ساتبا همچنین اعالم کرد : "با

اجرایی شدن استاندارد جدید برچسب هاي انرژي کولرهاي آبی ، تولید این دستگاه ، صرفا با الکتروموتورهاي پربازده و کم مصرف امکان پذیر

خواهد بود و برآورد می شود ، طی 4 سال آینده در زمان پیک مصرف ، بیش از 1200 مگاوات کاهش بار و 2 5 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی

انرژي الکتریکی را در کشور داشته باشیم "انتهاي پیام/
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کمبود فلزات عامل تهدیدزا براي برنامه هاي انرژي پاك در اروپا

 

سوخت هاي فسیلی و تمرکز بر روي انرژي پاك در خطر است زیرا یک گزارش جدید از مواجهه جهان با تهران ایرنا برنامه هاي اروپا براي اجتناب از 

کمبود فلزات کلیدي در آینده خبر می دهد .

انرژي هاي سوخت هاي فسیلی اجتناب و به سمت نسل  به گزارش ایرنا ، روزنامه اکسپرس انگلیس در گزارشی نوشت : از آنجاییکه جهان از 

تجدیدپذیر حرکت می کند ، کارشناسان پیش بینی کردند که تقاضاي مس در سراسر جهان در دهه هاي آتی افزایش خواهد یافت مس یک

رساناي بسیار موثر در جریان الکتریکی به شمار می آید که در سیستم هاي انرژي تجدیدپذیر براي تولید برق از انرژي هاي خورشیدي ، بادي ،

حرارتی و آبی استفاده می شود بر اساس گزارش جدید شرکت مالی «اس اندپی گلوبال» تقاضا براي مس تا سال 2035 (1413) دو برابر خواهد شد

این گزارش همچنین می افزاید که در بدترین حالت جهان می تواند با کمبود شدید 9 8 میلیون تن مس در مدت زمان نامبرده مواجه شود

گردآورندگان این گزارش برآورد کرده اند که حتی با فرض مصرف باال ، تقاضاي مس در مدت زمان پیش بینی شده تا سال 2035 از عرضه نیز

پیشی خواهد گرفت این گزارش همچنین هشدار داده است که به علت تقاضاي آینده ، کمبود مس می تواند به عنوان یک "تهدید بی ثبات کننده

براي امنیت بین المللی" ظاهر شود به نوشته روزنامه اکسپرس ، این مشکل مربوط به مساله جنگ اوکراین است زیرا رهبران اتحادیه اروپا به

سرعت به سمت افزایش ظرفیت نسل انرژي تجدید پذیر بمنظور پایان وابستگی به صادرات نفت و گاز روسیه حرکت کرده اند هرچند این مساله نیز

اهمیت دارد که روسیه یک تولید کننده بزرگ مس با سهم تولید حدود یک میلیون تن در سال است و تقریبا 4 درصد تولید جهانی را به خود

اختصاص داده است از سوي دیگر گزارش موسسه صنعتی «یورومتا» نشان می دهد که اروپا براي به دست آوردن اهدافش در زمینه انرژي پاك تا

سال 2050 نیاز به 35 برابر لیتیوم و بین 7 تا 26 برابر میزان فعلی ، فلزات نادر را نیاز خواهد داشت اتحادیه اروپا بر اساس این گزارش همچنین

نیازمند 1 5 میلیون تن مس (35 درصدي بیشتر از عرضه حال حاضر) و 400 هزار تن نیکل (100 درصدي بیش از آمار امروز) خواهد بود این در

حالی است که اتحادیه اروپا که هدف دستیابی به کاهش حداکثري کربن تا سال 2050 را دارد ، به دنبال پایان وابستگی به واردات انرژي از روسیه و

انرژي هاي تجدیدپذیر را دارد استفاده از 
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سوخت در ایران رکورد شکنی مصرف 

 

سوخت در کشور بی وقفه در حال انجام است . بنزین در کشور در سال جاري تأمین  علیرغم شکسته شدن رکورد مصرف برق و 

به گزارش «تابناك» به نقل از روزنامه ایران ، این روزها ، روز هاي بسیار سختی براي کارکنان دو صنعت نفت و برق کشور است هر دو بخش با

حداکثر توان خود در حال تأمین انرژي مصرفی کشور هستند و تالش می شود که در هیچ بخشی کسري ، کمبود و مسائلی نظیر خاموشی رخ ندهد

برخالف سال گذشته که از 100 روز گرم سال حداقل در 80 روز خاموشی رخ داد ، امسال تا این لحظه پایداري شبکه برق کشور حفظ شده و هیچ

بنزین کشور خبر می دهد و می گوید : خاموشی برنامه ریزي شده اي اعمال نشده است در همین حال ، وزیر نفت از رکوردشکنی مصرف 

بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود  «مصرف 

سوخت پایدار نیروگاهی سوخت نیروگاهی جواد اوجی ، وزیر نفت می گوید : «این روز ها در حوزه تأمین  » تأمین 309 میلیون معادل مترمکعب 

سوخت در نیروگاه ها مصرف می شود . »این رقم حداکثر به دلیل گرماي هوا و تولید حداکثري برق بالغ بر 309 میلیون معادل مترمکعب 

سوخت مصرفی نیروگاه ها طی 65 سال اخیر است که به صورت پایدار در حال تأمین است 

سوخت مصرفی نیروگاه ها ، حدود 290 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تزریق و بررسی هاي «ایران» نشان می دهد که از 309 میلیون مترمکعب 

سوخت مایع به دلیل متصل نبودن بعضی نیروگاه ها به شبکه گاز کشور است سوخت مایع تأمین شد که البته این مقدار مصرف  مابقی از طریق 

. اکنون حدود 700 میلیون مترمکعب در روز گاز در کشور تولید و مصرف می شود که نیروگاه ها بیشترین سهم مصرف را دارند سهم بخش خانگی ،

تجاري و صنایع غیرعمده حدود روزانه 200 میلیون مترمکعب و صنایع عمده 145 میلیون مترمکعب در روز است و محدودیتی در گازرسانی به

سوخت مصرفی نیروگاه ها و همینطور تولید باالترین میزان تاریخی برق در کشور ، خاموشی صنایع نیز وجود ندارد با توجه به این تأمین حداکثري 

ها در تابستان جاري رقم نخورده است و شبکه برق کشور شرایط پایداري دارد در این باره مصطفی رجبی مشهدي ، سخنگوي صنعت برق نیز با

اشاره به استفاده حداکثري از ظرفیت و توان تولید برق کشور به «ایران» می گوید : «هفته گذشته تقاضاي مصرف برق از مرز 68 هزار مگاوات

سوخت نیروگاه ها ، تولید حداکثري برق با استفاده از تمام ظرفیت هاي موجود و همینطور عبور کرد و رکورد زد اما به واسطه تأمین حداکثري 

همراهی مردم ، خاموشی رخ نداد و پایداري شبکه سراسري حفظ شد امیدواریم در هفته هاي آتی نیز این روند حفظ شود اما از همه مشترکان برق

کشور درخواست می کنیم که براي حفظ این شرایط پایدار ، چند اقدام ساده در ساعات اوج مصرف (12 تا 18) انجام دهند از جمله از وسایل برقی

پرمصرف به طور همزمان استفاده نکنند و دماي کولر هاي گازي را روي 25 درجه و باالتر و کولر هاي آبی را روي دور کند تنظیم کنند » گفتنی

است در حال حاضر عالوه بر 4 هزار و 300 مگاواتی که امسال وارد مدار شده است ، بیش از یک هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت نفت نیز

بنزین در ایران رکورد زد این روزها ، عالوه بر به شبکه سراسري برق اختصاص یافته است؛ تا تابستان بدون خاموشی سپري شود مصرف 

بنزین کشور از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کرده است رکوردشکنی مصرف برق ، شاهد رکورد شکنی در یک بخش دیگر نیز هستیم مصرف 

بنزین نیز با توجه به اوج گیري سفر هاي تابستانی ، و تأمین 
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در وضعیت حداکثري قرار دارد در این خصوص ، وزیر نفت می گوید : «به دلیل کم شدن اثر ویروس کرونا و ازسرگیري سفر هاي تابستانی ،

بنزین به طور بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود » بررسی ها نشان می دهد که مصرف روزانه  مصرف 

میانگین از ابتداي سال ، به حدود 98 تا 100 میلیون لیتر رسیده است البته این رقم میانگین است و ارقام ثبت شده در روز هاي اخیر باالتر از 107

بنزین در ایران و کشور هاي همجوار ، بخشی از این افزایش میلیون لیتر در روز بوده است پیش بینی می شود که با توجه به اختالف قیمت 

مصرف نیز به خاطر قاچاق باشد 

بنزین اعمال نخواهد کرد و شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران و زیرمجموعه آن به دنبال نظارت اما امسال دولت تغییري در قیمت 

بنزین مصرفی در سه ماه تابستان که فصل سفر است ، مدیریت شود و احتماًال پس از پایان این فصل تا بهار مصرف تا اندازه حداکثري هستند تا 

بنزین در ایران رقمی در حدود بنزین از ذخایر انجام می شود تولید  اي کاهش خواهد داشت . اکنون در برخی از روز ها بخشی از مصرف داخلی 

102 میلیون لیتر در روز است و براساس استاندارد تولیدي ، حجم نهایی آن تغییر می کند 

سوخت در این روز ها بیان می کند : «در این شرایط سوخت براي رفاه و آسایش مردم وزیر نفت با اشاره به تأمین حداکثري  تأمین بدون وقفه 

سوخت مورد نیاز بخش هاي مختلف اثر مستقیمی بر رفاه و آسایش مردم عزیز و نیز اقتصاد کشور دارد و مصرف ، پایداري تأمین و توزیع 

کوچکترین اختاللی در این امر سبب بروز بحران و نارضایتی گسترده اجتماعی می شود و این امر مکررًا توسط دستگاه هاي نظارتی هشدار داده شده

است .  

سوخت ، به خوبی خوشبختانه با تالش شبانه روزي کارکنان صنعت نفت چه در بخش تولید نفت و تولید گاز و چه در بخش هاي پاالیش و توزیع 

سوخت (گاز ، گازوییل و مازوت) نیروگاه ها ، را بدون هیچ گونه وقفه اي تأمین بنزین و گازوییل و  سوخت جایگاه هاي  تاکنون توانسته ایم 

سوخت در کنار حفظ جریان صادرات و درآمدزایی ارزي براي کشور آن هم در کنیم . » او همچنین از زحمات کارکنان صنعت نفت در تأمین پایدار 

شرایطی که تمام دنیا درگیر بحران تأمین انرژي هستند ، قدردانی می کند و آن را جهاد بزرگی برمی شمارد که کمتر دیده می شود گفتنی است ،

شدت انرژي کشور در حالت حداکثري خود قرار دارد ایران یکی از 3 کشور دارنده انرژي ارزان در جهان است؛ ارزان ترین برق ، گاز ، اکنون 

بنزین و سایر فرآورده هاي نفتی
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بنزین در ایران ! / این چند اقدام ساده را در ساعات اوج مصرف رکورد شکنی مصرف برق و 
انجام دهید

به گزارش گروه دیگر رسانه هاي خبرگزاري فارس ، روزنامه ایران نوشت : این روزها ، روزهاي بسیار سختی براي کارکنان دو صنعت نفت و برق کشور

است

به گزارش گروه دیگر رسانه هاي خبرگزاري فارس ، روزنامه ایران نوشت : این روزها ، روزهاي بسیار سختی براي کارکنان دو صنعت نفت و برق

کشور است هر دو بخش با حداکثر توان خود در حال تأمین انرژي مصرفی کشور هستند و تالش می شود که در هیچ بخشی کسري ، کمبود و

مسائلی نظیر خاموشی رخ ندهد برخالف سال گذشته که از 100 روز گرم سال حداقل در 80 روز خاموشی رخ داد ، امسال تا این لحظه پایداري

بنزین کشور شبکه برق کشور حفظ شده و هیچ خاموشی برنامه ریزي شده اي اعمال نشده است در همین حال ، وزیر نفت از رکوردشکنی مصرف 

بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود  خبر می دهد و می گوید : «مصرف 

سوخت پایدار نیروگاهی سوخت نیروگاهی جواد اوجی ، وزیر نفت می گوید : «این روزها در حوزه تأمین  » تأمین 309 میلیون معادل مترمکعب 

سوخت در نیروگاه ها مصرف می شود . » این رقم حداکثر به دلیل گرماي هوا و تولید حداکثري برق بالغ بر 309 میلیون معادل مترمکعب 

سوخت مصرفی نیروگاه ها طی 65 سال اخیر است که به صورت پایدار در حال تأمین است 

سوخت مصرفی نیروگاه ها ، حدود 290 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تزریق و بررسی هاي «ایران» نشان می دهد که از 309 میلیون مترمکعب 

سوخت مایع به دلیل متصل نبودن بعضی نیروگاه ها به شبکه گاز کشور است سوخت مایع تأمین شد که البته این مقدار مصرف  مابقی از طریق 

. اکنون حدود 700 میلیون مترمکعب در روز گاز در کشور تولید و مصرف می شود که نیروگاه ها بیشترین سهم مصرف را دارند سهم بخش خانگی ،

تجاري و صنایع غیرعمده حدود روزانه 200 میلیون مترمکعب و صنایع عمده 145 میلیون مترمکعب در روز است و محدودیتی در گازرسانی به

سوخت مصرفی نیروگاه ها و همینطور تولید باالترین میزان تاریخی برق در کشور ، خاموشی صنایع نیز وجود ندارد با توجه به این تأمین حداکثري 

ها در تابستان جاري رقم نخورده است و شبکه برق کشور شرایط پایداري دارد در این باره مصطفی رجبی مشهدي ، سخنگوي صنعت برق نیز با

اشاره به استفاده حداکثري از ظرفیت و توان تولید برق کشور به «ایران» می گوید : «هفته گذشته تقاضاي مصرف برق از مرز 68 هزار مگاوات

سوخت نیروگاه ها ، تولید حداکثري برق با استفاده از تمام ظرفیت هاي موجود و همینطور عبور کرد و رکورد زد اما به واسطه تأمین حداکثري 

همراهی مردم ، خاموشی رخ نداد و پایداري شبکه سراسري حفظ شد امیدواریم در هفته هاي آتی نیز این روند حفظ شود اما از همه مشترکان برق

کشور درخواست می کنیم که براي حفظ این شرایط پایدار ، چند اقدام ساده در ساعات اوج مصرف (12 تا 18) انجام دهند از جمله از وسایل برقی

پرمصرف به طور همزمان استفاده نکنند و دماي کولرهاي گازي را روي 25 درجه و باالتر و کولرهاي آبی را روي دور کند تنظیم کنند » گفتنی

است در حال حاضر عالوه بر 4 هزار و 300 مگاواتی که امسال وارد مدار شده است ، بیش از یک هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت نفت نیز

بنزین در ایران رکورد زد این روزها ، عالوه بر به شبکه سراسري برق اختصاص یافته است؛ تا تابستان بدون خاموشی سپري شود مصرف 

رکوردشکنی مصرف برق ،
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بنزین نیز با بنزین کشور از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کرده است و تأمین  شاهد رکورد شکنی در یک بخش دیگر نیز هستیم مصرف 

توجه به اوج گیري سفرهاي تابستانی ، در وضعیت حداکثري قرار دارد در این خصوص ، وزیر نفت می گوید : «به دلیل کم شدن اثر ویروس کرونا و

بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود » بررسی ها نشان می دهد که ازسرگیري سفرهاي تابستانی ، مصرف 

بنزین به طور میانگین از ابتداي سال ، به حدود 98 تا 100 میلیون لیتر رسیده است البته این رقم میانگین است و ارقام ثبت شده در مصرف روزانه 

بنزین در ایران و کشورهاي همجوار ، روزهاي اخیر باالتر از 107 میلیون لیتر در روز بوده است پیش بینی می شود که با توجه به اختالف قیمت 

بخشی از این افزایش مصرف نیز به خاطر قاچاق باشد 

بنزین اعمال نخواهد کرد و شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران و زیرمجموعه آن به دنبال نظارت اما امسال دولت تغییري در قیمت 

بنزین مصرفی در سه ماه تابستان که فصل سفر است ، مدیریت شود و احتماًال پس از پایان این فصل تا بهار مصرف تا اندازه حداکثري هستند تا 

بنزین در ایران رقمی در حدود بنزین از ذخایر انجام می شود تولید  اي کاهش خواهد داشت . اکنون در برخی از روزها بخشی از مصرف داخلی 

102 میلیون لیتر در روز است و براساس استاندارد تولیدي ، حجم نهایی آن تغییر می کند 

سوخت در این روزها بیان می کند : «در این شرایط سوخت براي رفاه و آسایش مردم وزیر نفت با اشاره به تأمین حداکثري  تأمین بدون وقفه 

سوخت مورد نیاز بخش هاي مختلف اثر مستقیمی بر رفاه و آسایش مردم عزیز و نیز اقتصاد کشور دارد و مصرف ، پایداري تأمین و توزیع 

کوچکترین اختاللی در این امر سبب بروز بحران و نارضایتی گسترده اجتماعی می شود و این امر مکررًا توسط دستگاه هاي نظارتی هشدار داده شده

است .  

سوخت ، به خوبی خوشبختانه با تالش شبانه روزي کارکنان صنعت نفت چه در بخش تولید نفت و تولید گاز و چه در بخش هاي پاالیش و توزیع 

سوخت (گاز ، گازوییل و مازوت) نیروگاه ها ، را بدون هیچ گونه وقفه اي تأمین بنزین و گازوییل و  سوخت جایگاه هاي  تاکنون توانسته ایم 

سوخت در کنار حفظ جریان صادرات و درآمدزایی ارزي براي کشور آن هم در کنیم . » او همچنین از زحمات کارکنان صنعت نفت در تأمین پایدار 

شرایطی که تمام دنیا درگیر بحران تأمین انرژي هستند ، قدردانی می کند و آن را جهاد بزرگی برمی شمارد که کمتر دیده می شود گفتنی است ،

شدت انرژي کشور در حالت حداکثري خود قرار دارد ایران یکی از 3 کشور دارنده انرژي ارزان در جهان است؛ ارزان ترین برق ، گاز ، اکنون 

بنزین و سایر فرآورده هاي نفتی انتهاي پیام/
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بنزین قوت گرفت/ دست اندازي روس ها به بازار قیر ایران احتمال واردات 

 

بنزین دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفت ، گاز و پتروشیمی گفت : احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود مواجه و مجبور شویم 

پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده هاي نفتی بکنیم ، وجود دارد .

بنزین دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفت ، گاز و پتروشیمی گفت : احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود مواجه و مجبور شویم 

پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده هاي نفتی بکنیم ، وجود دارد 

بنزین به 120 بنزین اظهار داشت : با توجه به اینکه مصرف  سیدحمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ایلنا ، درباره امکان صادرات 

بنزین از پاالیشگاه ها ندارد ، بنزین ندارند ، در نتیجه کسی انتظار صادرات  میلیون لیتر در روز هم رسیده و پاالیشگاه ها نیز توانی براي صادرات 

بنزین و یا هیدروکربن اما برخی پتروپاالیشگاه ها مثل شازند ، بوعلی و نوري که واحدهاي پتروشیمی دارند و برخی واحدهاي مینی ریفاینري که 

سبک تولید می کنند . بعضا امکان صادرات دارند و عمده نیاز بازار افغانستان که ماهانه حدود 100 تا 150 هزار تن است از این محل تامین می شود

بنزین و هیدروکربور سبک و سنگین خود را و بخشی هم به بازارر عراق ارسال می شود و بخشی از مینی ریفاینري ها هم که کیفیت بهتري دارند 

به امارات ارسال می کنند 

بنزین وي افزود : قطعا اکنون پاالیشگاه ها با تمام ظرفیت کار می کنند ولی احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود مواجه شویم احتمال واردات 

بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فراورده هاي نفتی بکنیم ، وجود دارد .   و مجبور شویم 

بنزین و گازوئیل به صرفه است دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفت ، گاز و پتروشیمی تصریح کرد : قاعدتا اکنون پاالیشگاه ها تولید 

بنزین و گازوئیل بیشتري تولید کنند ، این کار را خواهند کرد .   در بهترین وضعیت هستند و در صورتی که بتوانند 

قاعدتا براي هیچ پاالیشگاهی صرفه ندارد که نفتا تولید کند و با قیمت 700 تا 800 دالر در هر تن را بفروشد در حالی که می تواند گازوئیل را 1150

بنزین را هر بشکه 150 دالر بفروشد بنابراین ممکن است برخی پاالیشگاه به ریفرمیت رغبت داشته باشند ، اما غیر از ستاره خلیج فارس دالر و 

هیچ پاالیشگاهی توان صادرات حجم باالیی از نفتا و یا ریفرمیت را ندارد .  

فرآورده ها؛ تحت تاثیر یک تازه وارد وي در ادامه گفت : باتوجه به قیمت مناسی که شرکت نفت براي تامین میعانات گازي پاالیشگاه ها در نظر

گرفته وضعیت فراورده هاي نفتی بد نیست ولی مشکل اصلی ورود فراورده هاي روسی است که می تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد ، بعبارت

دیگر اکنون بخشی از بازارها تحت تاثیر فراورده هاي روسی قرار گرفته اند .  

روس ها به بازار قیر ایران هم دستبرد زدند حسینی تصریح کرد : اکنون عالوه بر اینکه هند نفت خام روسیه را با قیمت ارزان تر می خرد ، قیر ایران

را نیز که عمده صادراتش به بازار هند است با مشکل مواجه کرده است ، به طوري که طی سه ماه گذشته ماهانه حدود 100 هزار تن صادرات قیر ما

کاهش یافته یعنی از 430 هزار تن به 330 هزار تن کاهش پیدا کرده است ، همچنین برخی محصوالت دیگر هم چالش هایی دارند ، در مجموع

صادرات فراورده هاي نفتی ایران باتوجه به رشد قیمت و ارزش جهانی تنها به لحاظ ارزشی افزایش صادرات داشته است . انتهاي پیام/
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ایرنا

1401/04/25
04:29

فرانسه از امارات گازوئیل وارد می کند

 

تهران ایرنا یک مقام فرانسوي گفت که فرانسه و امارات روز دوشنبه توافقی را امضا خواهند کرد که به موجب آن امارات عرضه گازوئیل به فرانسه را

تضمین خواهد کرد .

به گزارش ایرنا از رویترز ، این قرارداد همزمان با سفر شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، رئیس امارات به پاریس در 17 تا 19 ژوئیه امضا خواهد شد

این اولین سفر خارجی وي پس از به قدرت رسیدن در ماه مه و اولین سفر یک رهبر امارات از سال 1991 است امانوئل ماکرون رئیس جمهور

فرانسه توانسته است رابطه خوبی با محمد بن زاید آل نهیان ، رئیس امارات ایجاد کند و این رابطه ، سرمایه گذاري گسترده اي براي دو کشور

برقرار کرده است اخیرًا فرانسه بزرگترین قرارداد فروش جنگنده هاي رافائل به یک کشور خارجی را با امارات امضا کرد این مقام دولت فرانسه در

مورد این دیدار گفت : این یک حرکت قوي و نمادین است فرانسه و دیگر کشورهاي اروپایی در پی تهاجم روسیه به اوکراین که موجب کاهش

عرضه گاز روسیه به اروپا شده است به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژي خود بوده اند این مقام دولتی فرانسه ادامه داد : دو کشور همچنین در

انرژي هاي تجدیدپذیر و هسته اي در مورد مشارکت جهانی و راهبردي براي شناسایی پروژه هاي مشترك در بخش هایی مانند هیدروژن ، 

کشورهاي خود و دیگر مناطق توافق خواهند کرد به گزارش ایرنا ، شرکت نفت و گاز روسیه (گازپروم) اعالم کرده که تعمیرات خط لوله «نورد

استریم 1» را که مسئول تحویل بخش اعظم گاز روسیه به آلمان و تعداد دیگري از کشورهاي غرب اروپاست ، آغاز می کند توقف 10 روزه در

فعالیت این خط لوله در تئوري ، تنها یک مساله تشریفات فنی است اما در فضاي جنگ اوکراین و زورآزمایی مسکو و کشورهاي غربی ، می توان

برداشت دیگري از آن داشت که آینده انتقال گاز روسیه به اروپا را مبهم می کند مسکو در هفته هاي اخیر با استناد به یک مشکل فنی ، تحویل گاز

از نورد استریم را 60 درصد کاهش داد ، تصمیمی که برلین آن را «سیاسی» خواند گازپروم در سایر نقاط اروپا نیز اقدام مشابهی انجام داده بطوري

که انتقال گاز را به برخی کشورها کاهش داده و در برخی دیگر همچون لهستان و بلغارستان کامال قطع کرده است به گزارش ایرنا ، والدیمیر پوتین

رئیس جمهور روسیه در 21 فوریه 2022 (دوم اسفند 1400) با انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی هاي امنیتی مسکو ، استقالل جمهوري هاي خلق

دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت در 23 فوریه (4 اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین ، شوراي اتحادیه

اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد پوتین روز پنجشنبه 24 فوریه (5 اسفند 1400) نیز عملیات نظامی

که آن را «عملیات ویژه» خواند ، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کی یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد جنگ

اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی ، نظامی ، اقتصادي ، اجتماعی و حتی فرهنگی اشپنجمین ماه خود را می گذراند
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روزنامه ایران
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ادامه بحران انرژي ، قاره سبز را وارد سه بحران انرژي ، سیاسی و مهاجران کرده است/اروپا

، بازنده جنگ انرژي به روسیه

بنفشه غالمی/ اروپا در حال گذراندن یکی از تلخ ترین دوره هاي تاریخی خود است

بنفشه غالمی/ اروپا در حال گذراندن یکی از تلخ ترین دوره هاي تاریخی خود است جزیره آرامش قاره سبز که تا 30 سال پیش بزرگترین دغدغه

آن همگرایی و اتحاد بود ، بخاطر پیامدهاي جنگ اوکراین که روسیه بارها تأکید کرده غرب موجب آن شد ، دچار بیشترین اختالفات داخلی براي

چگونگی مواجهه با این بحران و به عبارتی روسیه شده است ضمن اینکه در این طوفان خود خواسته ، هر روز شاهد اعتراض هایی درباره بحران

انرژي ، بحران مهاجران و استعفاي مقامات عالی و درخواست ها براي کناره گیري یکی از آنها در گوشه و کنار این قاره هستیم 

در حالی که کمتر از یک ماه پیش فرانسوي ها دغدغه استعفاي نخست وزیر را داشتند ، 9 روز پیش بوریس جانسون ، نخست وزیر انگلیس تحت

فشارهاي فراوان استعفا کرد و پنجشنبه هم ساعتی بعد از اینکه جنبش پوپولیستی «5 ستاره» ، پایان ائتالف خود با حزب حاکم را اعالم کرد و

خواهان برپایی نشست رأي عدم اعتماد به ماریو دراگی شد ، نخست وزیر ایتالیا استعفاي خود را تقدیم سرجیو ماتارال ، رئیس جمهور این کشور کرد

و بنابر آنچه «فرانس 24» نوشته است ، در نامه استعفاي خود تأکید کرد ، دلیل استعفایش وجود نداشتن اتحاد در ائتالف «اتحاد ملی» است و در

نتیجه اعتمادي که زیر بناي اصلی دولت را تشکیل می داد ، وجود ندارد .  

هرچند «ماتارال» استعفاي او را نپذیرفت اما نگاهی به دالیل اختالف در ائتالف او با جنبش «5 ستاره» نشان می دهد تبعات جنگ اوکراین که در

قالب بحران انرژي در این کشور خود را نشان داده و افزایش بهاي این کاال و همچنین اعتراض آنها به میزان بسته کمک اقتصادي دولت به خانواده

ها که به اعتقاد آنها کم است ، باعث بروز این بحران سیاسی شده است . با این حال به گفته ناظران ، بومرنگ جنگ اوکراین تنها دامن ایتالیا را

نخواهد گرفت زیرا وضعیت انرژي در اروپا بنا بر آنچه تحلیلگران غربی می گویند ، بدتر از آن چیزي است که تصور می شد در همین ارتباط

«بلومبرگ» در تحلیلی نوشته است ، این بحران می تواند بسیار بدتر از این شود ، زیرا قیمت گاز طبیعی در اروپا هنوز کمتر از قیمتی است که سه

ماه پیش ثبت شده بود بنابراین با ادامه بحران انرژي ، سران اروپا تصمیم خواهند گرفت بهاي انرژي را به سطحی باالتر برسانند که این می تواند به

معناي باختن اروپا به روسیه در جنگ انرژي باشد بویژه اگر همان طور که پیش بینی می شود ، کرملین همزمان با آغاز فصل سرما در اروپا ، تصمیم

بگیرد به طور کامل گاز آلمان را که بیشترین میزان واردات گاز از روسیه را در اروپا دارد ، قطع کند و اقتصاد آلمان را به زانو درآورده و در پی آن

بحران را به سایر نقاط اروپا بکشاند اما این بحران دیگر تنها بحران گاز نخواهد بود و می تواند تبدیل به یک بحران سیاسی در قاره سبز شود 

این چیزي است که دو هفته قبل نیز «فرانس تیمرمنز» ، معاون رئیس کمیسیون اروپا که در واقع نفر دوم قاره سبز محسوب می شود ، در گفت

وگویی با روزنامه انگلیسی «گاردین» درباره آن هشدار داد و اعالم کرد : «اروپا امسال به خاطر افزایش بهاي باالي انرژي در معرض خطر درگیري

هایی است که برخی از آنها می توانند شدید باشند . » او که مسئول سیاست آب و هواي اتحادیه اروپا هم هست ، با وجود همه دغدغه هایی که

اروپا براي مسائل اقلیمی دارد ، توصیه کرد براي از بین بردن چنین خطراتی که تبعات سیاسی سهمگینی براي اروپا خواهد داشت ، تنها راه

سوخت هاي فسیلی ، ولو براي کوتاه مدت» است زیرا «اگر جامعه اروپا به خاطر نداشتن انرژي و افزایش بهاي آن وارد نزاع و «بازگشت به 

درگیري شود ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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روزنامه ایران

1401/04/25

قطعًا نخواهد توانست به سایر اهداف خود از جمله مسائل اقلیمی برسد »چالش جدید اروپا با مهاجران گرسنهجنگ اوکراین باعث بحرانی دیگر نیز

در جهان شده است : بحران گندم که هرچند اروپا به طور مستقیم کمتر در معرض آن است ، اما پیامدهاي آن در قالب موج جدید مهاجران می تواند

اروپا را وارد جدي ترین چالش خود با این دست پناهجویان کند بویژه که همین االن هم مهاجرانی که بر اثر جنگ هاي خاورمیانه راهی قاره سبز

شده اند و همچنین اوکراینی هاي فراري از جنگ نیز چندین کشور این قاره را درگیر خود کرده است 

به گزارش «یورو نیوز» اواخر هفته پیش «ایلوا جوهانسون» ، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا درباره این مسأله هشدار داد و گفت : «با توجه به

افزایش بهاي برخی مواد غذایی در کشورهاي دیگر ممکن است این کشورها دچار بی ثباتی هاي سیاسی شده و مردم این کشورها که با از دست

دادن احساس امنیت غذایی خود ، وضعیت کشورشان را سخت می بینند ، تصمیم به کوچ کردن به اروپا بگیرند . » او سپس هشدار داد : «این

رویداد همچنین می تواند منجر به افزایش تروریسم و جنایات سازماندهی شده ، شود » این در حالی است که سازمان ملل نیز ماه پیش هشدار داده

بود 1 6 میلیون نفر در 94 کشور از تبعات افزایش بهاي انرژي ، مواد غذایی و بحران اقتصادي رنج می برند بنا بر این گزارش در حالی که تا دو

سال پیش امنیت غذایی 135 میلیون نفر در خطر بود ، این رقم در دوره پاندمی کرونا به 276 میلیون نفر رسید و اکنون بر اثر تأثیرهاي جانبی جنگ

اوکراین می تواند به 323 میلیون نفر برسد

34



1401/05/01 - 1401/04/25گزیده اخبار و رویدادها - بهینه سازي مصرف سوخت

روزنامه ایران

1401/04/25
بنزین سفرهاي تابستانی و سوخت مورد نیاز کشور اعم از  وزیر نفت از تأمین حداکثري 

سوخت در ایران سوخت نیروگاهی خبر می دهد/رکورد شکنی مصرف 

گروه اقتصادي / این روزها ، روزهاي بسیار سختی براي کارکنان دو صنعت نفت و برق کشور است

گروه اقتصادي / این روزها ، روزهاي بسیار سختی براي کارکنان دو صنعت نفت و برق کشور است هر دو بخش با حداکثر توان خود در حال تأمین

انرژي مصرفی کشور هستند و تالش می شود که در هیچ بخشی کسري ، کمبود و مسائلی نظیر خاموشی رخ ندهد برخالف سال گذشته که از 100

روز گرم سال حداقل در 80 روز خاموشی رخ داد ، امسال تا این لحظه پایداري شبکه برق کشور حفظ شده و هیچ خاموشی برنامه ریزي شده اي

بنزین در بیشینه تاریخی بنزین کشور خبر می دهد و می گوید : «مصرف  اعمال نشده است در همین حال ، وزیر نفت از رکوردشکنی مصرف 

خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود 

سوخت پایدار نیروگاهی به سوخت نیروگاهیجواد اوجی ، وزیر نفت می گوید : «این روزها در حوزه تأمین  »تأمین 309 میلیون معادل مترمکعب 

سوخت سوخت در نیروگاه ها مصرف می شود . »این رقم حداکثر  دلیل گرماي هوا و تولید حداکثري برق بالغ بر 309 میلیون معادل مترمکعب 

مصرفی نیروگاه ها طی 65 سال اخیر است که به صورت پایدار در حال تأمین است 

سوخت مصرفی نیروگاه ها ، حدود 290 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تزریق و بررسی هاي «ایران» نشان می دهد که از 309 میلیون مترمکعب 

سوخت مایع به دلیل متصل نبودن بعضی نیروگاه ها به شبکه گاز کشور است سوخت مایع تأمین شد که البته این مقدار مصرف  مابقی از طریق 

. اکنون حدود 700 میلیون مترمکعب در روز گاز در کشور تولید و مصرف می شود که نیروگاه ها بیشترین سهم مصرف را دارند سهم بخش خانگی ،

تجاري و صنایع غیرعمده حدود روزانه 200 میلیون مترمکعب و صنایع عمده 145 میلیون مترمکعب در روز است و محدودیتی در گازرسانی به

سوخت مصرفی نیروگاه ها و همینطور تولید باالترین میزان تاریخی برق در کشور ، خاموشی صنایع نیز وجود ندارد با توجه به این تأمین حداکثري 

ها در تابستان جاري رقم نخورده است و شبکه برق کشور شرایط پایداري دارد در این باره مصطفی رجبی مشهدي ، سخنگوي صنعت برق نیز با

اشاره به استفاده حداکثري از ظرفیت و توان تولید برق کشور به «ایران» می گوید : «هفته گذشته تقاضاي مصرف برق از مرز 68 هزار مگاوات

سوخت نیروگاه ها ، تولید حداکثري برق با استفاده از تمام ظرفیت هاي موجود و همینطور عبور کرد و رکورد زد اما به واسطه تأمین حداکثري 

همراهی مردم ، خاموشی رخ نداد و پایداري شبکه سراسري حفظ شد امیدواریم در هفته هاي آتی نیز این روند حفظ شود اما از همه مشترکان برق

کشور درخواست می کنیم که براي حفظ این شرایط پایدار ، چند اقدام ساده در ساعات اوج مصرف (12 تا 18) انجام دهند از جمله از وسایل برقی

پرمصرف به طور همزمان استفاده نکنند و دماي کولرهاي گازي را روي 25 درجه و باالتر و کولرهاي آبی را روي دور کند تنظیم کنند »گفتنی است

در حال حاضر عالوه بر 4 هزار و 300 مگاواتی که امسال وارد مدار شده است ، بیش از یک هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت نفت نیز به

بنزین در ایران رکورد زداین روزها ، عالوه بر شبکه سراسري برق اختصاص یافته است؛ تا تابستان بدون خاموشی سپري شود مصرف 

بنزین کشور از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کرده است رکوردشکنی مصرف برق ، شاهد رکورد شکنی در یک بخش دیگر نیز هستیم مصرف 

بنزین نیز با توجه به اوج گیري سفرهاي تابستانی ، در وضعیت حداکثري قرار دارد در این خصوص ، و تأمین 
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بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و وزیر نفت می گوید : «به دلیل کم شدن اثر ویروس کرونا و ازسرگیري سفرهاي تابستانی ، مصرف 

بنزین به طور میانگین از ابتداي سال ، به حدود 98 تا 100 میلیون گاهی از تولید نیز فراتر می رود »بررسی ها نشان می دهد که مصرف روزانه 

لیتر رسیده است البته این رقم میانگین است و ارقام ثبت شده در روزهاي اخیر باالتر از 107 میلیون لیتر در روز بوده است پیش بینی می شود که با

بنزین در ایران و کشورهاي همجوار ، بخشی از این افزایش مصرف نیز به خاطر قاچاق باشد  توجه به اختالف قیمت 

بنزین اعمال نخواهد کرد و شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران و زیرمجموعه آن به دنبال نظارت اما امسال دولت تغییري در قیمت 

بنزین مصرفی در سه ماه تابستان که فصل سفر است ، مدیریت شود و احتماًال پس از پایان این فصل تا بهار مصرف تا اندازه حداکثري هستند تا 

بنزین در ایران رقمی در حدود بنزین از ذخایر انجام می شود تولید  اي کاهش خواهد داشت . اکنون در برخی از روزها بخشی از مصرف داخلی 

102 میلیون لیتر در روز است و براساس استاندارد تولیدي ، حجم نهایی آن تغییر می کند 

سوخت در این روزها بیان می کند : «در این شرایط سوخت براي رفاه و آسایش مردموزیر نفت با اشاره به تأمین حداکثري  تأمین بدون وقفه 

سوخت مورد نیاز بخش هاي مختلف اثر مستقیمی بر رفاه و آسایش مردم عزیز و نیز اقتصاد کشور دارد و مصرف ، پایداري تأمین و توزیع 

کوچکترین اختاللی در این امر سبب بروز بحران و نارضایتی گسترده اجتماعی می شود و این امر مکررًا توسط دستگاه هاي نظارتی هشدار داده شده

است .  

سوخت ، به خوبی خوشبختانه با تالش شبانه روزي کارکنان صنعت نفت چه در بخش تولید نفت و تولید گاز و چه در بخش هاي پاالیش و توزیع 

سوخت (گاز ، گازوییل و مازوت) نیروگاه ها ، را بدون هیچ گونه وقفه اي تأمین بنزین و گازوییل و  سوخت جایگاه هاي  تاکنون توانسته ایم 

سوخت در کنار حفظ جریان صادرات و درآمدزایی ارزي براي کشور آن هم در کنیم . »او همچنین از زحمات کارکنان صنعت نفت در تأمین پایدار 

شرایطی که تمام دنیا درگیر بحران تأمین انرژي هستند ، قدردانی می کند و آن را جهاد بزرگی برمی شمارد که کمتر دیده می شود گفتنی است ،

شدت انرژي کشور در حالت حداکثري خود قرار دارد ایران یکی از 3 کشور دارنده انرژي ارزان در جهان است؛ ارزان ترین برق ، گاز ، اکنون 

بنزین و سایر فرآورده هاي نفتی
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