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4انرژی

 کاهش 30 درصدی مصرف بنزین با استانداردسازی 
خودروها

خودروهای فاقد استاندارد سهم مهمی را در افزایش مصرف سوخت کشور 
و هدررفت یارانه بخش انرژی دارد؛ به طوری که با رعایت استانداردهای 
خودرویی در این زمینه و استفاده از فناوری های جدید می توان حدود 30 

درصد از مصرف بنزین کاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آمار نگران کننده مصرف سوخت و بنزین در 
کشور، یارانه سنگین پرداختی برای تامین آن و هدر رفت انرژی، همه توجه ها را 
به سوی لزوم کاهش مصرف و بهینه سازی توسط مردم جلب می کند اما آنچه 
در این میان کمتر به آن پرداخته می شود، سهم خودروهای بی کیفیت داخلی 
در افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه هنگفت بر دوش مردم و بودجه کشور 

توسط آنهاست.
وضعیت ناگوار رعایت استانداردهای مصرف سوخت توسط صنعت خودروسازی 
کشور به حدی است که در مرحله جدید واگذای برچسب های مصرف انرژی به 
خودروهای تولید داخلی که امسال اجرا شد هیچ خودرویی نتوانست در زمینه مصرف 
انرژی برچسب اِی )A( را دریافت کند، در واقع باالترین امتیاز کسب شده توسط 

خودروهای داخلی نشان بی )B( بود.
همچنین هشت محصول از 6 کارخانه تولیدکننده خودرو در کشور نتوانسته اند 
هیچیک از استانداردهای مصرف سوخت )A تا G( را کسب کنند و به طور کلی فاقد 

استاندارد مصرف سوخت تشخیص داده شده اند.
براساس بررسی های انجام شده، با توجه به شرایط کنونی اگر خودروسازان اقدامی 
برای بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت انجام ندهند در 2 سال آینده 
که مرحله جدید ارزیابی استانداردهای مصرف سوخت و برچسب انرژی خودروها 
انجام می شود، حدود نیمی از خودروهای تولیدی کشور قادر به دریافت هیچ نوع از 

برچسب انرژی نخواهند بود.
 مصرف باالی سوخت در بخش حمل و نقل

در همین پیوند، مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت: در سال گذشته 
22 میلیون و 90 هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تردد می کردند که شامل 18 

میلیون و 640 هزار خودروی سواری و سه میلیون و 450 هزار وانت بود.
ساسان کاظمی نژاد افزود: براساس آمار، شمار موتور سیکلت های فعال نیز 11 

میلیون و 200 دستگاه بود.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته 870 هزار خودرو فرسوده در کشور تردد 
داشته اند، اضافه کرد: در بسیاری از کشورها، خودروهای باالی پنج سال فرسوده 
محسوب می شود اما در ایران به دالیل مختلف خودروهای عمومی مانند تاکسی با 

عمر بیش از 10 سال فرسوده است.
وی یادآور شد: همچنین برای فرسوده بودن خودروهای سواری تعریف خاصی 
نشده است، بنابراین خودروهای سواری با عمر بسیار باال هنوز در حال تردد هستند.

 افزوده شدن 1.5 میلیون خودرو جدید تا سال آینده
مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل گفت: میزان مصرف بنزین در 6 ماه 
نخست امسال به طور میانگین 89 میلیون لیتر در روز بوده که در شهریورماه به 96 

میلیون لیتر رسیده است.
کاظمی نژاد ادامه داد: هر خودرو به طور میانگین در ایران روزانه چهار لیتر و 

موتورسیکلت 2 لیتر بنزین مصرف می کند.
وی اضافه کرد: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 98 یک 
میلیون و 500 هزار خودرو جدید به ناوگان خودروهای در حال تردد کشور افزوده و 

باعث جهش جدید در مصرف سوخت می شود.
 خودروهای فاقد استاندارد، عامل رشد مصرف سوخت

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل ادامه داد: یکی از روش های مهم 
برای کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان خودرویی و استفاده از فناوری های 

جدید در صنعت خودرو سازی است.
وی اضافه کرد: باید از طریق توسعه دولت الکترونیک و تشویق مردم به استفاده 
از خودروهای همگانی زمینه برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کاهش 

مصرف بنزین را فراهم کرد.
کاظمی نژاد با مقایسه میانگین مصرف سوخت خودرو در ایران و جهان گفت: 
میانگین مصرف سوخت برای خودروهای کشور به ازای هر 100 کیلومتر حدود 7.5 
لیتر است؛ در حالی که در دنیا حدود 5.5 لیتر برآورد می شود که با برنامه ریزی های 

انجام شده به 4.5 لیتر نیز کاهش خواهد یافت.
فاقد  خودروها  بلکه  نیستند  مقصر  مردم  خودرو،  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 

استانداردهای الزم برای مصرف بهینه سوخت ساخته شده است.
 امکان کاهش 40 درصدی مصرف سوخت

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل گفت: در صورت رعایت استانداردهای 
مصرف سوخت توسط خودرو ها و استفاده از فناوری های جدید، حدود 30 درصد 
و همچنین در صورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه دولت الکترونیک و 
بهبود فرهنگ رانندگی در مجموع، حدود 40 درصد در مصرف بنزین کشور صرفه 

جویی می شود.
وی همچنین به تهیه برچسب مصرف سوخت برای خودروها اشاره کرد و گفت: این 

طرح با همکاری سازمان ملی استاندارد اجرا می شود.
کاظمی نژاد با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد به تازگی برخی خودروهای فاقد 
استاندارد را معرفی کرده که نمی توانند شماره گذاری شوند، اضافه کرد: با اجبار 

سازمان ملی استاندارد، خودروسازان به سراغ اصالح خودروهای خود رفته اند.
 ساخت موتور کم مصرف داخلی برای خودرو

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل از ساخت موتور کم مصرف داخلی 
خبر داد و گفت: این موتورها میزان مصرف سوخت خودرو را به چهار تا 4.5 لیتر برای 

هر 100 کیلومتر کاهش می دهد.
کاظمی نژاد اضافه کرد: فناوری ساخت این موتورها به کشور وارد و نمونه این 

موتورها نیز تولید شده است تا خودروسازان از آنها استفاده کنند.

افزایش قیمت نفت از سر گرفته شد
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر تداوم نگرانی ها نسبت به کمبود 
احتمالی عرضه در بازار به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، افزایش 

یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 26 سنت )0.3 درصد( افزایش 
یافت و به 84.17 دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه تا رکورد پایین 
82.66 دالر عقب نشینی کرد، اما پس از آن با خوش بینی سرمایه گذاران به تدابیر 
محرک اقتصادی چین که تقاضای این کشور برای نفت را افزایش خواهد داد، بهبود 

پیدا کرد. برنت هفته گذشته تا رکورد 86.74 دالر صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 24 سنت )0.3 درصد( کاهش 
یافت و به 74.53 دالر در هر بشکه رسید. نفت آمریکا روز گذشته تا رکورد پایین 
73.07 دالر عقب نشینی کرده بود، اما تا پایان معامالت با پنج سنت کاهش بسته 
شد. طبق اظهارات منابع آگاه، صادرات نفت ایران در نخستین هفته اکتبر کاهش 
بیشتری پیدا کرده و چالشی را برای سایر تولید کنندگان اوپک برای جبران کمبود 
عرضه ایجاد کرده است.  هفته گذشته عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده 
اوپک است، برنامه هایی را برای افزایش تولید به 10.7 میلیون بشکه در روز اعالم کرد.
بر اساس گزارش رویترز، از سوی دیگر شرکت های نفتی که در خلیج مکزیک 
فعالیت می کنند، با نزدیک شدن طوفان مایکل به ایالت های شرق این منطقه از 

جمله فلوریدا، 19 درصد از تولید نفت خود را کاهش دادند.

 وزیر نیرو:اخبار

500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید تا سال آینده وارد مدار می شود
وزیر نیرو گفت: 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید 
تا تابستان سال 1398 به بهره برداری می رسد و به این 
ترتیب ظرفیت کل این نیروگاه ها به یک هزار و 100 مگاوات 

افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »رضا اردکانیان« امروز )سه 
شنبه( در سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 
ایران ظرفیت کنونی انرژی های تجدیدپذیر کشور را 650 مگاوات 
ذکر کرد و گفت: این ظرفیت مشتمل بر 65 واحد نیروگاهی در 

مقیاس مگاواتی و بیش از 2 هزار واحد نیروگاهی خانگی است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر با رشد روزافزون تقاضای انرژی، 
گرایش به سمت استفاده بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل 
کاهش در هزینه آنها افزایش یافته و انرژی های تجدیدپذیر به 
عنوان اولویت مهمی در سیاستگذاری های کالن اغلب کشورهای 

جهان جایگاه مهمی پیدا کرده است.
وزیر نیرو اظهار داشت: با نگاهی اجمالی به بهای انواع انرژی 
می توان پیش بینی کرد که در دهه های آینده با کاهش منابع 
سوخت های فسیلی و افزایش چشمگیر ارزش آنها به طور همزمان 
و از سوی دیگر کاهش هزینه های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، 
از منابع فسیلی عمدتاً به عنوان مواد اولیه تولید سایر فرآورده ها 
استفاده شده و منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین مناسبی برای 

آنها باشند.
از  برق  انرژی  تولید  در  موثر  عوامل  عمده ترین  از  یکی  وی 
سوخت های فسیلی را بهای سوخت مصرفی آنها دانست و افزود: 
به همین دلیل با افزایش بهای این حامل های انرژی، قیمت برق 

تولیدی نیز تا حد قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت.
اردکانیان تاکید کرد: در خوش بینانه ترین حالت و با فرض ثابت 
ماندن تقریبی قیمت سوخت های فسیلی و از سوی دیگر تجاری 
شدن فناوری های تجدیدپذیر و در پی آن، کاهش تدریجی بهای 
انرژی های تجدیدپذیر و افزایش بازده و بهره وری آن ها، بهای برق 

تولیدی از منابع فسیلی و تجدیدپذیر با هم برابر شده است.
وی تصریح کرد: با نگاهی اجمالی به آمارهای جهانی انرژی در 
سال 2017 میالدی متوجه می شویم که رکوردهای جدیدی در 
افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر نصب شده به ثبت رسیده است. 
در این سال با نصب 159 گیگاوات، مجموع ظرفیت نصب شده 
و  به حدود 2 هزار و 195گیگاوات  بزرگ  برق آبی  احتساب  با 
زیستی(  )سوخت های  سوخت  حوزه  در  جدید  سرمایه گذاری 
و تولید برق از منابع تجدیدپذیر در سال 2017 میالدی نیز به 
297.8 میلیارد دالر و با احتساب برق آبی بزرگ به 319.8 میلیارد 

دالر رسیده است.
میالدی   2017 سال  در  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
سرمایه گذاری های جدیدی در حوزه تولید برق از منابع تجدیدپذیر 
صورت گرفته است، اظهار کرد: براساس ارزیابی صورت گرفته 
بیش از 50 گیگاوات به ظرفیت بادی اضافه  شده و به ظرفیت 
کلی 539 گیگاوات رسیده است که رشد 11 درصدی را با خود 

به همراه داشته است.
»همچنین ظرفیت اضافه  شده سیستم های فتوولتائیک در 
سراسر جهان به میزان 98 گیگاوات رسیده که با افزایش 33 
درصدی به 402 گیگاوات تا انتهای سال 2017 میالدی رسیده 

است.«
 سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا دو برابر 

می شود
اردکانیان ادامه داد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در 
آژانس  از سوی  که  تجدیدپذیر  انرژی های  راه  نقشه  سناریوی 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر)آیرینا( ارائه شده است، سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا تا سال 2030 میالدی 
نزدیک 2 برابر می شود )36 درصد از کل انرژی مصرفی دنیا( که 
این مسئله تولید ناخالص داخلی در جهان را بین 0.6 تا 1.1 درصد 
نسبت به حالت عادی افزایش می دهد که معادل 706 میلیارد 

دالر تا 1.3 تریلیون دالر است.
برای  که  در مسیری حرکت می کند  دنیا  امروزه  وی گفت: 
جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، محدودیت های جدی برای 
کشورها وضع شده است. در این راستا در سیاست های ابالغی از 
سوی رهبر معظم انقالب به موضوع تغییرات اقلیمی و ضرورت 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به  صراحت تاکید شده است؛ از 
دیگر سوی برنامه اقتصاد کم  کربن به  عنوان پیوست برنامه ششم 
توسعه در دولت به تصویب رسیده و متعاقب آن تمامی سازمان ها 
و دستگاه های اجرایی برنامه های خود را در این زمینه ارائه داده اند.
وزیر نیرو تاکید کرد: کامالً روشن است که در این زمینه باید از 
ظرفیت همکاری های بین المللی و پتانسیل های موجود در کشورها 
به  خوبی بهره برده و به همین جهت، وزارت نیرو همواره تالش 
جدی خود را معطوف به گسترش همکاری های بین المللی برای 
تحقق اهداف موردنظر از جمله عضویت در آژانس آیرینا و اکو 

کرده است.
اردکانیان تصریح کرد: این تعامالت چه در سطح دوجانبه با 
برخی کشورها و چه در سطح سازمان های منطقه ای و جهانی، 
چشم انداز بهتری برای نیل به اهداف توسعه ای انرژی های تجدید 
پذیر ایجاد کرده و شبکه ای از عوامل مؤثر واجد توانمندی های 
فنی و سیاست گذاری در راستای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

فراهم آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایران 
دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، 
براساس مطالعات  بیان کرد:  زیست توده و زمین گرمایی است، 
انجام شده مقدار پتانسیل فنی انرژی بادی در ایران بیش از 140 
هزار مگاوات برآورد شده که از این میزان بیش از 30 هزار مگاوات 

به  صورت عملی برآورد می شود.
 امکان نصب بیش از 60 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی 

در کشور
وزیر نیرو ادامه داد: برآوردهای اولیه در حوزه انرژی خورشیدی 
نشان دهنده آن است که در مساحتی بیش از 2 هزار کیلومترمربع، 
امکان نصب بیش از 60 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی 

در کشور وجود دارد.
اردکانیان تصریح کرد: براساس مطالعات اکتشافی انجام شده 
منطقه مستعد  دارای 15  ایران  زمین گرمایی،  انرژی  در حوزه 
در  که  مناطق  این  از  یکی  در  فقط  که  است  زمین گرمایی 
مگاوات   250 حدود  در  مخزن  ظرفیت  است،  مشکین شهر 
الکتریکی و هزار و 250 مگاوات حرارتی تخمین زده می شود. 
وی اظهار داشت: ظرفیت سنجی اولیه تئوری صورت گرفته برای 
شهرهای باالی 250 هزار نفر از منابع زباله نشان می دهد که بیش 

از هزار مگاوات ظرفیت انرژی زیست توده در کشور وجود دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به ظرفیت باالی ایران در تمامی 
حوزه ها و از سوی دیگر تعرفه  های جذاب خرید تضمینی برق 
تمامی  در  سرمایه گذاری  تجدیدپذیر،  نیروگاه های  از  تولیدی 
زمینه های یادشده از جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران 

بخش خصوصی برخوردار است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه در راستای دستیابی به توسعه پایدار 
اقدامات مهمی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر انجام شده است، 
براین اساس شاهد رویداد مهمی در زمینه خرید  عنوان کرد: 
تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از بخش خصوصی 
در کشورمان بوده ایم که طبق آن، در نظام تعرفه ای جدید برخالف 
گذشته برق تولیدی از منابع مختلف تجدیدپذیر با قیمت های 
متفاوتی خریداری می شود و به این ترتیب تعادلی در این عرصه 
ایجاد شده است تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر و پذیرفتن 

ریسک کمتر به این حوزه ورود کرده و به فعالیت بپردازند.
پیشنهادی،  قیمت های  شدن  متعادل تر  با  داد:  ادامه  وی 
وزارت  سوی  از  جدیدی  تعرفه های   1395 اردیبهشت ماه  در 
نیرو اعالم شد و این مسئله به اطمینان بیشتر برای خرید برق 
از تولیدکنندگان و متضرر نشدن شبکه برق سراسری و دولت 
انجامید. وزیر نیرو یادآور شد: در راستای توسعه هر چه بیشتر این 
صنعت، دستورالعمل حمایت از بومی سازی فناوری نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک در مردادماه سال جاری ابالغ شده است که بر 

اساس این دستورالعمل که در اجرای تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه 
اجرایی ماده 61 »قانون اصالح الگوی مصرف انرژی« ابالغ  شده 
است، نیروگاه های تجدیدپذیری که از تجهیزات بومی سازی شده 
استفاده نمایند از ضریب تشویق در نرخ خرید تضمینی برق 
برخوردار می شوند و متناسب با میزان بومی سازی فناوری، نرخ 
خرید برق این نیروگاه ها تا میزان 30 درصد نسبت به نرخ های 

پایه افزایش خواهد یافت.
در  گفت:  خود  سخنان  از  بخش  این  تکمیل  در  اردکانیان 
این راستا مقرر شده تا به  منظور حمایت از سرمایه گذاری در 
بومی سازی، سازمان ساتبا با شرکت هایی که برنامه فنی و اجرایی 
مناسب برای توسعه دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات داشته 
و گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند، قرارداد بلندمدت خرید برق 

منعقد کند.
به اعتقاد وزیر نیرو، مزیت این روش، ایجاد اطمینان از وجود بازار 
فروش محصول آن ها است؛ بدین ترتیب پژوهشگران، شرکت های 
دانش بنیان و تولید کنندگان، انگیزه سرمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه و تکمیل چرخه فناوری انرژی های تجدیدپذیر خواهد 

داشت.
وی ادامه داد: مکانیسم خرید تضمینی برق تولیدی از منابع 
تجدیدپذیر از جمله مشوق هایی است که وزارت نیرو فراهم کرده 
تا با فعالیت هر چه بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی عرصه 

انرژی های تجدیدپذیر را اقتصادی کند.
»از دیگر اقدام های صورت گرفته در راستای توسعه پایدار 
می توان به بند دال تبصره 6 قانون بودجه سال 97 اشاره کرد که 
در آن عوارض موضوع ماده )5( قانون حمایت از صنعت برق کشور 
مصوب به میزان هشت درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 12800 

میلیارد ریال تعیین شد.«
وزیر نیرو یادآور از دیگر اقدام های انجام شده برای برطرف 
کردن نگرانی های بخش خصوصی را ابالغ »مصوبه تعیین شرایط 
صادرات برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی به خارج از کشور« 
دانست که هدف از آن حمایت و تشویق سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی برای تولید برق خورشیدی و بادی از دشت های وسیع 

کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه است.
اردکانیان تصریح کرد: در این فرایند سرمایه گذاران این امکان 
را خواهند داشت که به طور مستقیم قرارداد خود را برای فروش 
برق با همسایگان ایران منعقد کرده و در این  بین وزارت نیرو نقش 
تسهیل گری داشته و تنها هزینه ترانزیت برق از سرمایه گذاران را 
اخذ می کند. به گفته وزیر نیرو، در این راستا سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( ظرف مدت یک هفته 
پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با هدف صادرات برق را برای 

متقاضیان صادر می کند.
وی تاکید کرد: نتیجه این سیاست های تشویقی برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور، استقبال شرکت های متعدد 
داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه بوده است. 
در طی این مدت زمان، وزارت نیرو به عنوان متولی امر خرید 
نهادهای  و  شرکت ها  فراوان  مراجعات  شاهد  برق  تضمینی 
مختلفی از نقاط مختلف کشور و شرکت هایی از خارج از کشور 

بوده است.

 
اشتغال زایی تجدیدپذیرها روندی رو به رشد داشته است

در  نصب شده  ظرفیت  میزان  مجموع  در  گفت:  نیرو  وزیر 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر تا انتهای شهریورماه سال جاری به 
650 مگاوات رسیده است که این ظرفیت مشتمل بر 65 واحد 
نیروگاهی در مقیاس مگاواتی و بیش از 2 هزار واحد نیروگاهی 

خانگی است.
اردکانیان خاطرنشان کرد: با توجه به قراردادهای منعقدشده و 
پیگیری های صورت گرفته، درصدد هستیم که تا تابستان سال 98 
حدود 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید نیز به بهره  برداری 

برسد.
وی ادامه داد: با توجه به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه 
مبنی بر افزایش سهم پنج درصدی ظرفیت مولدهای تجدیدپذیر 
و اینکه تا پایان برنامه پنج هزار مگاوات مولد تجدیدپذیر در کشور 
نصب شود، انتظار می رود تعداد مشاغل ایجاد شده در این صنعت 

نیز افزایش یابد.
 ساالنه 15 درصد مصرف آب شیرین دنیا صرف تولید 

انرژی می شود
وزیر نیرو افزود: اکنون تولید انرژی ساالنه حدود 15 مصرف 
آب شیرین در دنیا را به خود اختصاص می دهد که از این مقدار 
نزدیک 11 درصد به منابع بازنمی گردد و نیروگاه های برق آبی، 

هسته ای و حرارتی بیشترین میزان مصرف آب را دارا هستند.
اردکانیان گفت: مطالعات جهانی نشان داده که کشورهایی که 
دارای سهم قابل توجهی از انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی 
خود هستند، می توانند به طور متفاوتی از سیستم های متکی بر 
سوخت های فسیلی بر منابع آب تأثیر بگذارند. این در حالی  است 
که انرژی های بادی و خورشیدی به هیچ آبی نیاز ندارند و میزان 
مصرف آب در چرخه عمر این نیروگاه ها حداقل است که این 
موجب می شود با توسعه این فناوری ها روند مصرف آب کاهش 
یابد. وی تصریح کرد: پیش بینی های جهانی در مورد اثرات توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر بر مصرف آب در بخش انرژی حاکی از آن 
است که سیستم های انرژی که در آن ها فناوری های تجدیدپذیر 
غالب هستند، در مقایسه با سیستم های متداول به میزان آب 

کمتری برای تولید برق نیاز دارند.
وزیر نیرو گفت: استخراج سوخت های فسیلی به آب تصفیه شده 
بیشتری نیاز دارد و به تقاضای بیشتر جهت شیرین سازی آب 
منجر می شود اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر می تواند منجر 
به کاهش آب مصرفی و استحصال شده شود. به گزارش ایرنا، 
سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران امروز 
با حضور »رضا اردکانیان« وزیر نیرو و »عیسی کالنتری« معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز 
همایش های صدا و سیما آغاز بکار کرد. در این کنفرانس دو 
روزه، پنل های تخصصی با موضوعاتی همچون »الزامات توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر درایران در شرایط تحریم«،» چالش ها و 
راهکارهای توسعه انرژی های تجدیدپذیر«، »صادرات برق نیروگاه 
های تجدیدپذیر«، »نقش انرژی های تجدیدپذیر در بر آب، انرژی 
و محیط زیست« و » نیروگاه های برق آبی بزرگ، متوسط و 

کوچک، چشم انداز چالش ها و فرصت ها« برگزار می شود.

تخلف در استخدام نیرو در فاز 2 پاالیشگاه آبادان محرز است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تایید تخلفات انجام گرفته در جذب نیروهای غیر بومی در فاز دوم پاالیشگاه آبادان و مغایرت اقدامات انجام گرفته با برنامه توسعه ششم کشور، موضوع را به 
هیات رییسه مجلس گزارش داد تا هیات رییسه مجلس در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام دهد. جلیل مختار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به آبادان برای بررسی بحث استخدام غیر بومی ها در 

فاز 2 پاالیشگاه آبادان اظهار کرد: زمانی که فاز دوم پاالیشگاه آبادان اجرایی شد، متاسفانه کارهایی بر خالف ماده 47 برنامه توسعه در آن انجام گرفت و افراد غیر بومی در پاالیشگاه جذب شدند. چهار شنبه / 18 مهر 1397 / شماره 251

روز(   202( مهرماه  شانزدهم  تا  امسال  آغاز  از  ها  پتروشیمی 
از صادرات  ارز حاصل  حدود چهار میلیارد و 320 میلیون یورو 
بازارهای  در  است،  آن  درصد  معادل 76  که  را  محصوالت خود 

داخلی عرضه کرده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعت پتروشیمی پس از صادرات 
نفت به عنوان اصلی ترین منبع تامین درآمد ارزی کشور به شمار می 

رود.
پیش بینی می شود پتروشیمی ها امسال بیش از 13 میلیارد دالر 

محصول پتروشیمی صادرات و درآمد ارزی کسب کنند.
جزییات عرضه ارز توسط پتروشیمی ها در بازارهای داخلی

در نیمه نخست امسال، مجموع ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران به پنج میلیارد و 685 میلیون یورو رسید که بر اساس سیاست های 
بانک مرکزی و طبق تعهدات ارز در بازارهای داخلی به فروش رفته است.

عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار های داخلی از ابتدای امسال تاکنون 
در چهار مرحله انجام شده است.

تا بیست و یکم فروردین ماه )پیش  از اول  در مرحله نخست یعنی 
از اعالم سیاست تک نرخی ارز( بیش از 333 میلیون یورو عرضه شد.

در مرحله دوم، عرضه حدود 248میلیون و 688 هزار یورو را از زمان 
اعالم سیاست تک نرخی ارز تا زمان عملیاتی شدن سامانه نیما )بیست و 

دوم فروردین تا پانزدهم اردیبهشت( شاهد بودیم.

در مرحله سوم پس از راه اندازی سامانه نیما تا الزام برای عرضه در 
بازار ثانویه )از شانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم مرداد( حدود یک میلیارد 

و 877 میلیون یورو به فروش رسید.
در مرحله چهارم و پس از مجاز شدن پتروشیمی ها در فروش ارز در 
بازار ثانویه نیما، )شانزدهم مردادماه تا شانزدهم مهر( حدود یک میلیارد 
و 861 میلیون یورو )معادل 2 میلیارد و 177 میلیون دالر( ارز حاصل از 

صادرات محصوالت در بازار ثانویه عرضه شد.
بر این اساس، در 2 ماهی که از مجاز شدن در عرضه ارز به بازار ثانویه 
یک  ماهانه حدود  متوسط  طور  به  پتروشیمی  های  گذرد شرکت  می 

میلیارد و 90 میلیون دالر ارز در بازار ثانویه عرضه کرده اند.
محصول  یورو  میلیون   170 حدود  معادل  میزان،  این  از  همچنین 
پتروشیمی به صورت ریالی به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده 

است که ارز آن در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار ندارد.
بدین ترتیب، شرکت های پتروشیمی در 202 روز نخست امسال بیش 

از 76 درصد ارز صادراتی خود را در بازار داخلی عرضه کرده اند.
قطعات،  و  تجهیزات  خرید  هزینه های  صرف  نیز  ارزی  درآمد  بقیه 

کاتالیست و بازپرداخت اقساط فاینانس  ها و اقساط بانکی شده است.
با توجه به آغاز دور تازه تحریم آمریکا علیه ایران از نیمه آبان ماه، 
دولت به شرکت های پتروشیمی مجوز داده است تا آن زمان تجهیزات 
مورد نیاز خود را از خارج تامین کنند تا خط تولید آنها دچار وقفه نشود.


