
چه کسانی از کاهش قیمت نفت سود می برند؟

به دولت برق خورشیدی بفروشید!

شرایط ایجاد نیروگاه  پشت بامی در خانه های شخصی

4انرژی

۹۶ سد بزرگ کمتر از ۴۰ درصد ذخیره آب دارند

به رغم بارش های مناسب امسال، در حالی که ۶۶ روز از آغاز سال آبی ۹۸-
۹۷ سپری شده است، هنوز ۵۴ درصد از سدهای کشور کمتر از ۴۰ درصد 

آب در مخزن خود ذخیره دارند.
به  گزارش ایسنا، تعداد ۱۷۸ سد بزرگ در کشور وجود دارد که براساس اعالم 
شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای مهرماه تا ششم آذرماه امسال، هنوز تعداد 
۹۶ سد )معادل ۵۴ درصد( کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. براساس ارزیابی 
صورت گرفته از میزان ورود روان آب ها به سدهای کشور در آذرماه سال جاری، ۵.۶۱ 
میلیارد متر مکعب میزان ورودی به مخزن سدهای کشور در سال آبی ۹۸-۹۷ بوده 
که نسبت به سال آبی ۹۷-۹۶ از رشد ۱۰۵ درصدی برخوردار بوده است. بر همین 
اساس، حجم ذخیره مخازن سدها در سال آبی ۹۸-۹۷ به میزان ۲۱.۹۴ میلیارد 

مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا چندی پیش نیز هدایت فهمی - معاون دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو - به ایسنا گفت: علی رغم این که پاییز امسال شاهد افزایش 
بارندگی ها در ایران هستیم، اما به دلیل این که خشکسالی ایران از ۱۵ سال پیش 
نهادینه شده، نمی توان به بهبود وضعیت خشکسالی امید داشت و باید گفت که 
افزایش بارندگی در پاییز یک سال، به معنای سال آبی پربار نیست، ممکن است در 

زمستان و بهار شاهد کمبود بارندگی ها در ایران باشیم.

خسارت سانچی از چینی ها هم دریافت می شود

دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران گفت: بخشی از بیمه 
بدنه شناور سانچی داخلی و بخشی هم خارجی بود که چون چینی ها مقصر 

حادثه بودند، دریافت این خسارت بازیافت هم دارد.
محسن قره خانی امروز )یکشنبه( در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایسنا درباره شرایط اخذ خسارت از بیمه های اتکایی که شناور سانچی را بیمه کرده 
بودند، اظهار کرد: درصدی از بیمه بدنه سانچی در ایران و درصدی هم در خارج از 
کشور فراهم شده بود که در اینجا چون کشتی چینی درصد زیادی در تصادف با 
سانچی مقصر بود این دریافت خسارت از آنجا هم بازیافت دارد. او با بیان اینکه بانک 
مرکزی برای پرداخت بیمه های خارجی حواله ارزی صادر می کند، گفت: این ارز از 
سامانه نیما تامین می شود. در مورد دریافت خسارت سانچی هم خدمات دریافت 
این خسارت به صورت ارزی انجام خواهد شد. دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای 
بیمه گران با تفکیک انواع پوشش های بیمه ای کشتی سانچی گفت: خسارت زیست 
محیطی قرار نیست به ما تعلق بگیرد، چراکه صرف تالش برای خاموش کردن 
کشتی یا دفع آلودگی های زیست محیطی می شود که آن حادثه در دریا به وجود 
آورده است. او در ادامه با مهم توصیف کردن حادثه سانچی در فضای بیمه ای جهانی 
ادامه داد: این کشتی به لحاظ بیمه مسئولیت در ایران بیمه نشده است، چراکه هزینه 
آن بسیار باالست و به زودی کنوانسیون های دریایی به خاطر حادثه سانچی تغییر 
خواهد کرد. قره خانی گفت: بخشی از بیمه بدنه این شناور در ایران بیمه شده است؛ 
هرچند چون کشتی چینی مقصر حادثه بوده از آن محل هم پوشش بیمه ای داریم.

باران های اخیر دشت های کشور را زنده می کند؟

دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع 
آب ایران گفت: در ۱۰ سال اخیر با کاهش بارندگی ۱۷ تا ۱۸ درصدی مواجه 
بوده ایم، عالوه  بر این در این سال ها از سفره های زیرزمینی تا حد زیادی 
برداشت آب صورت گرفته تا جایی که در اکثر دشت های کشور بیش از ۱۰۰ 

درصد آب تجدیدپذیر برداشت می شود.
عبداهلل فاضلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که بارش های پاییزه به صورت 
مقطعی بوده و نمی تواند تاثیر زیادی روی طرح احیاء و تعادل بخشی داشته باشد، 
چرا که بارش ها در دشت های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: با گذر زمان می توان 
تاثیر باران را روی دشت های کشور دید. به گفته وی بارش ها در اکثر دشت ها به 
هیچ وجه نمی تواند تاثیر خود را نمایان کند، چرا که آب تجدیدپذیر یعنی همان 
آبی که هر سال از آسمان می آید و درصدی از آن به آبخوان ها نفوذ می کند، در 
حال حاضر به دلیل برداشت های بی رویه تاثیر چندانی روی دشت های کشور ندارد 
و اکنون تمام دشت ها با افت مواجه هستند. دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ۴۰۰ دشتی که اعالم ممنوعیت 
برداشت شده اند، ادامه داد: حداقل در این ۴۰۰ دشت با این مساله مواجه هستیم که 
این موضوع نیز چالش های زیادی را متوجه طرح تعادل بخشی و دشت های کشور 
کرده است. این در شرایطی است که علی رغم خشکسالی در کشور، اعتبار طرح 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته که این 
مساله چالش هایی را به وجود آورده است چراکه در سال گذشته ۴۰۶ میلیارد تومان 
برای طرح تعادل بخشی در نظر گرفته شد که امسال این میزان به ۲۳۲ میلیارد 
تومان کاهش یافته است. البته سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده تا این عدد را به 

طور ۱۰۰ درصد به این طرح تخصیص دهد.

تحلیلگران کاهش تولید نفت را انتظار دارنداخبار

چرا دیدار اوپک ممکن است به سقوط نفت منجر شود؟
انتظار بازار نفت بر این است که اوپک در نشست رسمی 
هفته جاری، کاهش تولید را اعالم کند اما برخی تحلیلگران 
پیش بینی می کنند چنین تصمیمی عکس نتیجه موردنظر 
این تولیدکنندگان را به دنبال داشته باشد و قیمت نفت 

سقوط بیشتری پیدا کند.
به گزارش ایسنا، زمانی که اوپک با روسیه و سایر تولیدکنندگان 
در سال ۲۰۱۶ برای پایان دادن به افت دو ساله قیمت نفت به توافق 
رسید، این توافق روشن بود. این تولیدکنندگان در آن زمان اعالم 
کردند تولیدشان را کاهش می دهند و هر کشور با سهمیه تولید 
مشخصی موافقت کرد و در نتیجه قیمت نفت در بازار جهانی حدود 

هفت دالر در هر بشکه افزایش یافت.
اما در آستانه نشست هفته جاری اوپک، تحلیلگران معدودی 
تصمیم قاطع یا کاهش تولید واضح را انتظار دارند و تصور می کنند 
مانند نشست ژوئن جزییات توافق تولیدکنندگان اوپک روشن 

نخواهد بود.
مطمئنا عربستان سعودی و متحدانش در منطقه خلیج فارس در 
نشست روز پنج شنبه در وین، کاهش تولید دیگری را هماهنگ 
خواهند کرد. سیگنال های واضحی وجود دارد: پیش بینی کنندگان 
تصور می کنند بازار نفت در سال آینده دچار اشباع عرضه می شود، 
قیمت نفت بیش از ۳۰ درصد در عرض هشت هفته کاهش پیدا 
کرده است و اکثر اعضای اوپک در سطح قیمت فعلی نمی توانند 

بودجه خود را متوازن کنند.
اما این گروه با چالش های متفاوتی نسبت به سال ۲۰۱۶ دست 
و پنجه نرم می کند که شامل مخالفت شدید رییس جمهور آمریکا 
با کاهش تولید برای تقویت قیمت ها است. تحلیلگران انتظار دارند 
این دیدار با بیانیه رسمی به کار خود خاتمه دهد و بازار را درباره 
میزان نفتی که اوپک قصد دارد از بازار حذف کند سردرگم نگه 

دارد.
نشست هفته جاری اوپک ممکن است تکرار نشست ژوئن این 
گروه باشد که در جریان آن، تولیدکنندگان اوپک در واکنش به 
افزایش سریع قیمت ها تصمیم گرفتند تولیدشان را افزایش دهند، 

اما جزییات این افزایش را به طور صریح اعالم نکردند.
اتحاد اوپک دو سال پیش موافقت کرد میزان عرضه به بازار را 
۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهد اما تا آوریل، تولید این گروه 
حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. به جای این 
که اعالم شود این گروه حدود یک میلیون بشکه در روز از این 

کاهش تولید را احیا خواهد کرد، تولیدکنندگان وعده دادند به نرخ 
پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق بازخواهند گشت. این گروه موفق 

نشد سهمیه بازبینی شده هر کشوری را اعالم کند.
بازار نیز با باال بردن قیمت نفت برخالف آن چه مورد نظر اوپک 

بود، به این رفتار مبهم پاسخ داد.
در ماه های بعد نفت آمریکا تحت تاثیر دورنمای تحریم های 
واشنگتن علیه ایران تا مرز ۷۶.۹۰ دالر درهر بشکه که باالترین 
قیمت در چهار سال گذشته بود صعود کرد اما قیمت از آن زمان 

۳۵ درصد ریزش کرده و تا روز جمعه به ۵۰.۹۳ دالر رسید.
کپیتال"  "اگین  صندوق  در  موسس  شریک  کلیداف،  جان 
پیش بینی کرد اگر بیانیه اوپک دوباره بازار را مایوس کند تبعات آن 
در قیمت نفت منعکس خواهد شد. وی به شبکه سی ان بی سی 

گفت: اگر دیدار اوپک نتیجه نداشته باشد قیمت نفت ممکن است 
تا مرز ۴۲ دالر عقب نشینی کند.

تکنوکرات های اوپک اعالم کرده اند این گروه ممکن است الزم 
باشد تولیدش را بین یک تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهد 
اما منابع آگاه اخیرا به وال استریت ژورنال گفتند اوپک نگران اعالم 
این میزان کاهش تولید است. این احتیاط به دلیل رسوایی عربستان 
در ماجرای قتل جمال خاشقجی، خبرنگار واشنگتن پست و مقیم 
آمریکا در کنسولگری عربستان در استانبول است. دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا از عربستان حمایت کرده اما روشن ساخته 
که مایل است در قبال این حمایت، سعودی ها قیمت نفت را پایین 
نگه دارند. انتقادات علنی و مذاکرات پشت پرده ترامپ نقش مهمی 

در مجاب کردن اوپک برای افزایش تولید در ژوئن است.

یک استراتژی که گویا در دست بررسی است اعالم پایبندی 
اعضا به سهمیه های تولید تعیین شده در سال ۲۰۱۶ است. در واقع 
چنین اعالمی به معنای آن خواهد بود که تولیدکنندگان بزرگ، 
تولیدشان را کاهش می دهند زیرا آنها اکنون باالتر از سهمیه های 

مذکور نفت تولید می کنند.
به عنوان نمونه، تولید عربستان در نوامبر از سهمیه سال ۲۰۱۶ 
یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت در حالی که تولید عراق حدود 

۳۰۰ هزار بشکه در روز در اکتبر افزایش داشت.
با این حال خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان هفته گذشته تاکید 
کرد این کشور به تنهایی به کاهش تولید اقدام نخواهد کرد. ارایه 
جزییات اندک به اعضای اوپک امکان می دهد اختالفاتشان را در 

توافق نهایی پنهان کنند.

 صرفه جویی 75۰ میلیون دالری در مصرف سوخت با حمل ریلی 3۰ میلیارد تن بار
 مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: جابجایی 3۰ میلیارد تن بار توسط حمل و نقل ریلی، از مصرف سوخت به ارزش ۷۵۰ میلیون دالر را می گیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سعید محمدزاده« امروز )یکشنبه( در همایش فرصت های سرمایه 

گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی، افزود: با احتساب ۷۰ سنتی نرخ گازوئیل، جابجایی هر یک تن کیلومتر بار توسط ریل 3۵ سانتیمتر مکعب در مصرف سوخت صرفه جویی دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در همه 
برنامه های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه حمل و نقل ریلی در اولویت نخست ما قرار دارد؛ باید تالش کنیم سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بار در کشور به بیش از 3۰ درصد افزایش یابد که اکنون میزان آن حدود ۱2 درصد است. دوشنبه / ۱2 آذر ۱3۹۷ / شماره 2۹2

نفت برنت به محدوده ۶۰ دالر و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۵2 دالر 
سقوط کرده و عجیب نیست که دیگر کسی از نفت ۱۰۰ دالری صحبت 

نمی کند.
ماه،  یک  مدت  عرض  در  نفت  قیمت  درصدی  افت ۳۰  با  ایسنا،  گزارش  به 
واردکنندگان نفت نفس راحتی می کشند، در حالی که صادرکنندگان کمی نگران 

شده اند.
در مجموع، بررسی بلومبرگ نشان می دهد اخبار مربوط به قیمت پایین تر نفت 
برای همه به خصوص برای بازارهای نوظهور، خوب است. بنا بر برآورد "کپیتال 
اکونومیکس"، هر ۱۰ دالر کاهش قیمت نفت به معنای افزایش درآمد بزرگترین 

واردکنندگان نفت معادل ۰.۵ تا ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است.
اما رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور امسال کند شده و باعث شده شماری از 
پیش بینی کنندگان در پیش بینی خود از میزان رشد تقاضا برای نفت، بازنگری کنند. 
قیمت های پایین نفت احتماال تقاضای بیشتر را تشویق خواهد کرد؛ به خصوص اگر 
ارزش دالر آمریکا ضعیف شود. قوی شدن دالر مانعی برای رشد تقاضا برای نفت 
است زیرا نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود برای خریداران غیرآمریکایی 

گران تر می کند.
تقاضای بیشتر در مجموع برای تولیدکنندگان خوب است اما باید در قیمت 
مناسبی باشد و طبق معمول، تولیدکنندگان و واردکنندگان نفت دیدگاه متفاوتی 
درباره قیمت مناسب دارند. در واقع بنا بر برآورد "کپیتال اکونومیکس"، کاهش ۱۰ 
دالری قیمت نفت به کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 
خلیج فارش و کاهش ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در امارات متحده عربی، 

روسیه و نیجریه منجر می شود.
شاید این بهترین خبر نباشد اما به نظر می رسد اقتصادهای خلیج فارس کامال 
در برابر شوک های قیمت نفت مقاوم هستند. "کپیتال اکونومیکس" برآورد کرده 
است که حتی اگر قیمت نفت به ۴۰ دالر و حتی ۳۰ دالر در هر بشکه کاهش پیدا 
کند، برخی از اقتصادهای خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 
کویت و قطر قادر خواهند بود با استفاده از ذخایر ارزی حداقل به مدت یک دهه، 
کسری بودجه خود را رفع کنند. یک نکته جالب که "کپیتال اکونومیکس" یادآور 
شده، این است که امارات متحده عربی می تواند کسری بودجه خود را به شکل 

نامحدود تامین کند.
با این حال صندوق بین المللی پول اخیرا هشدار داده که اقتصادهای خلیج فارس 
در برابر شوک قیمت نفت آسیب پذیر مانده اند. این وام دهنده جهانی خاطرنشان 
کرده که در کشورهای متعددی از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، 
درآمدهای باالتر نفت در اوایل امسال افزایش هزینه عمومی را کامال تحت پوشش 
قرار داده است. اما این ریسک وجود دارد که تعهد این کشورها برای اجرای تدابیر 

مالی کلیدی و اصالحات ساختاری در فضای قیمت های باالتر نفت، ضعیف شود.
اکنون که قیمت ها دوباره افت کرده، کشورهای صادرکننده بزرگ نفت انگیزه الزم 
را رای ادامه تالش های متنوع سازی اقتصادشان دارند؛ بنابراین این اتفاق برای آنها نیز 
مثبت خواهد بود. با این حال به نظر می رسد بسیاری از تحلیلگران بازار انتظار دارند 
افت قیمت نفت موقتی باشد و نفت دوباره به باالی محدوده ۵۰ تا ۶۰ دالر بازگردد.

اکثر تحلیلگران انتظار دارند اوپک با کاهش تولید حداقل به میزان یک میلیون 
بشکه در روز موافقت کند و روسیه با وجود احتیاطی که برای دادن هر گونه تعهد 

کاهش تولید به خرج می دهد به این توافق ملحق شود. این امر قیمت ها را باال خواهد 
برد و احتماال باعث انتقاد دوباره ترامپ و فشار بر اققتصادهای نوظهور می شود. اما 
برخی مانند تحلیلگران مورگان استنلی نسبت به چنین رویدادی مطمئن نیستند و 

احتمال توافق کاهش تولید را ۶۶ درصد برآورد کرده اند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این به معنای آن است که اوپک و روسیه که تاکنون 
نسبت به ایده کاهش جدید تولید نفت راغب نبوده اند در سطوح فعلی به تولید ادامه 
می دهند. با این حال اگر سناریوی نفت ۴۰ دالری و حتی ۳۰ دالری "کپیتال 
اکونومیکس" محقق شود، پیامد آن برای اقتصادهای نوظهور و صادرکنندگان نفت 

جالب خواهد بود.

پنل  خرید  با  می توانند  خانگی  مشترکان  مسووالن،  اعالم  آخرین  طبق 
خورشیدی، عالوه بر رفع نیاز خود، مازاد برق تولیدی شان را ۱۰ برابر گرانتر به 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ بفروشند؛ یعنی هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان 
که این موضوع یک فرصت طالیی برای سرمایه گذاری در این حوزه به شمار 

می رود.
به گزارش ایسنا، ایران به لحاظ میزان دریافت انرژی خورشیدی و متوسط ساعت 
آفتابی، ساالنه بیش از ۲۹۰۰ ساعت، یکی از کشورهای مناسب جهان در حوزه تولید 
انرژی های خورشیدی است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود این انرژی در آینده سهم 
قابل توجهی از انرژی مصرفی ایران را به خود اختصاص دهد. در این راستا شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ نیز فعالیت خود در زمینه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر را 
روی فتوولتائیک با هدف توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و پیک سایی متمرکز 
کرده است که با توجه به وضعیت جوی در کالن شهری مانند تهران، کاهش آالینده های 
زیست محیطی از جمله مسائلی است که باید در نظر گرفته شود. هم چنین با توجه به نیاز 
روزافزون انرژی و مشکالت مربوط به احداث نیروگاه سوخت فسیلی از جمله محدودیت 
این منابع و هم چنین محدودیت فضا و هزینه، کمک به توسعه احداث مولدهای پراکنده 
از اهمیت باالیی برخوردار است. از سال ۱۳۹۵ تاکنون، پیرو مصوبه وزیر نیرو درباره خرید 

تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر، عقد قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی از 
مشترکان غیردولتی آغاز شد و با توجه به روند فرهنگ سازی، استقبال شهروندان از این 
طرح رشد چشم گیری داشت؛ به طوری که طی سال ۱۳۹۶ میزان قراردادها و ثبت نام 
مشترکان به طرز قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است. طبق اعالم 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ، سرمایه گذاری در این طرح به عهده مشترک متقاضی 
است و این شرکت موظف است با کلیه مشترکان متقاضی نصب مولد خورشیدی، مطابق 
با دستورالعمل های مربوطه قرارداد خرید تضمینی با مدت ۲۰ سال منعقد کند. هم چنین 
تمام متقاضیان غیردولتی، پس از نصب سامانه خورشیدی مورد تأیید این شرکت در 
شهر تهران، می توانند به فروش انرژی حاصل از تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و 
هزینه مربوطه مشخصاً تابع کیفیت تجهیزات و قدرت مولد مورد نظر است. در همین 
راستا، حسین صبوری - مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - گفت: کلیه 
مشترکان متقاضی می توانند از یک کیلووات تا ۱۰۰ کیلووات و تا سقف قدرت انشعاب، 
مولد خورشیدی احداث کنند. درصورتی که عالقمند به سرمایه گذاری در سطح بیش تری 
باشند، این کار از طریق سازمان ساتبا امکان پذیر خواهد بود. وی با بیان این که در حال 
حاضر حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به این طرح، حدود پنج میلیون تومان در 
سطح نیروگاه های کم ظرفیت است، ابراز کرد: مبنای محاسبه نرخ خرید برق، نرخ قرارداد 

فی مابین است که برای سال ۱۳۹۶ در سامانه های با قدرت ۲۰کیلووات و کم تر، به ازای 
هر کیلووات ساعت، ۸۰۰۰ ریال به عالوه ۱۴۱.۷ ریال )نرخ خدمات انتقال(  برای مدت 
۱۰ سال از دوره قرارداد است و در ۱۰ ساله دوم، نرخ خرید برق۳۰ درصد  برای انواع 
نیروگاه های خورشیدی کاهش داده می شود. البته در هر سال به مبلغ فوق مطابق قرارداد، 
تعدیل نیز تعلق می گیرد. صبوری درباره نحوه پرداخت  به مشترکان نیز گفت: انرژی 
تولیدی مولدهای منصوبه از محل خرید تضمینی برق خورشیدی، از طریق کنتورهای 
هوشمند طرح فهام در هر دوره قرائت، قرائت شده و به حساب مالک مولد واریز خواهد 
شد. به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مبلغ خرید تضمینی به 
ازای برق تزریق شده براساس قرائت دستگاه های اندازه گیری و صورت حساب صادره 
خواهد بود. قرائت به صورت دوره ای توسط مأمور قرائت این شرکت انجام و براساس 
صورتحساب و جدول تعرفه، هزینه فروش برق به متقاضی در فواصل زمانی معین و 
پس از تأیید صورت وضعیت توسط شرکت ساتبا، از سوی شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ پرداخت خواهد شد. به گفته کارشناسان، پتانسیل های باالیی در ایران برای توسعه 
تجدیدپذیرها وجود دارد و با توجه به رویکرد روشن دولت و مجلس به این حوزه، به نظر 
می رسد که عرصه برای سرمایه گذاری در این بخش باز شده است و مشترکان می توانند 

عالوه بر استفاده از برق تولیدی خود، در این حوزه کسب درآمد نیز داشته باشند.

از  بعد از آن که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، جدا 
افرادی که کارت سوخت ندارند و باید برای گرفتن المثنی 
آن به طرق مختلفی که معرفی شده است اقدام کنند، برای 
مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که کارت سوخت دارند اما 
رمز خود را فراموش کرده اند نیز تمهیداتی اندیشیده شده 

است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی از بازگشت قطعی کارت سوخت خبر داد و از 
مالکانی که فاقد کارت سوخت هستند خواست تا برای دریافت 
کارت سوخت المثنی به طرق مختلفی که اعالم شده، اقدام کنند. 
این شرکت تاکید کرد خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت 
بوده و اگر کارت سوخت به دستشان نرسیده، در زمانی که براساس 

شماره سمت راست تلفن همراه آن ها تعیین شده، برای ثبت نام 
اقدام کنند و چنانچه کارت سوخت آن ها در شرکت پست مانده، 
این شرکت در آینده برای ارسال کارت های سوخت اقدام خواهد 
کرد. در این میان مالکانی هم هستند که کارت سوخت خود 
را حفظ اما رمز آن را فراموش کرده اند. یکی از سواالت پرتکرار 
مخاطبان ایسنا از سوی این افراد است که برای بازیابی رمز خود 
چه باید بکنند؟ زیرا مدت هاست که سوخت گیری با کارت سوخت 
جایگاه دار صورت می گیرد و بسیاری از افرادی که دارای کارت 
سوخت هستند، رمز خود را فراموش کرده اند و اکنون که بازگشت 
کارت سوخت قطعی شده، درباره بازیابی رمز کارت سوخت خود 
نگران هستند. الزم به تاکید است که مالکانی که دارای کارت 
سوخت هستند اما رمز خود را فراموش کرده اند نباید از هیچ کدام 

از روش های معرفی شده برای اخذ کارت سوخت المثنی اقدام 
کنند. شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده 
است این افراد نگران نباشند و منتظر اطالع رسانی این شرکت در 
این حوزه باشند. همچنین پیش از این زیبا اسماعیلی، سخنگوی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این مورد به 
ایسنا توضیح داده بود: درحال حاضر افرادی که کارت سوخت 
دارند اما رمز آن را فراموش کرده اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار 
است رمز همه کارت ها بازیابی شود و از زمانی که استفاده از کارت 
سوخت الزامی شد، زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای 
سوخت گیری به جایگاه مراجعه و کارت خود را وارد نازل کند، 
پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می بندد و مالک 

می تواند رمز خود را انتخاب کند.

قابل توجه کساتی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند


