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اخبار

 8دليل عمده افزايش مصرف مشترکين خانگي

مديرکل دفتر مديريت مصرف و امور مشترکان توانير با اشاره به
هشت عامل مصرف برق باالتر از الگوي مشترکان ،گفت :با استفاده
از تجهيزات متعارف برقي ميتوان از اتالف انرژي جلوگيري کرد.به
گزارش وزارت نيرو ،عبداالمير ياقوتي با اشاره به عوامل سوق از خوش
مصرفي به سمت پرمصرفي يا بدمصرفي اظهار کرد :حدود  86درصد
مشترکان خانگي کمتر از  300کيلووات ساعت (مصرف تا الگوي
مصرف در ماههاي گرم) در ماه مصرف ميکنند ،بنابراين در صورت
توجه به چگونگي مصرف و البته استفاده از تجهيزات متعارف برقي،
تمامي مشترکان ميتوانند مصرف خود را به گونهاي مديريت کرده که
همواره کمتر از الگو ،برق مصرف کنند.وي با بيان اينکه عوامل مختلفي
باعث ميشود مشترکان بيش از سقف الگوي مصرف استفاده کنند،
اضافه کرد :عواملي همچون استفاده از تجهيزات کم بازده بهخصوص
يخچال ،فريزر ،استفاده از چند يخچال ،عدم توجه به خاموش کردن
تجهيزات برقي در صورت عدم نياز به آنها (مثل تلويزيون ،المپ اضافه
و کولر) ،استفاده از کولر گازي در مناطق مرکزي و شمالي کشور و
استفاده از يک انشعاب خانگي براي چند مکان مهم و تأثيرگذار است.
مديرکل دفتر مديريت مصرف و امور مشترکان توانير ادامه داد :استفاده
از انشعاب خانگي براي مصارف ديگر (از جمله برق عمومي ،چاه آب
و …) ،استفاده از تجهيزات خاص براي بيماران (البته براي بيماران
خاص تسهيالتي ديده شده است) و استفاده از المپهاي پرمصرف
از ديگر عوامل دخيل در افزايش مصرف مشترکان است.وي افزود :در
مجموع حدود  35درصد مصرف در تابستان و مناطق غيرگرم مربوط
به کولرهاي آبي 27 ،درصد به يخچال و فريزر 20 ،درصد به تجهيزات
صوتي و تصويري 5 ،درصد به روشنايي و مابقي به ساير تجهيزات از
جمله جاروبرقي ،ماشين لباسشويي ،اتو ،سشوار و … اختصاص دارد.
ياقوتي با اشاره به تأثير وسايل برقي غيراستاندارد بر مصرف برق يک
خانوار گفت :طبيعي است که استفاده از تجهيزات با بازدهي انرژي
پايين ميتواند سبب افزايش مصرف برق شود .در انتخاب و تهيه کاال
خصوصاً وسايل برقي توجه به مواردي چون شکل ظاهري ،مدل،
کارخانه سازنده و تکنولوژي ساخت ،شرطهاي الزم در انتخاب يک
کاال محسوب ميشوند ،اما توجه به نشان استاندارد و برچسب انرژي
از شرطهاي ضروري در انتخاب و تهيه وسايل برقي خانگي است.وي
ادامه داد :اين عالئم اطالعات بسيار مفيدي را در زمينه ايمني ،بازدهي
و ميزان مصرف انرژي وسايل برقي با توجه به خدماتي که ارائه ميدهند
در اختيار مصرفکنندگان قرار ميدهد .بهعنوان مثال يک کولر گازي با
راندمان  7.5بي تي يو به ازاي هر وات دو برابر يک کولر گازي با راندمان
 15بي تي يو به ازاي هر وات مصرف برق دارد .يا يک يخچال با رده
انرژي  Eدو برابر يک يخچال مشابه با رده انرژي  Aمصرف برق دارد.

توصيه يک عضو کميسيون انرژي مجلس
براي مواجهه با معضل کمآبي

يک عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ،تاکيد کرد:
سرمايه گذاري در بحث آب شيرين کن ها و استفاده کاربردي از انرژي
هستهاي يک ضرورت براي مواجهه با معضل کم آبي است.
هادي بيگي نژاد نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي در
صفحه شخصي خود در توئيتر ،نوشت:
« با شدت گرفتن تدريجي معضل کم آبي در کشور ضرورت
سرمايه گذاري در بحث آب شيرين کن ها و استفاده کاربردي از انرژي
هستهاي بيشتر احساس مي شود.
پيشرفت آينده قطعا در گرو بهره برداري از انرژي هستهاي خواهد
بود».
معضل کم آبي در اکثر استان هاي کشور مشهود است و يکي از
راهکارهاي تخصصي براي حل اين معضل استفاده از آب شيرين کن ها
به منظور شيرين کردن آب دريا و استفاده از ظرفيت انرژي هسته اي
در اين حوزه مي باشد.

4

انرژی

وزير نفت:

ماههاي آينده در صادرات نفت توفيقهاي بيشتري حاصل ميشود

وزير نفت با بيان اينکه لحظهاي در توليد ،تأمين و امنيت انرژي
کشور کوتاهي نميکنيم ،گفت :ماههاي آينده در بخش صادرات نفت خام
و ميعانات گازي توفيقهاي بيشتري حاصل ميشود.
جواد اوجي ،ديروز (سهشنبه ،دوم آذرماه) در آيين صبحگاه مشترک
بسيجيان صنعت نفت که در محوطه وزارت نفت برگزار شد ،با اداي
احترام به شهداي صنعت نفت ،گفت :هفته نخست آذرماه به نام مبارک
بسيج نامگذاري شده است ،همچنين به فرمان تاريخي امام راحل ارتش
 20ميليوني تشکيل شد ،هماکنون که  42سال از تأسيس شجره طيبه
بسيج ميگذرد به حول و قوه الهي و رهبري امام راحل و رهبري مقام
معظم رهبري قلههاي عزت را يکي پس از ديگري فتح کردهايم.
وي افزود :بيشک نقش بسيج ،تعيينکننده بوده است ،بسيج نهادي
است که از زمان تأسيس تاکنون برکاتش براي ايران و انقالب زياد بوده
و حتي آثاري که در خارج از ايران داشته در دنيا مشابهي نخواهيم ديد.
وزير نفت رضايت مردم و اقبال عمومي مردم از بسيج را مهر تأييدي
بر فعاليتهاي اين نهاد دانست و تصريح کرد :اگر بسيج در دوران پس
از جنگ تحميلي نبود حرکتهاي سازندگي اين کشور با مشکل روبهرو
ميشد.
اوجي انکار بسيج و بياحترامي به آن را نابخردانه يا خائنانه دانست و
گفت :مقام معظم رهبري طي سخناني در جايگاه بسيج فرمودند تا وقتي
اين کشور و اين ملت به امنيت احتياج دارند به نيروهاي بسيج ،به انگيزه
بسيج ،به سازماندهي بسيج و به عشق و ايمان بسيجي هم احتياج دارند.
وي افزود :اکنون که در آغاز دوره دولت انقالبي قرار داريم ،شما
کارکنان خدوم صنعت نفت روحيه بسيجي داريد و براي دوراني از
پيشرفت صنعت نفت بايد آستينها را باال بزنيم ،دست در دست هم دهيم
و با روحيه بسيجي پيشرفت و توسعه صنعت نفت را در دوران تحريم رقم
زنيم ،اين مهم ممکن نيست مگر با همت باالي شما بسيجيان و همه
متخصصاني که براي اعتالي صنعت نفت مجاهدت ميکنند.
وزير نفت با بيان اينکه امروز بيش از هر زمان ديگري صنعت نفت
محتاج انديشه و تفکر بسيجي است ،اعالم کرد :امروز بيش از هر زمان
ديگري نيازمند روحيه انقالبي و کار جهادي هستيم .متخصصاني که در
بخش خصوصي و دولتي تالش مخلصانه دارند تا اين صنعت را سربلند و
سرافراز کنند.
وي گفت :بهعنوان خدمتگزار کارکنان شريف صنعت نفت دست
خود را بهسوي تکتک کارکنان شريف و بسيجيان صنعت نفت دراز
ميکنم و توقع دارم در اين دوره همه ظرفيتهاي ممکن را براي ساخت
و پيشرفت عزتمندانه صنعت نفت کشور فراهم کنيم.
وزير نفت افزود :مستشاران خارجي پس از پيروزي انقالب اسالمي

صنعت نفت ايران را ترک کردند ،همه به اين گمان که اين صنعت از کار
خواهد افتاد ،اما به حول و قوه الهي با آن اراده و تفکر که در اين صنعت
حاکم است با همه توان پاي کار آمديد و اين صنعت را به جلو حرکت
داديد.
اوجي تصريح کرد :همگان ميدانيد که پيش از انقالب اسالمي تنها
يک پااليشگاه گاز داشتيم و آن پااليشگاه بيدبلند يک با ظرفيت پااليشي
 25ميليون مترمکعب بود.
وي ادامه داد :شايد ظرفيت توليد گاز کشور کمتر از  40ميليون
مترمکعب در روز بود ،اما امروز به فضل الهي و با توان نيروهاي متخصص
و آن تفکر بسيجي که در اين صنعت حاکم شد ،امروز شاهد هستيم
که حدود يک ميليارد مترمکعب توان توليد گاز ما بوده و بيش از 14
پااليشگاه گاز در کشور مسئوليت فرآورش گاز را دارد.
وزير نفت گفت :امروز حفاري چاهها در سکوهاي دريايي ،در
ميدانهاي نفت و گاز چه در دريا و چه در خشکي به فضل الهي به دست
متخصصان اين کشور انجام ميشود .در همه پااليشگاههاي نفت و گاز
ما هيچ متخصص خارجي وجود ندارد ،همه توسط کارکنان متخصص و
متعهد و با همان تفکر بسيجي که عنوان کردم مديريت و راهبري ميشود.
اوجي افزود :دشمن از ابتداي انقالب اسالمي بسيار توان گذاشت تا
صنعت نفت را ناکارآمد جلوه دهد ،اما به فضل الهي و همت شما کارکنان
صنعت نفت در اين کار ناکام مانده است .دشمن در دوران دفاع مقدس
همه تأسيسات بهويژه بخش صادرات ما را بمباران ميکرد ،اما از فرداي
همان روز تأسيسات نوسازي و بازسازي ميشد .يک روز هم توفيق پيدا
نکردند جلو صادرات نفت ما را بگيرند.
وي تصريح کرد :در اين چند سال اخير هم دشمن برنامهريزي کرد
که با تحريمهاي فلجکننده که بيشتر صنعت نفت را هدف گرفته بود ،اين

صنعت را با مشکل روبهرو کند که موفق نشد و روز به روز اين صنعت
شکوفاتر شده و توفيقهاي خوبي نيز در بحث صادرات نفت اتفاق افتاده
است.
وزير نفت اعالم کرد :توليد ،پااليش نفت و گاز و بهرهبرداري از
ميدانها ،امضاي قراردادها و دور زدن تحريمها ،شناسايي و استفاده از
همه ظرفيتها براي صادرات نفت و ميعانات گازي و فرآوردهها به عهده
ما کارکنان صنعت نفت است و امنيت دريا تا مقاصدي که ما برنامهريزي
کردهايم به عهده شما عزيزان نيروهاي مسلح چه در ارتش و چه در سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،بهويژه نيروهاي دريايي که الحق و انصاف که
خوش درخشيدند و کارنامه خوبي را در اين چند سال رقم زدهاند.
اوجي گفت :وقتي دشمن غاصب ناتوان ،توان شما را در صادرات
نفت و گاز ديد ،در توليد نفت و گاز و در فرآوردههاي نفتي و گازي ،آن
اقدام کودکانه در آبهاي درياي عمان را انجام داد ،اما بچههاي نيروهاي
دريايي سپاه پاسداران در اين قضيه خوب درخشيدند ،بنده دست اين
عزيزان را ميبوسم.
وي ادامه داد :به حول و قوه الهي امروز اين صنعت دست نيروهاي
بسيجي است ،ما با اين تفکر ،لحظهاي در توليد و تأمين انرژي و امنيت
انرژي کشور کوتاهي نخواهيم کرد و با اراده و تواني که در نيروهاي مسلح
خود ميبينيم در ماههاي آينده در بخش صادرات نفت و ميعانات نفتي و
گازي توفيقهاي بيشتري نيز حاصل خواهد شد.
وزير نفت بيان کرد :دشمن به هر طريقي درصدد است به اين
نظام مقدس صدمه وارد کند ،از همه جا مهمتر صنعت نفت کشور
است .در اوايل آبا نماه شاهد بوديد که چه حرکت مذبوحانهاي با
حمله سايبري به سامانه هوشمند سوخت انجام دادند ،اما به فضل
پروردگار و به همت کارکنان صنعت نفت مردم از اين حرکت دشمن
آسيبي نديدند.
اوجي گفت :ما منتظر نتيجه مذاکرات ،تصميمها و روابط ديپلماسي
نيستيم ،اما به همت کارکنان اين صنعت ،دشمن را در نيتي که براي
آسيب رساندن به صنعت نفت دارد ناکام خواهيم گذاشت.
وي به موضوع تأمين سوخت زمستاني نيز اشاره کرد و افزود :همه
همکاران در اين بخش پاي کار آمدهاند تا مشکلي براي مردم ايجاد نشود
و روزهاي درخشانتري را از اين صنعت به نمايش خواهيم گذاشت.
وزيرنفت با بيان اينکه همه همکاران ما در صنعت نفت امروز تفکر
بسيجي دارند ،تصريح کرد :امروز همه در جوار شهداي گمنام و در برابر
خداي متعال سوگند ياد ميکنيم که تا آخرين قطره خون و همه توان
براي نظام و مردم و اقتصاد و معيشت مردم کار کنيم تا فرداي قيامت
شرمنده شهدا نباشيم.

معاون وزير نفت :ساخت پااليشگاههاي مقياس کوچک اقتصادي نيست

معاون وزير نفت گفت :با توجه به پيچيدهتر شدن استانداردهاي توليد،
پااليشگاههاي مقياس کوچک را نميتوان اقتصادي دانست.
يکي از برنامههايي که در دولت گذشته پيگيري ميشد ايجاد
پااليشگاههاي مقياس کوچک در نقاط مرزي بود .زنگنه ،وزير نفت سابق
هدف خود را از ايجاد اين پااليشگاهها انتقال نفت به نقاط مرزي و صادرات
به کشورهاي همسايه ،در عوض ايجاد خط لوله اعالم کرده بود .در آخرين
اقدام هم در ارديبهشت ماه امسال در جلسه هيأت امناي صندوق توسعه مجوز
تسهيالت صندوق توسعه ملي براي احداث پااليشگاههاي مقياس کوچک داده
شد.
الزم به ذکر است پااليشگاههاي مقياس کوچک(ميني ريفاينري) به
پااليشگاههايي ميگويند که ظرفيت پااليشي کمتر از  20هزار بشکه در روز

دارند و معموال پيچيدگي کمتري براي توليد دارند.
در همين راستا جليل ساالري ،مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش
در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر برنامه وزارت نفت براي احداث
پااليشگاههاي مقياس کوچک گفت:پااليشگاه هاي مقياس کوچک در اوايل
دهه  60رونق داشت .در واقع هنگامي که ما در بعضي نقاط ميادين نفتي به
ظرفيت  5هزار بشکه داشتيم و از طريق آن منطقه ميخواستيم يک بازاري
ايجاد کنيم و آن زمان هم استانداردهاي مختلف در نظر گرفته نميشد.
وي افزود :به مرور زمان استانداردهاي کيفي باالتر رفت و به تبع آن
الزام آن به وجود آمد که واحدهاي پاييندست در کنار پااليشگاهها به
وجود بيايد.
معاون وزير نفت تصريح کرد :طبيعتا وقتي اين فرايند تفکيک انجام

گرفت با کوچک بودن واحد ،اقتصاد آن از بين ميرود و بايد اين فرايند
تفکيک و تبديل در يک ظرفيت قابل قبولي انجام بگيرد.
وي با اشاره به اينکه پااليشگاههاي مقياس کوچکي که از دهه  60باقي
ماندهاند هم به دليل اقتصادي نبودن جمع شدهاند ،افزود :البته يک زماني
هست که از اين پااليشگاهها به عنوان فرايند تفکيک توليد استفاده ميشود تا
با انتقال در پاييندست در آنجا مورد استفاده قرار بگيرد که اين حالت مورد
قبول است.
ساالري ادامه داد :در دنيا هم وقتي ميخواهند نفت خامهاي فوق سنگين
را به قير تبديل کنند از اين پااليشگاهها استفاده ميکنند .ولي در مجموع
ايجاد پااليشگاه در مقياس کوچک به منظور توليد محصول نهايي اقتصادي
نيست و در دنيا هم مرسوم نيست.

