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اصالحیه قیمت پایه عرضه نفت خام در بورس

طبق برنامه ریزی ها، قرار بود دور دوم عرضه نفت خام در بورس در تاریخ 
۲۰ آبان ماه با قیمت پایه حدود ۷۶ دالر و ۲۹ سنت عرضه شود که شرکت 

ملی نفت ایران در جدیدترین اطالعیه خود از اصالحیه این نرخ خبر داد.
به گزارش ایسنا، عرضه نفت در بورس از ششم آبان ماه برای اولین بار انجام 
شد و طی آن حدود یک میلیون بشکه با قیمت پایه ۷۹ دالر عرضه شد. قرار 
است عرضه دوم در روز ۲۰ آبان ماه )یکشنبه هفته آینده( به میزان ۷۲۰ هزار 
بشکه صورت بگیرد که پیش از این اعالم شده بود قیمت پایه برای عرضه دوم 
نسبت به عرضه اول که حدود ۷۹ دالر بود، کاهش دارد و علت آن به کاهش 
قیمت نفت در بازار جهانی در روزهای اخیر برمی گردد که شرکت ملی نفت نرخ 

را پایین تر اعالم کرده است.
قرار بود قیمت در دور دوم عرضه حدود ۷۶ دالر و ۲۹ سنت باشد که امروز 
شرکت ملی نفت ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که ۷۰۰هزار بشکه نفت خام در 
مرحله جدید عرضه با قیمت ۷۱.۵۹ دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد. در این 
نوبت عرضه نیز همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه تعیین 

شده است.

خودکفایی ۹۰ درصدی ایران در ساخت قطعات 
نیروگاهی

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی از خودکفایی ۹۰ 
درصدی ایران در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی خبرداد و گفت: این 
توانمندی زمانی حاصل شده که کشورهای غربی برای تحریم ایران تالش 
داشتند اما صراحتا باید اعالم کرد که تحریم ها نمی تواند تاثیری در تولید 

برق کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، عبدالرسول پیشاهنگ امروز در حاشیه هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران با بیان این که از نظر ظرفیت تولید 
برق رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۱۴ دنیا را داریم، اظهار کرد: از نظر تولید برق، ۸۰ 
درصد ظرفیت نصب شده کشور در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است 

و با این میزان ۹۵ درصد تولید را انجام می دهیم.
وی با بیان این که بهره برداری از تمامی نیروگاه های موجود در دست ماست، افزود: 
از هر نیروگاه از زمان تحویل و آغاز به کار می توان تا ۳۰ سال به بهترین نحو 

بهره برداری کرد.
به گفته وی سه دسته نیروگاه دولتی، بخش خصوصی و دولتی هایی که به بخش 
خصوصی واگذار شده اند، در کشور وجود دارد که راهبری و برنامه ریزی آن ها در 
زمینه های هدایت و سوخت رسانی در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است 
که عدم انسجام در آن کنترل نیروگاه ها را سخت می کند، چراکه تمام این نیروگاه ها 

در کشور باید از یک نقطه هماهنگ شوند.
پیشاهنگ درباره راندمان نیروگاه ها نیز گفت: اکنون ۳۹ نیروگاه دولتی با ۱۸۹ 
واحد، ۴۱ نیروگاه خصوصی با ۲۱۵ واحد و ۱۱ نیروگاه که بخش خصوصی تاسیس 
کرده و دولت برق آن ها را خریداری کرده و منتقل می کند با ۴۴ واحد، در مدار است.

وی ادامه داد: هم چنین اکنون در کشور ۴۴۸ سیستم نیروگاهی در حال فعالیت 
است که ۱۸۰ واحد آن ساخت داخل است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اظهار کرد: از نظر تولید برق، ۸۰ درصد 
ظرفیت نصب شده کشور در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است و با این 
میزان ۹۵ درصد تولید را انجام می دهیم. هم چنین از نظر ظرفیت تولید رتبه اول 

خاورمیانه و رتبه ۱۴ دنیا را داریم.
به گفته وی آمادگی و برنامه ریزی برای تابستان سال آینده از ۱۵ شهریورماه 
امسال آغاز شده و ۴۴۸ واحد نیروگاهی باید از نظر کارکرد ساعتی، سوخت قطعات 

یدکی، گروه های تعمیراتی، آمادگی نیروگاه ها و ... برنامه ریزی شوند.
پیشاهنگ با بیان این که ۲۷۰ روز در سال فرصت تعمیرات داریم، افزود: ساالنه 
تعداد ۵۰۰۰ مگاوات به تولید برق اضافه می شود اما تغییری در تعداد روزهایی که 
برای تعمیرات داریم، ایجاد نمی شود و امیدواریم این تعمیرات را تا خرداد سال آینده 

به پایان برسانیم.
وی با اشاره به این که موضوع سوخت و تامین آن برای کلیه نیروگاه ها به عهده 
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است، تاکید کرد: سال گذشته ۹۵.۵ درصد از 
این سوخت را گاز، ۲.۱۸ درصد از آن را گازوییل و ۲.۳۲ درصد از آن را مازوت 

تشکیل داد.
او ادامه داد: امسال ۶.۶ درصد نسبت به سال گذشته گاز بیش تری به ما تحویل 

داده شد و ۲۱.۱۹ درصد گازوییل و ۲۷.۱۵ درصد مازوت کمتری مصرف کردیم.
وی اظهار کرد: شاخص مهم برای تولید برق میزان آمادگی نیروگاه هاست و به 
همین دلیل داده هایی برای تعمیرات و اطالع از خرابی ها به صورت هفتگی در اختیار 
ما قرار می گیرد. در این راستا به صورت هفتگی دو میلیون داده در اختیار ما قرار 
می گیرد که در ۷۴ گروه دسته بندی می شوند و ما فراوانی خرابی ها را در گروه های 
مختلف پیدا می کنیم و تعمیرات را به نقطه ای که فراوانی بیش تری در آن وجود 

داشته باشد، متمرکز می کنیم.
پیشاهنگ هم چنین گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات استفاده شده در نیروگاه ها، 

ساخت داخل است.
وی با بیان این که ساالنه ۲۸۰۰ میلیارد تومان هزینه تعمیرات نیروگاه هاست، 
افزود: عمر مفید نیروگاه ها متفاوت است، برای مثال نیروگاهی با ۵۵ سال قدمت 
وجود دارد و هم چنین نیروگاهی با یک ماه فعالیت که نیاز به تعمیرات دارد و فراوانی 

تعمیرات آن ها با هم متفاوت است.

واشنگتن از روند طی شده ناراضی استاخبار

 تیر آمریکا به هدف نخورد
 مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه کشورمان درحالی 
از امروز )دوشنبه( بار دیگر از سر گرفته می شود که از 
همین ابتدا واشنگتن ناراضی بودن خود را از روند طی 

شده اعالم کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، واشنگتن که با همه این 
تالش ها، ناچار شد خریدارن عمده نفت خام ایران را برای یک 
دوره ۶ ماهه از تحریم خرید نفت ایران معاف کند، اکنون در 
حال رایزنی با شبکه جهانی نقل و انتقاالت مالی بین بانکی 

یا سوئیفت برای کاهش دسترسی ایران به این شبکه است.
داری  خزانه  وزیر  منوچین«  »استیون  گذشته،  پنجشنبه 
آمریکا اعالم کرد: ما با سوئیفت رایزنی کرده ایم که برای همه 
موسسه های مالی ایرانی که ما مشخص می کنیم، دسترسی 

به این شبکه را قطع کند.
میان  ارتباط  ایجاد  طریق  از  که  است  سیستمی  سوئیفت 
بین  سطح  در  مالی  های  تراکنش  انجام  جهان،  های  بانک 

المللی را امکانپذیر می کند.
بلومبرگ پنجشنبه گذشته در مقاله ای به قلم »الی لیک« 
خبرنگار حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی این پایگاه خبری 
آمریکایی، ضمن ابراز خرسندی از رایزنی مقام های کشورش 
با سوئیفت در مورد ایران نوشت، ماه گذشته به نظر می رسید 
در کمپین »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری برای اعمال فشار 

حداکثری علیه ایران، سوراخی وجود دارد.
به نوشته لیک، اهمیت قطع دسترسی ایران به سوئیفت به 
حدی است که اکنون به محور یک مبارزه سیاسی در درون 

دولت ترامپ و کنگره تبدیل شده است.
وی تصریح کرد، »در یک سوی این مبارزه، وزارتخانه های 
خزانه داری و امور خارجه آمریکا قرار دارد که نگرانند، قطع 
متحدان  با  آمریکا  روابط  سوئیفت،  به  ایران  دسترسی  کامل 
اروپایی آن که در کنار روسیه و چین تالش می کنند مانع 
خروج ایران از برجام شوند را تحت فشار قرار دهد و در طرف 
دیگر، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی و تندروهای کنگره 
قرار دارند که می ترسند دسترسی ایران به سوئیفت برای این 
کشور شاهراهی برای دور زدن تحریم ها ایجاد کند به گونه 

ای که این کشور بتواند تا پایان کار دولت ترامپ دوام آورد.«
در دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران که از ماه مه 
خروج  بر  مبنی  ترامپ  اعالم  با  گذشته  )اردیبهشت-خرداد( 
واشنگتن از برجام کلید خورد، اروپا تمایلی به خروج از برجام 
بارها  اروپا  ندارد.  ایران  از سرگیری تحریم های هسته ای  و 
پایبندی خود به برجام را اعالم کرده و از ایران نیز خواسته 

است به برجام پایبند بماند.
»فدریکا موگیرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
راهکارهایی را مطرح کرده است که بتوانند نگرانی های اروپا در 

ارتباط با تحریم آمریکا علیه ایران را کاهش دهد.

وزیران خارجه و دارایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه گذشته در بیانیه 
ای مشترکی با اشاره به پیشرفت چشمگیر سازوکار مالی ویژه 
این سامانه  تکمیل  برای  ما  گفتند:  ایران،  برای  اتحادیه  این 

عزمی راسخ و مشترک داریم.
ایو لودریان«،  بیانیه که به امضای موگرینی، »ژان  در این 
»هایکو ماس« و »جرمی هانت« وزیران خارجه فرانسه، آلمان 
و انگلیس و »برونو لومر«، »اوالف شولتز« و »فیلیپ هاموند« 
وزیران دارایی این کشورها رسیده، آمده است: »ما عمیقا از 
بازگشت تحریم های ایاالت متحده به دلیل خروج آن از برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( متاسفیم.«
ها  مکانیزم  این  بلومبرگ،  نویس  مقاله  »لیک«  گفته  به 

مستلزم دسترسی ایران به سوئیفت است.
تصمیم  نوشت،  ای  کنگره  و  دولتی  منابع  از  نقل  به  لیک 
درخواست از سوئیفت برای کنار گذاردن ایران از شبکه جهانی 
نقل و انتقاالت مالی بین بانکی، شامگاه سه شنبه گذشته اتخاذ 

شد.
این مقاله، روزنامه سیاسی »پولیتیکو*« آمریکا  به نوشته 
پنجشنبه گذشته اعالم کرد، سناتور »تد کروز« حتی در حال 
تهیه مقرراتی است که سوئیفت را تحت فشار قرار داده و وادار 

به قطع دسترسی ایران به این شبکه کنند.
به گفته لیک، منابع دولتی و کنگره ای به وی گفته اند، 
»منوچین نیز در تالش است بدون اینکه مشخص شود آمریکا 
های  )بانک  ها  بانک  کدام  که  کند  می  دیکته  سوئیفت  به 
ایرانی( در فهرست سیاه این شبکه قرار گیرند، این مهم به 

انجام برسد.«
که  اند  کرده  تصریح  همچنین  ای  کنگره  و  دولتی  منابع 
منوچین وزیر خزانه داری آمریکا به خبرنگاران گفته، واشنگتن 
ممکن است سوئیفت را نیز )در صورت بی توجهی به خواسته 

های آمریکا( تحریم کند.
منوچین البته اضافه کرده، برخی موسسه های مالی ایران 
که نام آنها در فهرست تحریم شده ها نبوده، می توانند در 

سوئیفت باقی بمانند، اما فقط برای انجام تراکنش های مرتبط 
با غذا و دارو.

به گزارش ایرنا، ترامپ و سایر جمهوری خواهان تندرو از 
هیچ تالشی در این زمینه فروگذاری نمی کنند اما این نگرانی 
برای آمریکا وجود دارد که سخت گیری در مورد ایران، عزم 
سایر قدرت ها برای طراحی سیستم های مالی که متکی به 

آمریکا نباشند را جزم تر کند.
از  دفاع  بنیاد  اجرایی  ارشد  مسئول  دوویتز«  »مارک 
دموکراسی ها که در یک دهه گذشته همواره حامی تحریم 
ها علیه ایران بوده، نیز از اقدام آمریکا برای خارج کردن ایران 
از سوئیفت ابراز خرسندی کرده و گفته است: قطع دسترسی 
ایران به سوئیفت، )منابع مالی( ایران را تحت کنترل قرار می 

دهد.
آیا  که  کند  می  آینده مشخص  این حال،  با  نوشت:  لیک 
آمریکا با به خدمت گرفتن همه ابزارها به هدف خود خواهد 

رسید؟

 1.2 میلیارد دالر برای خاموشی مشعل های نفتی جنوب اختصاص یافت
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب از تخصیص اعتباری معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر برای خاموش کردن همه مشعل های مناطق نفت خیزجنوب )فلر( تا سه سال آینده خبر داد که با هدف تبدیل به خوراک واحدهای پتروشیمی انجام می شود.  به گزارش 

دوشنبه تارنمای وزارت نفت، بیژن عالی پور به اجرای طرح توسعه ۲8 مخازن نفتی در سطح مناطق نفت خیزجنوب اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، چهار درصد از کل اعتبارات توسعه این مخازن به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه مسوولیت های 
اجتماعی هزینه می شود. چندی پیش، وزیر نفت در این باره گفت: با امضای ۲ قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد روزانه از سوزاندن ۲۲ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری و به خوراک واحدهای پتروشیمی تبدیل می شود. سه شنبه / 15 آبان 13۹۷ / شماره ۲۷3

اواسط تابستان سال جاری معاون وزیر نفت از تولید روزانه 1۰۰ میلیون لیتر 
بنزین در کشور خبر داد. وعده ای که با تولید روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر 
بنزین یورو 5 در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا یک ماه آینده در یک 

قدمی تحقق ایستاده است.
به گزارش ایسنا، خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت طی چند 
سال اخیر بوده است و بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش 
یافت؛ به طوری که از ۶۶.۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۷۷.۴ میلیون لیتر 
در روز در سال ۱۳۹۶ رسید. همچنین میزان تولید بنزین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا 
آذرماه ۶۶.۶ میلیون لیتر در روز بوده و از آذرماه تا اواخر اسفند به ۷۷.۴ میلیون لیتر 

در روز  رسید.
بیژن زنگنه - وزیر نفت، در یکی از آخرین اظهار نظرات خود درمورد آمار تولید 
بنزین در ایران اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ میزان تولید بنزین در ایران به طور متوسط 
۵۲ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در شهریورماه سال جاری به ۹۰ میلیون 
لیتر در روز رسیده است. بنزین ما در شرایطی قرار دارد که ترامپ در تحریم های خود 

از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد.
بر این اساس وعده تولید ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور از حدود چهار ماه پیش 

از سوی علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، اعالم و اظهار شد که ۸۰ میلیون لیتر از ۱۰۰ میلیون لیتر مذکور طبق 

استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ خواهد بود.
در این میان فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که از میان  پاالیشگاه های کشور 
نقش اساسی را در تولید بنزین بر عهده دارد، اواخر مهرماه وارد مدار و فرآیند تولید 
بنزین یورو ۵ شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که به طور میانگین روزانه 
۳۰ میلیون لیتر بنزین در این پاالیشگاه تولید می شود که این مقدار تا یک ماه دیگر 
به مرز ۴۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید .بنزین تولیدی این پاالیشگاه با تکمیل 

فاز سوم تا پایان امسال به ۴۴ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این پاالیشگاه نیز می توان گفت که طبق گفته 
مسئوالن، باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی طبق استاندارد یورو ۵ اروپا کمتر از ۱۰ 
پی پی ام، مقدار آروماتیک آن کمتر از ۳۵ درصد، مقدار بنزن آن کمتر از یک درصد و 
اکتان آن بین ۹۱ و ۹۵ باشد که بنزین تولیدی در پاالیشگاه ستاره هم اکنون دارای 
گوگرد ۰.۵ تا ۱ پی پی ام، آروماتیک بین ۲۹ تا ۳۰ درصد، بنزن بین ۰.۴ تا ۰.۵ درصد 

و اکتان آن نیز در محدوده استاندارد است.
بر این اساس با توجه به این که آخرین آمار تولید بنزین از سوی وزیر نفت ۹۰ 

میلیون لیتر در روز اعالم شده بود و قرار است تا یک ماه آینده ۱۰ میلیون لیتر به 
تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اضافه شود، وعده تولید ۱۰۰ میلیون لیتر 

بنزین در روز محقق خواهد شد.

معاون وزیر نیرو گفت: براساس رایزنی هایی که با بخش 
خصوصی داشتیم بین ۲۰ تا 3۰ درصد افزایش نرخ خرید 
تضمینی برق تجدیدپذیر را شاهد خواهیم بود؛ چراکه با 
توجه به افزایش نرخ ارز تعرفه خرید برق نیز باید به روز 

شده و افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، محمد صادق زاده امروز در نشست خبری با 
بیان این که بیش از ۹۵ درصد نیروگاه های تجدیدپذیر در مناطق 
روستایی و محروم احداث شده اند، اظهار کرد:  در ٢٠٠٠ نیروگاه 
کوچک مقیاس، ٢٠٠٠ اشتغال ایجاد کرده و امیدواریم این تعداد 

به ٤٠٠٠ مگاوات برای سال آینده افزایش یابد.
وی درباره احداث نیروگاه های زیست توده نیز گفت: در حال 
حاضر هفت نیروگاه زیست توده در کشور داریم که مجموع تولید 
برق آن ها ۱۳ مگاوات است و یک نیروگاه چهار مگاواتی نیز در 
مازندران در حال احداث است که تا چند ماه آینده وارد مدار 

می شود.

که  اقتضا می کند  اقلیم کشور  و  فناوری  نوع  کرد:  تاکید  او 
نیروگاه های تجدیدپذیر با تعداد زیاد و به صورت پراکنده در کشور 
وجود داشته باشد که مجموع آن ها به اندازه نیروگاه های بزرگ 
است اما سرمایه گذاری در آن ها خرد است و امکان جمع آوری 

نقدینگی و اشتغالزایی دارند.
وی افزود: بنابراین توسعه آن ها نسبت به سایر سرمایه گذاری ها 
که با شرایط نرخ ارز و تحریم ها آسیب دیده اند، کمتر دچار مشکل 
شده است. البته نرخ ارز و تحریم را در تجدیدپذیرها هم شاهد 
بوده ایم ولی در هرحال توسعه نیروگاه های با ظرفیت بزرگ دچار 

کندی بیش تری شده اند.
که  خورشیدی  نیروگاه های  تعداد  این که  بیان  با  صادق زاده 
توسط مشترکین نصب می شود، نسبت به گذشته افزایش یافته 
است ابراز کرد: در حال حاضر ظرفیت این نوع نیروگاه ها به ۱۰ 
مگاوات رسیده است که ۱۷ هزار مگاوات ساعت برق در سال تولید 

می کنند و هر ماهه تعداد قابل توجهی وارد مدار می شوند.

مقیاس  کوچک  نیروگاه های  تعداد  افزود:  نیرو  وزیر  معاون 
تجدیدپذیر سال گذشته سه مگاوات بوده و امسال پنج مگاوات 

وارد مدار شده است.
تجدیدپذیر  مقیاس  متوسط  نیروگاه های  این که  بیان  با  وی 
نیز که با سرمایه گذاری و جذب نقدینگی های سرگردان احداث 
می شوند نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. گفت: تنها 
بخش نیروگاه های ۱۰ مگاواتی دچار کاهش نرخ رشد نسبت به 
سال قبل شده اند که امیدواریم با تغییر نرخ خرید برق تجدیدپذیر 

جبران شود.
صادق زاده با بیان این که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبلش 
نرخ رشد تجدیدپذیرها در کشور ۷۰ درصد بوده است و تا پایان 
سال شاهد افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهیم 
بود، بیان کرد: همانگونه که سال قبل آمار جذب سرمایه گذاری در 
این حوزه باال بود، امسال امیدواریم که باالترین نرخ سرمایه گذاری 

را از محل نقدینگی داخلی و تامین فناوری داخلی شاهد باشیم.
در بخش  تجهیزات  تامین  و  تحریم  به شرایط  اشاره  با  وی 
انرژی های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر دارای پنج 
خط تولید صفحات خورشیدی شده ایم و تعدادی نیز در حال 
احداث است. بنابراین در زمینه نیروگاه های خورشیدی اقدامات 
تامین  کار  نمی تواند  تحریم  شرایط  و  شده  انجام  بومی سازی 

صفحات این نیروگاه ها را دچار وقفه کند.
او گفت: در زمینه ساخت نیروگاه تجدیدپذیر، ۶۷ درصد ارزش 
مربوط به صفحات و ۳۳ درصد باقی مانده مربوط به استراکچر آن 
است که ۱۰۰ درصد این ۳۳ درصد توسط هفت شرکت داخلی 
تولید می شود. البته ۱۵ درصد تجهیزات مورد نیاز نیز وارداتی است 
که برای آن ها نیز ابالغیه  تشویقی ازسوی وزارت نیرو برای استفاده 
از توان داخل صادر شده که تاثیر مثبتی خواهد داشت و به این 
ترتیب تا دو ماه آینده ارقام تشویقی برای محقق شدن این امر در 

تعرفه ها اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت ساتبا اظهار کرد: برای ۱۵ درصد تجهیزاتی 
که به واردات نیاز داریم، سه مرکز دانش بنیان در مشهد، تهران و 
شیراز احداث شده که نسبت به طراحی اینورترها اقدام می کنند 
اما در هرحال با توجه به این که این محصوالت در دنیا انبوه سازی 
شده اند، شرایط تحریمی ایران برروی آن ها تاثیری ندارد و برای 

ورود به کشور دچار محدودیت نبوده و بنابراین نگران نیستیم.
وی افزود: عالوه بر این ضمن این که با توجه به هزینه تمام شده 
مقرون به صرفه نیست که هر محصولی در هر جایی تولید شود و 

یا تمام محصوالت مورد نیاز را داخلی سازی کنیم.
نیروگاه های  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  صادق زاده 
خورشیدی و بادی، ۹۰ درصد انرژی های تجدیدپذیر را تشکیل 
می دهند که از این میزان ۸۵ درصد خورشیدی و ۸۵ درصد نیز 

بادی است که تجهیزات آن ها بومی سازی شده است.
معاون وزیر نیرو اظهار کرد: ۱۵ درصد تجهیزات وارداتی از ۴۰ 
کشور دنیا قابل تامین است که این کشورها کره، چین، مالزی، 
اروپای شرقی و غربی و... بوده و البته در داخل کشور نیز اینورترها 
به صورت نمونه ساخته شده است. بنابراین در شرایط خاص از نظر 

فناوری و تامین سرمایه دچار آسیب نمی شویم.
وی گفت: در حال حاضر فرهنگ استفاده از تجدیدپذیرها در 
کشور توسعه یافته و نقدینگی های سرگردان وارد عرصه شده اند و 
به همان مقیاس سرمایه گذاری های خارجی که در سال گذشته 
داشتیم، منابع داخلی جذب می شود. البته تنها مانعی که وجود 
دارد، بحث تعرفه هاست که ظرف چند ماه آینده با توجه به افزایش 
نرخ ارز تعرفه های خرید تضمینی برق باید به روز شده و افزایش 

یابد.
وی تاکید کرد: اکنون در حال رایزنی با بخش خصوصی هستیم 
و به محض این که به نقطه تعادل برسیم، مشکل حل می شود. 
بنابراین باید گفت تجدیدپذیرها کمترین آسیب را در حوزه اقتصاد 

می بینند.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد

افزایش ٢٠ تا ٣٠ درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیر تا دو ماه آینده


