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مذاکرات نفتی عربستان و روسیه لغو شد

سوییس  داووس  در  نفتی  مذاکرات  دیگر  روسیه  و  سعودی  عربستان 
نخواهند داشت و نخستین دیدار رو در روی وزیران انرژی دو کشور از زمان 

امضای توافق کاهش تولید در دسامبر، لغو شد.
به گزارش ایسنا، وزارت انرژی روسیه در بیانیه ای اعالم کرد الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه به دلیل تغییر در برنامه کاری، در اجالس داووس شرکت نخواهد کرد. 
پیش تر، منابع آگاه به بلومبرگ گفته بودند بعید است خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان 

سعودی به داووس سفر کند.
این دو نفر جدیدترین مقامات دولتی بلندپایه هستند که از حضور در بزرگترین 
رویداد تقویم اقتصاد جهانی صرفنظر می کنند. با این حال مدیران بزرگترین شرکتهای 

جهان همچنان قصد دارند در داووس حاضر شوند.
مجمع داووس قرار بود میزبان مذاکرات میان فالح و نواک باشد که نخستین دیدار 
رو در روی آنها از زمان امضای توافق کاهش تولید میان کشورهای اوپک و غیراوپک 
در دسامبر بود. نواک هفته گذشته پس از این که فالح از روند کند کاهش تولید 
روسیه انتقاد کند، اظهار کرده بود آنها قصد دارند درباره پیشرفت اجرای این توافق 

گفت و گو کنند.
عربستان سعودی در سالهای اخیر از مجمع داووس برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی استفاده کرده است. شرکت نفتی دولتی آرامکو که فالح رییس هیات مدیره 
آن است، در داووس حضور ساالنه دارد و امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، روز سه شنبه 
در داووس حاضر شد و به نظر رسید بدنبال جلب حمایت سرمایه گذاران از نخستین 

عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو است.
شماری از رهبران جهان اخیرا تصمیم گرفته اند در اجالس امسال داووس شرکت 
نکنند. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ماه جاری به دلیل تعطیلی دولت، حضور 
خود و هیات آمریکایی را لغو کرد. مقامات آمریکایی رده باال قرار بود پیش از پایان 

مهلت آتش بس ۹۰ روزه، مذاکرات تجاری با چین برگزار کنند.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه نیز سفرشان 

به داووس را لغو کرده اند.

ساخت نانوحسگرهای بومی برای تشخیص گاز متان
پژوهشگران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری پژوهشگاه 
صنعت نفت حسگرهای مبتنی بر فناوری نانو برای شناسایی مقادیر اندک 

گاز متان در هوا را توسعه دادند.
به گزارش ایسنا، دکتر شیوا نوازنی، دانش آموخته مقطع دکتری مهندسی مواد 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با اشاره به حوادث ناشی از نشت گاز گفت:  
فجایعی نظیر آتش سوزی در خطوط انتقال گاز بین ایران و ترکیه و همچنین موارد 
بسیاری که در خطوط انتقال گاز داخلی نظیر گچساران، گناوه، زاهدان، شوش، 
سرخس، قم و تهران رخ  داده، منجر به خسارات مالی و جانی بسیار برای کشور 

شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق گزارش ها، حوادثی نظیر نشت گاز متان در معدن 
ذغال سنگ آزادشهر، ناشی از نبود حسگر شناسایی گاز متان بوده است؛ از این  رو 
نظارت و کنترل بر حضور گاز متان در محیط هم از حیث زیست محیطی و هم از 
حیث ایمنی از اهمیت باالیی برخوردار است که می توان با تولید یک حسگر دقیق 
به این مهم دست یافت. وی در عین حال به عیوب حسگرهای رایج اشاره کرد و 
ادامه داد: در حسگرهای تشخیص گاز متان الیه ای از اکسید قلع به عنوان یکی از 
بخش های اصلی حسگر مورد استفاده قرار می گیرد که این حسگرها با یک مشکل 
اساسی کاهش شدید حساسیت حسگر با کاهش دما مواجه است. به این معنی که 

حسگر در دماهای پایین عمالً کارایی خود را از دست می دهد.
نوازنی خاطر نشان کرد:  ما در این پژوهش تالش کردیم در وهله اول مشکل 
کاهش حساسیت حسگر در دمای پایین را با کاهش اندازه دانه اکسید قلع تا ابعاد 
نانومتری برطرف کنیم و سپس حساسیت کلی حسگر را با ایجاد یک ساختار 

هیبریدی با گرافن افزایش دهیم.
به گفته این محقق، نانوحسگر مقاومتی- شیمیایی تولید شده در این طرح قادر 
است مقادیر ۱۰۰ تا ppm ۱۰۰۰ گاز متان موجود در فضا را در دماهای مختلف، از 
دمای محیط تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد، با گزینش پذیری قابل  قبولی شناسایی کند. 
همچنین این حسگر پس از الیه نشانی بر سامانه های حسگری قابل حمل، از قابلیت 

تولید در مقیاس صنعتی برخوردارند.

نیروگاه های برقابی تهران جان می گیرند
به گفته مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، 
نصب شده  ظرفیت  با  آبی  برق  واحد  این شرکت ۹  در  حاضر  حال  در 
۲۶۱ مگاوات و متوسط تولید انرژی ۴۳۱ هزار مگاوات وجود دارد که اگر 
بارندگی ها تا انتهای فصل بهار مانند روند کنونی باشد، می توان در زمان 

پیک از این ظرفیت استفاده کرد.
محمد شهریاری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که میزان و ظرفیت نصب شده 
و تولید انرژی نیروگاه های برقابی در قیاس با نیروگاه های برقابی کل کشور سهم 
کوچکی است، افزود: این در شرایطی است که نقش نیروگاه های تهران در زمان پیک 

در شبکه سراسری بسیار موثر است و نمی توان وجود آن ها را نادیده گرفت.
وی درباره میزان تولید نیروگاه های برقابی در سال ۱۳۹۶، اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ 
از نظر میزان منابع آبی تهران، وضعیت نرمالی را پشت سر گذاشت که همین مساله 
نیز موجب شد بتوانیم تولید مناسبی را از نیروگاه های برقابی تهران داشته باشیم اما 

این مساله در سال بعدش اتفاق نیفتاد.
مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، ادامه داد: در سال 
۱۳۹۷، میزان تولید نیروگاه در سه ماه تابستان با توجه به خشکسالی ها، ۳۱ درصد 
کاهش داشت که همین مساله نیز مشکالتی را در تامین برق به وجود آورد. درباره 
سال آینده اما باید گفت که اگر روند بارش ها به همین شکل باشد، می توانیم وضعیت 
مناسبی را در نیروگاه های برقابی داشته باشیم، به گونه ای که می توان به شرایط نرمال 
بازگشت. شهریاری با بیان این که نیروگاه های برقابی برای کمک به شبکه سراسری 
در زمان پیک تجهیز می شوند، اظهار کرد: امیدواریم با روند کنونی بارش ها و ذخیره 

برفی مناسب، این نیروگاه ها بتوانند در زمان پیک به نحو احسن ایفای نقش کنند.
در همین راستا، چندی پیش نیز فرید استیری - مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های 
برق آبی  - با اشاره به بارش های مناسب به ویژه در حوضه کارون بزرگ اظهار 
امیدواری کرد که با عنایت ویژه بخش برق کشور در تزریق بهنگام نقدینگی، 
واحدهای برق آبی بتوانند با آمادگی کامل در پیک تابستان سال آینده، کمک قابل 

توجهی به شبکه برق کشور کنند.

پاسکاری چینی ها به بهانه قراردادهای IPCاخبار

 »یادآوران« در بالتکلیفی
باوجود تعلل  چندساله برای امضای قرارداد فاز دوم توسعه 
میدان های آزادگان شمالی و یادآوران، برخی منابع آگاه از 
تداوم بالتکلیفی برای فاز دوم توسعه میدان یادآوران خبر 

می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، میدان یادآوران یکی از میادین مهم 
غرب کارون است که بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت در خود 
جای داده است. قرارداد فاز اول توسعه این میدان در آذر ۱۳۸۶ 
میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و ساینوپک چین امضا شد 
که بر اساس آن قرارداد دو میلیارد دالری، چینی ها در سه فاز به 
توسعه یادآوران مشغول می شدند؛ فاز نخست برای تولید ۸۵ هزار 
بشکه و ۲۰ هزار بشکه مازاد تولید و فاز دوم که طی آن با حفر 
۱۰۰ حلقه چاه، میزان تولید یادآوران به ۱۸۰ هزار بشکه در روز 

می رسید.
این قرارداد که به صورت بیع متقابل )بای بک( امضا شده بود، 
دومرحله ای بود و پس از پایان توسعه فاز نخست، شرکت چینی 
فاز دوم را توسعه می داد اما در دولت یازدهم، تصمیم مشخصی 

برای آن گرفته نشد.
با رونمایی از قراردادهای نفتی نسل نوین یا همان IPC، وزارت 
نفت تصمیم گرفت فاز دوم یادآوران شمالی را در قالب این نوع 
قرارداد و مناقصه پیش ببرد که همین موضوع موجب اختالفاتی 

میان چینی ها و شرکت ملی نفت شد.
مرداد ۱۳۹۵ غالمرضا منوچهری، معاون وقت توسعه مهندسی 
شرکت ملی نفت پس از سفر به چین، به دستاوردهای حضور خود 
در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-چین پرداخت 
و گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، همکاری با شرکت سی 
ان پی سی در فاز دوم توسعه میدان آزادگان شمالی و شرکت 

ساینوپک در فاز دوم توسعه میدان یادآوران ادامه می یابد.
یادآوران در حال پاسکاری

شرکت  در  یادآوران  توسعه  طرح  مجری  پور،  نظر  هادی 
مهندسی و توسعه نفت هم در همان ایام گفت: در حال حاضر 
میدان  از  نفت  بشکه  هزار  حدود ١٠٠  روزانه  متوسط  به طور 
مشترک یادآوران استخراج می شود. در شرایط فعلی طرح جامع 
توسعه نهایی شده و واگذاری فاز دوم توسعه این میدان به شرکت 

چینی قطعی شده است.
چند ماه پس از قول و قرارهای گذاشته شده و در دی ماه ۹۵ 
منوچهری با تغییر موضع خود گفت: شرکت های چینی برای ادامه 
همکاری باید در مناقصه شرکت کنند. وی در آن تاریخ رسماً 
اعالم کرد برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران و آزادگان شمالی، 

شرکت های چینی باید در مناقصه شرکت کنند که همین موضع، 
حتی با انتقادات داخلی نیز مواجه شد.

منوچهری در اسفند ۹۶ نیز بر موضع خود تأکید کرد و در 
گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه گفته می شود قرار است 
میدان نفتی آزادگان شمالی و یادآوران بدون برگزاری مناقصه، به 
چینی ها واگذار شود، گفت: برای واگذاری این میادین از برگزاری 
مناقصه استفاده می کنیم و طبق آن، توسعه میدان را به آن شرکت 

که بی شک همراه ایرانی نیز دارد، می سپاریم.
یک بام و دو هوا

بر اساس تصمیم گرفته شده در وزارت نفت، قرار بود توسعه  این 
میدان در قالب قراردادهای جدید انجام شود، اما مدیران شرکت 
مهندسی و توسعه نفت از وزیر نفت خواستند برای جلوگیری از 
روند توسعه  این میدان، نام یادآوران از مناقصات IPC کنار رود. 
سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن در اواخر سال 
۹۶ گفت: دلیلی ندارد این میدان را معطل نگه داریم تا مذاکره 

IPC آن به نتیجه برسد، چنانچه قرارداد IPC اکنون به نتیجه 
برسد کمک چندانی نمی کند. این قرارداد زمانی کمک می کند 
که چاه هایی که حفر شده با افت فشار مواجه شود؛ بنابراین از این 
فضا استفاده شده و طبق صحبتی که با وزیر نفت داشتیم، قرار شد 
توسعه فاز دو بر اساس قرارداد بای بک پیش رود و در این فاصله 
زمانی هم مذاکرات IPC ادامه داشته باشد تا مستندات میدان 
آماده شود و پیمانکار آن مشخص شود. به محض اینکه پیمانکار 
مشخص شد، میدان در قالب قراردادهای جدید توسعه خواهد 

یافت.
 دو دستگی در اتخاذ استراتژی مشخص در توسعه فاز دوم این 
میدان، با فشار آمریکا به شرکت های خواهان سرمایه گذاری در 
ایران همراه شد و قرارداد فاز دوم این میدان در هاله ای از ابهام 

قرار گرفت.
مذاکرات بی نتیجه ماند

هفته پیش بود که وال استریت ژورنال در خبری از انعقاد قرارداد 

فاز دوم توسعه  این میدان با ساینوپک چین خبر داد و نوشت 
ارزش قرارداد ۳ میلیارد دالر است و برحسب توافقات شکل گرفته، 
نفت این میدان به چین ارسال خواهد شد. این خواسته چین بر 
اساس سند کالن انرژی این کشور است که بر اساس آن، چینی ها 
میادینی  در  مصرف،  به  خود  سرمایه گذاری  کردن  متصل  با 
سرمایه گذاری می کنند که بتوانند نفت مورد نیازشان را از محل 

سرمایه گذاری خود تأمین کنند.
یک منبع آگاه اما در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری چند 
جلسه میان شرکت ملی نفت و شرکت ساینوپک خبر داد و گفت: 
با وجود چند جلسه مذاکره توافق خاصی میان دو شرکت حاصل 
نشده است. دو طرف خواسته هایی را مطرح کردند که فعالً مورد 

موافقت قرار نگرفته است.
خبرنگار مهر پیگیر بود با مسئوالن شرکت ملی نفت درباره 
سرانجام مذاکره با چینی ها و تعلل در امضای قرارداد فاز دوم 

توسعه یادآوران گفتگو کند که این پیگیری به نتیجه نرسید.

بیش از ۹۹ درصد روستاها برق دار هستند
مجری طرح برق رسانی روستایی توانیر گفت: بیش از ۹۹ درصد روستاهای کشور برق دار هستند. به گزارش ایسنا منطقه لرستان، چهل امیرانی در جلسه بررسی برق رسانی به روستاهای بدون برق استان، بیان کرد: قبل از انقالب ۴۶۶۷ روستا در 

سطح کشور برق دار بوده که این رقم امروز به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا با چهار و نیم میلیون خانوار رسیده است. وی افزود: بعد از انقالب نزدیک به چهار روستا در کشور روزانه برق رسانی شده است. مجری طرح برق رسانی روستایی توانیر یادآور شد: 
بیش از ۹۹ درصد روستاهای کشور امروز برق دار هستند. چهل امیرانی اظهار کرد: در استان لرستان تنها ۴۲ روستا قبل از انقالب برق دار بوده که امروز این رقم به ۲۷۲۰ روستا یعنی ۶۵ برابر رسیده است. پنجشنبه / ۴ بهمن ۱۳۹۷ / شماره ۳۳۷

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت که موضوع افزایش 
قیمت بنزین و حامل های انرژی در این کمیسیون مطرح نیست.

اسداهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح موضوع سهمیه بندی بنزین و 
ایجاد نگرانی هایی در جامعه در این باره گفت: چنین چیزی در الیحه بودجه سال 
۹۸ نیامده، اما در فضای عمومی جامعه سناریوهای مختلفی مطرح است. اخیرا هم 
طرح سهمیه بندی بنزین در مجلس اعالم وصول شد که معلوم نیست چه زمانی در 
صحن مطرح می شود و آیا تصویب خواهد شد یا خیر. اما در کمیسیون انرژی موضوع 

افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی مطرح نیست.
وی اضافه کرد:  در طرح سهمیه بندی بنزین برای هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز 
در نظر گرفته شده و پیش بینی شده که پاالیش و پخش سامانه ای را برای خرید و 
فروش ایجاد کند. من به عنوان نماینده مجلس مخالف این طرح هستم. این مخالفت 
هم دالیل مختلفی دارد. دلیل اول این است که اگر کسی تمکن باالی مالی دارد اصال 
چرا باید از این سهمیه استفاده کند. ضمن این که اگر قیمت بنزین را لیتری هزار 
تومان در نظر بگیریم ۳۰ لیتر بنزین ۳۰ هزار تومان خواهد شد که عدد و رقمی در 
اقتصاد خانوار به حساب نمی آید. اما اگر آن را لیتری ۵ هزار تومان در نظر بگیریم 

۱۵۰ هزار تومان خواهد شد. آیا این در تورم اثر نمی گذارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این طرح همچنین پیش بینی شده که سهمیه 
اضافی بنزین را بفروشند، قیمت فروش بنزین چقدر است؟ آیا این طرح موجب 

کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق می شود و یا قاچاق را تسهیل می کند.
قره خانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیش بینی سهمیه یکسان برای همه 
افراد اعم از شهری و روستایی در این طرح گفت: همچنان که درآمد و هزینه های 

تهران متفاوت است خدمات آن هم باید متفاوت باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که شیوه توزیع حامل های انژری 
در کشور ما غلط است، افزود:  امسال بنزین در کشور ما هزار تومان است و ممکن 
است ۵ سال بعد هم همین قیمت باشد. اما آیا قیمت نفت، هزینه پاالیشگاه، شبکه 
حمل و نقل و توزیع یا درآمد مردم یکسان است؟ ما به صورت ساختاری اشتباهاتی 
داریم و مسیر غلط را می رویم. به همین خاطر است که برندهای مشهور نمی آیند در 

ایران سرمایه گذاری کنند.
قره خانی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته قیمت بنزین روزانه 
یا هفتگی بر اساس گالن تعیین می شود. برندها بنزین با اکتان باال تولید می کند. 
بنزین و سولفور آن را کاهش می دهند. ولی االن یک پاالیشگاه در تهران بنزین 
تولید می کند و استان تهران باید از آن استفاده کند. یا پاالیشگاه تبریز بنزین تولید 
می کند و استان آذربایجان شرقی باید از آن استفاده کند. این که چه کیفیتی دارد 

خدا می داند.
وی همچنین تاکید کرد:  االن خیلی  ها نظرشان این است که باید اصالحاتی در 
مورد قیمت و نحوه  توزیع سوخت صورت گیرد طبقات مرفه و دهک های باال نباید 

اینقدر از یارانه استفاده کنند و طبقات پایین باید بیشتر از این یارانه استفاده کنند. که 
این کار با سهمیه بندی یا قیمت پایین تر امکان پذیر است. حتی من معتقد به این 
هستم که باید از طبقات باال بگیریم و به طبقات پایین کمک کنیم و برخی خدمات 

با الگوی مصرف مشخص برای دهک های پایین مجانی باشد.

مدیرعامل بورس تهران از بازنگری در دامنه بازار بورس خبر داد و گفت: هنوز 
به لحاظ فرهنگی مردم ایران دوست دارند از طریق مستقیم وارد بازار سرمایه 

شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی صحرایی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: کیک بازار 
سرمایه بزرگ شده و افزایش ورود شرکتها به ایجاد شفافیت بیشتر کمک کرده است 
و منابع نقدی موجود در کشور گزینه خوبی برای سرمایه گذاری در بورس می یابند. 
مدیرعامل بورس تهران افزایش نقدشوندگی بازار را از جمله برنامه های مهم اعالم کرد و 
از بازنگری در دامنه بازار خبر داد و افزود: هنوز به لحاظ فرهنگی مردم ایران دوست دارند 
که از طریق مستقیم وارد بازار سرمایه شوند ولی ما نیاز داریم صندوق های منطقه ای 
داشته و منابع بیشتری از مردم را وارد بازار سرمایه کنیم. وی تصریح کرد: با نمایندگان 

کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای برگزار شد که در آن بر لزوم فرهنگ بازده در 
بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی در بورس تاکید شد؛ البته یکی از برنامه های اساسی 
بهبود زیرساختهای معامالتی است و این سامانه معامالت در ایران قدیمی است. به گفته 
صحرایی، در برنامه داریم که سامانه معامالتی را ارتقا دهیم و پلت فرم دیگی برای ترید 
و پست ترید داشته باشیم؛ برای گسترش بازار باید سامانه باید بتواند از ابزار نقد و پست 
ترید و مشتقه پشتبانی کند. وی اظهار داشت: افزایش مشابه شاخص هموزن و کل نشانگر 
توسعه کلیت بازار است؛ تا پایان نوامبر ٢٠١٨ بورس تهران و فرابورس رشد حدود ٧٩ 
درصد را تجربه کرده که این رشد بر اساس آمار بین المللی است. صحرایی با بیان اینکه 
ارزش اسمی بازار سرمایه به ١١٢ هزار میلیارد تومان در ده ماهه امسال رسیده است، 

گفت: این رقم رشد ٨ درصدی داشته است.

تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
گفت: چندی پیش پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
پایه خرید تضمینی برق انرژی های تجدیدپذیر مطرح 
و با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه شد، اما متاسفانه به 

مرحله ی اجرا نرسید.
بیان  با  ایسنا،  با  سیدمحمدجواد موسوی در گفت وگو 
این که وزیر نیرو به دلیل کمبود منابع با اجرای این طرح 
انتظار  این که  علی رغم  کرد:  اظهار  است،  کرده  مخالفت 
اما  داشتیم،  تجدیدپذیر  انرژی های  از  را  دولت  حمایت 

متاسفانه با عقب نشینی آن ها در این عرصه روبه رو هستیم.
از  تضمینی  خرید  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  وی 
نیروگاه های خورشیدی در بخش خانگی برای هر کیلووات 
ساعت ۸۰۰ تومان و برای مزارع خورشیدی ۴۹۰ تومان 
است، ادامه داد: علی رغم این که قرار بود تاکنون ۳۰ درصد 
افزایش در این نرخ ها صورت بگیرد، اما متاسفانه محقق نشد 
و قیمت ها همچون سابق است و بعید می دانم که دیگر 

تغییری در این قیمت ها حاصل شود.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با تاکید 
بر این که باید نرخ پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها، 
افزایش  شاهد  که  یابد  افزایش  برابر   ۲.۵ حداقل 
سرمایه گذاری ها در این حوزه باشیم، گفت: محدودیت هایی 
برای سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها وجود دارد که اتفاقات 

این چنینی نیز می تواند مزید برعلت شود.
انرژی های  از  دولت  حمایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تجدیدپذیر، بیان کرد: امید می رود که در بخش های دیگر، 
قرار  دولت  بیش تر  حمایت  مورد  تجدیدپذیر  انرژی های 
بگیرد، چراکه تنها در این شرایط می توانیم شاهد افزایش 

سرمایه گذاری ها در این حوزه باشیم.
البته رضا اردکانیان - وزیر نیرو - چندی پیش با اشاره 
به این که مشکالت نوسانات نرخ ارز بر حوزه تجدیدپذیرها 
در حال بررسی و حل و فصل است، گفته بود: با تحقق این 
مساله حضور سرمایه گذاران در این بخش سرعت بیش تری 

خواهد گرفت. ما در این بین امکانی را فراهم کرده ایم و 
دستورالعمل آن نیز ابالغ شده که سرمایه گذاران مختلف 
بخش خصوصی بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات 
برق به کشورهای همسایه اقدام کنند و ما تنها تسهیالت 
الزم برای این بخش را فراهم و شبکه را در اختیار آن ها 

بگذاریم.
انرژی های  این که ظرفیت نصب شده  به  تاکید  با  وی 
تجدیدپذیر ایران تا برنامه ششم توسعه باید به ۵۰۰۰ 
مگاوات برسد، ابراز کرد: بر این اساس، دولت دوازدهم 
در  را  مگاواتی  کاری خود هدف ۴۰۰۰  ساله  در چهار 
نظر گرفته است؛ در حال حاضر نیز ظرفیت فعلی نصب 
شده تجدیدپذیرها به بیش از ۶۵۰ مگاوات رسیده و با 
توجه به این که قراردادهای متعددی در دست اجراست، 
از این رو پیش بینی می کنیم تا پیک تابستان سال آینده، 
حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز به واحدهای فعلی 

ما افزوده شود.

چرا افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق اجرا نشد؟


