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صنعت برق در کش��ور 
صنعت��ی بالنده اس��ت و 
دو ویژگ��ی بس��یار مهم 
دارد. ویژگی اول توس��عه 
و گسترش بسیار مناسب 
در طول س��ال های پس 
از انقالب اس��ت و ویژگی 
دوم این است که به طور 
کامل در این صنعت مستقل و صاحب سبک هستیم.
امروز دشمن رضایت مندی مردم را هدف قرار داده 
و در این بین س��عی دارد با جریان سازی در خصوص 
زیرساخت های کشور مثل آب و برق این رضایتمندی 

را خدشه دار کند.
 متاسفانه در طول سال های اخیر، متناسب با رشد 
تقاضا نتوانس��ته ایم صنعت نیروگاهی را توس��عه و به 
نیروگاه های کشور اضافه کنیم؛ به عبارت دیگر عرضه 
با فاصل��ه زیاد از تقاضا عقب افت��اده و تقاضای امروز 
بیش از 13 هزار مگاوات نس��بت به تولید اس��ت. در 
همین راس��تا مهم ترین برنامه در صنعت برق اصالح 
وضعی��ت موجود به اتکای همه هم��کاران در صنعت 

برق است.

از همین رو س��ه برنامه در دس��تور کار صنعت برق 
کش��ور قرار گرفته است. با توجه به باالتر بودن میزان 
ظرفیت نصب ش��ده از تولید، وجود مش��کالتی مثل 
کاهش نزوالت جوی و شرایط غیر استاندارد نیروگاه ها 
مشکالتی را ایجاد کرده که نیازمند یک برنامه مناسب 
برای افزایش تولید با همین تعداد نیروگاه در سال ها و 

پیک های آینده هستیم.
موض��وع دوم توس��عه صنعت نیروگاهی در کش��ور 
است که متاسفانه در س��ال های گذشته از رشد الزم 
برخوردار نبوده است. بایستی پروژه هایی را با مشارکت 
سرمایه گذاران، مصرف کنندگان عمده صنایع انرژی بر 
و خود دولت اجرا کنیم که در س��ال های آتی نگرانی 
قطعی برق را در بخش ه��ای مختلف مصرف به صفر 

برسانیم.
موض��وع س��وم مدیریت مص��رف و تقاضاس��ت. در 
مدیری��ت مصرف و تقاضا باید نه از روش های قیمتی، 
بلکه از روش های تش��ویقی اس��تفاده کرد؛ به گونه ای 
ک��ه مصرف کنندگان خ��ود بتوانند روی مصرفش��ان 
مدیری��ت کرده و میزان صرفه جویی حاصل را به خود 

مصرف کننده برگردانند.
 از طرفی ش��دت انرژی در ایران فوق العاده باالست 

و بای��د با کاهش مص��رف در همه بخش ه��ا بتوانیم 
انگیزه ای را در مصرف کننده ایجاد کنیم.

نبای��د فراموش کرد که عدم س��رمایه گذاری و عدم 
رفع مش��کالت در سال های گذش��ته باعث به وجود 
آم��دن چالش هایی ش��ده اس��ت که خاموش��ی های 
گسترده در بخش های مختلف مصرف، ناترازی بسیار 

زیاد و غیره از جمله این مشکالت بودند.
 از همی��ن رو س��رمایه گذاری روی نیروگاه ه��ای 
تجدیدپذی��ر از برنامه ه��ای جدی وزارت نیرو اس��ت. 
مهم ترین مح��ور این موضوع نیز س��رمایه گذاری در 
صنع��ت برق بخ��ش غیردولت��ی خواهد ب��ود. امروز 
بس��یاری از صنایع کش��ور متقاضی اح��داث نیروگاه 
هس��تند که بای��د برای ای��ن کار ش��رایط را آماده و 

امکانات را فراهم کنیم.
در پای��ان الزم می دان��م مراتب قدردان��ی خود را از 
تمامی فعاالن صنعت برق کش��ور که در این روزها با 
همدلی و همراهی وصف ناپذیر، رسالت خود را روشن 
کردن چ��راغ خانه هموطنان و گرداندن چرخ صنعت 
کش��ور می دانند و ب��ه خادمان خ��ود در دولت یاری 

می رسانند به عمل آورم.
اهلل یار و یاورتان.

3 دستور کار ویژه صنعت برق کشور

همکاری وزارتخانه های صمت و نیرو برای تامین برق صنایع

کار  روی  ابت��دای  از 
آم��دن دول��ت س��یزدهم 
یک��ی از مهم تری��ن موارد 
صنعتی،  ش��هرک های  در 
برای  زیرس��اخت ها  تأمین 
امکانات  از جمل��ه  تولی��د 
زیربنای��ی مثل زمین، آب، 
برق، گاز و انشعابات است. 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی در یک س��ال گذشته 
کاره��ای بزرگ��ی انجام داده که یک��ی از آنها احداث 
1600 واحد کارگاهی برای ش��رکت های دانش بنیان 
است که با آغاز به کار یک شرکت، دیگر نیازی نباشد 
که وقت و منابعی صرف ساختمان سازی شود که این 

مورد در بسیاری از استان ها آغاز شده است.
 هر چند امسال هم در صنایع قطعی برق داشتیم، 
اما منظم تر از سال گذشته بود و شاید کمتر گزارشی 
را دیده باش��ید که نگرانی ش��دیدی درباره قطع برق 

وجود داشته باشد.
یکی دیگر از کارهای انجام ش��ده در ش��هرک های 
صنعتی، تأمین برق است و براساس قانون، وزارت نیرو 

باید تا ورودی ش��هرک صنعتی برق برساند و پست را 
احداث کند، اما به دلیل برخی محدودیت های وزارت 
نیرو، از س��ال گذش��ته، ما خودمان در ش��هرک های 
صنعت��ی ت��ا 30 درصد از هزینه های ایجاد پس��ت را 

پرداخت کردیم.
طبیعتاً چندین هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد، 
ام��ا با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صمت، در مورد 
ش��هرک های صنعتی، یک روز در هفته مشخص شد 
که در ساعتی مشخص برق صنایع قطع شود که این 
اق��دام نیز موجب کاه��ش نارضایتی صنعتگران عزیز 

کشور شد.
راه حل اساس��ی مش��کل کاهش تولید در کش��ور، 
تولی��د برق اس��ت و ه��م اکن��ون در وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت تولید 12 هزار م��گاوات نیروگاه را 
ش��روع کردیم که نمونه آن در اس��تان سمنان است. 
بنابراین راه حل اساس��ی این اس��ت که تولید برق را 
افزایش دهیم تا به طور کامل مش��کل صنایع را حل 
کند و البته کاهش و بهینه سازی مصرف همچنان به 

قوت خود باقی است.
الزم به ذکر اس��ت که در پنج ماهه نخس��ت سال 

1401 در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته شاهد 
رش��د 10 درصدی تولید فوالد و آلومینیوم، رشد 15 
درصدی تولید زغال سنگ و همچنین رشد تولید در 
س��ایر زیربخش ها بودیم که با روند افزایش��ی که در 
مصرف انرژی در صنایع کشور وجود دارد، بهبود روند 

تولید با روند بیشتری ادامه خواهد یافت.
تامین انرژی و برق به معنای تداوم تولید و اطمینان 
از تولید است و با اقدام هماهنگ وزارتخانه های صمت 
و نیرو در سال جاری در تامین برق صنایع، به صورت 
منظم و بیش از س��ال گذش��ته برق مورد نیاز تامین 
شد، با این حال هنوز بابت شکاف و ناترازی در تامین 

برق نگرانی وجود دارد.
ب��رای احداث و راه اندازی 14 هزار مگاوات نیروگاه، 
29 ش��رکت تولیدی و صنعتی درخواس��ت دادند که 
تا کن��ون تامین 10 هزار م��گاوات از آن قطعی و به 
قرارداد تبدیل ش��ده اس��ت که این مهم به اطمینان 
عرضه برق برای تولید صنعتی و معدنی کمک خواهد 

کرد.
امیدوارم با رفع و رجوع مشکالت موجود، در اجرای 

پروژه های یادشده تسریع شود.

علی اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت
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در گفتگوی صمت با اعضای سندیکای شرکت های تولیدکننده برق مطرح شد:

جای خالی بخش خصوصی در سیاست گذاری

قطعمس�تمربرقبهیکیازنگرانیهایاساس�یش�هروندانتبدیلشدهاستامااینمس�ئلهبهبخشخانگیمحدودنشدهوقطعًاتاثیرات
نامطلوببس�یاریبرصنعتکش�وربهجایمیگذاردزیراانرژیودرصدرآن،انرژیالکتریکی،یکیاززیرساختهایبنیادیتولیدوتوسعهو
رونقآناست.چراکسریبرقبهیکیازچالشهایمهمعرصهحوزهصنعتکشورتبدیلشد؟آیادولتمرداندرروندسیاستگذاریبهخطا
رفتهاند؟بخشخصوصیدراینحوزهچهنقش�یبرعهدهدارد؟چگونهمیتوانطرحینودرانداختوچش�ماندازامیدوارکنندهتریترس�یم
کرد؟درآسیبشناسیکسریتولیدبرق؛بسیاری،اتهاماصلیرامتوجهصادراتمیدانند.آنهامعتقدندچراغیکهبهخانهرواستبهمسجد
حراماست.ازطرفدیگربسیاریبرایناعتقادهستندکهاینتصور؛سادهانگارانهاستچوندرصورتتوجهکافیدولت،مانعزداییوتغییر
اساسیرویهها؛هممیتواننیازداخلیرابهخوبیتامینکردوهمبازارخارجیراکهدرسایهسالهاتالشحاصلشدهاستبهرقبانباخت.

درگفتگوییکهبااعضایس�ندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرقداشتیمازآنهادربارهسواالتگفتهشدهپرسیدیم.بیشکتوجهبهنظرات
کارشناسیوتخصصیفعاالنبخشخصوصیمیتواندراهگشاباشدومسیردرسترامشخصبنماید.
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آقایخوشگفتاربهعنوانرئیسهیئتمدیره
سندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرقازنظر
شمامهمترینواساسیترینمشکالتصنعت

برقچهمواردیهستند؟
ابراهیم خوش گفتار: ابت��دا باید بگویم ما تعریفی 
از ماهی��ت تامین برق در کش��ور نداریم. به عبارتی 
می توان گفت امر تامین برق در کشور به عنوان یک 
خدمت دولتی و عمومی تلقی می شود. تا زمانی که 
این نگرش وجود داش��ته باشد، مشکل صنعت برق 

حل نخواهد شد.
 این در حالی است که در دنیا، برق به عنوان یک 
کاال ب��ا س��ازوکار اقتصادی عرض��ه و خریدوفروش 
می ش��ود که معموالً ش��رکت های تولیدکننده برق 
)که عمدتاً خصوصی هس��تند( به ش��بکه برق )که 
دولتی اس��ت( این کاال را عرضه و شبکه برق نیز به 
مصرف کنن��ده در قالب کاال می فروش��د. به عبارتی 
می توان گفت در عرف صنعت برق اغلب کش��ورها، 
در زنجیره تامین انرژی برق ش��امل تولید، انتقال و 
توزیع، بخش دولتی صرفاً وظیفه انتقال را به عهده 
دارد ک��ه آن هم به دلیل حساس��یت و اهمیت این 
انرژی اس��ت. در کش��ور ما صنعت برق شاید تنها 
صنعتی است که از بخش کاماًل خصوصی به بخش 
دولتی منتقل شده است. در سال 1346 با تاسیس 
وزارت آب و ب��رق، این صنعت که در دس��ت بخش 
خصوصی بود، به صنعتی کاماًل دولتی تبدیل  و در 
اوای��ل دهه 80 مجدداً مالکیت بخش هایی از آن به  

عهده  بخش خصوصی سپرده شد.
متاسفانه هنگامی که این اتفاق رقم خورد یک نهاد 
مس��تقل تنظیم گر میان بخش خصوصی و دولتی 
تشکیل نشد و تمامی سیاست گذاری ها  و اختیارات 
به رغم حض��ور بخش خصوص��ی در این صنعت بر 
عه��ده بخش دولتی واگذار ش��د، ازاین رو اداره این 
صنعت تا به امروز به دس��ت دولت انجام می شود و 
بخ��ش خصوصی فعال در تولید برق کم ترین نقش 
را در سیاست گذاری ها و تصمیمات این بخش دارد. 
این نوع نگرش و م��دل رفتاری با بخش خصوصی 
باعث ش��د تا به مرور انگیزه حضور این بخش برای 
سرمایه گذاری در این صنعت کاهش یابد و این گونه 
دچار بحران سرمایه گذاری، به ویژه از سال 1392 به 

بعد در حوزه صنعت برق شدیم.
 در این دوران، وزارت نیرو از پرداخت هزینه خرید 
انرژي ب��رق از نیروگاه ها  امتناع کرده، تا جایی که 
به مرور مطالبات نیروگاه های خصوصی بابت فروش 
برق به وزارت نیرو انباش��ته شد و سرمایه گذاران را 
با مشکالت اقتصادی گسترده ای مواجه کرده است. 
در چنین ش��رایطی طبیعی است که سرمایه گذار، 
سرمایه خود را در جایی به کار گیرد که از بازگشت 

سود و سرمایه اش اطمینان داشته باشد.
از سال 92 این س��وال برای تمام سرمایه گذاران 
اع��م از دولتی و غیردولتی ب��ه وجود آمد که آیا در 
حوزه صنعت برق کشور سرمایه گذاری کنیم یا نه؟ 
هیچ کس پاسخ مش��خصی برای این سؤال نداشت. 
این موض��وع دقیقاً در س��ال هایی رخ داد که افراد 
در پتروش��یمی ها، فوالد، سیمان و... سرمایه گذاری 
می کردن��د و س��ودهای قابل توجهی نیز به دس��ت 
می آورند. برای مثال کس��انی ک��ه در آن روزها در 
حوزه پتروش��یمی رقمی برابر 700 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری کرده بودند ام��روزه به رقمی بیش 
از 35 هزار میلیارد تومان، دس��ت پیدا کرده اند. اما 
کسی که در سال 92 در حوزه برق 1000 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری کرده بود امروزه در بهترین 
حالت به عدد 2100 میلیارد تومان رسیده است. به 
همین دلیل سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری در 

این صنعت نیست.

اما س��وال اینجاس��ت که چرا س��رمایه گذاری در 
این حوزه س��ودده نیست؟ در پاس��خ به این سوال 
پاس��خ های متفاوت و متعددی وج��ود دارد. اولین 
پاس��خ این اس��ت که هرس��ال برای فروش برق به 
مش��ترکان مختل��ف قیمت های تکلیفی مش��خص 

می شود.
 ای��ن قیمت تکلیف��ی هزینه های ب��رق را کفاف 
نمی دهد و موجب کاه��ش منابع مالی وزارت نیرو 
می شود. به همین دلیل فشار نبود منابع مالی کافی 
در وزارت نیرو به بخش خصوصی تولیدکننده برق 
وارد می ش��ود. از موارد تحمیل فش��ارهای مالی به 

بخش خصوصی می ت��وان به انباش��ت مطالبات از 
وزارت نیرو و ثابت ماندن قیمت خرید برق توس��ط 
وزارت نیرو از نیروگاه های خصوصی طی س��ال های 
1393 تا 1399 اش��اره کرد.  این در حالی اس��ت 
که تمام کاالها و خدمات در این س��ال ها مش��مول 

افزایش قیمت شدیدی شده اند. 
این مسائل موجب گریز س��رمایه  از بخش تولید 
ب��رق و کاه��ش تولی��د و درنتیجه بروز خاموش��ی 
در س��ال های اخیر ش��د. در دو سه س��ال گذشته 
خاموش��ی ها مدیریت ش��ده بود، یعنی خاموش��ی 
صنایع را به گون��ه ای تنظیم می کردند که به بخش 

خانگی فشاری وارد نشود.
 اما در سال 1400 این موضوع قابل مدیریت نبود 
و بحران خاموشی در تمام کشور هویدا شد. در سال 
1401 مجدداً این بحران مدیریت شد و خاموشی ها 
تنه��ا در بخش صنایع اعمال ش��د. من معتقدم که 
بحران خاموش��ی ها تا ده س��ال آینده نیز ادامه دار 
خواه��د بود؛ چراکه اگر ما همین امروز هم ش��روع 
به س��اخت نیروگاه کنیم، 5 سال دیگر به بهره وری 
الزم می رسند و پاسخگوی نیازهای ما خواهند بود.

در حال حاضر حدود 18 هزار مگاوات کمبود برق 
داری��م و در بهترین حالت اگ��ر تمام تالش خود را 
به کار گیریم س��االنه ح��دود 4 هزار مگاوات از این 

میزان کسری را جبران خواهیم کرد.
 نکته ای که نباید از آن غافل بود این است که هر 
چه پیش می رویم نیروگاه های موجود ما فرس��وده 
می شوند و باید جایگزینی برای آنها داشته باشیم و 
از طرفی هم نیاز ما در حال افزایش اس��ت. ترکیب 
این دو موضوع با یکدیگر به ما این نتیجه را می دهد 
که ما حداقل تا یک دهه آینده با بحران خاموشی و 

تأمین برق مواجه خواهیم بود.

ما از س��ال 1394 می دانستیم که در سال 1400 
به 70 ه��زار مگاوات تولید برق نی��از داریم ولی با 
اهم��ال کاری و پش��ت گوش انداخت��ن به وضعیت 
کنونی رسیده ایم و در بهترین حالت تولید ما به 60 
هزار مگاوات رسیده است. اکنون نیز می دانیم که در 
س��ال 1402 به 76 هزار مگاوات تولید برق احتیاج 
داریم ولی آنچه قادر به تولید آن خواهیم بود قطعاً 
از این مقدار کمتر اس��ت. بای��د در برنامه ریزی های 
تولید برق، هدف گذاری های کش��ور بر اساس رشد 
سایر ش��اخص ها ازجمله رش��د اقتصادی، افزایش 

جمعیت و مسائل جانبی آن انجام شود.
ذک��ر این نکته نی��ز خالی از اهمیت نیس��ت که 
در ح��وزه ب��رق س��رمایه گذاری هنگفتی توس��ط 
ش��رکت های مختل��ف انج��ام ش��ده اس��ت که در 
بروکراس��ی دولت گرفت��ار ش��ده اند. نیروگاه هایی 
هس��تند که با وام ارزی از صندوق توس��عه ملی در 
حوزه صنعت برق کش��ور سرمایه گذاری کرده اند. با 
جهش نرخ ارز در س��ال های اخیر این نیروگاه ها با 

مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند.
 نیروگاه هایی که بر اساس قرارداد متقابل در سال 
1392 بخش بخار را اجرا کردند تقریباً 2/1 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری کردن��د و با توج��ه به افزایش 
چندین برابری نرخ ارز از سال 92 تاکنون، متاسفانه 
ام��روزه برای  چگونگی بازپرداخت این تس��هیالت 
کسی پاس��خگوی آنها نیست. درصورتی که اگر این 
افراد در هر حوزه دیگری س��رمایه گذاری می کردند 

سود خوبی عایدشان می شد.
گفتهمیش�ودکهصنایعیکهمیزانمصرف
ب�رقباالییدارن�دبایدب�رایخ�ودنیروگاه
بسازند.بهنظرشمااینموضوعمنطقیاست؟
خوش گفتار: هر دس��تگاهی که در حوزه اجرایی 
کش��ور وجود دارد دارای مس��ئولیت هایی اس��ت. 
مس��ئول تامی��ن ب��رق کش��ور وزارت نیرو اس��ت. 
سال های سال است که پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها 
بر این باورند که نباید به ش��بکه سراس��ری توزیع 
برق وصل شوند و باید از نیروگاه های مختص خود 

بهره مند باشند.
 این موضوع از آنجایی نش��ئت می گیرد که حوزه 
صنعت نفت و صنایع جانبی آن بسیار پردرآمد است 
یا به عبارتی تاس��یس نیروگاه برای این حوزه عدد 
چندان چشمگیری به حس��اب نمی آید و می توانند 
ب��رای اطمینان خاطر، نس��بت به اح��داث نیروگاه 

اختصاصی اقدام کنند.
 ب��ه صنایع مختل��ف مانند ف��والد و... نیز توصیه 
می شود که در این حوزه سرمایه گذاری و با ساخت 
نی��روگاه، برق خود را به ص��ورت اختصاصی تأمین 
کنند. اگر به عدد جمع این س��رمایه گذاری ها دقت 
کنی��م با رق��م هنگفتی روبه رو خواهیم ش��د. حال 
هرچقدر وزارت نیرو از سرمایه گذاری در این بخش 

حمایت کند به نفع شبکه برق کشور خواهد بود. 
آق�ایغیاثالدینبهعنواندبیرس�ندیکا،
دولتبرایحمای�تازفعاالنصنعتبرقچه

اقداماتیبایدانجامدهد؟
پروی��ز غیاث الدین: تکلیف ای��ن موضوع را قانون 
مشخص کرده است. همان طور که می دانیم وزارت 
نیرو مس��ئول تامین برق کش��ور اس��ت. از طرفی 
قوانین متع��ددی در حمایت از صنعت برق تدوین 
شده اس��ت. اما نکته اینجاس��ت که به این قوانین 

عمل نمی شود.
 ب��رای مثال مجلس ی��ا دولت تکلیف می کند که 
برای برخی از مشترکان، برق یارانه ای در نظر گرفته 
شود. به عبارتی قیمت فروش برق به مراتب پایین تر 
از قیمت تمام ش��ده آن اس��ت. مابه التفاوت این دو 
عدد را چه کس��ی بای��د پرداخت کند؟ بر اس��اس 
قان��ون موجود، مابه التف��اوت قیمت تکلیفی فروش 

در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مگاوات 
کمبود برق داریم و در بهترین حالت 
اگر تمام تالش خود را به کار گیریم 
ساالنه حدود ۴ هزار مگاوات از این 
میزان کسری را جبران خواهیم کرد

ابراهیم خوش گفتار
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برق با قیمت تمام ش��ده آن باید از س��وی سازمان 
برنامه وبودجه به وزارت نیرو پرداخت ش��ود اما این 

کار انجام نمی شود. 
برای احداث یک نیروگاه معمولی به سرمایه گذاری 
بسیار هنگفتی نیاز است. نه سرمایه گذار و نه هیچ 
بانکی قادر به تامین این میزان مبلغ نیس��ت. حتی 
کنسرسیومی متشکل از چند بانک نیز چنین وامی 

در اختیار سرمایه گذار قرار نمی دهد.
 بنابراین باید به س��راغ صندوق توس��عه ملی که 
به همین منظور تأسیس ش��ده رفت. اولین سوال 
صندوق این اس��ت که محل بازگش��ت این پول از 
کجا خواه��د ب��ود؟ احداث کنن��ده نیروگاهی چه 
پاسخی برای این سوال خواهد داشت؟ وزارت نیرو 
برای حل این مش��کل رویه ای را در دولت مصوب 
کرده است که بر اس��اس آن بانک مرکزی موظف 
ش��ده برای بازپرداخت وام ارزی به صندوق توسعه 
ملی ارز را برای این سرمایه گذاران به قیمت رسمی 
تعیین کند. اما در سررس��ید اقساط، بانک مرکزی 
برخالف مصوبه هیئت وزیران در سال 1394 قیمت 

ارز را با قیمت بازار محاسبه می کند.
 نیروگاه ها با این سیاس��ت بانک مرکزی قادر به 
پرداخت اقساط خود نخواهند بود و از طرفی فشار 
بانک های عامل نیز به این مشکل اضافه می شود و 
درنتیجه نیروگاِه دریافت کننده تسهیالت ارزی به 
یک بدهکار بزرگ بانکی تبدیل می شود. درحالی که 
ارز دریافتی را در احداث نیروگاه هزینه کرده است 
و ح��اال باید ب��رای بازپرداخت آن چن��د برابر باید 
متحمل هزینه ش��ود. با این توصیف س��رمایه گذار 

جدیدی وارد این حوزه نخواهد شد.
دولتدربرنامهشش�متوس�عهنس�بتبه
رفعمشکالتوچالشهایصنعتبرقتاکید
فراوانیداش�ت.ایندرحالیاس�تکهبنابه
گفتهکارشناس�انواهالیفنتنها28درصد
ازای�نبرنامهپیشرف�تواکنونصحبتاز
برنامههفتمتوس�عهبهمیانآمدهاس�ت.به
عقیدهشمامهمتریناولویتهایصنعتبرق
کشورکهبایددراینبرنامهمدنظرقراربگیرد

چهمواردیهستند؟
غیاث الدی��ن: من س��ال 1361 وارد صنعت برق 
ش��دم. در آن دوران مسئوالن در حال برنامه ریزی 
برای س��ال 1395 بودن��د. وزارت نیرو در آن زمان 
برنامه های پنج س��اله خود را تدوی��ن می کرد و بر 
اس��اس اطالعاتی که از وزارتخانه ها و سازمان های 
مختل��ف دریاف��ت می ک��رد به ص��ورت مش��خص 
می دانست که در هر منطقه ای به چه میزان انرژی 
برق نیاز اس��ت. بر اساس بررسی های انجام شده در 
خصوص رش��د جمعیتی و رش��د صنعتی مناطق 
مختلف کش��ور، وزارت نیرو می دانست که در سال 
95 ه��ر نقطه از کش��ور ب��ه چه می��زان نیروگاه و 

پست های برق احتیاج دارد.
در برنامه  توس��عه شش��م، دولت مکلف شده بود 
ک��ه در ط��ول برنام��ه ، 25 هزار م��گاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی را احداث کند. مس��ئوالن دولتی 
بر این باورند که طی این برنامه، به میزان 30 هزار 
م��گاوات نیروگاه را کلنگ زنی کرده اند. اما آنچه ما 
می دانیم یک مگاوات نیروگاه جدید هم کلنگ زنی 
نداش��ته ایم. تکالیف دولت در حوزه صنعت برق در 
برنام��ه  هفتم با برنامه های پنجم و شش��م تجمیع 
خواهد ش��د و این موضوع کار را برای اجرا سخت 

خواهد کرد.
دولت سیزدهم اوایل روی کار آمدنش اعالم کرد 
که ظرف چهار س��ال آینده چهار میلیون مس��کن 
تولید خواه��د کرد؛ این تعداد واحد مس��کونی به 
چهار میلیون کنتور برق و انش��عاب جدید احتیاج 

دارد. حال س��وال اینجاس��ت که برای تامین برق 
این 4 میلیون واحد مس��کونی چن��د نیروگاه باید 
تاسیس و چه تعداد پست برق احداث شود؟ دولت 
در هدف گذاری های خود رش��د اقتصادی 8 درصد 
را در برنامه هفتم در نظر گرفته است؛ آیا این رشد 

اقتصادی بدون تامین برق معنا دارد؟
 ب��ر اس��اس فرمول های موجود می ت��وان نتیجه 
گرف��ت که برای یک درصد رش��د اقتصادی به چه 

میزان برق احتیاج اس��ت. هدف گذاری دیگر دولت 
افزای��ش جمعیت اس��ت و این در حالی اس��ت که 
برای سیاس��ت گذاری افزای��ش جمعیت نیز تامین 
انرژی برق متناسب با رشد جمعیت باید موردتوجه 
قرار گیرد. دولت باید محاسبه کند که به میزان 1 
درصد افزای��ش جمعیت به چه میزان برق احتیاج 

است.
این موارد باید بر اس��اس برنامه ریزی مشخصی،  
معین ش��وند. این برنامه بای��د با نظارت و پیگیری 
دقیق اجرا ش��ود و تنها بر روی کاغذ نوشته نشود. 
قطعاً دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر که برنامه های 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور را 
تجمیع می کند اطالع��ات جامع و کاملی از میزان 
نیاز برق هر منطقه دارد. تصور من این است که در 
برنامه هفتم توس��عه حداقل 35 هزار مگاوات باید 

به ظرفیت تولید برق اضافه شود.
ذکر این نکته را نیز ضروری می دانم؛ وقتی عنوان 
می شود ما در دوران پیک 14 هزار مگاوات کمبود 
برق داریم به این معنی نیست که 14 هزار مگاوات 
نیروگاه باید س��اخته ش��ود. برای مثال نیروگاهی 
وجود دارد که ظرفیت آن 500 مگاوات است. نباید 
فراموش کرد که منظور، 500 مگاوات در ش��رایط 

ایزو است.
 شرایط ایزو مناسبات خاصی از نظر شرایط آب و 
هوایی و اقلیمی دارد. به عبارتی سقف این ظرفیت 
500 مگاوات است و لزوماً در هر شرایطی نمی تواند 
این میزان را تولید کند. بنابراین با محاس��به همه 
ای��ن موارد به این نتیجه می رس��یم ک��ه برای 35 
هزار مگاوات افزایش ظرفیت، حداقل باید 45 هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی احداث کرد تا با توجه به 
بحث های گفته شده و مسئله تلفات، بتوان 35 هزار 

مگاوات برق را به مشترکان تحویل داد.
متاسفانه بیش��ترین فشار ناش��ی از کمبود برق 
کشور در درجه اول به صنایع و بالفاصله و با تاخیر 

زمانی اندک به مردم وارد می شود. وقتی برق صنایع 
سیمان یا فوالد قطع می ش��ود و تولید آن کاهش 
می یابد، موجب کمبود ای��ن محصوالت در بازار و 
افزایش قیمت آن ها می شود. نهایتاً سازنده مسکن 
باید س��یمان یا نیازه��ای دیگر را به هر قیمتی که 
شده خریداری کند. این گونه قیمت نهایی مسکن 
افزایش می یابد و درنهای��ت این افزایش قیمت بر 

مردم تحمیل می شود.
آقایمهندسکاظمی،ش�مابهعنوانیکی
ازمدی�راننیروگاهه�ایخصوص�یوعض�و
س�ندیکابفرماییدکهافزایشسرمایهگذاری
بخشخصوص�یدرتولیدب�رقوراهکارهای
برونرفتازمشکالتفعاالنبخشخصوصی
درتولی�دبرقچیس�توحمایتهایالزماز

بخشخصوصیچگونهبایدانجامشود؟
نص��رت اهلل کاظمی: در ابتدا الزم می دانم به علت 
افزایش اهمیت صنعت برق در سالیان اخیر چه در 
میان متولیان این حوزه و چه در میان عموم مردم 
اش��اره کنم. افزایش اهمیت انرژی برق دلیلی جز 
بروز تبعات ناش��ی از نا تزاری میان تولید و مصرف 

برق ندارد.
 از طرف دیگر با توجه به توضیحاتی که همکاران 
به آنها اشاره کردند، صنعت برق همانند یک فرایند 
مس��تلزم برنامه ری��زی و هدایت اس��ت؛  به همین 
جهت می توان گفت نا ترازی میان تولید و مصرف 
معلول مشکالت این حوزه است. با توجه به شرایط 
کنونی بهتر است ما به جای تشخیص معلول  ها در 
پی یافتن علل اصلی باش��یم. به باور من با شناخت 
این علت ها و رفع آنها می توان راه های برون رفت از 

مشکالت را دریافت.
 در پاس��خ به سوال ش��ما الزم است به جلسات 
متعددی که نهادهای تصمیم گیر و سیاس��ت گذار 
طی س��ال های اخیر برگزار شده است، اشاره کنم. 
در آن جلس��ات ش��رایط تامین برق در س��ال های 
پیش  رو توس��ط کارشناسان و فعاالن حوزه تامین 
برق هشدار داده و پیشنهادها و توصیه های الزم به 
متولیان این حوزه ارائه شد. به عبارت دیگر، متذکر 
شدیم که اگر بنا بر این است ما در سال  های آتی با 
مشکالتی از این قبیل مواجه نباشیم باید از همین 
لحظه درصدد رفع چالش ه��ای این حوزه برآییم. 
به این دست از پیش��نهادها آن طور که بایدوشاید 
اهمی��ت الزم داده نش��د و ما اکنون ش��اهد تعدد 

مشکالت این صنعت هستیم.
 الزم به ذکر است صنعت برق جزء معدود صنایع 
کش��ور است که از پیش میزان نیاز تولید و مصرف 
آن ب��ا آمار دقیق و مورد اطمینان، قابل پیش بینی 
اس��ت. این ام��ر فرصت��ی در اختیار کارشناس��ان 
صنع��ت برق ق��رار می ده��د ت��ا  برنامه ریزی های 
این ح��وزه را با دق��ت الزم و کافی انج��ام دهند. 
به عبارت دیگ��ر، پیش بین��ی وضعیت صنعت برق و 
ارائه پیش��نهادهایی در راستای رفع مشکالت این 
صنعت، کار دشواری به  نطر نمی رسد. از اوایل دهه 
80، دولت تصمیم گرفت تا بخش خصوصی نقش 
پررنگ تری در حوزه تولید برق ایفا کند، اما به باور 
من ای��ن تصمیم آن طور که بایدوش��اید در عرصه 

عمل اجرایی نشد. 
 مبنا بر این بود که بخش خصوصی با یکس��ری 
از حمایت های از پیش تعیین شده وارد صنعت برق 
ش��ود و پس از چند س��ال این بخش بتواند به نوبه 
خود در بازار رقابت این صنعت خودی نشان دهد. 
همچنی��ن در ادام��ه تصمیم بر آن ب��ود که بخش 
خصوص��ی  بتواند ح��وزه خ��ود را بازتولید کند و 
مسیر توس��عه خود را بیافریند اما نقشی که امروز 
بخش خصوصی در صنعت برق بر عهده دارد با آن 

متاسفانه بیشترین فشار ناشی از 
کمبود برق کشور در درجه اول به 
صنایع و بالفاصله و با تاخیر زمانی 

اندک به مردم وارد می شود. وقتی 
برق صنایع سیمان یا فوالد قطع 

می شود و تولید آن کاهش می یابد، 
موجب کمبود این محصوالت در بازار و 

افزایش قیمت آن ها می شود

پرویز غیاث الدین
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تصمیمی که دو دهه پیش در این راس��تا اخذ شد، 
بسیار متفاوت است.

 به همین جهت برای برون رفت از مش��کالت این 
صنعت بهتر است در وهله نخست نقاط ضعف اجرای 
این تصمیم را شناس��ایی کنیم. با توجه به ش��رایط 
خاصی که بر کش��ور حاکم اس��ت س��رمایه گذاری، 
کم وبی��ش در بخش ه��ا و صنای��ع مختلف کش��ور 
انجام شده اما همان طور که همکاران اشاره کردند در 
سرمایه گذاری در صنعت برق نسبت به سایر صنایع 
کاهش چش��مگیری را در سالیان اخیر تجربه کرده 

است.
 م��ن به نوبه خ��ود علت ای��ن امر را ع��دم وجود 
پیش نیازهای الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه 
می دانم. درواقع، س��رمایه  ، الزمه س��رمایه گذاری در 
یک بخش اس��ت اما به تنهایی ب��رای تحقق این امر 
کافی نیس��ت. به عبارت دیگر س��رمایه شرط الزم اما 
کافی برای س��رمایه گذاری نیست. فناوری، امکانات، 
دان��ش و مهندس��ی روز از دیگر ش��روط الزم برای 
س��رمایه گذاری در یک بخش هس��تند. ما ش��روط 
الزم را ب��رای س��رمایه گذاری در اختی��ار داریم اما 

نتوانسته ایم از امکانات موجود استفاده کنیم.
  ب��رای مثال در حوزه نیروگاه ه��ای تجدید پذیر 
ما از موهبت تابش مس��تمر خورشید در چهارفصل 
بهره مند هس��تیم اما در این حوزه عملکردی بسیار 
ضعیف از خود به جای گذاش��ته ایم. ب��ا برخورداری 
از ای��ن موهبت ما می توانس��تیم در عرصه صادرات 
این انرژی بس��یار پرقدرت حاضر شویم اما ما نه تنها 
نتوانس��تیم از این ظرفیت بهره  الزم را کسب کنیم، 
بلک��ه در تولی��د آن برای مص��ارف داخل��ی نیز به 
مش��کالت متعددی برمی خوردیم و با خاموشی های 
مکرری روبه رو می ش��ویم. بر اس��اس آم��ار، 100 تا 
150 دالر پر کیلووات ساعت در دنیا زیان خاموشی 

است.
 الزم به ذکر اس��ت که این آم��ار تنها بخش زیان 
مالی و درآمدی این حوزه را ش��امل می شود. جدای 
از این مسئله همان طور که می دانید اگر خاموشی ها 
در وقت بی وقت اتفاق افتد، بحران هایی جدی در پی 
دارد؛ حتی خاموش��ی یک چراغ راهنمایی می تواند 
باعث آسیب  جانی ش��ود و مقیاسی برای سنجیدن 

این دست از آسیب ها در دست نیست.
 و مهم  تر از آن راهی برای جبران آنها وجود ندارد. 
به همین دلیل است که مشکالت این صنعت را باید 
به جد پیگی��ری کرد و راهکارهایی ب��رای رفع این 

چالش ها یافت.
 ب��رای برون رفت از این معضالت باید بس��ترهایی 
فراهم ش��ود تا بتوان بازاری رقابتی برای عرضه این 
محص��ول ایجاد کرد. ب��ه باور من، م��ا نه تنها برای 
فراهم س��اختن چنین بستری اقدامات الزم را انجام 
نداده ایم بلکه به طورکلی از مس��یر س��اخت بازاری 

رقابتی خارج شده ایم.
 ب��رای مثال ما ناگهان ب��ا مصوبه و آیین نامه هایی 
خلق الس��اعه مانند اجب��ار فروش درص��دی از برق 
نیروگاه ه��ا در بازار ب��ورس روبه رو می ش��ویم. این 
مصوبه س��واالت و شبهات بسیاری با خود به همراه 
دارد. نخس��تین پرسشی که به ذهن متبادر می شود 
این اس��ت که اگر بورس یک بازار رقابت آزاد اس��ت 
چرا تولیدکنندگان باید به اجبار در این عرصه حضور 
پی��دا کنند؟ اگر تولیدکنندگان توان رقابت داش��ته 
باشند خودجوش از بازار استقبال خواهند کرد و در 
غیر این صورت این اجب��ار راه به جایی نخواهد برد. 
الزم به ذکر است اختالفی که میان سرمایه گذاری ها 
در نیروگاه های مختلف بخش های غیردولتی وجود 
داشته موجب شده اس��ت تا با هزینه های تمام شده 

متفاوتی روبه رو باشیم.

 به عبارت دیگ��ر، تمام��ی مصوبه ه��ا و برنامه هایی 
ک��ه در راس��تای حمای��ت از ای��ن صنع��ت تدوین 
ش��ده اند، باید روندی را در پی��ش می گرفتند تا اگر 
س��رمایه گذاری با اس��تفاده از منافع ریالی، ارزی و 
... در این حوزه س��رمایه گذاری انج��ام داد در زمان 
معین و مشخصی شاهد بازگشت سرمایه خود باشد 
اما این امر میسر نشده اس��ت. مجموعه این عوامل 
س��بب ش��ده تا ما با نیروگاه هایی مواجه باشیم که 
به طورکلی نتوانس��ته اند خرج و دخل خود را تنظیم 

کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
 بنابراین اولین راهکار برای برون رفت ازاین دس��ت 
مشکالت، همان طور که پیش تر اشاره شد این است 
که ما این پدیده را به طور کامل بشناسیم. ما تا یک 
پدیده را به طور کامل نشناس��یم بی شک نمی توانیم 
ب��رای اصالح و بهب��ود آن گامی روبه جل��و برداریم. 
ازآنجاکه ایجاد بس��تری مناسب برای فضای رقابتی 
در صنعت برق، یا فراموش شده یا جدی گرفته نشده 
اس��ت، اکنون ما با مشکالت بس��یاری در این حوزه 

مواجه هستیم.
 سوال اینجاست که ما در پی چه هستیم و هدف 
اصلی ما چیس��ت؟ آیا ما می خواهی��م تنها در یک 

رس��انه حرف های عامه پسند بر زبان بیاوریم و یا در 
پی آنیم که این چالش را کارشناس��انه موردبررسی 
ق��رار دهیم و درص��دد رفع موانع ای��ن صنعت گام 
برداریم؟ اگر از برنامه پنجم به بعد س��رمایه گذاری 
در این حوزه انجام نشده است به دلیل حمایت هایی 
اس��ت که باید انجام می شد اما تنها در عرصه سخن 

باقی ماند.
 بر این باور هس��تم که برون رفت از این مشکالت 
امری پیچیده نیست؛ تنها کاری که باید انجام شود 
این است که شرایطی متناسب با سرمایه گذاری ها و 
ضرورت ه��ای کنونی فراهم کرد. درمجموع می توان 
گف��ت راهکاره��ای برون رف��ت از این مش��کالت را 
می توان در عواملی جست که سبب شده تا سرمایه 
اولیه و سود الزم سرمایه گذاران به ایشان بازنگردد.

 بدون تردید، فع��االن اقتصادی حداقل انتظاراتی 
دارند و یکی از آنها این اس��ت ک��ه اگر در زمینه ای 
سرمایه گذاری انجام می دهند؛ بتوانند از حداقل سود 

الزم بهره مند شوند.

 ع��دم وق��وع این امر یک��ی از عواملی اس��ت که 
س��بب ش��ده تا ش��اهد کاهش س��رمایه گذاری در 
این عرصه باش��یم و به تبع پیامدهای ناش��ی از آن 
گریبانگی��ر تمامی بخش های مختلف جامعه ش��ود. 
به طورکل��ی اگر بخواهم دو راهکار برای برون رفت از 
این مش��کالت ارائه دهم در وهله نخست باید بگویم 
مش��کالت نیروگاه هایی که بدهکاری وام های ارزی 
دارند باید رفع ش��ود و سپس امکاناتی که در کشور 
به صورت بالقوه برای پیشرفت این دست از نیروگاه ها 
فراهم است را در اختیارشان قرار داد. اگر بتوان این 
ابر چالش را برطرف س��اخت، صنعت برق به عنوان 
صنعت زیرساختی کشور و همچنین موتور محرکه 
صنایع دیگر می تواند در راس��تای ایجاد بس��ترهای 
الزم برای رش��د و توسعه بخش های مختلف جامعه 
مانند فرهنگ، اقتصاد، صنایع و ... کمک های شایانی 

کند. 
درس�الیاناخی�رموض�وعتاس�یسنه�اد
مس�تقلتنظیمگربخشبرقمطرحاستواز
آنبهعنوانیک�یازمهمترینالزاماتاصالح
ساختارصنعتبرقیادمیشود.بااینحال،به
نظرمیرس�دکهایناقدامبابنبس�تمواجه
شدهاست.سوالاینجاس�تکهتاسیسنهاد
رگالتوریبرقچ�هتاثیریبراینصنعتدارد
وتعوی�قای�نامرچ�هچالشهای�یراایجاد

میکند؟
خوش گفتار: از س��ال 96 تاسیس این نهاد مطرح 
و در س��ال 97 کمیته ه��ای تدوین اس��اس نامه آن 
تشکیل ش��د. باید بگویم که نمایندگانی از مجلس، 
سندیکای تولیدکنندگان برق، وزارت نیرو و تمامی 
ذی نفعان این حوزه، اعضای کمیته های تشکیل نهاد 

مستقل تنظیم گر برق را تشکیل می دادند.
 قریب به دو س��ال و نیم این موضوع موردبررسی 
ق��رار گرفت و درنهایت به ص��ورت الیحه به مجلس 
ارائه داده ش��د. این الیحه در نوبت دس��تور مجلس 
ب��رای طرح در صحن بود که ب��ا تغییر دولت، اولین 
اقدام��ی که وزارت نیرو کرد بازپس گیری این الیحه 

از مجلس بود. 
ب��ه اعتق��اد من  ای��ن نهاد ب��ه معنای س��ازمانی 
واس��طه گر میان بخ��ش خصوصی و دولتی اس��ت. 
برداش��ت من این است که ساختار وزارت نیرو برای 
ایجاد این نهاد تمایل��ی ندارد. علت عدم این تمایل 
را می ت��وان این دانس��ت که اگر این نهاد تاس��یس 
شود بخشی از مس��ئولیت های وزارت نیرو به عهده 
نهاد رگالتوری س��پرده می شود. در چنین شرایطی 
س��اختارهای کنترلی وزارت نیرو نقش کمرنگ تری 
را در این حوزه ایفا می کنند. به عبارت دیگر، کنترل 
تمام و کمال این حوزه از دس��ت وزارت نیرو خارج 
می ش��ود و به همین دلیل اقداماتی که در راس��تای 
تاس��یس این نهاد انجام ش��ده تاکنون راه به جایی 

نبرده است.
 الزم می دان��م درب��اره نق��ش و اهمیت تاس��یس 
این نه��اد چند نکته را متذکر ش��وم. همان طور که 
پیش تر اش��اره شد از سال 93 تا 99 نرخ خرید برق 
و ن��رخ آمادگی نیروگاه ه��ای تولیدکننده برق ثابت 
بوده اس��ت؛ درحالی که در طی این مدت میزان نرخ 
تعرف��ه برق خانگی بی��ش از دو برابر افزایش قیمت 
داش��ته اس��ت. پیش تر نیز قانون گذاران اعالم کرده 
بودند که در ابتدای هرس��ال باید قیمت های خرید 
برق از نیروگاه ها و نرخ آمادگی اعالم ش��ود اما این 
امر نیز تحقق نیافته است. ازآنجاکه برق یک کاالی 
اس��تراتژیک است، بر این اس��اس، بخش خصوصی 
فع��ال در ای��ن حوزه را تحت فش��ار ق��رار می دهیم 
و چالش ه��ای ای��ن حوزه ب��ه دلیل ع��دم پیگیری 

بالتکلیف می مانند.

صنعت برق جزء معدود صنایع کشور 
است که از پیش میزان نیاز تولید 
و مصرف آن با آمار دقیق و مورد 

اطمینان، قابل پیش بینی است. این 
امر فرصتی در اختیار کارشناسان 

صنعت برق قرار می دهد تا  
برنامه ریزی های این حوزه را با دقت 

الزم و کافی انجام دهند

نصرت هللا کاظمی
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 همان طور که دوستان اشاره کردند ابر چالش های 
بس��یاری در راستای رشد و ترقی این صنعت وجود 
دارند، مس��ائلی که در این نشست به آنها اشاره شد 
تنها بخش��ی از مشکالت کالن این صنعت را شکل 
می دهند. تاس��یس نهاد رگالتور می تواند بخشی از 
این مشکالت کالن را رفع کند. برای مثال این نهاد 
می  تواند تنظیم کند ک��ه بخش خصوصی و دولتی 
هرک��دام به نوبه خود چه مس��ئولیت هایی را در این 
ح��وزه بر عهده گیرند و یا قیمت گذاری این صنعت 
بر چه اساسی صورت گیرد. این امور تنها بخشی از 
مس��ئولیت هایی اس��ت که این نهاد می تواند آنها را 
بر عهده گیرد و چاره ای برای رفع از این مش��کالت 

بیندیشد.
 عالوه بر این که تاسیس این نهاد به تعویق افتاده 
است. هیچ کدام از تولیدکنندگان و بخش خصوصی 
جزء اعضای فعلی هیئت تنظیم بازار نیستند و تمام 
س��اختار این نه��اد را اعضای وزارت نیرو تش��کیل 
می دهند. ش��ایان ذکر است که پس از بازپس گیری 
الیحه تاس��یس ای��ن نهاد از مجلس، جلس��اتی در 
راس��تای رفع موانع تاسیس این نهاد برگزار شد اما 
ت��ا به این لحظه اقداماتی عملی در این زمینه انجام 
نشده است. امید می رود که تاسیس نهاد تنظیم گر 
با ساختاری معقول دوباره در دستور کار قرار گیرد 
و بتوانیم از ای��ن طریق عملکرد این صنعت را ارتقا 

بخشیم. 
بهتعویقافتادنتش�کیلنه�ادرگالتورچه
پیامدهایمنف�یبرایصنعتب�رقواقتصاد

ایراندارد؟
غیاث الدین: تاس��یس نهاد رگالت��وری تنها ویژه 
نیروگاه ها نیس��ت بلکه هر ش��رکت و هر ش��خصی 
ک��ه به نوعی با حوزه برق س��روکار دارد، تحت تاثیر 
تاس��یس این نهاد قرار می گی��رد. برای مثال وزارت 
نیرو به عن��وان تامین کنن��ده و عرضه کنن��ده برق، 
مش��ترکان مصرف کننده، تولیدکننده و ... در زمره 
س��ازمان هایی هستند که تاسیس این نهاد می تواند 
اثری مستقیم بر عملکرد آنها به جای گذارد. به باور 
من پیش از مطرح کردن بخش خصوصی باید نهاد 

تنظیم  گر تاسیس می شد.
 همان طور که همکاران پیش تر اشاره کردند ماه ها 
جلس��ات متعددی با کارشناسان وزارت نیرو برگزار 
شد و درنهایت پس از صرف زمان بسیار اساس نامه 
این نهاد تدوین ش��د. گاهی تنها س��ه ساعت زمان 
صرف توافق بر یک جمله از یک بند ماده ای می شد 
و اس��اس نامه ای که با این مش��قت تهیه شده است 
در وزارت نیرو به صورت کلی رد می ش��ود. در حال 
حاض��ر نیروگاه، برق خ��ود را در اختیار وزارت نیرو 
ق��رار می دهد ام��ا هیچ اختیاری ب��رای تعیین نرخ 

محصول خود ندارد.
 ایج��اد نه��اد تنظیم   گر یا رگالت��وری حتی برای 
مش��ترکان نی��ز مورد نیاز اس��ت. برای مثال ش��ما 
درخواس��ت انشعاب برق دارید. برای این درخواست 
حق انتخ��اب نداری��د، می گویند بروی��د اداره برق 
و هرچ��ه گفت بای��د عمل کنید. یعنی کس��ی که 
انش��عاب واگذار می کند، برای ش��ما تعیین تکلیف 
می کند، درحالی که باید حق انتخاب را فرد متقاضی 
انشعاب داشته باشد، درست همانند خرید وسایل از 
مغازه ها، اما اینجا حق انتخاب نداریم و همه چیز بر 
پایه انحصار اس��ت. قانون این موضوع را پیش بینی 
کرده و می گوید باید یک نهاد تنظیم گر بین خریدار 
و فروش��نده وجود داشته باشد. این انحصار در حال 
حاضر در مورد نیروگاه ها که فروش��نده برق هستند 
و هم وزارت نیرو که خریدار است، وجود دارد. البته 
باید بی��ان کرد که ترکیب نهاد که در قانون تعریف 
شده، ترکیبی مستقل است؛ پیش بینی به این ترتیب 

اس��ت، کسی که حتی یک س��هم در نیروگاه دارد، 
نمی تواند عضو نهاد تنظیم گر شود. 

در سایر کشورها وقتی تجدید ساختار را در صنعت 
برق شروع کردند در مرحله اول نهاد تنظیم گر برق 
را تاسیس کردند. که از روز اول ارتباط منطقی بین 
فروشنده و خریدار تامین شود. امسال در زمان اوج 
مصرف برق که بیشترین فروش را نیروگاه های برق 
داش��تند، نرخ جدیدی برای خرید برق از نیروگاه ها 
در بازار برق تعیین نش��د، این در صورتی اس��ت که 
این نرخ  باید در آغاز هرسال تعیین شود. اما امسال 
در 23 ش��هریور ک��ه گرما فروکش ک��رد و مصرف 
ب��رق کاه��ش یافت، آمدن��د و نرخ تعیی��ن کردند. 
به عبارتی دیگر هر دستورالعمل یا هر مقرراتی را که 

خودشان بخواهند تایید و یا لغو می کنند. 
راهکارشمادرگرهگشاییازموضوعتشکیل

رگالتوریمستقلبرقچیست؟
کاظمی: پیش از پاس��خ به این س��وال، نیاز است 
که ضرورت تش��کیل نهاد رگالتوری برق را بررسی 
کنیم. وقتی همه چیز در اختیار دولت اس��ت، بحث 
صنعت برق با خیلی از صنایع دیگر متفاوت اس��ت 
و اگر گریزی زده می شود به مسائل خاص، واقعیت 
این اس��ت مخاطب کسانی هس��تند که دغدغه این 

صنعت را دارند. 

تا قبل از دهه 80 که تولید در دست دولت بود، بر 
اساس آیین نامه ها، وزارت نیرو مکلف است، برق دائم 
در اختیار همه مش��ترکین قرار دهد. وقتی تصمیم 
گرفته می شود که بخشی از این مسئولیت به جای 
دیگری واگذار شود،  تضاد منافعی خود به خود ایجاد 
می ش��ود. به عبارت دیگر حادترین شرایط در حالت 
گذار ش��کل می گیرد. چون در حال��ت گذار دولت 
درواقع همه نقش ها را در اختیار دارد. در این حالت 
است که ما باید دولت را یک سیاست گذار بدانیم نه 
مجری و مالک. همواره ض��رورت حفظ منافع ملی 
دغدغه تمام کس��انی بوده که ای��ن راه را پیموده اند 
و با چنین اقدامی به توس��عه دس��ت پیدا کرده اند. 
برای حفظ ای��ن منافع ملی تصمیم بر این بوده که 
یک نهاد مس��تقل که نه دولتی است و نه متعلق به 
بخش غیردولتی است )به عبارتی نفع گروه خاصی 

را تأمین نمی کند( تشکیل شود.
ما معتقدیم که ذات انس��ان زیاده خواه اس��ت. در 
همین راستا ممکن است بخش غیردولتی علی رغم 
اینکه کش��ور خود را دوست دارد دچار لغزش شود 
و از طرف دیگر ممکن اس��ت بخش دولتی که باید 
مداف��ع بخش دول��ت و حافظ بیت المال باش��د نیز 
دچار خطای سهوی یا عمدی شود. در همین جهت 
ای��ن نهاد تنظیم گ��ر باید این مس��ئله را به گونه ای 
حل وفص��ل کند که ی��ک تصمیم گیری بر اس��اس 
منافع ملی انجام شود تا هم مشکالت از میان رود و 
هم ما دچار یک جانبه گرایی نش��ویم. ما باید تکلیف 
خود را با این مس��ائل مش��خص کنیم. ما اگر مایل 
هس��تیم که یک نهاد تنظیم گر غیردولتی داش��ته 

باشیم باید الزامات آن را رعایت کنیم.
واقعیت امر این است که بخش نهاد تنظیم گر برق 
با ایده واگ��ذاری و اجرای اصل 44 در قانون مطرح 
بوده اس��ت. ما امروزه نیمی از این کار را انجام داده 
و نیم��ی را به امان خدا س��پرده ایم. نکته قابل توجه 
اینجاست که این موضوع صرفاً به بخش صنعت برق 
مربوط نمی شود چراکه تمام واگذاری ها در کشور ما 

به همین صورت است. 
ب�اتم�اماینتفاس�یرچهوضعیت�یرابرای
ارزیاب�ی 1402 تابس�تان و 1401 زمس�تان

میکنید؟
خوش گفتار: ما در فصل زمس��تان مش��کل تأمین 
گاز و در فصل تابس��تان مشکل تأمین برق داریم و 
دلیل عمده آن این اس��ت که در سیاست گذاری ها 
دق��ت الزم را به عم��ل نیاورده ایم. م��ا هیچ گاه در 
سیاس��ت های کالن کش��ور به بخش ان��رژی توجه 
ویژه ای نداشته ایم. متأسفانه امروزه این ذهنیت در 
میان م��ردم وجود دارد که انرژی ب��ه میزان کافی 
موجود اس��ت و ما بی واهمه مصرف می کنیم. ریشه 
ای��ن ذهنیت از اینجا می آید که ما از اهمیت انرژی 
و ارزش واقع��ی آن آگاهی الزم را نداریم. در هنگام 
فصل س��رما در ش��بکه های تلویزیون��ی زیرنویس 
می کنیم ک��ه »در مصرف گاز صرفه جویی کنید« و 
در فصل گرما نیز این زیرنویس را به »در مصرف برق 
صرفه جویی کنید« تغییر می دهیم. ما سال هاس��ت 
که این زیرنویس ها را شبکه های تلویزیونی می بینیم 
و همین موضوع نش��ان دهنده این است که ما هنوز 
موضوع انرژی را به درستی متوجه نشده ایم و موفق 
نش��ده ایم به مردم آموزش دهیم که چطور انرژی را 

مصرف کنند.
امروزه به همه روس��تاها گازرس��انی و برق رسانی 
ش��ده اس��ت. وزارتخانه های نفت و نیرو هم از این 
موض��وع اس��تفاده تبلیغات��ی خ��ود را می برند اما 
نکت��ه ای که در این میان وجود دارد این اس��ت که 
به علت کمبودهای موجود، در زمستان گازی وجود 
ندارد که به این روس��تاها برس��د و در تابستان نیز 
ب��رق را نمی توان به این روس��تاها رس��اند. این در 
صورتی اس��ت که اگر ه��ر دو انرژی ب��رق و گاز را 
با یکدیگر هم پوش��انی می کردند؛ اکنون شاهد این 
دس��ت از مشکالت نبودیم. برای مثال اگر تنها برق 
را به روس��تاها ارس��ال می کردند؛ این امر عالوه بر 
تامین برق، جایگزین نیاز گاز هم می شد، هم هزینه 
س��رمایه گذاری کمتری اتفاق می افتاد و هم از نظر 
ملی انرژی کمتری مصرف می شد؛ از طرفی تکلیف 
مصرف کنندگان نیز مشخص بود و می دانست که در 

فصل سرما و گرما برق پایدار دارد.
متاس��فانه این یک حقیقت غیرقابل کتمان است 
که ما برای انرژی ارزش قائل نیس��تیم. تا زمانی که 
این تفکر وجود داشته باشد، در زمستان برای تامین 
گاز و در تابس��تان برای تامین برق مش��کل داریم. 
یارانه ای که در این بخش پرداخت می ش��ود بسیار 
هنگفت است. کاش می شد مردم را توجیه کرد که 
مصرف بیش از حد تعیین ش��ده مستلزم پرداخت 
هزینه بیشتر است. وقتی مردم ارزش انرژی را از این 
طریق متوجه می شدند می توانستیم به صرفه جویی 
در ای��ن حوزه امی��دوار باش��یم. متاس��فانه بخش 

حاکمیتی ما در این زمینه کوتاهی کرده است.
من امیدوارم که تمام بخش های کشور مخصوصاً 
وزارت نیرو به قانون پایبند باشند. شاید پایبندی به 
قانون اذیت هایی را به همراه داش��ته باشد اما ُحسن 
آن این اس��ت که دو طرف زبان مش��ترک خواهند 
داش��ت. از طرفی ما باید در م��ورد انرژی هم فکری 
و اندیش��ه کنیم و به این نتیجه برس��یم که چگونه 
می توان بحران های این حوزه را با تعامل و واقع بینی 

ازآنجاکه برق یک کاالی 
استراتژیک است، بر این 

اساس، بخش خصوصی فعال 
در این حوزه را تحت فشار قرار 
می دهیم و چالش های این حوزه 
به دلیل عدم پیگیری بالتکلیف 

می مانند
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و هجدهمی��ن  تولیدکنن��ده  ای��ران ش��انزدهمین 
مصرف کنن��ده برق جهان اس��ت اما به دالیل مختلف، 
همچنان صنعت برق آن، وضعیت نامساعدی را سپری 
می کن��د تا جای��ی که دسترس��ی به برق ب��ه یکی از 
چالش های فضای کسب وکار تبدیل شده است. ضمن 
اینکه بررسی ها نشان می دهد این صنعت در آینده نیز 
با کس��ری بودجه هزینه ای و سرمایه ای مواجه خواهد 
ش��د که احتماالً کار را س��خت تر نیز می کند. صنعت 
برق) نیروگاهی( در بین صنایع بس��یار هزینه بر است 
و معموالً دولت ها، س��رمایه کافی برای واردش��دن در 
آن و راه اندازی نیروگاه جدید را ندارد. در این شرایط، 
حضور س��رمایه گذاران بخش خصوصی بسیار ضروری 
و دارای اهمیت اس��ت. البته به غی��ر از چالش مطرح 
شده، صنعت برق با مشکالت متعدد دیگری دست به 
گریبان است. در همین راستا ما در صمت گفتگویی با 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشتیم.
باید مراوده های اقتصادی را حفظ کرد �

علی جدی درباره وضعیت کنونی صنعت برق اظهار 
ک��رد: در مورد ب��رق باید گفت که اگ��ر قوانین قبلی، 
تغییر می ک��رد و مطابق پیش بینی ها، عمل می ش��د؛ 
اکنون مش��کالت بس��یار کمتری داشتیم. در گذشته، 
آن دس��ته از صنایع��ی که مصرف نامتعارف داش��تند 
ملزم بودند خودشان برق موردنیازشان را تامین کنند 
اما بس��یاری؛ چنین نکردند. از طرف دیگر شاهد رشد 

صنع��ت بودیم. حجم رش��د در صنع��ت لوازم خانگی 
بیشتر است چون بسیاری از خانواده ها از لوازم خانگی 
اس��تفاده می کنن��د که پیش��تر اس��تفاده نمی کردند. 
بنابراین اگر طبق پیش بینی ه��ای به عمل آمده؛ پیش 
می رفتیم به این وضعیت برنمی خوردیم. همچنان دیر 
نیست و نباید کاهلی کنیم. در حوزه صنعت برق؛ سال 
گذشته تصمیم بر آن شد که معادل 10 هزار مگاوات، 
صنع��ت جدید دایر ش��ود. باید این تصمی��م را دنبال 
کنیم. در حوزه هسته ای که ازجمله تاکیدات چندباره 
رهبر انقالب است باید رقم باالیی را به ثبت برسانیم و 

بیش ازپیش به این سو حرکت کنیم. 
وی در ادام��ه افزود: در بح��ث نیروگاه ها که اندکی 
با کندی مواجه ش��ده بودند باید با جدیت بیش��تری 
عمل ش��ود و انواع دیگر برق هم جایگزین شود. نباید 
صرفاً به برق هایی که مستلزم مصرف گاز است بسنده 
نکرد و به انواعی دیگری مثل برق خورشیدی هم باید 
توجه داشت. ظرفیت برق خورشیدی در کشور بسیار 
باالس��ت. مشوق هایی هم تعریف شد و دولت باید این 
موضوع را به مراتب جدی تر گیرد. این خیلی بد اس��ت 
که ما این همه برای تولید و توس��عه هرچه بیش��تر و 
حداکثری آن، زمینه سازی می کنیم و به صنایع کمک 
می کنیم و سرمایه در گردش آنها را فراهم می کنیم و 
مطابق تبص��ره 18 یارانه می دهیم تا صنایع راه اندازی 
ش��ود ول��ی در عرصه تامی��ن برق مش��کل همچنان 

داری��م. خیلی جدی تر باید به این ح��وزه ورود کنیم. 
خوش��بختانه وزارت نیرو در این حوزه اقدامات موثری 
را انجام داده است اما عقب ماندگی های گذشته بسیار 

زیاد است و باید این موضوع جدی گرفته شود.
عضو مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
که باوجود کس��ری برق در کش��ور چ��را اقداماتی در 
راستای صادرات انجام می شود، گفت: صادرات معموالً 
به دلیل تحکیم مراودات اقتصادی انجام می ش��ود. ما 
ه��م واردات و هم ص��ادرات داریم. در بحث گاز و برق 
هم به همین گونه است. اگر مراوده اقتصادی و واردات 
و صادرات، متوازن باش��د مش��کلی پیش نمی آید اما 
اینکه از جایی، کاال و خدمت نگیریم و کاالیی را برای 
آن تامین نکنیم قطعاً با مش��کل مواجه می شویم. باید 
بعضی از مراوده های اقتص��ادی را حفظ کرد. باالخره 
کشورهای اطراف به مراودات گازی و برقی نیاز دارند.

گرانی برق چراغ صنعت نو پای گردشگری  �
را خاموش می کند

عضو کمیس��یون انرژی در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: کاهش تعرفه انرژی تاسیس��ات گردش��گری از 
مشوق های مهم این بخش است. افزایش این قیمت ها 
عالوه بر افزایش بهای تمام ش��ده خدمات گردشگری 
موجب کاهش سرمایه گذاری شده است و انگیزه های 

سرمایه گذاران در کشور از دست خواهد رفت.
علیرض��ا ورناص��ری قندعل��ی در مورد ط��رح مانع 

چالش های برقی همچنان پابرجاست

جدیگفت:ظرفیتبرقخورشیدیدرکشوربسیارباالست.مشوقهاییهمدراینزمینهتعریفشدهاست.خوشبختانه
وزارتنیرودراینحوزهاقداماتموثریراانجامدادهاس�تاماعقبماندگیهایگذش�تهبس�یارزیاداس�توبایداین

موضوعجدیگرفتهشود.

روبرت بگلریانعلیرضا ورناصریعلی جدی
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زدایی از توس��عه صنعت برق گفت: برق جزء خدمات 
ش��هروندی اس��ت اما این صنعِت پایه در تش��کیالت 
درون��ی با مکانیزم ه��ای اقتصادی اداره نمی ش��ود. بر 
اس��اس نقش صنعت برق در توسعه، قوانین باالدستی 
مش��خصاً بر تقویت توان این صنعت موکد هس��تند، 
به عنوان نمونه طبق بند»ت« م��اده 48 قانون برنامه 
ششم توسعه دولت مکلف بود از طریق وزارت نیرو در 
طول اجرای برنامه نس��بت به افزایش توان تولید برق 
تا 25 هزار مگاوات از طریق س��رمایه گذاری موسسات 
عمومی غیردولت��ی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی 
و خارج��ی و ی��ا مناف��ع داخلی ش��رکت های تابعه یا 
به ص��ورت روش های متداول س��رمایه گذاری ازجمله 

ساخت و بهره برداری اقدام کند.
نماینده مردم مسجدسلیمان، اللی، هفتگل و اندیکا 
افزود: حمایت مجلس و صاحب نظران از ظرفیت های 
قانونی برای تهاتر بدهی ها و همچنین بازگشت فوری 
و مس��تقیم تمام��ی وجوه دریافتی از ف��روش برق به 
صنعت برق، بهینه سازی و نوس��ازی شبکه های برق، 
بهینه س��ازی و اصالح الگوی مصرف برق، توسعه این 
صنعت مطابق اس��تانداردهای جهانی، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این صنعت، توس��عه زیرساخت ها، 
اص��الح قیمت گ��ذاری برق و واقعی ش��دن قیمت ها، 
اصالح س��بک زندگی در راستای اس��تفاده از وسایل 
کم مص��رف، به عن��وان راهکارهای مدیریت��ِی افزایش 
تولی��د، راندم��ان و بازدهی از مهم تری��ن اولویت های 

توسعه صنعت برق در این طرح مدنظر است.
صنع�ت گردش�گری در تم�ام کش�ورها از  �

بخش های اقتصاد پیشران است
عضو کمیس��یون انرژی در مجلس شورای اسالمی 
ادام��ه داد: صنعت گردش��گری در تمام کش��ورها از 
بخش های اقتصادی پیشران محسوب می شود، به دلیل 
اینکه این صنعت به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم بر 
عناص��ر متعدد مرتبط به زنجیره تامین خود اثر دارد، 
پیشنهاد هایی جهت بازنگری برخی از موارد این طرح 
ارائه ش��ده اس��ت و به همین دلیل به دس��تور رئیس 
مجلس به کمیس��یون ارجاع داده ش��د. کاهش تعرفه 
انرژی تاسیسات گردشگری از مشوق های مهم بخش 
گردش��گری اس��ت که افزایش آنها ع��الوه برافزایش 

بهای تمام ش��ده خدمات گردش��گری موجب کاهش 
س��رمایه گذاری شده و انگیزه های س��رمایه گذاران در 

کشور خواهد بود
ورناصری تاکید کرد: کاهش تعرفه انرژی تاسیسات 
گردشگری از مشوق های مهم بخش گردشگری است 
ک��ه افزایش آنها ع��الوه بر افزایش بهای تمام ش��ده 
خدمات گردش��گری موجب کاهش سرمایه گذاری و 

انگیزه های سرمایه گذاران در کشور خواهد بود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: توجه 
داش��ته باش��یم که به طورکلی آس��یب پذیری صنعت 
نو پای گردش��گری، س��یال ب��ودن ماهی��ت صنعت 
گردش��گری،کوچک و متوس��ط بودِن کسب وکارهای 
مرتب��ط با ای��ن ح��وزه و تأثیرپذی��ری از پیامدهای 
محیط��ی، از ش��اخص هایی اس��ت که این ح��وزه را 
به حمایت ها و سیاس��ت های تش��ویقی متنوع ملی و 

همراهی کلیه نهادهای فرابخشی نیازمند می سازد.
ورناصری با اش��اره به چالش هایی که در س��ه سال 
گذش��ته به علت همه گیری کرون��ا و تضعیف صنعت 
گردش��گری در کش��ور، اظهار کرد: چالش های ناشی 
از ش��یوع کرونا صنعت گردش��گری کشور در سطوح 
مل��ی، منطقه ای و جهانی را دچار افول کرد، به منظور 
احیای دوباره این حوزه، اتخاذ تدابیر مختلف بس��یار 
ضروری است؛ لذا در کنار اِعمال راهبردهایی ازجمله 
بخش��ودگی مالیات��ی، تس��هیالت تش��ویقی احیای 
تاسیس��ات گردشگرِی آس��یب دیده از ش��یوع کرونا، 
بسترسازی جهت توسعه سرمایه گذاری خصوصی در 
ای��ن حوزه، به لحاظ نمودن مصوباتی جهت عدم روند 
افزایش در تعرفه های انرژی تاسیس��ات گردش��گری 
ه��م بای��د توجه ویژه ش��ود تا ت��اب آوری فعاالن این 

کسب وکارها تقویت و توسعه یابد.
تعرفه گذاری پلکانی راهکار تنظیم مصرف  �

انرژی بدون فشار بر کم مصرف ها
عض��و کمیس��یون انرژی مجل��س با اش��اره به این 
موضوع که اصالح قیمت گذاری انرژی یک الزام است، 
نه انتخاب، گفت: تعرفه گذاری پلکانی موجب اصالح 
الگوی مصرف بدون فشار بر کسانی که الگو مصرف را 

رعایت می کنند، خواهد شد.
روب��رت بگلریان عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس 

در م��ورد لزوم اص��الح قیمت گذاری ان��رژی و تعرفه 
گذاری پلکانی قبوض اظهار کرد: در 10 سال گذشته 
ع��دم س��رمایه گذاری الزم در حوزه تولی��د نیروگاه و 
زیرساخت های انتقال انرژی موجب بروز مشکالتی در 

این زمینه در کشور شده است.
وی ادام��ه داد: باوجوداینکه با ش��روع به کار دولت 
جدی��د در وزارت نیرو اقدامات خوبی انجام ش��ده؛ اما 
به هرحال مکفی نبوده است و در زمینه تأمین نیروگاه 
و تولی��د برق جدید نتوانس��ته ایم متناس��ب با برنامه 
شش��م عمل کنیم ت��ا جایی که ش��اهد بودیم میزان 
و تغیی��ر نحوه مصرف گاز با س��رد ش��دن هوا موجب 

مشکالتی در شبکه می شود.
وی اف��زود: در پای��ان دوره مس��ئولیت دولت قبلی 
حدود 17 یا 18 میلیارد دالر پروژه های نیمه تمام و بر 
زمین مانده در حوزه نیروگاهی داشتیم که برای تکمیل 
ش��دن نیاز به منابع ارزی داشتند و مبلغ قابل توجهی 
ه��م بدهی وزارت نیرو و دول��ت به پیمانکاران بود که 

باید این بدهی ها نیز تسویه می شد.
وی با اش��اره به اینکه تغیی��ر الگوی مصرف موجب 
افزایش اس��تفاده از انرژی شده است ادامه داد: عوامل 
دیگری مانند ماینره��ا و رمز ارزها، چاه های غیرمجاز 
در حوزه کش��اورزی و ناکارآمدی نیروگاه های برق آبی 
در اثر کمب��ود بارندگی و عدم ت��وان توزیع موثر گاز 
بین بخش نیروگاهی و مصارف خانگی نیز باعث برهم 

خوردن تناسب عرضه و تقاضا در حوزه انرژی شد.
اصالح مدیریت انرژی یک الزام است نه یک انتخاب
بگلری��ان ب��ا تأکی��د ب��ر ض��رورت ساده س��ازی و 
شفاف سازی تعرفه ها و نرخ بندی ها توسط کارشناسان 
و رس��انه ها گفت: باید موضوع را به گونه ای برای مردم 
تبیی��ن کنیم که هم��ه متقاعد بش��وند. واقعیت این 
اس��ت که این اصالح قیمت گ��ذاری و مدیریت انرژی 
و هدفمن��د کردن یارانه ها چ��ه در حوزه گاز و چه در 
ح��وزه برق یک الزام اس��ت، نه یک انتخ��اب و دیر یا 
زود باید به سمت چنین تغییرات و اصالحاتی برویم؛ 
البته باید ببینیم چه سازوکارهایی را می توانیم به کار 
بگیریم که این تغییرات و اصالحات اساسی با حد اقل 
آس��یب برای مردم به ویژه طبقات محروم و متوس��ط 

جامعه همراه باشد.
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اقتصاد انرژی در بیراهه

نایبرئیسکمیس�یونانرژیاتاقبازرگانیایراندرگفتگوباصمتمطرحکرد:ریش�هعدمسرمایهگذاریدر
صنعترامیتواندرمداخلهدولتدراقتصادوقیمتگذاریدستوریدراینحوزهوهمچنینغیرواقعیبودن
قیمتانرژیجس�تجوکرد.ایندوعاملمنجرش�دهاستتااقتصادانرژیدرمسیردرخورخودحرکتنکندو

بخشخصوصیوهمدولتیازسرمایهگذاریدراینصنعتسرباززنند.

صنع��ت ب��رق به عنوان 
پیش نی��از اغل��ب صنایع 
دیگر ش��ناخته می ش��ود 
را در  پررنگ��ی  نق��ش  و 
عرص��ه بین المل��ل ایف��ا 
اما خاموشی های  می کند 
بخش  ه��ای  در  مت��داوم 
مختلف کش��ور حاکی از 
است  متعددی  مشکالت 
ک��ه این صنعت با آن ها دس��ت وپنجه نرم می کند. در 
حال حاضر، طبق آمار نا ترازی س��نگینی میان تولید 
و مصرف برق در کش��ور وجود دارد و درآمدهای ارزی 
نفتی و رویکردهای پیشین در راستای متعادل ساختن 
این امر، دیگر پاسخگو نیست. تاسیس نهاد رگالتوری 
برای سامان بخش��ی به این صنعت موضوعی است که 
در چند س��ال اخیر به آن پرداخته ش��ده اما چگونگی 
س��اختار و زم��ان تاس��یس آن همچنان نامش��خص 
است. در راس��تای برگزاری بیست و دومین نمایشگاه 
بین الملل��ی صنعت برق ایران درباره عمده مش��کالت 
این صنعت و راهکارهای رفع آنها با حمیدرضا صالحی 

س��لمی، نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران به گفتگو نشستیم. 

حمیدرض��ا صالحی در تش��ریح چالش های صنعت 
برق گفت: مشکالت صنعت برق به چند بخش تقسیم 
می ش��وند اما عدم س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت را 
می ت��وان مهم ترین معضل این حوزه دانس��ت. به باور 
من ریش��ه عدم س��رمایه گذاری در صنعت را می توان 
در مداخله دولت در اقتصاد و  قیمت گذاری دستوری 
در ای��ن ح��وزه و همچنی��ن غیرواقعی ب��ودن قیمت 
انرژی جس��تجو کرد. این دو عامل منجر ش��ده است 
تا اقتصاد انرژی در مس��یر درخور خود حرکت نکند و 
بخش خصوصی و هم دولتی از س��رمایه گذاری در این 
صنعت سر باز زنند. به طورکلی می توان گفت مجموعه 
دالیل ذکرش��ده سبب ش��ده تا آن طور که بایدوشاید 
سرمایه گذاری های الزم در این حوزه انجام نشود و این 
صنعت از دس��تیابی به جای��گاه واقعی خود در اقتصاد 

کشور باز ماند.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی ایران 
درباره سیاس��ت گذاری های دولت در راستای حمایت 
از این صنعت اظهار کرد: متاس��فانه دولت س��یزدهم 

و حتی دولت های پیش��ین در این راس��تا رویکردهای 
مناس��بی در پیش نگرفته اند. دولت ها در سالیان اخیر 
همواره بر آن بوده اند ت��ا بودجه الزم این صنعت را از 
درآمده��ای ارزی حاصل از ف��روش نفت تامین کنند. 
این رویکرد در س��الیان پیش تا حدودی پاس��خگوی 
نیازهای صنع��ت برق بود و بودج��ه الزم این صنعت 
از این طریق تامین می ش��د زیرا نفت ایران در عرصه 
بین المللی بازار خوبی را از آن خود کرده بود و با توجه 
ب��ه درآمدهای ارزی حاصل از آن، دولت می توانس��ت 
قیم��ت  ب��رق را در دفاتر مربوطه با ه��ر نرخی ثبت و 
س��پس بر اس��اس معیارهای خود نرخ ف��روش را نیز 
تعیی��ن کن��د. اگر در ای��ن میان زیانی وجود داش��ت 
می توانست آن را توس��ط دالرهای نفتی به دست آمده 
جب��ران کند اما در ح��ال حاضر با تش��دید تحریم  ها 
درآمده��ای ارزی کش��ور به ش��دت کاه��ش یافته و 
آسیب های بسیاری به این حوزه وارد شده است. الزم 
به ذکر اس��ت دولت می توانست رویکردهای دیگری را 
در این زمینه در پیش گیرد و حضور خود را در صنعت 
برق کمرنگ کند تا بخش خصوصی وارد عمل ش��ود 
و بازار عرضه و تقاضای مطلوبی در این زمینه ش��کل 

حمیدرضا صالحی سلمی
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ما بهینه سازی  و سیاست گذاری های 
الزم را در بخش مصرف انجام 

نداده ایم  و درعین حال برای تولید 
بیشتر برق سرمایه گذاری انجام نشده 

است. باید محرکه الزم برای تولید 
برق را در کشور ایجاد کنیم و این امر 

در وهله اول نیازمند تولید ثروت 
است. تولید ثروت برای کشور در 

شرایط کنونی جزء از طریق اقتصاد آزاد 
امکان پذیر نیست

دبیرخانه رگالتوری باید در دستان 
بخش خصوصی قرار داشته باشد 
و به صورت مستقل اداره شود. 
به عبارت دیگر، مصرف کننده و 

تولیدکننده باید دو عنصر اصلی 
تشکیل دهنده نهاد رگالتوری برق 

باشند

گیرد؛ ام��ا رویکردهای گذش��ته را در پیش گرفت و 
این روند نیازمند منابع الیتناهی است. همان طور که 
می دانی��د منابع ما رو به اتمام و همان طور که پیش تر 
اشاره ش��د بازار صنایع نفتی کشور نیز بسیار محدود 
شده اس��ت؛ مجموعه این عوامل چالش های اساسی 

این صنعت را شکل می دهند.
بالتکلیفی نهاد رگالتوری برق �

وی در ادامه افزود: طبق آمار مصرف برق در س��ال 
اخیر در کشور رشدی 8 درصدی را تجربه کرده است 
اما ازآنجایی که ش��رایط س��رمایه گذاری بنا به دالیل 
از پیش ذکرش��ده فراهم نیس��ت؛ تولیدات ما افزایش 
نداش��ته و ما نتوانس��ته ایم با توجه به شرایط موجود 
میزان مصرف برق را پوش��ش دهی��م. به عبارت دیگر 
میان تولید و مصرف برق در کش��ور اختالف بسیاری 
ایجاد شده و ما در حال حاضر شاهد نا ترازی تولید و 
مصرف برق هس��تیم. این نا ترازی اکنون رقم بزرگی 
نزدیک به 15 هزار مگاوات را شامل می شود. علت این 
امر این است که ما بهینه سازی  و سیاست گذاری های 
الزم را در بخ��ش مصرف انجام نداده  ایم و درعین حال 
برای تولید بیش��تر برق س��رمایه گذاری انجام نش��ده 
اس��ت. باید محرکه الزم برای تولید برق را در کش��ور 
ایجاد کنیم و این امر در وهله اول نیازمند تولید ثروت 
اس��ت. تولید ثروت برای کشور در شرایط کنونی جزء 

از طریق اقتصاد آزاد امکان پذیر نیست. 
صالح��ی راهکارهای موجود ب��رای رفع چالش های 
این صنعت را این گونه تش��ریح کرد: دولت باید اجازه 
ده��د صنعت برق که به عنوان زیربنای س��ایر صنایع 
ش��ناخته می ش��ود، معامالت خود را در بورس انرژی 
انج��ام دهد. ب��ه معنای دیگر، صنای��ع در بورس برق 
موردنیاز خ��ود را تهیه و فروش��ندگان نیز که همان 
نیروگاه های غیر دولتی هستند، محصوالت خود را در 
ای��ن بازار عرض��ه کنند.  الزم به ذکر اس��ت در حال 
حاضر نیروگاه های غیردولتی بیش از 60 درصد از کل 
نیروگاه های کشور را تشکیل می دهند. اگر این عرضه 
و تقاضا در بورس انرژی انجام  ش��ود، صنعت برق نرخ 
و قیمت گ��ذاری واقعی را تجرب��ه خواهد کرد و طبق 
پیش بینی های انجام ش��ده بیش از 100 همت) 100 
هزار میلیارد تومان( منابع برای سرمایه گذاری در این 
صنعت در دسترس قرار می گیرد. این افزایش سرمایه 
سبب می شود تا مش��کالت نیروگاه های قدیمی رفع 
و نیروگاه های جدیدی احداث ش��وند و از این طریق 
به میزان تولید موردنیاز دس��ت یابیم. اگر بتوانیم این 
راهکار را در پیش گیریم، بی شک در چند سال آینده 
از قطع��ی برق های امروزی اث��ری باقی نمی ماند و ما 
در آین��ده ای نه چندان دور، دیگر با مش��کالت امروزه 
این صنعت دست وپنجه نرم نخواهیم نکرد اما دولت ها 
متاس��فانه در این زمینه تصمیمات خود را به تعویق 
می اندازند و در پی آنن��د که اگر توافق برجام حاصل 
ش��ود، درآمدهای بلوکه شده را به کشور بازگردانند و 
این  گون��ه دیگر از س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 
این صنعت بی نیاز شوند. الزم است که ما از الگوهای 
نوین��ی که این صنعت در دنیا در پیش گرفته اس��ت 
پیروی کنیم تا بتوانیم در راستای تحقق اهدافمان در 

حوزه صنعت برق گام برداریم. 
نایب رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی ایران 
درباره وضعیت تاسیس نهاد رگالتوری انرژی در کشور 
گفت: حرکت در راس��تای تاس��یس نه��اد رگالتوری 
به عنوان نهاد تنظیم گری برق بسیار مطلوب است اما 
ای��ن نهاد باید از بخش دولتی جدا باش��د. پیش ازاین 
دول��ت در این زمین��ه وارد عمل ش��د و دفتر تنظیم 
مقرراتی در وزارت نیرو برای این امر تاس��یس کرد اما 
این اقدام راه به جایی نبرد. این نهاد قیمت گذاری های 
دستوری اعمال و بخش خصوصی را مکلف می کرد تا 
طبق نرخ تعیین ش��ده برق خود را به فروش رس��اند. 
وجود نهاد رگالتوری انرژی الزم است اما ورود دولت و 

وزارت نیرو نه تنها عملکرد این نهاد را تضعیف خواهد 
کرد بلکه لطمه های بیش��تری نیز به این صنعت وارد 
می کند. دولت نبای��د به عنوان رقیب بخش خصوصی 
در این عرصه به میدان آید و باید اجازه دهد تا میزان 
عرضه و تقاضای بازار نرخ واقعی برق را مشخص کند. 
دبیرخانه رگالتوری باید در دس��تان بخش خصوصی 
قرار داش��ته باش��د و به صورت مس��تقل اداره ش��ود. 
به عبارت دیگ��ر، مصرف کنن��ده و تولیدکننده باید دو 
عنصر اصلی تشکیل دهنده نهاد رگالتوری برق باشند. 
وی درباره وظایف اتاق بازرگانی در راستای حمایت 
از صنعت برق افزود: کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی 

فعاالن این حوزه و س��ندیکاهای متعددی چون برق، 
تولیدکنندگان نیروگاه ، انرژی تجدید پذیر، بهینه سازی 
و ... را گرد هم آورده اس��ت تا مشکالت این صنعت را 
بررسی کنند و در راستای رفع آنها اهتمام ورزند. این 
افراد مجموعه ای از نخبگان صنعت برق هس��تند که 
سالیان سال در این عرصه فعالیت های متعددی انجام 
داده ان��د و کوله باری از تجربی��ات گوناگون به همراه 
خود دارند؛ همچنین مش��کالت این مسیر را به خوبی 
می شناس��ند. به همین دلیل می توانند پیشنهادهای 
کارآم��دی برای رفع این مش��کالت ب��ه دولت عرضه 
کنند و حتی گام های موثری در این مس��یر بردارند و 
برای رش��د این صنعت وارد عمل شوند اما همان طور 
که پیش تر اش��اره ش��د الزمه این امر این اس��ت که 
وزارت نیرو بپذیرد رویکردهای پیش��ین دیگر کارآمد 
نیس��تند و دولت فضا و زیرس��اخت های الزم را برای 

ورود این افراد فراهم و سرمایه کافی را تامین کند. 
بخش خصوصی ناجی برق �

صالح��ی در ادامه اظهار ک��رد: صنعت برق در تمام 
دنی��ا از جایگاهی ویژه برخوردار اس��ت زیرا به عنوان 
نی��از اولیه تمام صنای��ع دیگر مانند فوالد، س��یمان، 
پتروش��یمی و ... شناخته می شود. آگاهیم که برق در 
زندگی روزمره تمامی انسان ها نقشی حیاتی بر عهده 
دارد و از اهمی��ت و جایگاه آن نمی ت��وان غافل ماند. 
به همی��ن دلیل باید بتوانیم این صنعت را به بهترین 
ش��کل ممک��ن حفظ کنی��م. صنعت برق ام��روزه ما 
حاصل س��ال ها تالش بخش دولتی است و اگر اکنون 
در شرایط مناسبی قرار ندارد باید تمامی متولیان این 
صنعت با بخش خصوصی همکاری های الزم را انجام 

دهند تا بتوانیم از آن پاس��داری کنیم و در راس��تای 
پیش��رفت آن گام برداری��م. ما باید هم��واره نخبگان 
ای��ن صنعت که در بخ��ش خصوصی فعال هس��تند 
را به  چش��م س��رمایه های ملی بنگریم.  اگر عملکرد 
این افراد را موردبررس��ی قرار دهی��م، درمی یابیم که 
آنه��ا در تولید، توزیع و انتقال برق از دانش بس��یاری 
برخوردارند به همین جهت می توانیم از دانش علمی 
و عملی آنها هن��گام تدوین مق��ررات، آیین نامه های 
مربوطه، احداث نیروگاه ها و ... بهره جوییم. همچنین 
با همکاری این افراد می توانیم ظرفیت های ناشناخته 

کشور را کشف و از آنها استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی ایران 
درب��اره انگیزه های الزم جهت س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در صنعت برق اف��زود: مهم ترین عملی که 
رغب��ت الزم را برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در ح��وزه برق ایجاد می کند این اس��ت که به آنها در 
ح��وزه قیمت گ��ذاری اجازه ورود دهی��م. هنگامی که 
ما از س��رمایه گذاران برای هم��کاری در صنعت برق 
دعوت می کنیم باید دس��ت آن��ان را در تعیین قیمت 
محصوالتش��ان باز گذاریم. در ح��وزه برق همانند هر 
صنعت دیگری باید اجازه دهیم تا صاحبان نیروگاه ها 
باش��ند.  دخی��ل  محصوالتش��ان  ارزش گ��ذاری  در 
غیرعقالنی و به دوراز منطق است که از سرمایه گذاران 
درخواس��ت کنیم ت��ا ثروت خ��ود را وارد این صنعت 
کنند اما خود در تعیین نرخ محصوالتش��ان دخالتی 
نداشته باش��ند. با این روند، عماًل هیچ  سرمایه گذاری 
برای این صنعت وجود نخواهد داش��ت و ما در دوری 
باطل به دور خود خواهیم گش��ت. نهاد تنظیم کننده 
بازار و مقررات صنعت برق با ساختاری که پیش تر به 
آن اشاره شد در تمامی کشورهای توسعه یافته وجود 
دارد و م��ا نیز باید در مس��یر تاس��یس چنین نهادی 
حرکت کنیم تا به اهداف خود در این مس��یر دس��ت 
یابیم. وی با اش��اره به اهمیت حض��ور پررنگ بخش 
خصوص��ی در صنعت برق در پایان خاطرنش��ان کرد: 
اگر از ظرفیت های بخ��ش خصوصی نتوانیم بهره مند 
شویم، هیچ مسیر دیگری پاسخگوی نیازهای مصرفی 
برق کش��ور نخواهد بود. ما در راستای افزایش تولید 
برق کش��ور بای��د چند اولویت را در مس��یر خود قرار 
دهیم. در وهله نخس��ت، باید قیمت گذاری واقعی در 

این عرصه انجام شود.
 برای تحقق این امر، می توانیم قیمت ها را به صورت 
پلکانی افزایش دهیم تا درنهایت ش��اهد ارزش واقعی 
این انرژی در بازار باش��یم. البته این افزایش قیمت ها 
نیز به نوبه خود باید بر اس��اس نظرات کارشناس��انه و 
اولویت بندی ش��ده انجام ش��ود. برای مث��ال در وهله 
نخس��ت می توان ای��ن افزایش قیم��ت را در صنایع، 
س��پس در حوزه تج��اری و درنهای��ت در بخش های 
خانگی و کش��اورزی اعمال کرد. الزم به ذکر است که 
تحقق این امر، اجرا و عملیاتی کردن آن، به مدت یک 
تا دو سال زمان بر است اما درنهایت می توان ثمره آن 
و رش��د این صنعت را مشاهده کرد. پس ازاین مرحله، 
باید فضای بیش��تری برای حضور بخش خصوصی در 
ای��ن حوزه و نه��اد رگالتوری فراهم ک��رد و درنهایت 
بازاره��ای صادرات��ی می توانند فرصت��ی طالیی برای 
سازندگان صنعت برق باش��ند. به همین جهت ورود 
این صنعت به بازارهای بین المللی را نباید دس��ت کم 
گرفت. طب��ق پیش بینی های انجام ش��ده برق، بیش 
از نیم��ی از مصرف انرژی انس��ان را در س��ال 2050  
ش��کل می دهد. به همین جهت باید توجه و تمرکزی 
بیشتری بر حوزه صادرات این صنعت داشت. بازارهای 
جهانی فرصت مناسبی ایجاد می کنند تا ارزآوری های 
بس��یاری برای کش��ور حاصل ش��ود و با اس��تفاده از 
این فرصت و به کارگی��ری بخش خصوصی می توانیم  
درنهایت ش��اهد رشد و پیش��رفت صنعت برق کشور 

باشیم. 
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مصطف��ی نخع��ی: ام��روزه 
گفته می شود 15 هزار مگاوات 
در ایام پیک مصرف به نس��بت 
تولی��د، با کمبود ب��رق مواجه 
هستیم. این امر آسیبی جدی 
برای کش��ور به ش��مار می رود 
و می توان��د تبع��ات امنیت��ی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی خاص 
خود را به همراه داش��ته باش��د. به عبارت دیگر مجبور هستیم برای 
پایدار نگه داش��تن برق خانگی، برق حوزه صنعت را تعطیل کنیم، 
یعنی به علت کمبود برق مجبوریم که بخش های مولد کش��ور را 

خاموش نگه داریم.
بر اس��اس زمان  بندی مرسوم، باید برنامه هفتم توسعه از ابتدای 
سال 1401 آغاز می شد اما متاسفانه به دلیل برخی مشکالت این 
مهم محقق نشده است. باوجود برخی گمانه  زنی  ها مبنی بر اجرای 
برنامه هفتم از ابتدای س��ال 1402، در روزهای پایانی شهریورماه 
س��ال جاری، سیاس��ت های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام 
معظم رهبری در هفت س��رفصل اصلی و 25 بند به س��ران سه قوه 
ابالغ و فرآیند تدوین آن آغاز ش��ده اس��ت، اما با توجه به اظهارات 
اخیر رئیس س��ازمان برنامه وبودج��ه مبنی بر زمان  بر بودن فرآیند 
بررس��ی و تصویب قانون برنامه هفتم توس��عه در دولت و مجلس، 
اجرای برنامه هفتم از ابتدای س��ال 1402 در هاله  ای از ابهام قرار 
دارد. در این میان یکی از صنایعی که در برنامه های توسعه همواره 

مورد بی توجهی قرار گرفته صنعت برق بوده است.
 برنامه های اجرا ش��ده در صنعت برق در سال های اخیر باوجود 
کسب توفیقات نسبی، فاصله معنی  داری با اهداف تعیین شده در 
برنامه توس��عه داشته و بسیاری از هدف  گذاری  های انجام شده در 
صنعت برق در برنامه پنجم و شش��م توس��عه به طور کامل محقق 
نش��ده است. برای مثال بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف 
ش��د از طری��ق وزارت نیرو در طول اجرای برنام��ه و برای افزایش 
ت��وان تولید برق، تا 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کش��ور 
بیفزاید، اما مطابق آخرین آمار رس��می وزارت نیرو تا پایان س��ال 
1399، تنها قریب به 11مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه 
شده است که نشان از عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه 
شش��م توس��عه دارد. همچنین دولت در برنامه ششم مکلف شد تا 
پایان برنامه، س��هم نیروگاه های تجدید پذیر و پاک را به حداقل 5 
درصد از ظرفیت تولید برق کش��ور رس��اند. این در حالی است که 
میزان برق تولیدی کش��ور از نیروگاه های تجدید پذیر تنها حدود 
یک درصد از کل برق تولیدی کش��ور را ش��امل می شود. در همین 
راستا ما در صمت یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای 

اسالمی به گفتگو نشستیم. 
راندمان پایین تولید برق در نیروگاه ها �

مصطفی نخعی، عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در گفتگ��و ب��ا صمت در مورد موضوع یادش��ده اظه��ار کرد: ما دو 
چال��ش ب��زرگ در صنعت برق داریم. اولین بح��ث در مورد تولید 
اس��ت، آن طور که در اسناد باالدستی پیش بینی شده بود اقداماتی 
که باید صورت می گرفت متاس��فانه انجام نش��ده اس��ت. در برنامه 
شش��م ما باید 25 هزار م��گاوات تولید برق حرارتی و نزدیک به 5 
هزار مگاوات تولید برق تجدید پذیر می داشتیم اما به هر دلیلی که 
عمده دلیل آن برمی گردد به این که متاس��فانه در سنوات گذشته 
تولی��د برق خیل��ی در اولویت دولت ها نبوده و به اندازه کافی منابع 
به این حوزه اختصاص پیدا نکرده است. همچنین وجود تحریم ها 
نیز یکی دیگر از دالیلی اس��ت که تولید برق به میزانی که باید در 

کشور انجام نگرفت.
وی ادام��ه داد: نکت��ه دوم در ارتب��اط ب��ا تولی��د راندمان پایین 
بس��یاری از نیروگاه های موجود اس��ت. در م��ورد افزایش راندمان 
تکمیل نیروگاه های بخار، اقدامات اساس��ی باید انجام می شد اما به 
دلیل عدم تخصیص به موقع منابع موردنیاز متاس��فانه انجام نشد. 
در تجدیدپذیره��ا هم نیز این مش��کالت را داریم که باعث ش��ده 

ک��ه حتی 20 درصد اهداف موردنظ��ر تحقق پیدا نکند. در بخش 
حرارت��ی ه��م کمت��ر از 50 درصد آن اهدافی ک��ه مدنظر بوده در 
برنامه ششم تحقق پیدا کرده است. اما بحث بعدی که دسته دوم 
مش��کالت است به حوزه مصرف مربوط می شود و اقداماتی که در 
باب بهینه سازی مصرف انرژی باید اتفاق می افتاد. لذا برای کاهش 
مصرف یا جلوگیری از افزایش ش��دت مصرف انرژی در بخش برق 
، تکالی��ف قانون��ی ، قانون اصالح الگوی مص��رف، قانون حمایت از 
تولید رقابت پذیر، قوانین باالدس��تی و اس��ناد 5 س��اله تولید را در 
بحث بهینه س��ازی و قانون هدفمندی یارانه ها داشتیم. اما آن طور 
ک��ه در این قوانین پیش بینی ش��ده بود اقدامات اساس��ی که باید 
صورت می گرفت انجام نشده است. کوتاهی هایی که در تولید اتفاق 
افتاده، نارضایتی ها و کوتاهی هایی که در بحث مصرف اتفاق افتاده 
باعث ایجاد نا ترازی برق در کش��ور ش��ده اس��ت. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه اظهار کرد: امروزه گفته 
می ش��ود 15 هزار مگاوات در ایام پیک مصرف به نس��بت تولید، 
با کمبود برق مواجه هس��تیم. این امر آس��یبی جدی برای کش��ور 
به ش��مار می رود و می تواند تبع��ات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی 
خاص خود را  به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مجبور هستیم 
برای پایدار نگه داشتن برق خانگی، صنعت را تعطیل کنیم، یعنی 
به علت کمبود برق مجبوریم که بخش های مولد کشور را خاموش 
نگه داریم که این مشکل آسیب بزرگی برای کشور است. در 1 تا 2 
سال اخیر به وفور دیدیم که این اتفاقات رخ داد. بنابراین بزرگ ترین 
چالش امروز صنعت برق شامل عدم سرمایه گذاری کافی و تعریف 
نکردن مدل های قراردادی مناس��ب و نپرداختن به موضوع بهینه 
مصرف سوخت است. نخعی بیان کرد: ما در مجلس یازدهم تاکید 
خاصی در این خصوص داریم و قانون توس��عه صنعت برق و مانع 
زدایی از توسعه صنعت برق را در مجلس مصوب کردیم که بعد از 
تایید شورای نگهبان اجرا خواهد شد و کمک بسیار خوبی به دولت 
خواه��د بود برای این که به مس��ائل حوزه برق بپردازد. این چالش 
بزرگ امروز می تواند پاشنه آشیلی برای کشور باشد. لذا نیاز است 
به گونه ای عمل کرد که حوزه انرژی را به درستی مدیریت کنیم، تا 
در س��ال های آینده نه تنها در تامین برق صنایع و بخش های مولد 
و خانگی و... مش��کلی نداش��تیم باشیم که حتی به عنوان یک هاب 
انرژی در منطقه در حوزه برق مطرح باشیم و بتوانیم تامین کننده 

نیاز کشورهایی پیرامون خودمان باشیم.
تولید برق در دست بخش خصوصی �

عضو کمیس��یون انرژی مجلس در پاس��خ به این سوال که نقش 
بخش خصوصی در صنعت برق چیست، اظهار کرد: عمده تولید برق 
در دست بخش خصوصی است ، اما متاسفانه در مدل های قراردادی 
تعریف شده برای پرداخت هزینه تولید به بخش خصوصی اقدامات 
درس��تی انجام نش��ده و منابع به اندازه کاف��ی و به موقع تخصیص 
پیدا نکرده اس��ت، لذا بخش خصوصی بی انگیزه ش��ده و نیاز است 
که به این بخش توجه بیش��تری نس��بت به گذشته شود. در ادامه 
مصطف��ی نخعی درباره طرح یکپارچه س��ازی حکمرانی انرژی در 
کش��ور که بررسی آن در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار 
گرفته است، گفت: متاسفانه نظام یکپارچه ای برای مدیریت بخش 
انرژی در کشور وجود ندارد و انرژی به صورت چندتکه و جزیره ای 
اداره می ش��ود چراکه حوزه نفت و گاز در ید وزارت نفت اس��ت و 
ح��وزه ان��رژی اتمی متولی ج��دا دارد و حوزه ب��رق و آب زیر نظر 
وزارت نی��رو ق��رار دارند. همچنین در بح��ث مدیریت مصرف نیز 
وزارتخانه های مختلفی دخیل هستند و عماًل یکپارچگی موردنیاز 

در نظام حکمرانی انرژی کشور دیده نمی شود. 
نماینده مردم نهبندان و سربیش��ه در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: اگرچه قانون گذار در سنوات گذشته برای یکپارچه شدن 
نظام حکمرانی انرژی در کشور »شورای عالی انرژی« را پیش بینی 
کرده اما این ش��ورا به دالیل متع��ددی نقش خود را در حکمرانی 

واحد انرژی به درستی ایفا نکرده است.
وی توضی��ح داد: ق��رار گرفت��ن دبیرخان��ه ش��ورا در س��ازمان 
برنامه وبودجه خود یک ایراد بزرگ اس��ت چراکه سازمان برنامه نه 

تخص��ص الزم را در ای��ن زمینه دارد و نه اراده کافی برای پیگیری 
موارد متعددی که به حوزه انرژی مرتبط می شود لذا نیاز به ایجاد 
سازوکار جدید در حوزه انرژی به شدت احساس می شود به همین 
دلیل طرحی با هدف شکل گیری معاونتی راهبردی در حوزه انرژی 
ذیل ریاس��ت جمه��وری به عنوان معاون ریاس��ت جمهور و انتقال 
دبیرخانه به این معاونت در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است.

طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی  �
به گفته نخعی طراحان این طرح می خواهند این معاونت با توجه 
به شدت باالی مصرف انرژی، هماهنگی و یکپارچگی واحدی را در 
این زمینه ایجاد کند تا با ایجاد سازوکار جدید امیدوار باشیم شدت 

مصرف انرژی کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه به یقین به نتیجه رساندن »طرح یکپارچه سازی 
حکمرانی انرژی در کش��ور« نیازمند مشورت با متخصصان است، 
مطرح کرد: کمیس��یون نیز اکنون در حال تامل بر روی این طرح 
اس��ت و البته هنوز به جمع بندی در این رابطه نرسیده اند، درواقع 
اینکه آیا ایجاد یک س��اختار جدی��د می تواند به موضوع انرژی در 
کش��ور کمک کند یا خیر؟ مورد بحث میان نمایندگان کمیسیون 

است.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس درباره اینکه امکان فربه ش��دن 
دولت در پی اجرای این طرح امکان دارد یا خیر، توضیح داد: اگرچه 
این مس��ئله، مورد انتقاد برخی از منتقدان طرح نیز اس��ت چراکه 
معتقدند با ایجاد ساختار جدید نمی توان مشکل را حل کرد و حل 
این مش��کل نیاز به عزم ملی، ایجاد دقیق قانون و نظارت دارد اما 
طراحان طرح می گویند؛ قرار نیس��ت نیرویی به بدنه دولت اضافه 
ش��ود و صرفاً س��اختار اصالح می ش��ود مثاًل »شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت« در وزارت نفت یا »شرکت مدیریت بهره وری« در 
وزارتخانه منفک شده و در زیرمجموعه این معاونت شکل خواهند 

گرفت.
نخع��ی در مورد اعمال سیاس��ت های قیمتی ب��رای جلوگیری 
از مص��رف غیرضروری و همچنین بهینه س��ازی مصرف، گفت: ما 
برای مدیریت مصرف می توانیم سیاست های قیمتی یا غیر قیمتی 
داش��ته باش��یم. یکی از راه ها و سیاس��ت های قیمتی این است که 
به مرور تعرفه را واقعی کنیم. بااین حال ش��اید مس��ائل اجتماعی و 
وضعیت اقتصادی ما اجازه این اجرای این سیاس��ت را به ما ندهد. 
اگر می خواهیم فشار مضاعفی به مردم در بحث قیمت انرژی نیاید 
باید تعرفه پلکانی پرمصرف ها را اعمال کنیم که مصوبه قانونی نیز 
دارد و در قوانی��ن بودج��ه 1400 و 1401 به تعرفه گذاری پلکانی 
بهای گاز و برق تاکید شده است یعنی مشترکی که مصرف باالتری 
از میانگی��ن الگ��وی مصرف یا همان الگوی بهینه مصرف دارد باید 
مشمول افزایش قیمت شود و با قیمت های باالتری این مصرف را 
انج��ام ده��د. این افزایش قیمت در بودجه 1400 به میزان جبران 
رایگان کردن قیمت برق و گاز مشترکان کم مصرف بوده است و در 
بودجه 1401 به میزان غیر یارانه ای شدن قبوض انرژی مشترکان 

پرمصرف بوده است. 
وی ادامه داد: عدالت حکم می کند کس��ی که مصرف پایین تری 
دارد که اقشار و دهک های پایین جامعه هستند با تعرفه پایین تری 
گاز را دریافت کنند و از یارانه انرژی نیز س��هم ببرند، ولی تاکنون 
به این ش��کل بوده که کس��ی که انرژی بیش��تری مصرف می کرد، 
یارانه بیشتری نیز دریافت می کرد. کسی که ویال یا استخری دارد 
و مص��رف باالت��ری دارد باید تعرفه برای او واقع��ی و غیر یارانه ای 
استفاده کنند و قرار نباشد این یارانه که متعلق به همه مردم ایران 

است به جیب این  قشر از جامعه رود.
نخع��ی در پای��ان با بیان اینکه احتماالً در برنامه هفتم توس��عه 
تعرفه گذاری پلکانی برای مش��ترکین پرمصرف گاز در نظر گرفته 
می شود، گفت: این موضوع در قانون بودجه سنواتی تاکنون به کار 
گرفته شده است و قطعاً در برنامه هفتم نیز موضوع تعرفه گذاری 
پلکانی موثر مشترکان پرمصرف را به منظور تحقق عدالت اجتماعی 
و اقتص��ادی حتم��اً به عنوان یک اصل و حکم در قانون پنج س��اله 

توسعه باید در نظر گیریم.

تبعات ناگزیر قطعی برق

مصطفی نخعی
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نجات صنعت برق در گرو حمایت از بخش خصوصی

بر اس��اس مبان��ی نظری 
علم اقتصاد، س��اختار، رفتار 
بازیگران در بازار و عملکرد 
ب��ازار هم بر یکدیگ��ر تاثیر 
گذاش��ته و ه��م از یکدیگر 
و ش��رایط اولی��ه و خارج از 
ب��ازار تاثی��ر می پذیرند که 
بررس��ی رابط��ه علیت بین 
آنها، نیازمند مطالعه تجربی بر اس��اس داده های گذش��ته 
بازار عمده فروش��ی برق ایران اس��ت تا به واسطه نتایج آن 
بتوان در خصوص علیت و میزان تاثیرگذاری آن اظهارنظر 
کرد، مضاف بر اینکه، عملکرد بازار برق ایران، تابع شرایط 
اولیه )یارانه ای بودن قیمت ها، نوع مالکیت، وجود اقتصاد 
مقیاس، ماهیت شبکه برق، ویژگی کاالی برق، وجود قیود 
فنی و ...( و عوامل خارج از بازار مثل شوک های اقتصادی 
)نوس��انات نرخ ارز، نرخ تورم و ...( و سیاس��ت های تثبیت 

اقتصادی دولت نیز خواهد بود.
بن��ا ب��ه گفت��ه کارشناس��ان عملک��رد ب��ازار از منظر 
نیروگاه های غیردولتی، عموماً با شاخص های مهمی مثل  
نرخ سودآوری )ش��امل دوره بازگشت سرمایه(، پیشرفت 
فناوری، دسترس��ی به ش��بکه، قیمت و کارایی سنجیده 
می ش��ود و س��اختار بازار نیز عمدتاً به شاخص هایی مثل 
تمرکز، موانع ورود به بازار ساختاری و موانع خروج از بازار 
ساختاری اشاره دارد و باالخره رفتار بازیگران در بازار نیز 
بر اساس سنجه های قدرت بازار یک جانبه، تبانی، ائتالف و 
سایر موانع ورود به بازار استراتژیک و موانع خروج از بازار 

استراتژیک اندازه گیری می شود.
به نظر می رسد که چنانچه داده ها موجود باشد، می توان 
ش��اخص تمرکز را در سطح نیروگاهی و شرکتی محاسبه 

ک��رد. نکته قابل توجه این اس��ت که حتی باوجود س��طح 
تمرک��ز باال در بازار ب��رق ایران، نمی ت��وان نتیجه گرفت 
که قیمت باال در بازار لزوماً نتیجه تمرکز باال بوده اس��ت. 
چراکه در بازار برق عالوه بر وجود س��قف قیمت به عنوان 
مانع افزایش تهاجمی قیمت، بنگاه ها باوجود داشتن سهم 
ب��ازار باال، ممکن اس��ت لزوماً قیمت باال پیش��نهاد نداده 

باشند.
صم��ت، پیرامون نقش بخش خصوص��ی فعال در حوزه 
صنع��ت برق و لزوم حمای��ت از آنها در تعیین قیمت برق 
گفتگویی را با رمضانعلی س��نگدوینی، عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس ش��ورای اس��المی ترتیب داده است که در 

ادامه مطالعه خواهید کرد. 
نجات انرژی کشور به دست بخش خصوصی  �

رمضانعلی س��نگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به  ضرورت حمایت از بخش 
خصوصی صنعت برق گفت: نجات انرژی کش��ور در همه 
حوزه ها اعم از برق، گاز و نفت به دس��ت بخش خصوصی 
اس��ت، این بخش همیش��ه باید در میدان باش��د و مورد 

حمایت قرار بگیرد.
وی با اش��اره به مطالبات بخ��ش خصوصی صنعت برق 
از وزارت نی��رو ک��ه حدود 90 هزار میلیارد تومان اس��ت، 
تصریح کرد: بخش خصوصی صنعت برق حدود 150 هزار 
شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است لذا برای حمایت 
از این بخش که همان مردم هس��تند، باید تضمینی برای 
س��رمایه گذاری داده ش��ود. با وقوع این امر به تبع رغبت 
الزم برای این دس��ت از فعاالن اقتصادی ایجاد می ش��ود 
و این گون��ه می ت��وان س��رمایه گذاری در صنع��ت برق را 
میس��ر س��اخت و تولید و مصرف برق را به تعادل رساند. 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در صنع��ت برق چه در 

ح��وزه صنایع و چه در حوزه خانگی باید س��ودآور بوده و 
امنیت الزم را داشته باشد.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ضم��ن تاکید بر اینکه 
صنعت برق زیرس��اختی ترین صنعت کشور است و بدون 
برق رش��د و توس��عه ای امکان پذیر نیس��ت، افزود: دولت 
می تواند با اختصاص تسهیالت بانکی بلندمدت برای بخش 
خصوصی و کمک به آن ها از طریق صندوق ذخیره ارزی و 
سایر صندوق های ملی، حمایت خود را از این بخش نشان 
ده��د و از ظرفیت آن برای جبران کمبود تولید برق و در 

نهایت توسعه اقتصادی کشور استفاده کند.
 لزوم برق�راری ارتباط بی�ن بخش خصوصی،  �

دولت و مجلس
سنگدوینی با اش��اره به برنامه های اعالمی وزیر نیرو در 
جلس��ه رای اعتماد مبنی ب��ر افزایش 40 هزار مگاوات در 
طول دوره 4 ساله، ادامه داد: افزایش تولید برق در کشور 
فق��ط در صورت حمایت از بخ��ش خصوصی قابل جبران 
است، دولت به تنهایی و صرفاً با تکیه بر توان خود نمی تواند 
تولید برق را در کش��ور افزایش دهد. بهینه سازی مصرف 
نیز یکی از برنامه هایی است که برای اجرای آن می توان از 

توانمندی بخش خصوصی بهره برد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اس��تفاده از نظرات بخش 
خصوصی صنعت برق در جلس��ات و تصمیم گیری ها یک 
ضرورت است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت مدیریت 
در کش��ور ما این اس��ت ک��ه کمتر از نظ��رات نخبگان و 
متخصصان اس��تفاده می ش��ود لذا این موضوع باید مورد 
اهتمام بیش��تری قرار بگیرد. برق��راری ارتباط بین بخش 
خصوص��ی، دولت و مجلس نیز بای��د بیش ازپیش مدنظر 
باشد که اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه از 

هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد.

در گفتگوی صمت با عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

رمضانعلی سنگدوینی

عضوکمیس�یونانرژیمجلسش�ورایاس�المیدرگفتگوباصمتمط�رحکرد:بخشخصوصیصنعتب�رقحدود1۵0
هزارش�غلمس�تقیمدرکشورایجادکردهاس�تلذابرایحمایتازاینبخشکههمانمردمهس�تند،بایدتضمینیبرای

سرمایهگذاریدادهشود.
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راهکاری برای پایان خاموشی ها

عض�واتاقبازرگانیایراندرگفتگوباصمتگفت:تمامیفعالیتهایمابایددرراس�تاییپیشرودکهبتوانیم
ش�رایطوفضایالزمرابرایجذبس�رمایهفراهمس�ازیمزیرادروهلهنخستپیشنیازترقیصنعتبرقورفع

موانعآن،تامینسرمایهکافیوالزماست.

 رضا پدیدار

صنعت  برق،   وضعیت 
رو  کش��ور،  زیرساختی 
ب��ه وخامت اس��ت. این 
قطعی های  از  وخام��ت 
خاموش��ی های  و  مکرر 
پیاپ��ی که در س��الیان 
اخیر گریبان بخش های 
مختلف کشور را گرفته، 
به روش��نی، پیداس��ت. 
افزای��ش تصدی گری دولت و نق��ش کم رنگ بخش 
خصوصی در این حوزه یکی از ابر چالش هایی اس��ت 
که کارشناسان درباره آن هشدار می دهند اما جدای 
از این معضل، بی ش��ک چالش ه��ای دیگری نیز در 
مسیر رشد این صنعت قرار دارند. سوال اینجاست که 
چه عواملی دست به دست هم داده اند تا این مشکالت 
همچون س��د معبری در مسیر رشد و پیشرفت این 

صنع��ت قد علم کنن��د و راه های برون رف��ت از این 
مشکالت چیس��ت؟ برای پاس��خ به این سواالت در 
آستانه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
برق ب��ا رضا پدیدار، عض��و اتاق بازرگان��ی ایران، به 

گفتگو نشستیم.
رضا پدیدار با اشاره به برنامه های دولت در راستای 
حمای��ت از صنع��ت برق گف��ت: دولت در راس��تای 
رف��ع موانع و مش��کالت صنعت ب��رق برنامه  ریزی و 
اقدامات متعددی انجام داده است اما مشکل از اینجا 
سرچشمه می گیرد که اغلب نظرات و برنامه ریزی های 
کارشناسانه در این حوزه عملیاتی نمی شوند. درواقع، 
تمام تالش ها در راستای رشد و پیشرفت این صنعت 
تنها در ح��وزه نظری باقی می ماند و در عرصه عمل 
اثری از آنها نیس��ت. به عبارت دیگ��ر، عدم عملیاتی 
شدن سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و راهبردهای 
دولت در راس��تای حمایت از صنعت برق  مهم ترین 

مشکل این صنعت به شمار می رود. الزمه رفع تمامی 
این چالش ها این است که با دیدی وسیع  و جدی تر 
به این صنعت نگریست. صنعت برق در زمره صنایع 
پایه کش��ور قرار دارد. در ای��ران صنایع پایه زیربنای 
اقتصادی کشور را تشکیل می دهند به همین جهت 
هنگامی که در فرایندهای اجرایی این دست از صنایع 
ب��ه موانعی برخورد می کنیم باید تمام تالش خود را 
ب��رای رفع آنها به کار گیریم. برای رفع این موانع در 
وهله اول باید بتوانیم از آسیب های صنعت برق آگاه 
باش��یم؛ یعنی تمام زیروبم این صنعت را به درستی 
بشناسیم و موانعی که در مسیر رشد آن قرار دارند را 
شناسایی کنیم. این فرایند را می توان آسیب شناسی 
توسعه نیافتگی در صنعت برق نام نهاد. اگر این فرایند 
را به درس��تی انجام دهیم با یکس��ری از ابر چالش ها 
مواجه می ش��ویم. برای مثال کاهش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنع��ت برق یکی از جدی ترین 
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چالش هایی است که در سالیان اخیر عرصه را بر این 
صنعت تنگ کرده است. 

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: هنگامی که 
دول��ت در نظر دارد تا بخش های مختلف کش��ور را 
توس��عه دهد باید پیش از هر چیز در اندیشه توسعه 
حوزه برق باش��د زیرا این صنعت مادر تمامی صنایع 
دیگر اس��ت. اگر ما نتوانیم ح��وزه برق را آن طور که 
بایدو شاید ارج نهیم از توسعه سایر بخش های کشور 
بازمی مانیم و این امری اجتناب ناپذیر است. کاهش 
سرمایه گذاری در صنعت برق در زمانی که دولت در 
پی آن است صنایع رشد یابند ما را با یک ابر چالش 
مواجه می  س��ازد. س��ازوکار ناکارآم��د قیمت گذاری 
برق، یکی دیگر از چالش های این صنعت را ش��کل 
می ده��د. اگر قیمت گذاری این حوزه روندی کارآمد 
را در پیش گیرد بسیاری از موانع این صنعت از میان 
خواهند رفت و فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری 
در این عرصه رغبت و انگیزه کافی را کسب خواهند 
کرد. بدهی های دولت به صنایع کش��ور در س��الیان 
اخیر افزایش یافته اس��ت. چند دهه است که دولت 
ب��ه صنایع بدهکار اس��ت و این امر نی��ز در زمره ابر 

چالش های این صنعت قرار دارد.
وی درباره راه های برون رفت از مش��کالت صنعت 
برق اظهار کرد: ما برای عبور از این دس��ت چالش ها 
باید چش��م اندازی درخور ش��رایط موجود برای این 
صنعت تعریف کنیم. به باور من یکی از مس��ائلی که 
ما باید در چش��م انداز صنعت برق مدنظر قرار دهیم 
افزایش ظرفیت تولید برق اس��ت. در برهه کنونی ما 
برای تامین نیاز مصرف داخل، افزایش ظرفیت تولید 
و فراهم س��اختن ش��رایطی مطلوب برای صادرات، 
نیازمند تولید 85 هزار مگاوات برق هس��تیم با این 
حال، ظرفیت تولید ما در حال حاضر، تنها 65 هزار 
مگاوات اس��ت. به عبارت دیگر م��ا قریب به 20 هزار 
مگاوات با کمبود تولید برق در کشور مواجه هستیم. 
الزم به ذکر اس��ت که طی بررسی های انجام شده در 
جلسه کمیسیون انرژی با سندیکای برق، پیش بینی 
ما این است که در افق 1404 ما باید ظرفیت تولید 
خ��ود را به 109هزار مگاوات افزایش دهیم. با توجه 
به ش��رایط کنونی عملیاتی ش��دن این امر بس��یار 
سخت است. برای تحقق این چشم انداز باید متوسط 
رش��د ما قریب به 3 درصد باشد. این میزان از رشد 
دور از ذهن و بعید نیست اما سرمایه پیش بینی شده 
برای تحقق این امر 8 میلیارد دالر است. همان طور 
که پیش تر اش��اره ش��د صنعت برق ای��ران در زمره 
صنای��ع پایه و زیر بنایی ق��رار دارد؛ به همین دلیل 
این میزان از سرمایه برای رشد و توسعه صنعتی که 
زیربنای تمام صنایع کش��ور ش��ناخته می شود، رقم 
چندانی نیس��ت. برماست که راهبردهایی برای رفع 
چالش های این صنعت م��د نظر قرار دهیم. الزم به 
ذکر اس��ت این راهکارها نباید تنها در گستره نظریه 
محص��ور مانند و باید در عمل ش��اهد اج��رای آنها 
باش��یم. عالوه بر آن باید به سیاست گذاری هایی که 
در راس��تای حمایت از صنعت برق انجام می ش��ود، 

توجه بیشتری نشان داد. 
ای��ن فع��ال اقتص��ادی ادام��ه داد: ب��رق یکی از 
اقتصادهای زیربنایی در تمام کشورهای توسعه یافته 
است. طی جلسات برگزارشده در کمیسیون انرژی، 
تصمی��م بر آن ش��د ت��ا اصالحیه ای ب��رای اقتصاد 
برق ارائه ش��ود.  باید بررس��ی های دقیقی بر اساس 
آمارهای مربوطه انجام ش��ود، ت��ا از میزان  تولید و 
مصرف این صنعت آگاهی یابیم. به عبارت دیگر باید 
بتوانیم پیش بینی ه��ای دقیقی از آینده این صنعت 
انجام دهیم. برای مثال ما در س��ال های آتی به چه 
می��زان از تولید نیازمندیم؟ چه میزانی از این تولید 
باید در راس��تای توس��عه برق مصرف و چه مقدار از 
آن باید ذخیره شود؟ بهینه سازی نکته حائز اهمیت 

دیگری است که در راستای ترقی اقتصاد برق کشور 
باید به آن توجه کرد.عضو اتاق بازرگانی با اش��اره به 
جایگاه این صنعت در برنامه هفتم توس��عه تش��ریح 
کرد: ما در برنامه هفتم توسعه باید یک سری احکام 

پیشنهادی ارائه دهیم.
 کاهش تصدی گری دولت یکی از این احکام است. 
این حکم باید همچون اصلی اساسی در صنعت برق 
م��ورد توجه واقع ش��ود. دولت باید ت��ا جای ممکن 
نقش خود را در ای��ن صنعت کمرنگ کند تا فضای 
کاف��ی و الزم برای حضور فع��االن بخش خصوصی 
فراه��م ش��ود. مورد دیگ��ری که باید به آن بس��یار 
توجه نش��ان داد، کاهش شدت مصرف انرژی است. 
متعادل ترین میزان مصرف انرژی در فصول سرد 19 
تا 20 درجه است اما ما شاهد هستیم که این میزان 
مصرف در کش��ور ما قریب به 25 درجه است. یعنی 
افراد به جای پوشش لباس مناسب فصول به مصرف 
بیشتر انرژی روی می آورند. این امر نشان از آن دارد 
که فرهنگ سازی های الزم در این راستا انجام نشده 
است. کاهش ش��دت مصرف انرژی باید جزء احکام 
جدی برنامه های توس��عه، به وی��ژه برنامه هفتم قرار 

گیرد.

وی در ادامه افزود: توس��عه صادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی صنعت برق یکی دیگر از مواردی است 
که باید به  جد پیگیر آن باشیم و آن را باید در صدر 
اولویت  های توسعه صنعت برق قرار دهیم. اگر بتوان 
در راستای صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدامات 
الزم را انجام داد، ارزآوری مطلوبی حاصل می ش��ود 
و این گونه می توانیم س��ود حاصل شده از این امر را 
در راستای توسعه صنعت برق سرمایه گذاری کنیم. 
درواق��ع، صادرات خدمات فنی و مهندس��ی صنعت 
برق می تواند به زیربنای سرمایه گذاری ها در راستای 
توسعه این صنعت ختم شود. اصالح مقررات فنی و 
اجرایی یکی دیگر از موارد مهم این حوزه اس��ت که 
باید در راستای تحقق آن گامی موثر برداشت. یعنی 
مقررات این صنعت کشورمان را متناسب با مقررات 
صنعت برق کشورهای توسعه یافته تنظیم کنیم. باید 
قوانین دست وپا گیری که از گذشته تا به حال وجود 
داش��ته اند را از میان برداریم تا شرایط برای توسعه 

سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شود.
پدیدار درباره وضعیت تاس��یس نه��اد رگالتوری 
انرژی اظهار کرد: در راستای ایجاد نهادی تنظیم گر 
برای صنعت برق و انرژی اقدامات الزم انجام ش��ده و 
کلیات آن به تصویب رس��یده اما کماکان این طرح 
اجرا نشده است. به تعویق انداختن تاسیس این نهاد 
س��بب می ش��ود حاکمیت دولت در اقتصاد افزایش 
یابد و در نهایت شکاف عمیقی میان سرمایه گذاری 

و توسعه شکل گیرد.
 س��اختار نهاد تنظیم گر باید اصالح ش��ود. دولت 
بای��د از دخال��ت در ای��ن امر پرهیز و ای��ن حوزه را 
ب��ه بازار عرضه و تقاضا واگ��ذار کند. از طریق ایجاد 
بازار عرضه و تقاضا، آزادس��ازی تجارت برق ممکن 
می ش��ود و این گونه می توانیم انگی��زه و رغبت الزم 
برای فعاالن اقتصادی در راستای سرمایه گذاری در 

این ح��وزه را ایجاد کنیم. ب��ا ورود بخش خصوصی 
بخش عظیمی از س��رمایه الزم برای رشد و توسعه 
این صنعت فراهم می شود و درمجموع می توان گقت 
تمامی فعالیت های ما باید در راستایی پیش رود که 
بتوانیم ش��رایط و فضای الزم را برای جذب سرمایه 
فراهم س��ازیم زیرا در وهله نخس��ت پیش نیاز ترقی 
این صنع��ت و رفع موانع آن، تامین س��رمایه کافی 

و الزم است.
این فعال اقتصادی ضمن اش��اره ب��ه نیروگاه های 
تجدی��د پذیر گفت: توس��عه ظرفی��ت نیروگاه های 
تجدید پذیر ضرورتی دیگری در صنعت برق اس��ت. 
ظرفیت تولید این دس��ت از نیروگاه های ایران کمتر 
از یک درصد برآورد می ش��ود؛ درحالی که میانگین 
ظرفیت تولید انرژی توسط نیروگاه  های خورشیدی 
در کش��ورهای توس��عه یافته 17 و در کش��ورهای 
توس��عه نیافته 12  درصد اس��ت. این گ��زاره به این 
معناس��ت ک��ه ای��ران در اس��تفاده از ظرفیت های 
خدادادی عملکردی بس��یار ضعی��ف از خود به جای 
گذاشته است. آسیب شناسی توسعه نیافتگی صنعت 
برق باید انجام ش��ود تا ما ب��ه راهکارهای الزم برای 
برون رفت از مشکالت صنعت برق دست یابیم. الزم 
به ذکر اس��ت کش��ور ما به لحاظ اقلیمی از شرایط 
مطلوب��ی ب��رای افزایش نیروگاه های خورش��یدی و 
به تب��ع آن افزای��ش تولید برق برخوردار اس��ت و با 
توج��ه به این ش��رایط در برنامه هفتم توس��عه باید 
نقشی پررنگ تر برای نیروگاه های خورشیدی در نظر 
گیریم و دست کم میانگین ظرفیت تولید آنها را به 

3 درصد ارتقا دهیم.
پدیدار ضمن اش��اره ب��ه اهمی��ت افزایش حضور 
بخش خصوصی در صنعت ب��رق عنوان کرد: دولت 
در راس��تای افزای��ش نق��ش بخش خصوص��ی باید 
سیاس��ت گذاری های الزم را اخ��ذ کند تا این بخش 
بتواند در تولید، توزیع و هدایت برق در سطح کشور 
موثر واقع ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت اتاق بازرگانی 
نهای��ت هم��کاری خود را ب��ا س��ازمان وزارت نیرو، 
س��ازمان برنامه وبودجه و سایر سازمان های مربوطه 
انج��ام داده اس��ت. همچنین پیش��نهادهای خود را 
در راس��تای توس��عه صنعت برق متناسب با فضای 
اقتصادی کش��ور ارائه کرده اما دولت توجه کمتری 
به راهکارهای ارائه شده توسط بخش خصوصی نشان 
داده است. علت این امر این است که ثبات مدیریتی 

الزم در سازمان های متولی وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: طبق بررس��ی های 
انجام ش��ده در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، 84 
درصد از س��بد مدیریت اقتصادی کش��ور در دست 
دول��ت، صندوق های بازنشس��تگی و ش��رکت های 
خصولتی اس��ت. 16 درصد از این س��بد در دس��ت 
ش��رکت های تعاونی  و خصوصی اس��ت و اگر سهم 
بخش تعاونی را از خصوصی جدا سازیم؛ تنها 13/2 
درصد از س��بد مدیریت اقتصادی کش��ور  به بخش 
خصوص��ی تعلق می گیرد. از طرف دیگر، بر اس��اس 
آم��ار ظرفیت قدرت اجرای��ی و  مدیریتی خصوصی 
57 درصد پیش بینی شده است. درمجموع طبق این 
آمار می توان گفت ش��رکت های دولتی، خصولتی و 
صندوق های بازنشستگی کارها را برعهده می گیرند 
اما اجرای آن را برعهده بخش خصوصی می گذارند. 
ای��ن فرایند، اجرای امور را نه تنه��ا پیچیده می کند 
بلکه س��بب تعویق عملیاتی شدن آنها می شود. اگر 
برنامه های توس��عه ای، بی واس��طه به دس��ت بخش 
خصوصی س��پرده ش��وند نه تنها هزینه اجرای آنها 
ارزان تر تمام می ش��ود بلکه سرعت عمل اجرای امور 
نیز افزای��ش می یابد. اگر ش��رایط الزم برای حضور 
بخش خصوصی فراهم باش��د این بخش با انگیزه ای  
 که دارد می تواند رشد و ترقی بی نظیری برای صنعت 
برق کشور و به صورت کلی اقتصاد ایران فراهم آورد. 

متعادل ترین میزان مصرف انرژی 
در فصول سرد ۱۹ تا ۲۰ درجه است 

اما ما شاهد هستیم که این میزان 
مصرف در کشور ما قریب به ۲۵ درجه 
است یعنی افراد به جای پوشش لباس 

مناسب فصول به مصرف بیشتر 
انرژی روی می آورند
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امیر محمدی

نق��ش  ب��رق  صنع��ت 
بی بدیلی در توس��عه دیگر 
صنایع دارد و اس��تفاده از 
ش��یوه های نوی��ن در این 
ح��وزه به دلیل ب��اال بودن 
رش��د تکنولوژی ضرورتی 
اس��ت.  اجتناب ناپذی��ر 
آمارهای صادرات غیرنفتی 
نشان می دهد که صادرات برق در بخش های مختلف از 
جمله تجهیزات، خدمات و توزیع برق توان باالیی دارد.

ای��ن صنعت به عن��وان یک��ی از صنای��ع زیربنایی، 
تاثیرگذاری چشمگیری بر س��ایر بخش های صنعتی، 

کشاورزی و خدماتی دارد.
 به طوری که رش��د اقتصادی کش��ورها به شدت به 
صنعت برق وابس��ته است و به عنوان یکی از مهمترین 
زیربناهای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی 
و رفاه جامعه دارد. مزیت های انرژی الکتریکی از قبیل 
پاک بودن، س��هولت مصرف و امکان تبدیل به س��ایر 

انواع انرژی بر اهمیت آن می افزاید.
صنعت ب��رق عهده دار مدیریت عرضه و تقاضای برق 
ب��وده و نقش محوری در صیان��ت از منابع ملی، حفظ 
محیط زیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی 
و خوداتکایی برای توس��عه پایدار کش��ور ایفا می کند. 
مدیریت عرضه و تقاضا و دسترس��ی عادالنه همگان به 
ب��رق مطمئن و پایا و متناس��ب با ظرفیت های ملی به 
عنوان اساس��ی ترین اهداف صنعت برق کشورها است. 
اهمیت نقش صنعت ب��رق در الگوی اقتصاد مقاومتی 
ب��دان اندازه اس��ت که می ت��وان آن را موتور توس��عه 

اقتصادی کشور به شمار آورد.
 الگوی��ی ک��ه در آن نقش صنعت برق به درس��تی 
مشخص شده باش��د نه تنها ادبیات اقتصادی جدیدی 
را در س��طح ملی تولید می کند، بلکه بر غنای ادبیات 
اقتصاد مهندس��ی برق در س��طح بین المللی می افزاید 
و به مبنایی راهبردی برای تصمیم گیرندگان س��طوح 

مختلف مدیریت صنعت برق بدل خواهد شد.
صمت در همین راس��تا به گفت وگو با امیر محمدی 
کارش��ناس برق پرداخت و اهمیت ای��ن صنعت را در 
زندگ��ی روزمره اف��راد و تأثیر آن را بر اقتصاد کش��ور 

بررسی کرد.
نقش صنعت برق در تولید کاال و محصوالت �

محمدی، صنعت برق را یکی از زیرساخت های حیاتی 
و بنیادین سایر صنایع دانست و بیان داشت: برق نقش 
مهمی در توس��عه صنعتی و اقتصادی کش��ورهای در 
حال توس��عه، به دلیل ضرورت نی��از در فرآیند تولید 
کاال و محص��والت و در نهای��ت تولید ناخالص داخلی، 
ایفا می کند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب رشد 
کیفی زندگی مردم می شود، ارتباط مستقیمی با توسعه 
پایدار، رونق و جه��ش بخش تولید در جوامع مختلف 
دارد. در ای��ن می��ان در صحنه جهانی نی��ز حرکت از 
سمت انرژی های فسیلی به سمت انرژی های الکتریکی 
و تولید برق، به دلیل مالحظات زیست محیطی؛ شدت 
گرفته است و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی 
کش��ورهای مختلف از انرژی برق شده که همین عامل 
ب��ه دلیل بهره مندی از ظرفیت های تحقیق و توس��عه 
جهان��ی به خلق فناوری های نوین و رش��د و توس��عه 

صنعت برق در چند دهه اخیر منجر شده است.
او در ادامه با اشاره به این موضوع که توجه به صنعت 
برق ضرورت بسیاری دارد، گفت: صنعت برق کشور در 
چند دهه اخیر از رش��د کمی و کیفی قابل مالحظه ای 
برخ��وردار ب��وده اس��ت. رش��د مناس��ب ظرفیت های 
نیروگاهی نصب ش��ده و ش��بکه های انتق��ال و توزیع، 
قرار گرفتن در جمع کش��ورهای برتر تولیدکننده برق 
جهان، تعمیق س��اخت اکثر تجهیزات و ملزومات این 
صنعت، صادرات برق به کش��ورهای همسایه از جمله 

مهمترین دستاوردهای این صنعت بوده است.
صادرات برق ایران به دیگر کشورها �

این کارش��ناس برق، با اش��اره به افزایش چشمگیر 
صادرات برق کش��ور بیان داش��ت: به طور کلی میزان 

ص��ادرات برق در کش��ور نس��بت به گذش��ته افزایش 
داشته است، در س��ال های پیش شاهد افزایش 120 
درصدی رش��د خالص ص��ادرات برق بودی��م، درواقع 
سیاست صنعت برق، توس��عه صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و از جمله توسعه صادرات برق به کشورهای 
همس��ایه اس��ت، به گونه ای که با توجه به نیازهای که 
در منطقه وجود دارد و نیازمندی کشورهای همسایه، 
زیرس��اخت های الزم را ب��رای توس��عه ان��رژی فراهم 
می کنیم و بر اساس ظرفیت های موجود صادرات برق 
را پیش می بریم. با این حال باید گفت، ش��بکه انتقال 
برق در کش��ور با نقص هایی هم مواجه اس��ت که باید 
اصالح��ات زیربنای��ی در آن بخش ها انجام ش��ود زیرا 
هم اکن��ون، به دلیل نبود تجهی��زات انتقال برق، مازاد 
تولید در برخی استان ها اتالف می شود و امکان انتقال 

آن به سایر نقاط کشور وجود ندارد.
اصالح الگوی مصرف برق �

محمدی، در پایان با اشاره به اینکه همواره در فصل 
گرما یعنی دوران پیک مصرف برق در کشور با چالش 
افزایش مصرف برق مواجه هستیم، گفت: دلیل اصلی 
به وج��ود آمدن این معضل، الگوی مصرف مش��ترکان 
برق ب��وده و می توان با صرفه جوی��ی و کاهش مصرف 
توس��ط مصرف کنندگان پرمصرف، همچنین نوسازی 
و بهس��ازی تجهیزات برق و به حداقل رس��اندن اتالف 
انرژی در شبکه های توزیع، این معضل را برطرف کرد.
 در صورت��ی که اصالح الگوی مصرف انجام نش��ود، 
باید س��االنه تولید برق 5 ت��ا 7 درصد افزایش یابد که 
عملیاتی ش��دن آن نیازمند س��رمایه هنگفتی اس��ت. 
افزایش پیدا نکردن تعرفه مصرف برق برای مشترکان 
پرمصرف در بلندمدت موجب بدهکار شدن وزارت نیرو 
به نیروگاه ها، نبود منابع س��رمایه گذاری برای توس��عه 
صنعت برق و الگوی مصرف نامناس��ب مشترکان شده 
اس��ت. از این مش��ترکان باید با توجه ب��ه نیاز خود به 
مص��رف بهینه ب��رق بپردازند تا هیچ��گاه با قطعی آن 

روبرو نشوند.

گفتگوی صمت با کارشناس صنعت برق؛

برگ برنده صادارت غیرنفتی
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ش��رکت MMTE که در تازه ترین فعالیت های مسیر 
دانش��ی خود موفق به کسب “نشان عالی دانش بنیان” 
س��طح دو ملی شده اس��ت؛ با حضور در این نمایشگاه، 
دس��تاوردهای جدید و برگزیده خ��ود را در زمینه های 
مختلف طراحی، مهندس��ی، ساخت و اجرای طرح های 
مختلف صنایع فوالد در دس��ترس بازدید متخصصان و 

شرکت کنندگان این بخش قرار داد.
در نخستین روز این نمایشگاه استاندار کرمان، دکتر 
پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی،  رئیس س��ازمان 
صمت اس��تان، مدیران ش��رکت های صنعتی و معدنی 
گل گه��ر و مس کرمان، پارک های فناوری و ش��ماری 
از ش��رکت های دانش بنیان صنعتی و معدنی عالوه بر 
افتتاح این رویداد، با آخرین ظرفیت ها و دس��تاوردهای 

بومی شرکت های حاضر آشنا شدند.
دکتر طاهرپور مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی فن آور 
معادن و فلزات )MMTE(، مدیران ش��رکت های فوالد 
کار الون��د، مدائ��ن و آری��ا حدید، مدیر توس��عه بازار و 
شماری دیگر از مدیران ارشد این شرکت از این رویداد 

بازدید کردند.
MMTE تاکنون با اجرای 14 میلیون تن پروژه های 
بهره برداری ش��ده واحدهای احیاء مستقیم در صنعت 
ف��والد و نیز برخ��ورداری از 7.4 میلیون تن از ظرفیت 
طرح های در حال اجرا این حوزه در اس��تان های دارنده 
ذخایر معدنی، مشارکت موثری در زنجیره ارزش احداث 
واحدهای تولید آهن اسفنجی خصوصاً در استان کرمان 

به عنوان قطب تولید فوالد کشور داشته است.
� MMTE کسب نشان دانش بنیان برای

 )MMTE( شرکت مهندس��ی فن آور معادن و فلزات
با بی��ش از دو دهه تجرب��ه در مراح��ل طراحی، اجرا، 
راه اندازی و تحویل واحدهای مگامدول احیاء مس��تقیم 
صنعت فوالد موفق به دستیابی به نشان ارزشمند دانش 

بنیان تولیدی سطح 2 گردید.
با اعطای این نش��ان، ” طراحی و مهندسی، تدارکات، 
س��اخت و نصب و راه اندازی واحدهای احیا مستقیم با 
ظرفی��ت تولید س��االنه 800 تا 1.850 ه��زار تن آهن 
اس��فنجی ” به عنوان محور تخص��ص و مهارت های این 
شرکت، ازاین پس در ش��مول فعالیت های دانش بنیان 
ملی ش��ناخته می ش��ود. بومی س��ازی دان��ش احداث 
واحده��ای مگامدول احیاء مس��تقیم در صنعت فوالد 
از سوی این ش��رکت، مبنای ارزیابی های علمی و فنی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است.
ش��رکت مهندس��ی فن آور معادن و فلزات نخستین 
بار در راستای بومی س��ازی ساخت و توسعه واحدهای 
احیاء، با انجام مهندس��ی معکوس اح��داث یک واحد 
600 ه��زار تنی تولید آهن اس��فنجی در فوالد مبارکه 
اصفهان و س��پس اجرای موفقیت آمیز و بهره برداری از 
ط��رح افزایش ظرفیت این واحد ب��ه 800 هزار تن در 

سال، فعالیت های دانش بنیان خود را به ثبت رساند.
ارتقاء پیوس��ته ظرفیت واحدهای متعدد تولید آهن 
اسفنجی در گس��تره فعالیت های MMTE قرار داشته 
اس��ت؛ به گونه ای که پروژه های اجراشده این شرکت با 

ظرفیت طراحی 2 میلیون تن نیز اکنون به طور مستمر 
و پایدار در حال بهره برداری است.

گام بعدی واحد مهندسی شرکت MMTE، طراحی 
بزرگ ترین واحد احیای مس��تقیم میدرکس در دنیا با 
ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال است؛ همچنین طراحی 

 Shaft Furnace کوره های این واحدها که با نام
شناخته می ش��ود با اس��تفاده از روش های پیشرفته 
و تح��ت نرم افزاره��ای روز جهانی در واحد مهندس��ی 
ش��رکت مهندسی فن آور معادن و فلزات مدل شده که 

در کارگاه های این شرکت ساخته می شود.
در حال حاضر بزرگ ترین کوره احیاء مستقیم صنعت 
فوالد کش��ور در این شرکت طراحی و ساخته شده و با 
موفقیت در واحد زمزم 3 مجتمع فوالد خوزستان نصب 
گردیده اس��ت. واحد مهندسی ش��رکت MMTE، این 
توان و قابلیت را دارد که ظرفیت های مختلف واحدهای 
احیاء را از 400 هزار تن به 2.5 میلیون تن در س��ال و 
با خروجی های مختلف برحسب تقاضای مشتریان خود 

طراحی و اجرا نماید.
طراح��ی و مهندس��ی ی��ک واح��د احیاء مس��تقیم 
ب��ه ظرفیت 800 هزار تن در س��ال ب��ه روش ترکیبی 
)COMBO( و ب��ا س��ه خروجی متفاوت س��رد، گرم 
و بریک��ت داغ یک��ی دیگر از اقدامات مهمی اس��ت که 
برای اولین بار در س��طح بین المللی در واحد مهندسی 
شرکت دانش بنیان MMTE در حال انجام است که با 
توجه به فراینده استاندارد طی شده، چشم انداز و نتایج 

موثری در بر خواهد داشت.

درخششMMTEدرنمایشگاهدانشبنیانمعدن

شرکتمهندسیفنآورمعادنوفلزات)MMTE(درنخستیننمایشگاهتخصصیدانشبنیانمعدن،صنعتوحملونقلاستان
کرمانحضوریافت.درایننمایشگاهعمدهتریندستاوردهایدانشیواجرایی7۵شرکتفعالایرانیدرزمینههایمختلف

زنجیرهتوسعهمعادنوصنایعمعدنیبهنمایشدرآمد.



26

اقتصاد صنعت برق

پیرو اص��ل 44 قانون اساس��ی فرصتی برای 
دولت فراهم ش��د که توجه بیشتری به برخی 
وظای��ف اصلی خ��ود مبنی ب��ر قانون گذاری و 
نظارت نش��ان دهد. ب��ا روی کار آمدن بخش 
خصوص��ی به عن��وان ب��ازوی اصل��ی دولت در 
س��رمایه گذاری و اجرای طرح های توس��عه ای 
گامی موثر در راستای رشد و توسعه اقتصادی 
کش��ور برداشته ش��د؛ ش��ایان ذکر است ایجاد 
بس��تری مطمئن ب��رای س��رمایه گذاری و نیز 
اخ��ذ تمهی��دات الزم به منظور ایج��اد انگیزه 
برای بخش خصوصی توس��ط دول��ت ازجمله 
پیش نیازهای تداوم رش��د این صنعت اس��ت. 
متاس��فانه هم اکنون فضای اقتصاد صنعت برق 
بن��ا بر علل متع��دد که عمدت��اً متوجه عوامل 
داخلی این حوزه هم بوده و همچنین به دلیل 
وجود موانع جدی در مس��یر توس��عه از انگیزه 

الزم برای سرمایه گذاری محروم است.
ح��وزه  ای��ن  س��رمایه گذاری های  حج��م   
در س��ال های اخی��ر و هم چنی��ن چش��م انداز 
توانمندی های کشور در تامین انرژی به صورت 
خودکف��ا در س��ال های آت��ی، عارضه یاب��ی و 
هم اندیش��ی جهت برون رف��ت از این بحران را 

بیش ازپیش مورد اهمیت قرار می گیرد. 
ذکر ای��ن نکته نی��ز حائز اهمیت اس��ت که 
علی رغ��م عدم رغبت س��رمایه گذاران خارجی 
جهت س��رمایه گذاری در ح��وزه نیروگاهی در 
ایران، تاریخچه این صنعت در 20 سال گذشته 
نشان می دهد که بخش خصوصی به خوبی این 
رس��الت خ��ود را انجام داده اس��ت و پا به  پای 
دولت و باوجود ریسک های مختلف در راستای 
اعتالی سیاست خودکفایی تولید و توسعه گام 
برداشته اس��ت، اما متاسفانه از بازدهی درخور 
این س��رمایه گذاری برخوردار نبوده اس��ت که 
در ادام��ه به اهم دالیل عدم بازدهی این حوزه 

اشاره خواهد شد. 
س��اختار انحصار چندجانبه1 صنعت برق در 
ای��ران به عنوان یک بازار با خری��دار انحصاری 
در کنار نرخ های تکلیفی بس��یار بر اقتصاد این 
حوزه تاثیر گذاشته اس��ت. اگرچه قراردادهای 
خرید تضمینی باید به عنوان راه کاری در توجیه 
اقتصاد طرح های نیروگاهی موثر واقع ش��وند، 
اما مسائلی نظیر کسری بودجه وزارت نیرو در 
پرداخت به موقع صورتحس��اب ها و نهایتاً دوره 
وصول مطالبات طوالنی برای س��رمایه گذاران 
از چالش ه��ای مرتب��ط با این قرارداد هاس��ت. 
اگرچه تمهیداتی نظیر نرخ جریمه دیرکرد در 
قراردادهای مذکور لحاظ ش��ده، اما با توجه به 
روند نرخ تورم و ارز در کش��ور پرواضح اس��ت 
که این بسته های جبرانی نمی توانند جوابگوی 

خسارات سرمایه گذاران باشند. 
همچنین، گاهی برداشت  های متفاوت از متون 

ق��راردادی و اجرای م��واد و تبصره ها با تکیه بر 
تفاسیر مختلف بسیار بر امنیت سرمایه گذاری 
در این حوزه تاثیر منفی گذاش��ته است. اگر به 
چالش های عملیاتی این حوزه بنگریم، می توان 
به اثرات منفی دوره احداث طوالنی با توجه به 
نوسانات فضای سیاسی-اقتصادی کشور اشاره 
کرد. احداث و راه ان��دازی طرح های نیروگاهی 

به عن��وان پروژه ه��ای زیرس��اختی در قال��ب 
 )PPP(  2مش��ارکت بخش خصوص��ی- دولتی
ازجمله طرح ها با سرمایه گذاری باال3  به شمار 
می آین��د که حداقل دوره بازگش��ت س��رمایه 
)ب��دون در نظر گرفت��ن ارزش زمانی پول( در 
این طرح ها در ش��رایط نرم��ال اقتصادی نظیر 
عدم وجود تحریم های اقتصادی حداقل 7 سال 

است. این ش��اخص اقتصادی نش��ان می دهد 
بخش خصوصی با ورود ب��ه این حوزه به نوعی 
در مسیر هم زیس��تی با دولت گام برمی دارد و 
حمایت دولت، رکن مهمی در بقای این انگیزه 

دارد.
 درواق��ع س��رمایه گذار ضم��ن توس��عه یک 
دارایی با قدرت نقد ش��وندگی پایین، در مقابل 
ریس��ک های موجود به س��ختی از حداقل نرخ 
ب��ازده مورد انتظار متناس��ب برخوردار اس��ت. 
متاسفانه تجربه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ای��ن صنعت حاکی از آن اس��ت که عواملی 
نظیر تحریم های اقتص��ادی تاثیرات مهلکی بر 
اقتصاد پروژه ها داش��ته اند که س��رمایه گذاران 
بای��د به تنهایی ب��ا آن مواجه ش��وند. ازجمله 
عوام��ل مخ��رب و تاثیر گذار ناش��ی از تحریم 
می توان ع��الوه بر جهش های ارزی، به افزایش 
چشمگیر هزینه ساخت اش��اره کرد. تاثیر این 
مسئله زمانی پررنگ تر می  شود که سرمایه گذار 
مجب��ور به واردات باش��د. تصمیم ب��ه واردات 
به دلی��ل عدم توازن ظرفی��ت تولید داخلی با 
چشم انداز ظرفیت های قابل توسعه برنامه ریزی 

شده می تواند اتفاق افتد. 
تحت این شرایط بخش خصوصی ناگزیر است 
به مذاکره ب��ا تامین کنندگان خارجی پرداخته 
و به واردات تجهی��زات به منظور تحقق اهداف 
توس��عه ای کش��ور تن دهد که در این مسیر با 
محدودیت ها و ریسک های قابل توجهی مواجه 
است. ازجمله این موارد می توان به هزینه های 
ناش��ی از محدودیت ه��ای نقل وانتق��ال ارز و 
همچنین تحمی��ل هزینه های م��ازاد در انواع 
قرارداده��ای بیم��ه و نیز ع��دم تحویل کاال و 

تجربه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این صنعت حاکی از آن است که 
عواملی نظیر تحریم های اقتصادی 
تاثیرات مهلکی بر اقتصاد پروژه ها 
داشته اند که سرمایه گذاران باید 

به تنهایی با آن مواجه شوند. ازجمله 
عوامل مخرب و تاثیر گذار ناشی از 
تحریم می توان عالوه بر جهش های 
ارزی، به افزایش چشمگیر هزینه 

ساخت اشاره کرد

امیراعظم طراحیان، مدیر مطالعات اقتصادی گروه ماه تاب
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تجهیزات اش��اره کرد. کلیه این عوامل بر بهای 
تمام شده احداث نیروگاه تاثیرات غیرقابل  انکار 

دارند.
همان طور که اش��اره ش��د، با طوالنی ش��دن 
دوره احداث س��رمایه گذار نه تنها با ریسک های 
سیس��تماتیک نظی��ر جهش ه��ای غیرع��ادی 
ارزی و کارش��کنی های طرف خارجی در انجام 
تعه��دات به بهانه تحریم ها مواجه اس��ت، بلکه 
برخ��ی نیروگاه ها که ق��رارداد خرید تضمینی 
آن ها بر اس��اس برنامه چهارم و پنجم توس��عه 
بوده اند، با اعمال ضریب کاهنده در مخرج کسر 
فرموِل تعدیل با کاهش چشمگیر نرخ فروش و 
به تبع آن، کاهش نرخ درآمد دس��ت و پنجه نرم 
می کنند. واگرایی چشم گیر نرخ خرید تضمینی 
و ن��رخ انرژی در ب��ازار ب��رق از مصادیق دیگر 
ش��رایط نابس��امان تجارت در این حوزه است 
چراک��ه با طوالن��ی ش��دن دوره احداث بخش 
وس��یعی از بدهی نیاز است از محل درآمدهای 
ناش��ی از ف��روش در بازار برق نش��ان می دهد. 
متاسفانه چالش های بخش خصوصی به موارد 

فوق محدود نمی  شود.
 درواقع س��رمایه گذار با از دست دادن حجم 
درآمد متنابه در جریان نقد عملیاتی خود، این 
بار باید پاسخگوی بانک )یا بنا به قولی شریک 

خود بر اساس قرارداد مشارکت مدنی( باشد. 
متاس��فانه بان��ک طی این چالش ها با ش��ارژ 

کردن به��ره دوره اح��داث4 و نادی��ده گرفتن 
شرایط س��رمایه گذار که عمدتاً به دلیل عوامل 
خارج از کنترل با آن مواجه ش��ده است، بر بار 
بده��ی وی می افزای��د، به نحوی که پس از طی 
مس��یر پرپیچ وخم ساخت، و با رسیدن نیروگاه 
ب��ه دوره بهره ب��رداری، درنهایت س��رمایه گذار 
با حجم اقس��اط بس��یار متورم مواجه می  شود 
که نق��د عملیاتی نیروگاه کفای��ت بازپرداخت 
آن را نمی کند. این مس��ئله باعث ش��ده است 
زنجیره تامین توس��عه نیروگاهی به دلیل قفل 
ش��دن سرمایه در این زنجیره کارایی خود را از 
دست داده، و نهادهای مالی نیز با کمبود منابع 
مواجه ش��ده و مضاف بر آن، نگرانی هایی بابت 
تخصیص ارز به طرح های مش��ابه داشته باشند 
که حل که این مسئله نیز از اهمیت به سزایی 

برخوردار است. 
بنابراین، اگرچه مدیریت ریسک های مشخصه5 
بر عهده س��رمایه گذاران است، چاره اندیشی در 
مقابل چالش های سیس��تماتیک از توان بخش 
خصوصی خ��ارج بوده و می ت��وان گفت وجود 
عوام��ل مختلف در تخریب اقتص��اد طرح های 
نیروگاهی با اضافه ش��دن سایر ریسک ها، عماًل 
چرخ��ه تجارت این صنع��ت را با بحران مواجه 

ساخته است.
 بنا بر تجارب سنوات و پروژه های گذشته در 
تاریخچه این صنع��ت، عوامل خارج از کنترل6 

عماًل به فضای سیاسی-اقتصادی کشور وابسته 
هس��تند که مدیریت آن ها به همکاری دولت و 
نیز س��ایر نهاد ها نظیر موسسات تامین مالی و 
همچنی��ن وزارت نیرو در این زنجیره نیاز دارد. 
بس��ته های حمایتی متناس��ب با ن��وع و حجم 
خسارات، در کنار تعریف کارگروه های مختلف 
متشکل از نهادهای مرتبط به منظور عارضه یابی 
و تعریف هدف و منافع مش��ترک در راس��تای 
هموار کردن مس��یر سرمایه گذاری و توسعه در 
صنعت برق می تواند گامی مهم در ایجاد انگیزه 

الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه بردارد.

1. Oligopoly
2. Public Private Partnership
3. Capital intensive
4. IDC: Interest During Construction
5. Business specific risks
6. Systematic risks

نیروگاه بادی سیاهپوش
استان قزوین
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درابتدابفرماییدوضعیتحالحاضرش�رکت
فوالدهرمزگانراچگونهارزیابیمیکنید؟

شرکت فوالد هرمزگان از ابتدای سال جاری توانست 
تولید خود را افزایش دهد به نحوی که تا پایان شهریور 
104 درص��د از برنامه 6 ماهه امس��ال محقق گردیده 

است.
 هرچن��د ب��ا توجه به ش��رایط جنگ اقتص��ادی در 

بازاره��ای جهان��ی و داخلی با چالش ه��ای گوناگونی 
مواجه هس��تیم اما تولید در ش��رکت متوقف نش��ده و 
موقعی��ت خود را در بازار حفظ کرده و به دنبال بهبود 
و رش��د آن نیز اس��ت. این ش��رکت اجرای طرح های 
توس��عه ای متعددی را در دس��تور کار قرار داده است. 
طرح هایی که هم از نظر افزایش تولید و کس��ب درآمد 
و هم به لحاظ اش��تغال زایی حائز اهمیت خواهند بود. 

افزایش میزان تولید و صادرات و پیش��رفت طرح های 
توسعه نشان می دهد که در میسر تحقق اهداف کالن 

سازمانی حرکت می کنیم.
ش�رکتفوالدهرمزگاندرهفتماهنخس�ت
امس�الازنظرتولیدچ�هعملک�ردیراازخود

برجایگذاشت؟
سال 1401 تمامی تولیدکنندگان فوالد کشور همانند 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

تحقق ظرفیت اسمی فوالد هرمزگان تا پایان سال جاری

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی در کشور توانسته است با توجه به 
موقعیت استراتژیک خود مانند دسترسی به آب های آزاد، نزدیکی به معادن مرکز کشور، برخورداری 
از فناوری روز دنیا و استفاده از نیروهای مجرب و دانش محور، خود را در میان تولیدکنندگان فوالد 
کشور مطرح سازد و با عرضه محصوالت کیفی در بازارهای جهانی به یکی از برندهای معتبر 
صنعت فوالد تبدیل شود. ثبت رکوردهای پیاپی در تولید طی سال گذشته و سال جاری باوجود 
محدودیت های انرژی و افزایش صادرات در شرایط تحریمی نشان می دهد محدودیت ها نمی توانند 
مانع تحقق اهداف بزرگ مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان شوند. کارکنانی که با درک صحیح 
اهداف سازمانی با عزمی راسخ در راه تحقق آن ها از هر کوششی دریغ نمی ورزند. برای بررسی 
وضعیت کنونی این شرکت، با عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید. 
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سال گذشته با محدودیت 
مصرف ان��رژی برق مواجه 
بودند. بااین حال با استفاده 
از تجاری س��نوات گذشته 
کارکن��ان،  هم��کاری  و 
امس��ال  محدودیت ه��ای 
از س��ال  برنامه ت��ر  ب��ا  را 
کردیم  پیش بین��ی  قب��ل 
برنامه ه��ای  توانس��تیم  و 
خود را با توجه به محدودیت مصرف برق در تابس��تان 

عملیاتی کنیم.
 بااین ح��ال قطعی ب��رق همان طور ک��ه کاماًل قابل 
پیش بینی بود، به تولید فوالد در کش��ور ضربه زد و آن 
را با کاهش مواجه کرد؛ همچنان که در فوالد هرمزگان 
نیز درمجموع 7 ماه حدود 200 هزار تن تولید را در اثر 
محدودیت های برق از دس��ت دادیم. بااین حال تسلیم 
شرایط نش��دیم و با برنامه ریزی به موقع به ویژه اجرای 
تعمی��رات موفقیت آمیز در واحدهای احیا مس��تقیم و 
فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم، شرایط را برای تولید 

مداوم و درنهایت رکوردشکنی مهیا کردیم.
فوالد هرمزگان از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه 
توانست بیش از 817 هزار تن تختال تولید کند که این 
میزان در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل یعنی 764 
هزار تن، رش��د بیش از 7 درصدی را نش��ان می دهد. 
این میزان تولید به این معناس��ت که توانستیم بر تمام 
محدودیت ها و چالش های پیش رو به ویژه کمبود برق 
غلبه کنیم و شاهد افزایش تولید باشیم. نکته قابل توجه 

در خصوص تولید امسال، سه رکوردشکنی بود.
رکوردشکنیهاازچهمنظربرایصنعتفوالدو

بهویژهفوالدهرمزگانحائزاهمیتاست؟
باید توجه داش��ت که ظرفیت اسمی فوالد هرمزگان 
یک میلی��ون و 500 ه��زار ت��ن در س��ال اس��ت. در 
فروردین ماه امس��ال توانستیم برای نخستین بار تولید 
ماهانه را به بیش از 150 هزار تن برسانیم. بااین حال از 
اردیبهشت تا مرداد که با محدودیت تأمین برق مواجه 
بودیم، تولید با کاهش مواجه ش��د در ش��هریورماه که 
محدودیت ها برداشته شد، بازهم با تالش و برنامه ریزی 
دقیق، تولی��د از 150 هزار تن فرات��ر رفت و موفق به 
تولید 151 هزار و 742 تن محصول نهایی شدیم. این 
رکوردش��کنی ها در مهرماه نیز ادام��ه یافت و با تولید 
153 ه��زار و 233 تن محص��ول، گام بلندی در جهت 
تحقق ظرفیت اس��می و جبران عقب ماندگی تولید در 

تابستان برداشته شد.
دالیلترقیواینرکوردشکنیهاچیست؟

قطعاً کسب رکورد یک شبه حاصل نمی شود و ماورای 
هر موفقیت��ی برنامه ریزی بلندمدت اس��ت. همان طور 
که گفته ش��د، با آگاهی نس��بت به اینکه در تابستان 
محدودیت برق داریم، تعمیرات ساالنه واحدهای احیا 
مستقیم و فوالدس��ازی را به تابستان منتقل کردیم و 
تالشگران فوالد هرمزگان در آب وهوای گرم بندرعباس 
و شرایط نامساعد توانس��تند عملیات تعمیرات ساالنه 
را ب��ه نحو احس��ن انجام دهن��د. هنگامی که تعمیرات 
به خوبی انجام ش��ود، ضریب آماده به کاری تجهیزات و 

قطعات افزایش می یابد.
 همچنی��ن اقداماتی نظی��ر افزایش عمق کوره باعث 
کاهش ش��دید تعمیرات گرم نسوز کوره شده و همین 
ام��ر به بهبود پارامترهای تولی��دی مانند کاهش زمان 
Power On، کاهش ش��ارژ فل��زی، افزایش راندمان 
کوره، کاهش نرخ مصرف الکترود و کاهش نرخ مصرف 
نس��وز انجامیده اس��ت. به این موارد می توان افزایش 
کیفی��ت آهن اس��فنجی را نیز اضافه ک��رد که به 93 
درصد رس��یده اس��ت. با توجه به بهبودهای مستمری 
که در پارامترهای گوناگون تولیدی محقق شد، میزان 
توقف��ات کاهش یافت که نتیجه آن افزایش تولید بوده 

است.
وضعیتفروشفوالدهرمزگاندرس�الجاری
چگون�هب�ود؟چ�هراهبردهاییراب�رایفروش

محصولاخذکردهاید؟
س��ال جاری برای صنعت فوالد پرتالطم بود. ابتدای 
امس��ال با افزایش ش��دید قیمت های جهانی فوالد به 
دلیل جنگ روس��یه و اوکراین و حذف این دو کش��ور 
از بازارهای جهانی آغاز ش��د. از س��وی دیگر دامپینگ 
برخی کش��ورها و روانه ک��ردن بی رویه محصوالت در 
بازارهای جهانی باعث کاهش ش��دید قیمت فوالد شد. 
در کش��ور ما نیز به تبع بازارهای جهانی کاهش قیمت 
فوالد رخ داد. بااین حال ش��رکت فوالد هرمزگان نشان 
داده که هرگز تسلیم شرایط نخواهد شد و می تواند راه 

خود را در بازار پیدا کند.
 به نحوی که از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان مهرماه 
توانس��تیم 389 هزار تن محصول در بازارهای داخلی 
و 330 ه��زار تن در بازارهای صادراتی و مجموعاً 719 
هزار تن محصول به فروش برسانیم. میزان صادرات در 
ش��رایطی که در بازارهای جهانی با دامپینگ سنگین 
برخی تولیدکنندگان مواجه هس��تیم، نس��بت به سال 
گذشته حدود 11 درصد رشد داشت. در کسب درآمد 
نیز توانس��تیم 5000 و 926 میلی��ارد تومان از فروش 
محص��ول در بازارهای داخلی و 5000 و 107 میلیارد 
تومان از ص��ادرات و درمجموع 11 هزار و 33 میلیارد 

تومان درآمد کسب کنیم.
مهم ترین راهبرد ما در شرایط کنونی، تولید سفارش 
محور و تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالتر است. 
زیرا بازارهای داخلی و جهانی به سمت رقابت سنگین تر 
می روند و هر شرکتی که بتواند محصوالت باکیفیت و 
با ارزش افزوده باالتر و متناس��ب با نیاز مشتری تولید 
کن��د، در این رقاب��ت برنده خواهد بود. خوش��بختانه 
فوالد هرمزگان با توجه به فناوری پیش��رفته ای که در 
زمین��ه تولید محصول در اختی��ار دارد، می تواند انواع 
تختال های ویژه و دارای ارزش افزوده را بر اساس نیاز و 

سفارش مشتریان تولید کند.
ف�والدهرم�زگانازس�الگذش�تهپروژههای
متعددیراآغازکردهاس�ت.روندپیشرفتاین

پروژههاراچگونهارزیابیمیکنید؟
توس��عه سنگ بنای اقتصاد به ش��مار می رود و برای 
پیشرفت اقتصادی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی توسعه 
محص��والت کارآمدتری��ن راهکار اس��ت. صنعت فوالد 
کش��ور نیز به عنوان یکی از پیشران های توسعه مطرح 
اس��ت. هر چه صنعت فوالد بیش��تر توسعه یابد، سایر 
صنایع جنبی و پایین دس��تی نی��ز رونق خواهند یافت 
و توس��عه بیش��تری را ش��اهد خواهیم بود. با توجه به 
کم آبی گسترده در کشور، یکی از مناطقی که می تواند 
هدف توس��عه قرار گیرد سواحل جنوبی به ویژه استان 

هرمزگان است.
فوالد هرمزگان در س��ال 1400 برای اولین بار پس 
از افتتاح ش��رکت، با توجه به پتانس��یل هایی متعدد و 
موقعیت وی��ژه ای که دارد، عملیات اجرایی چهار طرح 
بزرگ توسعه ای شامل افزایش ظرفیت سیلوهای آهن 
اسفنجی، احداث واحد تولید گازهای صنعتی و احداث 
مدول سوم واحد احیا مستقیم و احداث مگا مدول احیا 
مس��تقیم در ستاره سیمین هرمز به ارزش تقریبی 10 
هزار میلیارد تومان را آغاز کرد. امیدواریم طبق برنامه 
تا پایان 1404 ش��اهد بهره ب��رداری کامل این پروژه ها 
باش��یم. همچنی��ن پروژه های دیگری ش��امل افزایش 
ظرفیت تولید کوره های قوس الکتریکی از طریق نصب 
Lance Sidewall، و احداث تصفیه خانه پساب های 
صنعتی، و احداث واحد تولید آهک کلس��ینه در سنگ 
و فوالد هرم��زگان نیز در حال اجرا هس��تند که غالباً 
پیش��رفت قابل مالحظ��ه ای دارند و در آس��تانه افتتاح 
هستند. به طورکلی برنامه های خوبی برای توسعه فوالد 

هرمزگان با همکاری فوالد مبارکه در نظر گرفته شده 
اس��ت و توسعه این ش��رکت بدون توقف پیش خواهد 
رف��ت. برنامه ما تکمیل زنجیره و تولید محصول نهایی 
فوالدی برای ارزش افزوده بیش��تر است و برای تحقق 
این موضوع در حال بررس��ی اح��داث واحد نورد گرم 

هستیم.
شرکتفوالدهرمزگانیکیازپیشگامانانجام
مس�ئولیتهایاجتماع�یدراس�تانهرمزگان
است.درسالجاریچهاقداماتیرادراینحوزه

انجامدادهاست؟
فوالد هرمزگان عمل به مس��ئولیت های اجتماعی را 
یکی از وظایف ذاتی خود می داند. اکنون در بس��یاری 
از حوزه ه��ای ورزش��ی، فرهنگ��ی، کمک های انس��ان 
دوس��تانه، پزشکی، محیط زیس��ت و برخی موارد دیگر 
ورود ک��رده و گام های مؤثری برداش��ته اس��ت که در 
جامعه نیز بازخورد خوبی داش��ته اس��ت و این نش��ان 
می دهد که ش��رکت از این حیث نیز در مسیر درست 
در حال حرکت است.حضور 35 تیم ورزشی حرفه ای و 
کارگری فوالد هرمزگان در همه رده های سنی و کسب 
عناوین قهرمانی متعدد در رده های استانی، کشوری و 
بین المللی برای تیم های ورزشی فوالد هرمزگان کمک 
بزرگی به ارتقای ورزش حرفه ای استان هرمزگان کرده 
است.در زمینه پزشکی نیز اقدامات متعددی را به ویژه 
ب��رای مقابله با بیم��اری کرونا انجام داده ایم. ارس��ال 
اکس��یژن مایع به بیمارستان های ش��هر بندرعباس و 
ارس��ال نیتروژن مایع به دانشگاه علوم پزشکی، خرید 
و اه��دای ونتیالتور به بیمارس��تان های درمانگر کرونا 
در اس��تان، تهیه بس��ته ها و اقالم بهداشتی در دوران 
کرونا همچون تهیه ماسک، دستکش و تهیه و اهدا 10 
دستگاه دیالیز به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 

جهت مداوای بیماران نمونه ای از این اقدامات است.
حمای��ت از نیازمندان و همچنین حمایت از اقش��ار 
مس��تضعف در قالب مس��ئولیت های اجتماعی، دیگر 
فعالیت فوالد هرمزگان اس��ت. در این راس��تا، حمایت 
مال��ی از مرک��ز معلوالن ذهن��ی حبیب اب��ن مظاهر 
بندرعباس جهت برطرف س��ازی مش��کل س��ردخانه، 
حمای��ت از مرکز درمان و توان بخش��ی بیماران روانی 
مزمن فجر آس��ایش، مش��ارکت در طرح اکرام ایتام و 
محس��نین باهدف حمایت از 10 ه��زار کودک یتیم و 
غیر یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هرمزگان و مس��اعدت مالی در خصوص جشن 
گل ریزان جهت آزادس��ازی زندانی��ان بخش رودخانه 

شهرستان رودان را انجام دادیم.
درم�ورداقداماتف�والدهرم�زگاندرحوزه

محیطزیستتوضیحاتیبفرمایید.
ف��والد هرم��زگان یکی از ش��رکت های پیش��رو در 
زمینه حفاظت از محیط زیس��ت در استان هرمزگان و 
کش��ور است. این ش��رکت در پروژه خرید پساب شهر 
بندرعب��اس به جهت رفع مش��کل فاضالب ش��هری و 
کمک به محیط زیست عنوان یک طرح بزرگ حضوری 
فعال دارد. همچنین در سال جاری در راستای حفاظت 
از محیط زیست اس��تان هرمزگان، تأمین پنج هزار تن 
آهک جهت دفن پسماندهای عمومی را در برنامه قرار 

دادیم. 
درمجموع امیدواریم با حمایت فزاینده فوالد مبارکه 
به عنوان ش��رکت مادر و مس��ئوالن محترم اس��تانی و 
کشوری شاهد به بار نشستن هرچه سریع تر توسعه های 
شرکت باشیم. توسعه هایی که با هدف افزایش کمی و 
کیفی و تنوع س��بد محصوالت در حال انجام هستند. 
به یقین تولید و توسعه اقتصادی در این شرایط سخت 
اقتصادی می تواند بهترین ارمغان برای جامعه باشد. به 
همین منظور با هم��کاری همه جانبه همکاران تمامی 
توان خ��ود را برای نیل به این هدف ارزش��مند به کار 

خواهیم بست.

عطااهلل معروفخانی
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تاب��ش مس��تمر و تقریبا 
چهار فصل آفتاب بر کشور 
و س��هم ناچی��ز م��ا از این 
انرژی جایگزین! این گزاره 
کوت��اه، گوی��ای وضعی��ت 
نیروگاه ه��ای خورش��یدی 
ش��رایط  اس��ت.  کش��ور 
اقلیمی کشور ما به گونه ای 
اس��ت که ایران را در زمره 
مس��تعدترین کش��ورهای جهان برای تولید انرژی پاک 
ق��رار می ده��د بااین حال انرژی پاک تنها حجم بس��یار 
کمی از تولید انرژی را در این کش��ور به خود اختصاص 
داده است. عدم توجه به نیروگاه های خورشیدی ضمن 
این که موجب��ات نارضایتی فعاالن حوزه را فراهم کرده، 
انگیزه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را به شدت 
کاهش داده اس��ت.. کارشناسان این عرصه از مشکالت 
متعددی که در مس��یر رشد و پیش��رفت صنعت برق و 
به ویژه نیروگاه های خورشیدی قرار دارند، سخن به میان 

می آورند. اصالح قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی 
و تاس��یس نهادی تنظیم گر با ساختاری خصوصی تنها 
بخشی از مطالبات فعاالن صنعت برق را شامل می شود. 
در راستای برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق درباره مشکالت و چالش های این صنعت و 
به ویژه نیروگاه های خورش��یدی و راهکارهای برون رفت 
از ای��ن معضالت با بهروز پورس��لیمان،  نایب رئیس اتاق 

بازرگانی اردبیل به گفتگو نشستیم.
بهروز پورس��لیمان درباره سیاس��ت گذاری های دولت 
در راس��تای حمای��ت از این صنعت گف��ت: دولت باید 
سیاس��ت گذاری هایی را انجام دهد تا واحدهای تولیدی 
بتوانند تسهیالت ارزان قیمت با بهره کم دریافت کنند تا 
سرمایه گذاری های الزم در این زمینه انجام شود. ایران 
به لحاظ برخورداری از پتانسیل  مطلوب تابش خورشید، 
می توان��د در زمره کش��ورهای تولیدکنن��ده انرژی برق 
ارزان قیمت قرار گیرد اما متاس��فانه این حوزه ارزشمند 
آن طور که بایدوش��اید موردتوجه قرار نگرفته است و ما 
در زمس��تان ها شاهد خاموش��ی و در تابستان با قطعی 

ب��رق مواجه هس��تیم. در وهله اول بای��د در این حوزه 
سیاس��ت گذار های مطلوبی انجام دهیم و سپس نسبت 
به عملیاتی شدن آنها نهایت تالش خود را به کار گیریم. 
دولت و مجلس باید در زمینه تصویب قوانین و لوایحی 
که در راستای حمایت از نیروگاه های خورشیدی تدوین 
ش��ده  اند؛ اقدامات خود را تس��ریع بخشند. نیروگاه های 
خورش��یدی پاک ترین و ارزان قیمت تری��ن روش برای 
تولی��د انرژی هس��تند و ب��ا توجه به تش��دید نیازهای 
مصرف��ی در ایران، باید از ظرفیت ه��ای موجود در این 
حوزه بهره مند شد تا بتوان نا ترازی میان تولید و مصرف 
برق را در کشور کنترل کرد. به طورکلی می توان گفت با 
صرف حداقل ترین هزینه به بیشترین میزان تولید برق 

در کشور دست یافت.
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی اردبیل عمده مش��کالت 
صنع��ت ب��رق را این گونه تش��ریح ک��رد: نیروگاه های 
خورش��یدی بیش از هر حوزه دیگ��ری در صنعت برق 
با مش��کالت متع��ددی روبه رو هس��تند. قوانین در این 
حوزه نواقص بس��یار دارن��د و حمایت  های عملی از این 

بهروز پورسلیمان  

عاقبت غفلت از موهبت خورشیدی

به�روزپورس�لیمان،نایبرئیساتاقبازرگانیاردبیلدرگفتگ�وباصمتگفت:ایرانبهلحاظبرخورداریازپتانس�یلمطلوبتابش
خورش�ید،میتوان�ددرزمرهکش�ورهایتولیدکنندهانرژیب�رقارزانقیمتقرارگیردامامتاس�فانهاینحوزهارزش�مندآنطورکه
بایدوشایدموردتوجهمتولیاناینعرصهقرارنگرفتهاستومادرزمستانهاشاهدخاموشیودرتابستانباقطعیبرقمواجههستیم.
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بخش انجام نش��ده است. عدم پرداخت به موقع کارکرد 
نیروگاه های خورش��یدی یک��ی از مهم تری��ن نواقصی 
اس��ت که در این حوزه وجود دارد. الزم به ذکر اس��ت 
که دولت در یک س��ال اخیر ب��ا صرفه جویی در مصرف 
س��وخت، توانس��ته حواله ه��ای س��وخت گازی، نفتی 
و فرآورده ه��ای آن را ب��ه نیروگاه ها ده��د و قرار بر این 
است هماهنگی های الزم با س��اتبا) سازمان انرژی های 
تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق( در این زمینه انجام 
شود تا کارکرد این دست از نیروگاه ها به موقع پرداخت 
ش��ود. چالش دیگری که در مس��یر رش��د و پیشرفت 
نیروگاه های خورشیدی قرار دارد نرخ پایین تعرفه  های 
خرید تضمینی برق تولیدی این نیروگاه هاست. بدیهی 
است که قیمت گذاری در این حوزه ناعادالنه انجام شده 
و نس��بت به س��ودهای بازرگانی و یا دیگر فعالیت های 

اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارد.
وی در ادامه افزود: من به نوبه خود تولیدکننده هستم 
و دو نیروگاه خورش��یدی تاسیس کرده ام؛ میزان تولید 
فاز اول نیروگاه نخستی که تاسیس کردم 700کیلووات 
و می��زان تولی��د در نی��روگاه دوم 1م��گاوات اس��ت. 
به عبارت دیگر میزان تولید نیروگاه دوم بیش از نیروگاه 
نخست است. بااین حال، سودآوری من از نیروگاه نخست 
و دوم برابر اس��ت. درواقع کارکرد ماهانه این دو نیروگاه 
یکس��ان اس��ت درحالی که نی��روگاه دوم 300کیلووات 
افزایش تولید داشته اس��ت. این گزاره به این معناست 
دول��ت در حال  حاض��ر در قراردادهای مرب��وط به این 
حوزه، نه تنها تش��ویق و یا افزای��ش نرخی برای فعاالن 
ای��ن عرصه در نظر نگرفته  بلکه ب��ا عدم انجام این امر 
رغبت س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه را 
کاهش داده اس��ت. عالوه بر آن، در قراردادهای جدید 
بنا بر این بود تا نرخ تعدیل بر تصاعدهای سنوات اعمال 
ش��ود اما این روند در پیش گرفته نش��د و این تبصره ها 
در قراردادهای دوم حذف ش��دند. من به عنوان شاهدی 
عینی که س��الیان س��ال در این صنعت فعالیت کرده  و 
صفر تا صد تاسیس و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی 
را از سر گذرانده ام به جرئت می گویم که طی این سال  ها 
هیچ دس��تورالعمل و بخش نامه  ای در راس��تای تشویق 
فعاالن ای��ن حوزه تدوین و تصویب نش��ده  و به صورت 
کل��ی حمایت های الزم نیز از این صنعت انجام نش��ده 
اس��ت. ع��دم اعطای تس��هیالت به فع��االن این عرصه 
چالش دیگری در مسیر رش��د نیروگاه های خورشیدی 
اس��ت. درواقع اعطای تس��هیالت ص��ورت می گیرد اما 
به��ره آن با وام های دیگر تفاوتی ندارد. تس��هیالت 18 
درص��دی نه تنها ب��ه کمک فعاالن ای��ن عرصه نمی آید 
بلکه همچون باری اضافه بر دوششان سنگینی می کند. 
همان طور که در ابتدا به این مس��ئله اشاره شد، دولت 
باید سیاست هایی مناسب در راستای اعطای تسهیالت 
ب��ا بهره کم به فعاالن این عرص��ه اخذ کند. برای مثال 
بسیاری از پتانسیل های الزم برای افزایش ظرفیت های 
خود برخوردارن��د اما به دلیل عدم س��رمایه کافی این 
امر میس��ر نمی ش��ود. درمجموع می توان گفت شرایط 
به گونه ای اس��ت که کارکرد نیروگاه ها نه تنها سودآوری 
ندارد بلکه پاسخگوی بازپرداخت تسهیالت نیز نیست. 

پورس��لیمان ضمن اش��اره ب��ه اهمی��ت نیروگاه های 
خورشیدی گفت: نیاز اس��ت که دولتمردان ما با توجه 
به اهمیت نیروگاه های خورش��یدی تدابیری اساسی در 
زمینه توس��عه این انرژی پاک بیندیش��ند. اگر متولیان 
ای��ن حوزه تنها قری��ب به نیم��ی از بودجه هایی که به 
نیروگاه  ها ی سیکل ترکیبی، اتمی و ... تعلق می گیرد را 
بتوانند برای نیروگاه های خورشیدی تامین کنند؛ میزان 
بازدهی این حوزه به شدت افزایش می  یابد، ضمن این که 
این انرژی، پاک و بس��یار ارزان اس��ت. متاسفانه کشور 
م��ا آن طور که بایدوش��اید بر این حوزه متمرکز نش��ده 
اس��ت. برای مثال ش��رایط اقلیمی کش��ور ایران نسبت 
به آلمان برای بهره  وری از این صنعت بس��یار مستعد تر 
اس��ت بااین حال تولید انرژی های پاک در کشور آلمان 

در باالترین سطح خود قرار دارد؛ به طوری که این کشور 
از این لحاظ به خودکفایی رس��یده اس��ت اما طبق آمار 
کش��ور ما تنها درصد بس��یار کمی از کل انرژی خود را 
از ای��ن طریق تولید می کند و   ب��ا عملکردی که دولت 
تاکن��ون در ح��وزه نیروگاه های خورش��یدی در پیش 
گرفته اس��ت؛ بخش های خصوصی هیچ انگیزه ای برای 
س��رمایه گذاری در این حوزه ندارند. این امر جای بسی 
تاسف دارد زیرا ما می توانیم از ظرفیت های خدادادی در 
راستای ترقی این صنعت بهره گیریم و درمجموع شاهد 

رشد و پیشرفت اقتصاد کشور اقتصاد باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگان��ی اردبیل درباره نیروگاه های 
خانگی اظهار کرد: مش��ترکان خانگی و اداری می توانند 
ب��ا اس��تفاده  از ظرفیت های در دس��ترس خ��ود مانند 
پش��ت بام ها نقش به سزایی در تولید برق داشته باشند. 
به عبارت دیگر نیروگاه های پشت بامی می توانند ظرفیت 

دیگری برای تولید انرژی باش��ند. شایان ذکر است که از 
سال گذشته مجلس شورای اسالمی سیاست گذاری هایی 
در این زمینه انجام داده و نتایج خوبی نیز در این حوزه 
کسب حاصل شده است. برای مثال در سال گذشته در 
اس��تان اردبیل قریب به 220 واح��د خانگی با ظرفیت 
تولید 5 کیلووات با مش��ارکت یکی از پیمانکاران استان 
و کمیته امداد تاس��یس و به بهره برداری رسیده  است. 
همچنین دولت در س��ال ج��اری 3000 واحد دیگر را 
برای این اس��تان تایید کرده و به تصویب رسانده است. 
الزم به ذکر اس��ت که دولت تسهیالت 50 میلیونی در 
این حوزه به مناطق محروم اعطا می کند و این امر سبب 
تش��دید مشارکت مردم در این زمینه  می شود. عالوه بر 
آن، مش��ترکان ب��ا نصب پنل های خورش��یدی و ایجاد 
نیروگاه ه��ای خانگ��ی 5 کیلوواتی می توانن��د از درآمد 
ماهیانه پایداری برخوردار ش��وند. این سیاس��ت گذاری 

دولت اقدام مهم و قابل توجهی است.
 امی��د می رود با ادامه ای��ن روند و تداوم حمایت های 
دولت، تعداد نیروگاه های خانگی افزایش یابد. این دست 
از نیروگاه ها راهکاری بسیار مناسب برای تامین کسری 
برق کش��ور هستند و بسیاری از مش��کالت این عرصه 
را می توانن��د رفع کنند. هرچند ای��ن اقدام دولت نیز با 
نواقصی همراه اس��ت. برای مثال میزان تس��هیالتی که 
به اش��خاص اعطا می ش��ود رقم قابل توجهی نیست و با 
این میزان از وام نمی توان مقدار سرمایه موردنیاز برای 
تاس��یس و احداث نیروگاه های خانگ��ی را تامین کرد. 

عالوه بر این نقص، دستورالعملی شفاف و مشخص برای 
تمامی استان ها در رابطه با این حوزه ارسال نشده است. 
اگر بتوان این دو چالش را از میان برداش��ت، بی ش��ک 
حرکت به س��وی رشد در نیروگاه های خورشیدی میسر 

خواهد شد. 
وی با اش��اره به وضعیت تاسیس نهاد رگالتوری برق 
عنوان کرد: موضوع تاسیس نهاد رگالتوری برق از چند 
س��ال گذشته پیش کش��یده شده اس��ت. در طی این 
مدت اقدامات موثری انجام ش��ده و کمیس��یون انرژی 
ات��اق بازرگانی ایران به جد پیگیر تاس��یس این نهاد با 
ساختاری اصولی است. الزم به ذکر است اتاق بازرگانی 
ایران در زمینه شفاف س��ازی هر چه بیشتر مسائل این 
ح��وزه و  تدوین دس��تورالعمل هایی در جهت حمایت 
از نیروگاه ه��ای خانگ��ی و اداری اقدامات موثری انجام 
می دهد. افرادی در کمیس��یون اتاق بازرگانی اتاق ایران 
گرد هم آمده اند و پس از بررس��ی های دقیق، تحلیل ها 
و راهکارهای کارشناس��انه خ��ود را به وزارت نیرو اعالم 
می کنند اما ما ش��اهد تمکین��ی در وزارت نیرو به این 
دست از پیشنهاد های کارشناسانه نیستیم. باید تعاملی 
سازنده میان کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی و وزارت 
نیرو ایجاد ش��ود تا بتوان نظرات کارشناس��انه را عملی 
س��اخت و مشکالت و موانع پیش روی این صنعت را از 

میان برداشت.
پورس��لیمان در ادامه بیان کرد: راهکارهای بس��یاری 
برای رش��د صنعت برق کشور وجود دارد که مهم ترین 
آنها این اس��ت ک��ه دولت آن ط��ور که بایدوش��اید به 
انرژی ه��ای تجدید پذیر اهمیت و این مقوله را در صدر 
اولویت  های خود قرار دهد. ما اکنون ش��اهد آن هستیم 
که تمامی کش��ورهای توسعه یافته بر این حوزه متمرکز 
ش��ده اند و به جد درحال توسعه نیروگاه های خورشیدی 
هس��تند. عالوه بر آن، همان طور که پیش تر اشاره شد 
تدوی��ن برنامه ای جامع و کامل در ح��وزه نیروگاه های 
تجدید پذیر و انرژی پاک می تواند بسیاری از مشکالت 
این صنعت را حل کند و فعاالن این عرصه را از گمراهی 
نجات بخش��د. تغیی��ر قیمت  گ��ذاری تعرفه های خرید 
تضمینی به نرخ واقعی یکی دیگر از اقداماتی اس��ت که 
می تواند راهگش��ای این مسیر باش��د. اگر حمایت هایی 
چندجانبه از این حوزه انجام ش��ود؛ در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن می توان نتایج��ی پایدار و آینده س��از برای این 

صنعت و به صورت کلی اقتصاد کشور رقم زد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در پایان خاطرنشان 
ک��رد: باید انگیزه های الزم برای س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در صنعت برق را ایجاد کنیم. به باور من اگر 
قیمت گذاری دس��توری از میان رود و بخش خصوصی 
بتواند نظرات خ��ود را در این زمینه اعمال کند، رغبت 
الزم برای حضور این بخش در حوزه صنعت برق ایجاد 
می ش��ود زیرا شرایط باید به گونه ای باشد که درآمد این 
واحدها برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باش��د. در 
این زمینه حتی می توان از س��رمایه گذاران خارجی نیز 
به��ره برد اما الزمه این امر این اس��ت که تعهدات الزم 

مانند تعهدات بانکی به این سرمایه گذاران ارائه شود.
 قانون حمایت از س��رمایه گذاران خارج��ی در ایران 
آن طور که بایدوشاید جامع و تکمیل نیست و نمی توان 
بر اس��اس آن، راهی برای ورود این س��رمایه گذاران به 
کشور گشود. درواقع، با توجه به شرایط فعلی و تشدید 
تحریم ها اطمینان خاطری برای س��رمایه گذاران وجود 
ندارد که بتوانند سود حاصل از سرمایه گذاری خود را از 

کشور خارج کنند.
 به عبارت دیگر،  فعاالن خارجی از س��رمایه گذاری در 
ایران آسوده خاطر نیستند. بر این باور هستم که دولت با 
اصالح قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی می تواند 
رغبت الزم در راس��تای سرمایه گذاری در ایران را برای 
این دس��ت فعاالن اقتصادی ایجاد کند و تحقق این امر 
بدون تردید به رش��د و پیشرفت صنایع مختلف کشور 

کمک های شایانی خواهد کرد. 

مشترکان با نصب پنل های خورشیدی 
و ایجاد نیروگاه های خانگی ۵ کیلوواتی 
می توانند از درآمد ماهیانه پایداری 
برخوردار شوند این سیاست گذاری 

دولت اقدام مهم و قابل توجهی است. 
امید می رود با ادامه این روند و تداوم 
حمایت های دولت، تعداد نیروگاه های 

خانگی افزایش یابد
به باور من اگر قیمت گذاری دستوری از 
میان رود و بخش خصوصی بتواند نظرات 
خود را در این زمینه اعمال کند، رغبت 

الزم برای حضور این بخش در حوزه 
صنعت برق ایجاد می شود زیرا شرایطی 
فراهم می شود که درآمد این واحدها 
برای بخش خصوصی مقرون به صرفه 

باشد
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برق  توزی��ع  مدیرعام��ل 
اس��تان زنجان گف��ت: 11 
ب��ا  خورش��یدی  نی��روگاه 
بخ��ش  س��رمایه گذاری 
خصوص��ی به ظرفیت 342 
کیلووات احداث شده است.

پیام جوادی با بیان اینکه 
راهبردی  برنامه  چشم انداز 
شرکت در سال 1404 صفر 
درصد مراجع��ه حضوری و 
140 دقیقه میانگین خاموش��ی هر مش��ترک در سال 
اس��ت اظهار کرد: در تالش��یم که میزان تلفات را به 4 

درصد برسانیم.
وی با بیان اینکه حجم شبکه های برق 14 هزار 755 
کیلومتر اس��ت گفت: حجم ش��بکه های ما در مقایسه 
ب��ا چهل س��ال قبل 14 برابر ش��ده اس��ت. 497 هزار 
مشترک در استان وجود دارد و 75 درصد برق تولیدی 
در بخش مولد اس��ت. طول ش��بکه کابل خود نگهدار 
04/3095 است و تا اردیبهشت سال آینده هیچ شبکه 
س��یم لخت در شبکه نخواهد بود.وی با تاکید بر اینکه 
مشترکین سنگین و صنعتی به کنتورهای فهام مجهز 
هس��تند گفت: بر این اس��اس ما جز استان هایی بودیم 
که به عنوان شرکت موفق از پیک تابستان عبور کردیم.

ج��وادی با اش��اره بااینکه ش��اهد رش��د مصرف 17 
درص��دی ب��رق بودیم ادام��ه داد: در تابس��تان با اکثر 

مشترکین صنعتی تفاهم نامه منعقد کردیم.
وی با اذعان به اینکه زمس��تان امسال شاهد نا ترازی 
تولید و مصرف هستیم ادامه داد: تنها در تزریق سوخت 

به نیروگاه ها با مشکل مواجهیم.
طرح حمایتی برای خانواده های کم برخوردار موضوع 
دیگ��ری بود که جوادی از آن به عن��وان پروژه مهم در 
حجم بس��یار باال اش��اره کرد و گفت: س��هم زنجان 3 
هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی است که همکاری 

ادارات مربوطه را می طلبد.
وی به بازگشایی معبر کنار پادگان اشاره کرد و افزود: 
کارهای فنی تأمین روش��نایی معبر انجام ش��ده و 65 
میلیارد ریال با همکاری ش��هرداری ب��رای تأمین برق 
این پروژه هزینه ش��ده اس��ت و در حال حاضر درصدد 
نصب زیبایی های این معبر هستیم.احداث 11 نیروگاه 
خورش��یدی از مهر 1400 تا 1401 با س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی به ظرفی��ت 342 کیل��ووات از دیگر 
اقدامات��ی بود که مدیرعامل ش��رکت توزیع برق از آن 
سخن گفت.این مس��ئول با بیان اینکه مدیریت اجرای 
پروژه س��لول های خورش��یدی برای خانوارهای تحت 
حمایت برای س��ال جاری در دس��تور کار اس��ت ادامه 
داد: 3000 خانوار برای استان زنجان هدف گذاری شده 

اس��ت.جوادی یادآور ش��د: برای هر خانوار 5 کیلووات 
سلول خورشیدی جذب خواهد شد و تاکنون اطالعات 

150 خانوار تکمیل و برای ساتبا منعکس شده است.
وی با بیان اینکه در  این ش��رکت با هوشمند سازی 
شبکه ها تغییرات اساسی اعمال شده  است، اظهار کرد: 
در گذش��ته نرم افزار بومی در شرکت نبود ولی در حال 
حاضر نرم افزار بومی به همت جوانان کش��ور در مراحل 
اس��تقرار است. و جدیدترین نس��ل تابلوهای  RTUبا 
کمک ش��رکت دانش بنیان در ش��رکت پارس سوئیچ 

مستقر شد. 
ج��وادی  تصریح کرد: امروز ب��ه همت جوانان ایرانی 
نرم افزاره��ای آمریکای��ی کنار گذاشته ش��ده و نرم افزار 

بومی مورداستفاده قرار خواهد گرفت. 
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان  به نصب سکسیونر 
با تابلوهای  RTU اشاره کرد و افزود: به منظور فرمان 
پذیر کردن کلیدهای قدرت )سکس��یونرها( ده دستگاه 
از  محل خریدهای منطقه ای تحویل و نصب شده است.

 سه دستگاه سکسیونر توسط شرکت دانش بنیان در 
مرحله ساخت است و به زودی مراحل آزمایش میدانی 
آن انجام می ش��ود و 80 دس��تگاه RTU و  سکسیونر 
فرم��ان پذیر از محل خرید منطق��ه ای  تحویل خواهد 
ش��د. تا دو س��ال آینده کل تابلوها را که مقر هوشمند 

سازی و فرمان شبکه است را ارتقا خواهیم داد.

مدیرعامل توزیع برق استان زنجان عنوان کرد: 

احداث 11 نیروگاه خورشیدی طی یک  سال 
اخیر/ تامین برق محور پادگان 

پیام جوادی










