
« دنیای اقتصاد

نگاهی به یک تجربه تاسیس 
نهاد تنظیم مقررات

یکی  برق  بخش  تنظیم گر  نهاد  تاسیس 
سال های  در  که  است  محورهایی  از 
حالل  یا  مسکن  عنوان  به  یکسو  از  اخیر 
منظر  از  ویژه  به  برق،  صنعت  مشکالت 
و  می شود  معرفی  خصوصی،  فعاالن 
آن  تاسیس  کیفیت  دیگر،  سوی  از 
است. شده  تبدیل  مناقشه  محل  به 

صفحه 4

« برق نیوز

عرضه برق در بورس انرژی تا 
سال 1401/ توسعه قراردادهای 
 12 تا  صنایع  نیروگاه  ساخت 

هزار مگاوات

نیاز صنایع  برق مورد  از عرضه  نیرو  وزیر 
در بورس انرژی تا سال ۱4۰۱ خبر داد و 
ساخت  بزرگ،  صنایع  استقبال  با  گفت: 
 ۱۰ از  بخش  این  اختصاصی  نیروگاه های 
هزار مگاوات به ۱۲ هزار مگاوات تاکنون 

توسعه پیدا کرده است.
صفحه 6 

« برق نیوز

توسعه  صندوق  پیشنهادهای 
ملی برای بازپرداخت تسهیالت 

ارزی نیروگاه ها 

مطالبات  قراردادها، وصول  پیگیری  مدیر 
ملی  توسعه  بر مصرف صندوق  نظارت  و 
برای  پیشنهادهایی  ارایه ی  به  اشاره  با 
نیروگاه ها،  ارزی  تسهیالت  بازپرداخت 
که  است  این  ما  پیشنهاد  اولین  گفت: 
نیرو می تواند نرخ خرید تضمینی  وزارت 
دوره  و  کرده  اصالح  و  تعدیل  را  برق 
افزایش  را  نیروگاه ها  برق  خرید  تضمین 

دهد.

 صفحه ۲

« ایرنا

نیروگاه های  بازدهی  افزایش 
ایران به 40 درصد

حرارتی  برق  نیروی  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: بازدهی نیروگاه ها که پارسال 
۳۹ درصد بود تا پایان امسال به 4۰ درصد 

افزایش خواهد یافت.

صفحه   ۳
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« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

انجمن  مدیره  هیئت  نشست  در 
قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد 

گرفت؛

ارائه پیشنهاد در قانون بودجه 1401 
درمورد نیروگاه های مقیاس کوچک 

یکشنبه  روز  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 
اعضای  حضور  با  آذرماه  یکم  و  بیست 
شد. برگزار  مجازی  بصورت  مدیره  هیئت 

« ادامه
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۲
اصالح  جهت  پیشنهاداتی  نشست  این  در 
و افزودن بندهایی در قانون بودجه ۱4۰۱ 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  درمورد 

مطرح شد؛

مواردی چون اعطای حواله و یا تخصیص 
جویی  صرفه  سوخت  ازای  به  مالی  منابع 
شده ناشی از تولید همزمان برق و حرارت 
قانون   ۱۲ ماده  منابع  محل  از  برودت  و 
ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع 
)ح(  بند  اصالح  کشور،  مالی  نظام  منابع 
تبصره ۱5 قانون بودجه ۱4۰۰ برای بند )و( 
تبصره ۱5 قانون بودجه ۱4۰۱ درخصوص 
خودتامین،  های  نیروگاه  سوخت  تعرفه 
کاهش مداخالت دولت در معامالت برق 
غیردولتی  عرضه کننده  چنانچه  بطوریکه 
برق انرژی مورد نیاز مشترکین با قیمت های 
معادل  نماید،  تأمین  را  کمتر  یا  تکلیفی 
از  برق  تمام شده  و  تکلیفی  قیمت  تفاوت 
دولت طلبکار می شود. این طلب بر اساس 
بدهی  یا  اوراق  طریق  از  نقدی  پرداخت 
عرضه کننده به دولت قابل تسویه یا تهاتر 
قراردادهای  زمانی  بازه  افزایش   ، است 
گاز  قطع  درصورت  برق  تضمینی  خرید 
شده  مطرح  پیشنهادات  و....از  ها  نیروگاه 

در نشست مذکور بود.

انجمن  پیشنهادات  گردید  تعیین  انتها  در 
برای  و  بندی  جمع  آینده  روزهای  طی 

کمیسیون انرژی مجلس ارسال شود.
گفتنی است پیشنهادات یاد شده طی نامه 
هایی برای آقایان حسنوند ریاست محترم 

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
و  نیشابور  مردم  محترم  نماینده  ارکانی  و 

فیروزه ارسال شد.

توسعه  صندوق  پیشنهادهای 
ملی برای بازپرداخت تسهیالت 

ارزی نیروگاه ها 

وصول  قراردادها،  پیگیری  مدیر 
مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق 
ارایه ی  به  اشاره  با  ملی  توسعه 
بازپرداخت  برای  پیشنهادهایی 
گفت:  نیروگاه ها،  ارزی  تسهیالت 
که  است  این  ما  پیشنهاد  اولین 
خرید  نرخ  می تواند  نیرو  وزارت 
اصالح  و  تعدیل  را  برق  تضمینی 
برق  خرید  تضمین  دوره  و  کرده 
دوم  دهد،  افزایش  را  نیروگاه ها 
اینکه، تأمین ارز مورد نیاز می تواند 
به  شود،  دیده  بودجه  قانون  در 
نرخ  تا سقف  نیروگاه ها  طوری که 
مصوبه مذکور اقساط را پرداخت و 
تسویه مابه التفاوت آن را دولت به 
بخشی  سوم  بپذیرد،  بدهی  عنوان 
برق  صادرات  از  حاصل  ارز  از 
برای بازپرداخت تسهیالت صندوق 

توسعه ملی اختصاص یابد.

یکی  اظهارات  درباره  محمدی«  »رضا 
خصوصی  بخش  برق  کنندگان  تولید  از 
اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با هدف 
تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز 
آینده  نسل های  سهم  حفظ  برای  طبیعی 

راه اندازی شده است.

در  وزیران  هیات  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
سال ۹4 افزود: بر اساس این مصوبه تامین 
ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت تسهیالت 
ارزی نیروگاه ها و آب شیرین کن ها با نرخ 
اساس  همین  بر  و  می شود  انجام  رسمی 
تعلق  طرح هایی  به  صندوق  تسهیالت 
می گیرد که قادر به بازپرداخت تسهیالت 

به طور ارزی باشند.

مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات 
و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، 
اظهار داشت: در حالی این صندوق برای 
میلیارد   4.6 مبلغ  به  نیروگاهی  طرح   46
دالر با ظرفیت هفت هزار و ۲۰۰ مگاوات 
این  از  که  است  کرده  سرمایه گذاری 
میزان تاکنون ۲ هزار مگاوات برق به بهره 

برداری رسیده است.
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دوران  در  که  مطلب  این  ذکر  با  وی 
از  یک  هیچ  امسال  تابستان  در  خاموشی 
شده  مالی  تأمین  فعال  نیروگاه های  این 
است،  نشده  خاموش  صندوق،  توسط 
به  ملی  توسعه  صندوق  کرد:  تصریح 
افزایش  با  نیروگاه ها،  از  حمایت  منظور 
دوران تأمین مالی ۱۷ طرح برای ۲5 مرتبه 

موافقت کرده است.

نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  محمدی  رضا 
در  خود  تعهدات  به  مرکزی  بانک  و 
بانک  افزود:  اند،  نکرده  عمل  بخش  این 
مصوبه  طبق  نیرو  وزارت  و  مرکزی 
بازپرداخت ارزی  به  متعهد  هیأت وزیران 
تسهیالت شده اند که در این رابطه تاکنون 

اقدامی صورت نگرفته است.

برای  پیشنهاد هایی  ارایه ی  به  اشاره  با  وی 
نیروگاه ها،  ارزی  تسهیالت  بازپرداخت 
که  است  این  ما  پیشنهاد  اولین  گفت: 
نیرو می تواند نرخ خرید تضمینی  وزارت 
دوره  و  کرده  اصالح  و  تعدیل  را  برق 
افزایش  را  نیروگاه ها  برق  خرید  تضمین 
نیاز  مورد  ارز  تأمین  اینکه،  دوم  دهد، 
به  شود،  دیده  بودجه  قانون  در  می تواند 
طوری که نیروگاه ها تا سقف نرخ مصوبه 
مابه  تسویه  و  پرداخت  را  اقساط  مذکور 
بدهی  عنوان  به  دولت  را  آن  التفاوت 
از  حاصل  ارز  از  بخشی  سوم  بپذیرد، 
بازپرداخت تسهیالت  صادرات برق برای 

صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

مطالبات  قراردادها، وصول  پیگیری  مدیر 
و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، 
به مصوبه هیأت وزیران  با اشاره  پایان  در 
در سال ۹4 گفت: طبق این مصوبه بانک 
تومانی   4۲۰۰ ارز  تأمین  به  ملزم  مرکزی 
برای نیروگاه ها بوده و الزم است به تعهد 

خود عمل کند.

نیروگاه های  بازدهی  افزایش 
ایران به 40 درصد

برق  نیروی  شرکت  مدیرعامل 
بازدهی  گفت:  ایران  حرارتی 
درصد   ۳۹ پارسال  که  نیروگاه ها 
درصد   40 به  امسال  پایان  تا  بود 

افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چندی 
شرکت  مدیرعامل  ساالری«  »جلیل  پیش 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
نیروگاه های  پایین  )راندمان(  بازدهی 

حرارتی را دلیلی بر مصرف باالی سوخت 
افزایش  خواستار  و  دانسته  نیروگاه ها  در 
اتالف  از  پیشگیری  هدف  با  میزان  این 

بیشتر سوخت در نیروگاه ها شده بود.

طلب«  طرز  »محسن  رابطه  همین  در 
تولید  مادرتخصصی  شرکت  عامل  مدیر 
گفت وگو  در  ایران  حرارتی  برق  نیروی 
متوسط  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با 
 ۳۹ عدد  به  پارسال  نیروگاه ها  بازدهی 
درصد رسیده بود که امسال تالش خواهد 
به تامین منابع  شد از طرق مختلف نسبت 
مالی الزم اقدام شده تا این بازدهی افزایش 

یابد.

میزان  هرچه  است  طبیعی  داد:  ادامه  وی 
همان  به  یابد  افزایش  نیروگاه ها  بازدهی 
خواهد  کاسته  سوخت  مصرف  از  نسبت 
شد و این هم به نفع خود نیروگاه و هم به 

نفع محیط زیست خواهد بود.

خاطرنشان  حرارتی  برق  مدیرعامل 
از  اعالمی  برنامه های  از  یکی  ساخت: 
سوی »علی اکبرمحرابیان« در زمان معرفی 
سیزدهم،  دولت  نیروی  وزیر  عنوان  به 
رسیدن بازدهی نیروگاه ها به 4۱.5 درصد 
بود که با اقدام های در نظر گرفته شده به 
طور قطع به این عدد دست خواهیم یافت.

نیروگاه های  کردن  خارج  طرزطلب، 
نیروگاه ها  تبدیل  تولید،  مدار  از  فرسوده 
نیروگاه های  احداث  و  ترکیبی  سیکل  به 
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اقدام ها  مهمترین  را  باال  بازدهی  با  جدید 
 4۱.5 به  نیروگاه ها  بازدهی  رسیدن  برای 

درصد برشمرد.

وی گفت: تحقق این امر نیاز به منابع مالی 
خاص و ویژه دارد که امید است با کمک 

دولت و مجلس این امر محقق شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامه داد: 
مالی  منابع  تامین  برای  روش های مختلفی 
استفاده  دارایی ها،  و  اموال  فروش  مثل 
منابع  و  اسالمی  مالی  اوراق  تسهیالت  از 
داخلی خود شرکت مدیریت تولید نیروی 

برق حرارتی در نظر گرفته شده است.

روند  منابع  این  تحقق  افزود:  طرزطلب 
آن  دنبال  به  و  نیروگاه ها  بازدهی  افزایش 
کاهش مصرف سوخت را تسریع خواهد 

کرد.

گفته  باره  دراین  محرابیان«  اکبر  »علی 
است: با توجه به کسری تولید برق نسبت 
به تقاضای آن، ضرورت داشت که برای 
تامین بخشی از این کسری ها برنامه ریزی 
برای  که  برنامه ای  اساس  این  بر  و  کنیم 
کردیم،  بینی  پیش  آینده  سال  چهار 
تولید  ظرفیت  مگاواتی  هزار   ۳۰ افزایش 
برق کشور است؛ به گونه ای که ۲۰ هزار 
هزار   ۱۰ و  حرارتی  نیروگاه  مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر را در سطح  مگاوات 

کشور به بهره برداری برسانیم.

آینده  سال  تابستان  برای  وی،  گفته  به 
برنامه ریزی شده است تا 5 هزار مگاوات 
برق به ظرفیت تولید کشور افزوده شود اما 
با تالش های انجام گرفته توانستیم که یک 
اضافه  برنامه  این  به  هم  را  مگاوات  هزار 

کنیم.

محرابیان گفته است: این 6 هزار مگاوات 
نیروگاه  مگاوات   5۰۰ و  هزار   4 شامل 
حرارتی، 5۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
و یک هزارمگاوات هم ارتقای توان تولید 
یا به روز کردن نیروگاه های موجود است.

در  لحظه  این  به  تا  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
 ۸۰۰ ظرفیت  با  واحد  چهار  مجموع 
مگاوات به بهره برداری رسیده و به شبکه 
ماه های  طول  در  است.  شده  سنکرون 
آینده نیز یکی پس از دیگری این واحدها 
امیدواریم  البته  می رسند؛  بهره برداری  به 
در تامین منابع آن ها بر اساس پیش بینی ها 
شاهد کمک دولت و مجلس باشیم تا این 

منابع به موقع تزریق شوند.

تاسیس  تجربه  یک  به  نگاهی 
نهاد تنظیم مقررات

کیومرث حیدری
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

برق  بخش  تنظیم گر  نهاد  تاسیس 
در  که  است  محورهایی  از  یکی 
عنوان  به  یکسو  از  اخیر  سال های 
صنعت  مشکالت  حالل  یا  مسکن 
فعاالن  منظر  از  ویژه  به  برق، 
از  و  می شود  معرفی  خصوصی، 
به  تاسیس آن  سوی دیگر، کیفیت 

محل مناقشه تبدیل شده است.

باور  این  بر  خصوصی  بخش  رو،  این  از 
است که قواعد بازی، به شیوه ای منصفانه 
در  نمی شوند.  تنظیم  آمیز  غیرتبعیض  و 
معنی  شکل  به  نظرها  اختالف  مواردی 
داری افزایش یافته به طوری که مکانیزم 
بررسی و حل و فصل اختالف ها به مراجع 
قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری محول 

شده است.

نیرو مدعی است،  از سوی دیگر وزارت 
ایجاد  مسیر  در  را  خود  فعالیت های  اهم 
برنامه های  اجرای  برای  مساعد  محیط 
بر  تاکید  با  برق،  صنعت  ساختار  تجدید 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه 
راه اندازی  و  است  داده  قرار  رقابت، 
هیات  تشکیل  عمده فروشی،  رقابتی  بازار 
تنظیم بازار برق )پیش از تشکیل سازمان 
راه اندازی  رادیویی(،  مقررات  تنظیم 
مشابه  فعالیت های  سایر  و  انرژی  بورس 
را نشانه هایی مبنی بر صحت ادعای خود 

می داند.
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دقیق  تحلیل  و  موضوع  ظواهر  از  عبور  با 
درک  می توان  موجود،  وضع  عمیق تر  و 
هر  ادعای  مورد  نشانه های  از  درستی 
کامل  تامین  عدم  داشت.  طرفین  از  یک 
و  تصمیم ها  در  بخش خصوصی  نظرهای 
مصوبه های هیات تنظیم، قابل انکار نیست. 
البته این نهاد، در دوره های مختلف حیات 
خود طی دو دهه گذشته، فراز و فرودهایی 
برخی  در  است.  داشته  تصمیم گیری  در 
بر عملکرد هیات  نقد جدی تری  دوره ها، 
دیگر،  سوی  از  است.  بوده  وارد  تنظیم 
دو  نمی توان  اصالحی،  تصمیم  یک  در 
دهه تجربه کشور در این حوزه را نادیده 
دیده  تدارک  زیرساخت های  و  گرفت 

شده را ندید.

مکانیزم  یک  فقدان  می رسد  نظر  به 
سازنده و ثمربخش در کنار مهارت پایین 
یافتن  برای  گفت وگو  شکل دهی  برای 
راه حل مشکالت جاری، منجر به »حمل« 
مشکالت در طول زمان به جای »حل« آنها 

شده است.

برای  تالش هایی  اخیر  سال های  طول  در 
ایجاد زیرساخت های قابل اعتماد )با درجه 
از  است.  گرفته  صورت  بیشتر(  استقالل 

اعضای  انتخاب  نحوه  در  موضعی  تالش 
وزارت  مشترک  پیشنهاد  ارائه  تا  هیات 
البته  نیرو و شورای اقتصاد در دولت )که 
دستور  از  پیشنهاد  خروجی  دومی   با  این 
نهایی  نتیجه  به  منجر  عمال  دولت،  کار 
به  متوسل شدن بخش خصوصی  تا  نشد( 
و  قانون  اصالح  مجلس،  کمیسیون های 
اجرای  قانون  ماده 5۹  تکلیفی  بار  ارتقای 
مجدد  طرح  و   44 اصل  سیاست های 
در  و  دولت  رقابت،  شورای  در  موضوع 
تنظیم  نهاد  تشکیل  الیحه  ارسال  نهایت 
گر بخش برق به مجلس را می توان اشاره 
کرد. البته اقدام اخیر نیز با استرداد الیحه 
از سوی رئیس جمهور عمال بی نتیجه ماند.

نگارنده در مقاطعی به عنوان عضو هیات 
تنظیم، و در ادواری نیز به عنوان پژوهشگر 
دو  از  یک  هر  مشورت  مورد  که  مستقل 
طرف بوده و بر این باور است که به دالیل 
تنظیم گر بخش  نهاد  زیر، در مورد نقش 

برق بیش از حد بزرگ نمایی شده است:

مشکالت  از  زیادی  بخش  اصوال  اول: 
اجماع  به  توجه  با  ویژه  به  برق،  صنعت 
نسبی بر ریشه های اقتصادی مشکالت، به 
تکلیفی،  قیمت های  مانند  تصمیماتی  آثار 
یارانه ها، معافیت ها و عدم جبران آثار مالی 
متغیرهای  معنادار  بی ثباتی  از یکسو و  آن 
برمی گردد  ارز  نرخ  مانند  اقتصادی  کالن 
نهاد  از حوزه مسوولیت  که اصوال خارج 

تنظیم گر بخش برق است.

برق،  بخش  تنظیم گر  نهاد  تاسیس  دوم، 
از  قسمتی  واگذاری  به  متکی  عمدتا 
وظایف و اختیارات شورای رقابت به نهاد 
تنظیم گر بخشی است. بدیهی است تا قبل 
شورای  قانونی  اختیارات  واگذاری،  از 

رقابت محفوظ است.

برق  بازار  تنظیم  هیات  چنانچه  سوم، 
تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر تصمیمات 
اختیار  نهاد  این  باشد،  رقابت  شورای 
دارد اصالح تصمیمات مغایر را از مرجع 

صادرکننده تصمیم خواستار شود.

نهادهای  فعالیت  محدوده  اصوال  چهارم، 
به  معطوف  عمدتا  بخشی،  گر  تنظیم 
بخش های دارای خدمات انحصاری مانند 
شبکه و ترانزیت برق است. در بخش های 
بازرگانی  و  تولید  مانند  پذیر،  رقابت 
رقابت پذیر  بسترهای  بر  می توان  برق، 
انرژی  مبادله  امکان  انرژی،  بورس  مانند 
بدون  خصوصی،  فعاالن  بین  الکتریکی 
مداخله دولت و حتی نهاد تنظیم گر بخش 

برق را فراهم کرده یا توسعه داد.

در نهایت، تمرکز بر اقدامات و فعالیت های 
زیر با هدف بهبود وضع موجود، می تواند 
موجب تسکین و در نهایت حل مشکالت 

جاری شود:

شورای  و  نیرو  وزارت  تفاهم  اول، 
از  استفاده  متقابل،  همکاری  برای  رقابت 
پذیرش  و  موجود  قانونی  زیرساخت های 
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نهاد  عنوان  به  برق  بازار  تنظیم  هیات 
تا  گذار  دوره   در  برق  بخش  تنظیم گر 

تشکیل نهاد مذکور.

اختیارات  از  نیرو  وزیر  بهره برداری  دوم، 
جدید  اعضای  انتصاب  برای  خود  قانونی 
ارکان  تقویت  و  برق  بازار  تنظیم  هیات 
آن به ویژه دبیرخانه هیات تنظیم با هدف 
ارتقای کارآمدی و استقالل هیات تنظیم.

و  خصوصی  بخش  گفت وگوی  سوم، 
از ورود  پرهیز  بر  تاکید  با  ویژه  به  دولت 
به اختالفات جزئی و تمرکز بر مشکالت 
قیمت های  جمله  از  برق  اقتصاد  بنیادی 
تعقیب  و  معافیت ها  و  یارانه ها  تکلیفی، 

همزمان راه حل ها.

تا  انرژی  بورس  برق در  عرضه 
سال 1401/ توسعه قراردادهای 
 12 تا  صنایع  نیروگاه  ساخت 

هزار مگاوات

نیاز  مورد  برق  عرضه  از  نیرو  وزیر 
سال  تا  انرژی  بورس  در  صنایع 
با استقبال  1401 خبر داد و گفت: 
صنایع بزرگ، ساخت نیروگاه های 
هزار   10 از  بخش  این  اختصاصی 

مگاوات به 12 هزار مگاوات تاکنون 
توسعه پیدا کرده است.

محرابیان  اکبر  علی  نیوز،  برق  به گزارش 
از  بازدید  حاشیه  در  سه شنبه  روز  عصر 
دانشگاه  فناورانه  دستاورد های  نمایشگاه 
خبرنگاران  جمع  در  شریف،  صنعتی 
در  صنایع  برق  عرضه  زمان  درخصوص 
انجام  مذاکرات  در  گفت:  انرژی  بورس 
انرژی  بورس  در  برق  شد  توافق  گرفته 
عرضه شود تا در سال ۱4۰۱ صنایع بتوانند 
برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین 

کنند.

در  الزم  هماهنگی های  اینکه  بیان  با  وی 
سطح وزارتخانه و سایر بخش ها در حال 
انجام است، افزود: ان شاءاهلل در سال ۱4۰۱ 
شاهد تامین برق مصرف کنندگان بزرگ 

از طریق بورس انرژی خواهیم بود.

درصد   ۳4 اکنون  هم  محرابیان  گفته  به 
مصرف برق کشور مربوط به حوزه صنایع 
است، بنابراین ابتدا این برنامه شامل صنایع 
تمامی  و  صنایع  سایر  سپس  و  بزرگ 

مصرف کنندگان خواهد شد.

به  این  البته  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
بورس  از  خرد  صنایع  نیاز  تامین  معنای 
توزیع،  شرکت های  بلکه  نیست،  انرِژی 
و  کرده  بسته ای خرید  به صورت  را  برق 
بین مصرف کنندگان اعم از خرد و خانگی 
توزیع خواهند کرد، اما مصرف کنندگان 
عمده می توانند به صورت مستقیم اقدام به 

خرید برق از طریق بورس کنند.

محرابیان مهمترین ویژگی بورس را ایجاد 
و  کرد  ذکر  تقاضا  و  عرضه  میان  تعادل 
قیمت  بر  تقاضا  افزایش  طبیعتا  افزود: 
اثرگذار بوده و صنایع و تولیدکننده تالش 
تولیدی  فعالیت  حداکثر  کرد  خواهند 
خود را به زمانی اختصاص دهند که برق 
ارزان تر است، این اقدام سبب متعادل شدن 
نرخ برق و کاهش پیک های مصرف برق 

خواهد شد.

دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر 
مگاوات  هزار   ۱۰ ساخت  برنامه  درباره 
بر  داشت:  اظهار  نیز  صنایع  توسط  برق 
اساس توافقنامه ای که با وزارت صمت و با 
حضور صنایع بزرگ کشور به امضا رسید، 
گام نخست ایجاد ساختگاه ها خواهد بود 
 6۰ از  بیش  حال  به  تا  زمینه  این  در  که 
درصد پیشرفت داشته ایم، قرارداد هایی به 
امضا رسیده و برخی صنایع اقداماتشان را 

نیز آغاز کرده اند.

محرابیان ادامه داد: در حال حاضر تقاضای 
از ۱۰  بیش  به  نیروگاه  ایجاد  برای  صنایع 
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اساس  همین  بر  و  رسیده  مگاوات  هزار 
توافقنامه را تا ۱۲ هزار مگاوات گسترش 

داده ایم.

است،  این روش خوبی  نیرو گفت:  وزیر 
چرا که صنایع می توانند هم از سود تولید 
و  مطمئن  برق  هم  و  کرده  استفاده  برق 
پایدار مورد نیازشان را برای همیشه تامین 

کنند و تولیدشان نیز مستمر باشد.

دنبال  به  ما  اگر  واقع  در  کرد:  تاکید  وی 
مصرفی  برق  باید  هستیم  اقتصادی  رشد 
و  دائمی  صورت  به  را  تولیدکنندگان 
صنعت  بخش  تا  کنیم  تامین  مطمئن 
نیازش  مورد  برق  باشد  داشته  اطمینان 
به  می تواند  و  شده  تامین  مقرر  موعد  در 
قرارداد هایی که منعقد می کند پایبند باشد.

محرابیان همچنین در رابطه با برنامه وزارت 
صنایع  و  شرکت ها  از  حمایت  برای  نیرو 
اظهار  برق  و  آب  صنعت  در  بنیان  دانش 
پیشرفت  محرک  موتور  پژوهش  داشت: 
در  که  کشوری  هر  و  است  کشوری  هر 
بیشتری  سرمایه گذاری  پژوهش  بخش 
پیشرفت  در  بیشتری  سرعت  باشد  داشته 

خواهد داشت.

وزیر نیرو با تاکید بر این که پژوهش پایه 
نوآوری در علم است، افزود: خوشبختانه 
در  کشور  جوان  پژوهشگران  همت  به 
دانشگاه ها شاهد تحوالت خوبی در صنایع 

به خصوص صنعت آب و برق هستیم.

آب  و  انرژی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
ما نیاز به افزایش راندمان تولید و کاهش 
تلفات داریم، یادآور شد: در بخش سخت 
نیروگاه سازی،  از  اعم  و سازه ای  افزاری 
اقدامات  انتقال،  سامانه های  و  سازی  سد 
اما  است،  گرفته  صورت  خوبی  بسیار 
را  خود  توان  که  دارد  ضرورت  اکنون 
و  کرده  متمرکز  مصرف  سازی  بهینه  بر 
منابع  از  که  بگیریم  به کار  را  الگو هایی 

کمتر بهره و استفاده بیشتری ببریم.

نیرو  وزارت  در  کرد:  تصریح  وی 
حوزه  دو  هر  در  که  کرده ایم  پیش بینی 
استفاده  نو  فناوری های  از  برق  و  آب 
مباحث  از  یکی  رابطه  این  در  و  کنیم 
اساس  این  بر  است.  برق  مصرف  کاهش 
کرده ایم  پیش بینی  را  متنوعی  برنامه های 
در  بخشی  و  اجراست  در حال  برخی  که 
عمدتا  و  روز  فناوری های  پایه  بر  آینده 

توسط پژوهشگران داخلی انجام می شود.

وزیر نیرو با اشاره به ضرورت بهینه سازی 
انرژی  از  بخشی  افزود:  مصرفی  لوازم 
برق تولیدی صرف سیستم های سرمایشی 
این وسایل  از  بسیاری  متاسفانه  و  می شود 
سرمایشی مصارفی باالتر از تکنولوژی های 

روز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی در 
زمینه سیستم های سرمایشی شروع شده و 
و  داده  توسعه  را  برنامه ها  این  درصددیم 

مصارف را کاهش دهیم.


