
« ایرنا

در  برق  درصدی   ۲۰ ناترازی 
پیک تابستان سال جاری/ مصرف 
خانگی  بخش  برق  درصد   ۵۰
مشترکان درصد   ۲۵ توسط 

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
ناترازی  با  امسال  تابستان  در  ایران گفت: 
۱۳ هزار مگاواتی برق رو به رو هستیم که 

۲۰ درصد میزان مصرف است. 

صفحه 5

« بازار

بالتکلیفی بدهی ۴.۵ میلیاردی 
توسعه  صندوق  به  برق  صنعت 

ملی 

بدهی ۴.5 میلیارد یورویی سرمایه گذاران 
صنعت برق به صندوق توسعه ملی همچنان 
در بالتکلیفی به سر می برد. در این میان 
وزارت نیرو که خود یکی از عوامل اصلی 
را  پیمانکاران  پشت  است،  بدهکاری  این 

خالی کرده است.

صفحه 6 

« برق نیوز

حفظ پایداری شبکه در دوران 
سخت پیش رو اولویت است

  
نشست  در  توانیر  توزیع  هماهنگي  معاون 
بر   ،۱۴۰۱ پیک  براي  آمادگي  سراسري 
حفظ  براي  هماهنگي  و  تالش  ضرورت 
پایداري شبکه برق در دوران سخت پیش 

رو تاکید کرد.

 صفحه ۳

« دنیای اقتصاد

تشخیص واقعیت یا مقصریابی؟

کیومرث حیدري
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

مطالعات  تاریخی  ریشه های  از  صرف نظر 
و پژوهش های مرتبط با برنامه های تجدید 
از  دهه  دو  از  بیش  برق،  صنعت  ساختار 
آغاز اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده و 

اجرایی این حوزه می گذرد.

صفحه   ۳

آفتاب شب

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

در جلسه با معاونت برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت توانیر مطرح شد؛ 

شست هیئت مدیره انجمن با آقای گالب کش معاونت 
برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر مورخ ۱5/۱۲/۱۴۰۰ 
و  برگزار  توانیر  شرکت  محل  در  حضوری  بصورت 
و  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  مشکالت  درمورد 

راهکارهای آن بحث و تبادل نظر شد.
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۲
ابالغ  با  شد  بیان  نشست  ابتدای  در 
دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک 
بخش  گذاری  سرمایه  امر   87 سال  در 
نیروگاه های   احداث  زمینه  در  خصوصی 
تولید پراکنده آغاز شد و علی رغم توقف 
حدود  تاکنون   96 سال  در  مجوز  صدور 
کوچک  مقیاس  نیروگاه  مگاوات   ۲۰۰۰
است. شده  احداث  کشور  سراسر   در 

طول  در  برق  غیردولتی  تولیدکنندگان 
مواجه  بسیاری  مشکالت  با  اخیر  سالهای 
ها  آن  معوقات  انباشت  که  اند  بوده 
مهمترین و جدیترین چالش پیشروی آنها 
به  انجام  عدم  آن  پیامدهای  و  باشد  می 
موقع تعمیرات جهت تامین برق پایدار در 
طرفی  از  است.  آینده  سال  تابستان  پیک 
های  نیروگاه  از  مگاوات   6۰۰ حدود 
ساله  پنج  تضمینی  خرید  قرارداد  موجود 
آن ها به اتمام رسیده است و بدلیل پایین 
تمایلی  ها  نیروگاه  برق  خرید  نرخ  بودن 
رو  پیش  تابستان  پیک  در  برق  تولید  به 
ندارند و عالوه بر آن خرید برق صرفاً در 
 5 ماه از سال نیز مزید بر علت شده است.

هیئت  اعضای  از  احدی  نشست  ادامه  در 
درخصوص  توضیحاتی  انجمن  مدیره 
نمودند. ارائه  برق  تولید  نبودن   اقتصادی 

 وی تصریح کرد: در سال 88 در محاسبه 
مالی بلند مدت برای نیروگاه، نرخ خرید 
دالر  سنت   ۳.۳ معادل  ریال   ۳۳۱ برق 
بازگشت  که  نگرش  این  با  است.  بوده 
خرید  قرارداد  اول  سال  پنج  در  سرمایه 
بعد  برای  نرخ  و  گیرد  صورت  تضمینی 
نرخ  درصد   7۴ تضمینی  سال  پنج  از 

گواه   ، شده  می  منظور  تضمینی  خرید 
خرید  برای    ۱۳96 سال  اعالمی  نرخ  آن 
معادل  شبکه  مدیریت  یکساله  تضمینی 
7۳6 ریال ، درحالیکه نرخ خرید تضمینی 
است. بوده  سال  همان  در  ریال   996 

اما امروز نرخ خرید تضمینی حدود 65۰ 
تومان می باشد که معادل ۲.۳ سنت دالر 
است و باتوجه به هزینه های جاری نیروگاه 
، تعمیرات و وام های ارزی ، حدود 6 سال 
طول میکشد تا بازپرداخت وام ها صورت 
اول  پنج سال  معناست در  بدان  این  گیرد 
گرفت  نخواهد  سرمایه صورت  بازگشت 
پنج  دوره  از  بعد  برای  برق  خرید  نرخ  و 
هیئت   ۳۴8 مصوبه  وفق  تضمینی  سال 
 تنظیم بازار برق ۲۳۳ تومان تعیین گردید.

وی تاکید کرد در تعیین نرخ خرید برق از 
تضمینی  خرید  قرارداد  که  هایی  نیروگاه 
آن ها به اتمام رسیده ،مزایای نیروگاه های 
هزینه سرمایه گذاری  مذکور که کاهش 
در شبکه اتنقال و فوق توزیع که 8/۰سنت 
دالر)حدود ۱5۰ تومان( و کاهش تلفات 
 ، کیلوولت   ۲۰ پست  ابتدای  تا  شبکه 
۱۱درصد می باشد که با نرخ گاز صادرتی 
 حدود ۱9۲ تومان می شود، لحاظ گردد.

مشکالت  سایر  به  جلسه  این  در 
قطع   ، آلفا  ضریب  اصالح  مانند 
شد. پرداخته  نیز  هاو....  نیروگاه   گاز 

چالش  با  برق  تصریح کرد صنعت  توانیر 
هایی مواجه است که می بایست از طریق 
نمود. را رفع  ها  اساسی آن  راه حل های 

درخصوص  گزارشی  راستا  همین  در 
موارد  با  رابطه  در  شده  انجام  اقدامات 

نمودند: ارائه  ذیل  شرح  به  شده   مطرح 
اصالح ضریب آلفا : این موضوع نیازمند 
می  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  تایید 
باشد به همین علت با رئیس امور نظام فنی 
و مدیرکل اجرایی مشاوران و پیمانکاران 
در  و  مکاتبه  بودجه  و  برنامه  سازمان 
است. آمده  بدست  خوبی  نتایج  آن   پی 

جهت  هایی  پیگیری  معوقات:  پرداخت 
مطالبات  پرداخت  برای  مبالغی  تخصیص 
نیروگاه ها صورت گرفته است و درصورت 
گشایش مابقی صورتحساب اردیبهشت و 
واریز خواهد شد.  ماه سال جاری  خرداد 
پرداخت  در  تغییراتی   ۱۴۰۱ سال  در  و 
گرفت. خواهد  صورت  ها   صورتحساب 

مستلزم   : برق  خرید  نرخ  اصالح 
مستندات  تهیه  و  اقتصادی  مدل  تهیه 
ها  نیروگاه   O&M هزینه  درخصوص 
باشد. می  جلسات  در  دفاع  جهت   و... 

پیشنهاد  پیرو  ها:  نیروگاه  گاز  قطع 
درخصوص  انجمن  توسط  شده  ارائه 
خرید  سال  پنج  زمان  مدت  تبدیل 
درحال   ، موثر  سال  پنج  به  برق  تضمینی 
باشند.  می  نیرو  وزارت  از   پیگیری 
تمامی  در  ها  پرداختی  سازی  یکسان 
در  متقاطع  یارانه  حذف   ، ها  استان 
توسط شرکت  نیز   ... و  جانبه  دو  قرارداد 
باشد. می  پیگیری  حال  در   توانیر 

تسریع  جهت  تاکید  ضمن  جلسه  انتها  در 
آلفا،  اصالح ضریب  و  معوقات  پرداخت 
جهت  جلسه  در  حاضر  اعضای  شد  قرار 
را  الزم  اقدامات  برق  خرید  نرخ  اصالح 

برای تهیه مدل اقتصادی به عمل آورند.
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حفظ پایداری شبکه در دوران 
سخت پیش رو اولویت است

  
در  توانیر  توزیع  هماهنگي  معاون 
براي  آمادگي  سراسري  نشست 
و  تالش  ضرورت  بر   ،1۴۰1 پیک 
پایداري  حفظ  براي  هماهنگي 
پیش  سخت  دوران  در  برق  شبکه 

رو تاکید کرد.

محمد اله داد، با بیان این که تا پیک ۱۴۰۱ 
همه  از  است،  نمانده  باقی  زیادی  زمان 
برنامه های  تمام  که  خواست  شرکت ها 
ابالغی را به صورت یکپارچه و هماهنگ 

اجرا نمایند.

تدوین شده  برنامه های  به  اشاره  با  داد  اله 
و نیز نصب کنتور های هوشمند در کشور 
گفت: انتظار این است که برنامه ها امسال 

نسبت به سال گذشته بهتر اجرا شود.

همچنین  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
مصرفی  برق  صورتحساب های  صدور 
اشاره  مورد  را  جدید  نامه  آیین  براساس 
توجه  با  ساخت:  خاطرنشان  و  داد  قرار 
نظر  دقت  باید  گرفته  صورت  تغییرات  به 

بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

اله داد همچنین یکماهه شدن صدور قبوض 
مصرف  مدیریت  برای  برنامه ای  نیز  را 
توسط مشترکان عنوان کرد واظهارداشت: 
مشترکان  به  رسانی  اطالع  زمینه  درهمین 

باید به صورت گسترده صورت گیرد.

زاده  مقیم  نشست همچنین مهدی  این  در 
معاون راهبری شبکه برق نیز کلیات تامین 
و تقاضای برق در تابستان ۱۴۰۱ را عنوان 
کرد و با اشاره به این که به منظور کاهش 
برای  باید  رو  پیش  تابستان  در  ناترازی 
مدیریت مصرف تا ۱۰ هزار مگاوات اقدام 
شود، از همه شرکت ها خواست که تفاهم 
نامه های امضا شده با صنایع و مشترکان را 
سال  از  زودتر  سنجی،  پتانسیل  منظور  به 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  به  گذشته 

ارسال نمایند.

عامل  مدیران  همچنین  جلسه  این  در 
نیز  کشور  سراسر  توزیع  شرکت های 
مراحل  آخرین  از  توضیحاتی  ارائه  به 
ریزی  برنامه  و  صورتحساب ها  صدور 
پرداختند.   ۱۴۰۱ بار  پیک  از  عبور  برای 

تشخیص واقعیت یا مقصریابی؟

کیومرث حیدري
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

تاریخی  ریشه های  از  صرف نظر 
با  مرتبط  پژوهش های  و  مطالعات 
صنعت  ساختار  تجدید  برنامه های 
آغاز  از  دهه  دو  از  بیش  برق، 
اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده 
و اجرایی این حوزه می گذرد. در 
شایسته ای  دستاوردهای  دوره  این 
خالصه،  طور  به  است.  داده  رخ 
عملیات بهره برداری بخش تولید به 
طور کامل در اختیار بخش خصوصی 
نیمی  از  از  بیش  مالکیت  است. 
ظرفیت های تولید در اختیار بخش 
غیردولتی است. دولت برای انجام 
درستی،  به  جدید،  سرمایه گذاری 
بوده  مواجه  محدودیت هایی  با 
بخش خصوصی  سرمایه گذاری  و 

ارجح است.

اختیارات و مسوولیت های دولت، صرف 
سیاستگذاری،  نظیر  نقش هایی  از  نظر 
عقب نشینی  با  پایش،  و  مقررات  تنظیم 
بر  کامل  سیطره  کالسیک  حالت  از 
جدیدی،  آرایش  به  اجرایی،  فعالیت های 
منجر شده که از درجه سازگاری باالتری 
برخوردار  کار  و  کسب  جدید  محیط  با 
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با  انتقال  شبکه  سازی  پیاده  امکان  است. 
تحویل  مسیر  و  شده  فراهم  باز  دسترسی 
در  غیردولتی  فعاالن  به  برق  بازرگانی 
دست انجام است. به طور خالصه، محیط 
با  موارد  برخی  در  بازار،  و  کار  و  کسب 
شکل دهی معماری الزم و در بعضی موارد 
با تحقق هر دو بعد شکل و محتوا، از درجه 
نقش های  میزبانی  برای  باالتری  استعداد 
جدید بخش »دولت« و »فعال خصوصی« 

برخوردار شده است.

نشانه هایی  فوق،  مثبت  تصویر  کنار  در 
بخش  میزبانی  کارآیی  که  دارد  وجود 
برق برای بازیگران محیط جدید کسب و 
کار را با عالمت سوال مواجه می کند. از 
پیام های  سمت دولت، ساختمان شیشه ای 
روشن، دارای سازگاری درونی و منطبق 
بازار  نمی کند.  مخابره  را  جدید  محیط  با 
در  اتکا  قابل  پیش بینی  زمینه های  برق، 
نکرده  فراهم  را  کلیدی  متغیرهای  مورد 
نیز  مقررات  تنظیم  با  مرتبط  نهادهای  و 
مقبولیت عبور  برزخ  باتالق و  از  همچنان 

نکرده اند.

رقابتی  بازار  در  برق  قیمت  طرفی  از 

برای  شده  تنظیم  قیمت  همچنین  و 
قیمت گذاری  نظام  و  مصرف کننده 
همچنان از ناکارآمدی رنج می برد. گرچه 
ریسک های  از  برخی  دولتی  تضامین 
داده،  پوشش  را  خصوصی  بخش  فعاالن 
دولت،  سمت  تعهدات  ایفای  عدم  با  اما 
به  از شکلی  این حوزه  ریسک های  عمال 
سمت  از  است.  شده  تبدیل  دیگر  شکل 
دیگر، فعاالن بخش خصوصی میان منافع 
کوتاه مدت و بلندمدت، دومی  را قربانی 
اولی کرده اند. تحلیل مطالبات و رفتارهای 
و  نهادها  قالب  )در  جمعی  و  انفرادی 
از آن است  این بخش حاکی  سندیکا ها( 
غالب  رویکرد  از  متاثر  مطالبات،  این  که 
فقدان  یا  دولتی  بازنشسته  کارمندان 
کارآفرینان خالق خصوصی بوده و فاصله 
جریان  حرفه ای  رفتارهای  با  معنی داری 
ساز و تحول بخش این صنعت دارد. حال 
این  از  رفت  برون  برای  است،  این  سوال 

چالش ها چه باید کرد؟

است  این  سوال  این  پاسخ  بدیهی ترین 
بخش  و  دولت  دو سمت  از  یک  هر  که 
این  به  اندیشیدن  ضمن  باید  خصوصی، 
سوال، راه حل ها و پاسخ های مناسبی برای 
تسکین یا رفع مشکالت تجویز کنند. این 
ناامیدی  مستعد  داری  معنی  نحو  به  پاسخ 
برای  کافی  درک  از  که  نهادهایی  است. 
اتخاذ  دنبال آن  به  و  نقش خود  تشخیص 
وضع  اصالح  برای  رفتاری  و  رویکرد 
خود  از  دائما  و  نبوده  برخوردار  موجود 
ممکن  چگونه  داده اند،  نشان  ناکارآمدی 

است بتوانند از چنین پیله ای رهایی یابند؟ 
مفید  آنکه  از  بیش  تجویز  این  رو  این  از 
راه  تجربه  است.  موثر  غیر  و  کلی  باشد، 
هر  می دهد  نشان  امروز  به  تا  شده  طی 
از  دولت،  و  خصوصی  بخش  سمت  دو 
مشخصه هایی برخوردارند که باید به طور 

مستمر بازنگری و اصالح شوند.

درونی  معنی دار  ناسازگاری  شاهد  اول، 
هر  از  منسجمی  و  سازنده  صدای  هستیم. 
نمی شود.  شنیده  بخش  دو  این  از  یک 
هر  تشکیل دهنده  جزئی  عناصر  رفتار 
اعضای  به  نهادها  و  هویت ها  این  از  یک 
هدایتگر  غیاب  در  که  می ماند  ارکستری 
زمان  در  را  خود  نقش  کس،  هر  آن، 
دلخواه تمرین می کند. در چنین اوضاعی، 
را  سازش  چه کسی  که  نیست  این  مساله 
هر  به  سخن  مجال  اگر  می زند.  درست 
از  را  همگان  مظلومانه  شود،  داده  کس 
ایفای مسووالنه نقش خود مطلع و متقاعد 

خواهند کرد.

رفتارهای  شاهد  طرف  هر  از  دوم، 
منافع  یا  خود  منافع  مخرب  غیرحرفه ای، 
منافع  ساز  قربانی  واقع  در  که  ملی، 
بلندمدت به پای خواسته های کوتاه مدت 

بوده اند، هستیم.

برای تغییر، خردمندان هر یک از نهادهای 
کنند.  ایفا  فعال تری  نقش  باید  اثرگذار 
نگاهی  باید  چیز،  هر  از  قبل  نهاد،  هر 
سهم  تا  بیندازد  خویش  درون  به  منتقدانه 
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نشده  محقق  و  کرده  آرزو  آنچه  از  خود 
پیش نیاز  کار،  این  دهد.  تشخیص  را 
از  متقابل  همکاری  برای  تعیین کننده ای 
در  است.  سازنده  گفت وگوهای  طریق 
کنار نگاه به درون و تشخیص توانایی ها، 
ضعف ها و اهداف، اهمیت نگاه به بیرون، 
نه به معنای مقصریابی، بلکه با هدف درک 
عمیق و واقع بینانه از محیط اطراف است. 
در همین ارتباط، اینکه مساله ای به درستی 
تشخیص داده شده و راه حلی مدبرانه برای 
رو  این  از  نیست.  کافی  شود،  آن کشف 
تمایز  و  واقعیت«  »تشخیص  میان  تفکیک 
آن از »مقصریابی« و تبعا اتخاذ تاکتیک ها، 
آن،  از  پس  همکاری های  و  استراتژی ها 
می خواهند  که  است  کوهنوردانی  مشابه 
زمان  انتخاب  باشند.  داشته  موفقی  صعود 
با  سازگار  جبهه  صعود،  برای  مناسب 
و  پناهگاه ها  میان  فاصله های  صعود،  ایام 
تناسب آن با توان تیم و... بخشی از درک 
واقعیت است. گمان نمی کنم کوهنوردی 
با مقصر جلوه دادن آب و هوای نامساعد، 
جان  فاصله  یا  عبور  قابل  غیر  صخره های 
ناموفق  صعود  توجیه  در  توفیقی  پناه ها، 
تشکیل  تجربه  باشد.  کرده  کسب  خود 
مصداق  دقیقا  برق  بخش  تنظیم گر  نهاد 

همین تجربه ها است.

در  برق  درصدی   ۲۰ ناترازی 
پیک تابستان سال جاری

شبکه  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
برق ایران گفت: در تابستان امسال 
با ناترازی 1۳ هزار مگاواتی برق رو 
میزان  درصد   ۲۰ که  هستیم  رو  به 

مصرف است.

ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز  مشهدی«  رجبی  »مصطفی 
اندیشکده  افتتاحیه  مراسم  )چهارشنبه( در 
نفت  صنعت  چالش های  انرژی،  و  »نفت 
رهیافت ها«  و  راهبردها  انرژی؛  بخش  و 
از  یکی  کشور  در  انرژی  بحث  افزود: 
چالش های اساسی است؛ همچنین یکی از 
چالش های اصلی جهان محسوب می شود 
افزایش  به  انرژی رو  برای  تقاصا  میزان  و 

است.

انرژی  رشد  چقدر  هر  اینکه  بیان  با  وی 
برابر  دو  باید  می کند  پیدا  افزایش  نهایی، 
صنعت  که  هماهنگی  با  داد:  ادامه  شود، 
برق با وزارت نفت داشت، شرایط زمستان 
به خوبی مدیریت شد. این در حالی است 

که چین با محدودیت رو به رو شده بود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه 6۰ درصد 
تامین  سنگ  زغال  از  چین  انرژی  از 
اختالف چین  به  توجه  با  می شود، گفت: 
را  سنگ  زعال  مصرف  چین  استرالیا،  و 
کاهش داد و برق استان ها را سهمیه بندی 
کرد و نارضایتی های جدی به وجود آمد.

های  انرژی  موافق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تجدید پذیر هستیم، بیان کرد: در تگزاس 
نیروگاه های  سرما  فصل  شروع  با  آمریکا 
به  اتکا  بنابراین  و  شد  متوقف  بادی 
امرژی های نو در شرایط فعلی امکان پذیر 

نیست.

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
در  برق  مصرف  رشد  داد:  ادامه  ایران 
کشور در ۱۰ سال گذشته به طور میانگین 
ساالنه 5 درصد بوده و امسال به 8 درصد 

رسیده است.

در  انرژی  مصرف  شدت  شاخص 
ایران بر خالف دنیا صعودی است

افزایش  از  بخشی  افزود:  مشهدی  رجبی 
مصرف برق به گشایش های بعد از کرونا 
باز می گردد و بخشی نیز به رونق صادرات 
مربوط است و صنایع انرژی بر، انرژی را 

به صورت یارانه ای دریافت می کنند. 

تقاضای  رشد  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انرژی رو به رو هستیم، گفت: برای انتقال 
آن نیازمند برق هستیم. بخشی نیز به توسعه 
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گلخانه ها و شیالت باز می گردد. همچنین 
توسعه استخراج رمزارزها تقاضا برای برق 
غیرمجاز  تولید  و  است  داده  افزایش  را 
بیشتر  مجاز  تولید  از  رمزارزها  استخراج 

است.
جهانی  متوسط  داد:  ادامه  مشهدی  رجبی 
کاهشی  انرژی  مصرف  شدت  شاخص 
برای  است.  صعودی  ایران  در  اما  است، 
انرژی  درصد   6۰ خدمات  و  کاال  تولید 
مصرف  جهانی  متوسط  به  نسبت  بیشتری 

می کنیم.

مصرف ۵۰ درصد برق بخش خانگی 
توسط ۲۵ درصد مشترکان

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
ایران تاکید کرد: ناترازی ۱۳ هزار مگاواتی 
 ۲۰ که  بودیم  رو  به  رو  تابستان  پیک  در 
تا  درصد میزان مصرف است. در تالشیم 
به  سیزدهم  دولت  پایان  در  ناترازی  این 
صفر برسد. ساالنه ۴ هزار مگاوات نیروگاه 
شد؛  خواهد  احداث  سیزدهم  دولت  در 
نیروگاه های  مگاوات  هزار   ۱۰ همچنین 
برق کشور  تولید  ظرفیت  به  پذیر  تجدید 

افزود می شود.

بر،  انرژی  صنایع  همچنین  داد:  ادامه  وی 
برق مورد نیاز خود را تولید کنند. نیروگاه 
های جدید سیکل ترکیبی است و نیروگاه 
تا  شوند  می  خارج  مدار  از  قدیمی  های 

تامین پایدار گاز اتفاق بیافتد.
به گفته رجبی مشهدی تا زمانی که انرژی 

بهینه  امکان  شود،  می  پرداخت  یارانه ای 
سازی مصرف وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مصرف حدود 75 درصد 
الگوی  راستای  در  خانگی  مشترکان  از 
مصرف است و ۲5 درصد خارج از الگوی 
مصرف دارند که 5۰ درصد از برق بخش 

خانگی را به خود اختصاص داده اند.

میلیاردی   ۴.۵ بدهی  بالتکلیفی 
توسعه  صندوق  به  برق  صنعت 

ملی 

سرمایه  یورویی  میلیارد   ۴.۵ بدهی 
صندوق  به  برق  صنعت  گذاران 
توسعه ملی همچنان در بالتکلیفی به 
سر می برد. در این میان وزارت نیرو 
از عوامل اصلی این  که خود یکی 
بدهکاری است، پشت پیمانکاران را 

خالی کرده است

مشکل  انرژی:  و  آب  گروه  بازار 
توسعه  با صندوق  برق  پیمانکاران صنعت 
ملی گویا قرار نیست به این زودی ها حل 
مدیر  طلب  طرز  محسن  که  بدهی  شود. 
عامل شرکت برق حرارتی مجموع آن را 
البته  است.  کرده  اعالم  یورو  میلیارد   ۴.5
رسید  موعد سر  می گوید که  بازار  به  او 
فرا  بدهی  میزان  این  از  یورو  میلیون   75۰

رسیده است.
باید  صندوق توسعه ملی مدعی است که 
همان  یا   ETS مبنای  بر  بدهی  پرداخت 
حواله های بانکی تسویه شود اما پیمانکاران 
صنعت برق زیر بار این خواسته نمی روند 
از تسویه بدهی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و  میان واکنش  این  در  سخن می گویند. 
رفتار وزارت نیرو هم جالب است. وزارت 
سال  بدحسابی  واسطه  به  خود  که  نیرو 
این  اصلی  عامالن  از  یکی  گذشته  های 
بدهکاری است، در این اختالف ها پشت 

صندوق توسعه ملی را گرفت است.

در  برق  صنعت  فعاالن  از  پارسا  محمد 
اینباره به »بازار« می گوید: این وزارتخانه 
و  تولیدکننده  سیاستگذار،  بر  عالوه 
طور  به  بنابراین  هست،  هم  برق  خریدار 
را  برق  صنعت  کالن  سیاست های  طبیعی 
به نحوی تدوین می کند که منافع خودش 

هم تامین شود.
او با اشاره به ورشکستگی سرمایه گذاران 
صنعت نیروگاهی می گوید: با این وجود 
تولید  به  مجبور  هم  باز  دارها  نیروگاه 
تولید  که  است  مجبور  هم  بعد  هستند. 
خود را به یک مشتری انحصاری و با یک 

قیمت از پیش تعیین شده عرضه کند.
تنها  باید  نیرو  وزارت  که  است  معتقد  او 
و  کند  ایفا  در صنعت  را  گر  تنظیم  نقش 
دیگر نقشی در بازار نداشته باشد اما به نظر 
می رسد که برخالف آنچه ادعا می شود 
گری  تصدی  کاهش  به  ای  عالقه  دولت 

های خود ندارد.



سیاستگذار،  بر  عالوه  نیرو  وزارت 
هست،  هم  برق  خریدار  و  تولیدکننده 
به طور طبیعی سیاست های کالن  بنابراین 
صنعت برق را به نحوی تدوین می کند که 

منافع خودش هم تامین شود

تناقض قوانین برای تسویه بدهی
و  ملی  توسعه  صندوق  میان  اختالفات 
دارد.  درازی  سر  برق  صنعت  فعاالن 
اند  مدعی  و  آوردند  می  دالیلی  هرکدام 
با آنها است. در این میان تناقض  که حق 
دامن  ها  اختالف  این  به  هم  قانونی  های 

زده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی در اینباره 
وزیران  هیات  مصوبه  اساس  بر  گفت: 
بدهی که سال ها پیش به تصویب رسیده 
به  برق  صنعت  گذاران  سرمایه  بدهی 
نرخ  اساس  بر  باید  ملی  توسعه  صندوق 
۴۲۰۰ تومان پرداخت شود. فعالین صنعت 
برق مدعی اند که مصوبه یا قانونی که این 
مصوبه را نقض کرده باشد، وجود ندارد و 

دولت باید به آن عمل کند.
فعاالن صنعت برق خود نیز به مصوبه ای 
اشاره می کنند که بر مبنای آن دولت باید 
خسارت های ناشی از نوسانات نرخ ارز را 

پوشش بدهد.

نخواست  که  برق  فعاالن صنعت  از  یکی 
»بازار«  به  اینباره  در  شود،  اعالم  نامش 
گفت: ساز و کاری در برنامه ششم توسعه 
در نظر گرفته شده که بر اساس آن دولت 
از ۱۰ درصد  بیش  تغییرات  موظف است 

در نرخ ارز را پوشش داده و جبران کند. 
تغییر  هرگونه  قرارداد  در  اساس عرف  بر 
در قوانین یا تغییرات غیر متعارف در قیمت 
ارز باید توسط سرمایه پذیر یا خریدار برق 

پوشش داده شود.

اما دولت و مسئوالن صندوق توسعه ملی 
این گفته ها ر و مصوبه ها را قبول ندارند. 
به گفته مدیر عامل شرکت برق حرارتی، 
دولت می گوید که تنها بخشی از کاالهای 
و  بوده  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  مشول  اساسی 
ممکن است حتی همین تعداد محدود هم 
نکنند.  دریافت  دولتی  ارز  آینده  سال  در 
در چنین شرایطی این امکان وجود ندارد 
بر  را  خود  بدهی  برق  صنعت  فعالین  که 

مبنای ارز یارانه ای تسویه کنند.
به  برق  صنعت  پیمانکاران  بدهی  رقم 
میلیارد یورو  برق در مجموع ۴.5  صنعت 
 75۰ رسید  سر  زمان  حاال  تا  البته  است. 

میلیون یورو از آنها فرا رسیده است

موضع تامل برانگیز وزارت نیرو
به  برق  صنعت  پیمانکاران  بدهی  رقم 
میلیارد یورو  برق در مجموع ۴.5  صنعت 
آنها سال ۱۴۰6  زمان سر رسید  است که 
حاال  تا  طلب  طرز  گفته  به  البته  است. 
آنها  از  یورو  میلیون   75۰ رسید  سر  زمان 
اختالف  گوید:  می  او  است.  رسیده  فرا 
قابل  عدد   ETS ارز  و  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
از  تواند  نمی  است که هیچ یک  توجهی 

آن چشم پوشی کنند.
وزارت  اصلی  موضع  اینجاست  سوال  اما 

نیرو درباره بدهی پیمانکاران صنعت برق 
ملی چیست. طرزطلب  توسعه  به صندوق 
در اینباره گفت: وزارت نیرو مدعی است 
ارزی  تغییرات  با  را  برق  خرید  نرخ  که 
دلیل خواسته  به همین  و  حساب می کند 
اما  نیست.  منطقی  برق  صنعت  فعالین 
پول  همان  یا  بدهی  که  اینجاست  مشکل 
برقی که بر مبنای نرخ ارز محاسبه شده در 
موعد مقرر و زمان خودش پرداخت نشده 
عمال  و  خورده  آن  به  تاخیر  سالها  است. 

ارزش خود را از دست داده است.

بعضا این شبهه پیش می آید که وزارت نیرو 
به جای پیگیری رفع مشکل تولیدکنندگان 
نیروگاه های  مالی  ناترازی  غیردولتی 
مشکالت  حل  اهرمی  برای  را  خصوصی 
از  پس  مثال  عنوان  به  است.  کرده  خود 
وزارت  تابستان سال جاری،  خاموشی های 
سرمایه گذاران  مشکل  حل  جای  به  نیرو 
غیر دولتی، نرخ برق صنایع را به نفع خود 
افزایش داد و منابع حاصل از این مصوبه، 
است، کامال  مثبتی  اینکه مصوبه  با وجود 
نصیب وزارت نیرو شد. در این میان فعالین 
بخشی  باید  که  اند  مدعی  برق  صنعت 
افزایش تعرفه های برق  درآمد حاصل از 
پرداخت  پیمانکاران  بدهی  تسویه  برای 
راه  جدید  دولت  اگر  شک  بدون  شود. 
حلی برای حل این مشکل نیاندیشد هدف 
ظرفیت  مگاوات  هزار   ۴۰ ایجاد  گذاری 
نمی شود  محقق  تنها  نه  نیروگاهی  جدید 
بلکه شاهد افزایش بیشتر بین کسری تولید 

و مصرف خواهیم بود.
محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.
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