
« ایرنا

 ۱۴۵ و  یک هزار  بهره برداری 
نیروگاه های  در  برق  مگاوات 
در  مستقر  مقیاس کوچک 

شهرک ها و نواحی صنعتی

از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
بهره برداری یک هزار و ۱۴۵ مگاوات برق 
در نیروگاه های مقیاس کوچک مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
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« بازار

بی رغبتی برای سرمایه گذاری 
در حوزه برق

رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: در حال حاضر مدل تأمین 
سرمایه گذاران  که  نیست  مدلی  ما  مالی 
برق  حوزه  در  و  کنند  پیدا  رغبت 

سرمایه گذاری کنند.

صفحه 8

« ایرما

قراردادهای  اولین  انعقاد 
مولدهای  حوزه  در  دوجانبه 

مقیاس کوچک

خصوص  در  توانیر  شرکت  ابالغیه  پیرو 
دوجانبه  قراردادهای  عقد  امکان 
اولین  کوچک،  مقیاس  نیروگاههای 
مقیاس  نیروگاههای  دوجانبه  قراردادهای 
های  استان  در  منطقه  صنایع  با  کوچک 

اصفهان و یزد مبادله شد.

صفحه 3

« دنیای اقتصاد

تغییر سناریوی خرید  ضرورت 
برق از نیروگاه ها

صنعت  در  سرمایه گذاری  افول  مساله 
برق که ظرف چند سال گذشته با بحران 
خاموشی ها به بدترین شکل خود را نشان 
دغدغه های  جدی ترین  از  یکی  داده 
فعاالن این صنعت در بخش های دولتی و 

خصوصی به شمار می رود.
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آفتاب شب

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

در نشست ماهیانه انجمن با مجری 
طرح تولید پراکنده و انرژی های 

نو شرکت توانیر تصریح شد؛  

این نشست باحضور مجری محترم طرح تولید پراکنده 
پیگیری  با  رابطه  در  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  و 
مقیاس  های  نیروگاه  توسعه  با  مرتبط  موارد  و  مسائل 
برگزار  مجازی  بصورت   ۱۹/۵/۱۴۰۱ مورخ  کوچک 

گردید

« ادامه



شماره سیزده - هشت صفحه / شنبه 22 مرداد ۱۴۰۱ انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

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

2
اصالح  درخصوص  نشست  ابتدای  در 
قبوض گاز نیروگاه های مقیاس کوچک 
شرکت  شد  بیان   ۹۵ و   ۹۴ های  سال  در 
جهت  برنامه  سازمان  با  مکاتباتی  توانیر 
حذف بدهی اعمال شده انجام داده است 
نیروگاه  مصرفی  گاز  میزان  اطالعات  و 
هدفمندی  سازمان  سهم  التفاوت  مابه  ها، 
و... ایران  گاز  ملی  شرکت  و  یارانه 

سازمان  مجددا  لیکن  است  شده  اعالم 
ارسال  خواستار  کشور  بودجه  و  برنامه 
زودی  به  که  است  شده  فوق  اطالعات 
جهت  مذکور  نامه  و  داد  خواهند  پاسخ 
 پیگیری نیز به انجمن منعکس خواهد شد.

طرح  مجری  توسط  توضیحاتی  ادامه  در 
اجرایی  رویه  پیرامون  پراکنده  تولید 
ارائه و  دستورالعمل عقد قرارداد دوجانبه 
بیان کردند به دلیل عدم وجود زیرساخت 
های الزم درحال حاضر امکان عقد قرارداد 
در  برق صرفا  تولیدکننده  و  مشترک  بین 
یک شرکت توزیع و یا در یک برق منطقه 
ای وجود دارد ، اما باتوجه به ظرفیت ایجاد 
شده برای تامین برق مراکز استخراج رمز 
با  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  طریق  از  ارز 
محدودیت  دوجانبه  قرارداد  از  استفاده 
یک  حوزه  در  طرفین  حضور  به  مربوط 
تعلیق  به  سال   2 مدت  به  توزیع  شرکت 
افتاده است و با اجرا شدن آن قابلیت تعمیم 
دارد.  را  مقیاس کوچک  نیروگاه های   به 

مصوبه  وفق  نمودن  اظهار  ادامه  در  ایشان 
در  ایران  برق  بازار  تنظیم  هیئت   3۴8

مقیاس  های  نیروگاه  با  دوجانبه  قرارداد 
تولید  میزان  به  کننده  مصرف   ، کوچک 
مدیریت  طرح  مشمول   ، مولد  برق 
شد. نخواهند  بار  مدیریت  و   مصرف 

به استناد مصوبه وزیر  افزود  ادامه  وی در 
نیرو درخصوص تعرفه صنایع بند ط تبصره 
درصورتیکه   ،  ۱۴۰۱ بودجه  قانون   ۱۵
قرارداد  اول  سال  پنج  دوره  در  نیروگاه 
درقرارداد   ، باشد  برق  تضمینی  خرید 
پرداخت  مشمول  مشترک  دوجانبه 
نرخ  به  تکلیفی  نرخ  التفاوت  مابه  تعرفه 
شبکه  مالک  به  برق  فروشی  عمده  بازار 
سال  پنج  دوره  در  اما  شد  نخواهد  برق 
مالک  به  مذکور  التفاوت  مابه  باید  دوم 
شود. پرداخت  مشترک  توسط   شبکه 

مساله اصالح ضریب آلفا در قراردادهای 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه   ۹6 ماقبل 
بدلیل  اکنون  و  باشد  می  پیگیری  درحال 
افزایش شاخص CPI اختالف مابین نرخ 
ها کاهش چشمگیری داشته است و پیرو 
جلسات برگزار شده با وزارت نیرو 2 ایده 
ازجمله استفاده از دستورالعمل جبران آثار 
اختیارات  از  استفاده  و  ارز  نرخ  از  ناشی 
دست  در  آن   اصالح  جهت  نیرو  وزیر 
بررسی می باشد و موارد یاد شده از دفتر 
گرفته  استعالم  توانیر  بازرگانی  و  حقوقی 
شده است و پس از دریافت پاسخ از دفاتر 
 مذکور به وزارت نیرو منعکس خواهد شد.

در ادامه انجمن اعالم نموده است براساس 

فرمول تعدیل در دستورالعمل بند ت ماده 
محاسبه  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۴8
آن  پرداخت  و  ها  نیروگاه  صورتحساب 
پرداخت  موعد  در  ارز  نرخ  بایستی  می 
صورتحساب  صدور  زمان  نه  شود  لحاظ 
پیشنهاد داده است  انجمن  به همین علت  
و  توسعه  پنج ساله هفتم  برنامه  تدوین  در 
تیپ قرارداد نیروگاه ها، به سرمایه گذاران 
در  تاخیر  به  باتوجه  شود  داده  اختیار  این 
تاخیر  جریمه  بجای  مطالبات،  پرداخت 
به  مطالبتشان  تطبیقی  صورتحساب  طی 
نمایند. دریافت   ، پرداخت  روز  ارز   نرخ 

انجمن به منظور شفاف سازی روند تعیین 
سال  پنج  مولدهای  برای  سالیانه  نرخ 
شده  مطرح  طرح  پیگری  خواستار  دوم، 
ایران  برق  بازار  تنظیم  هیئت  جلسات  در 
مزیت  درنظرگرفتن  با  نرخ  تعیین  جهت 
و  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  های 
است.  شده  برق  بازار  نرخ  به  آن  افزودن 
گاز  نرخ  مشکل  حل  برای  همچنین 
مذاکرات  های خودتامین حسب  نیروگاه 
رسانی  گاز  مدیریت  سرپرست  با  انجمن 
مثبت  نظر  و  ایران  گاز  ملی  شرکت 
براساس  گاز  نرخ  تعیین  جهت  ایشان 
برنامه   ۴8 ماده  ت  بند  دستورالعمل 
برگزاری  جهت  ایشان  با   ، توسعه  ششم 
شود. مکاتبه  صورتجلسه  تهیه  و   جلسه 

ابالغ  شد  درخواست  اینکه  مضافا 
گواهی  و  پشتیبان  انشعاب  دستورالعمل 
شود. پیگیری  نیرو  وزارت  از   ظرفیت 
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درخصوص  پراکنده  تولید  طرح  مجری 
برق  تامین  با  رابطه  در  انجمن  پیشنهاد 
مراکز استخراج رمز ارز در ایام غیر پیک 
بیان نمودند پیشنهادی در این  برق و گاز 
خصوص تهیه و جلساتی برگزار شده است 
و به محض رفع محدودیت ها در ایام پیک 
 برق به مراکز ذیصالح ارجاع خواهند داد.

مطالبات  پرداخت  افزود  ادامه  در  وی 
گذشته  سال  به  نسبت  ها  نیروگاه 
آینده  هفته  و  است  داشته  افزایش 
شهریور  صورتحساب  بابت  واریزی 
نیز  و  شد  خواهد  انجام  گذشته  سال 
میتوانند  پاکستان  روپیه  اخذ  متقاضیان 
اعالم  توانیر  شرکت  به  را  درخواستشان 
در   ، مربوطه  درکمیته  بررسی  از  پس  و 
گرفت. خواهد  قرار  پرداخت   لیست 

نیروگاه  تولید  میزان  نمودند  بیان  ایشان 
تابستان  پیک  در  کوچک  مقیاس  های 
که  بوده  مگاوات   ۱2۰۰ حدود  امسال 
عملکرد خوبی است و انتظار می رود این 

قابلیت بهبود یابد.

انعقاد اولین قراردادهای دوجانبه 
در حوزه مولدهای مقیاس کوچک

در  توانیر  شرکت  ابالغیه  پیرو 
قراردادهای  عقد  امکان  خصوص 
مقیاس  نیروگاههای  دوجانبه 

قراردادهای  اولین  کوچک، 
مقیاس  نیروگاههای  دوجانبه 
استان  در  منطقه  صنایع  با  کوچک 

های اصفهان و یزد مبادله شد.

بر اساس این قراردادها شرکت سنگ آهن 
مرکزی ۱۰ مگاوات از برق مصرفی خود 
مقیاس  مولد  با  قرارداد  انعقاد  از طریق  را 
یزد(  )استان  مجمر  برق  الکترو  کوچک 
و شرکت غلتک سازان نیز 6 مگاوات از 
مولد  با  قرارداد  را طی  برق مصرفی خود 
راوند  کبیر  آهن  ذوب  کوچک  مقیاس 
نماید.   می  تامین  اصفهان(  )استان  کاشان 
تولید و مصرف محلی برق در صنعت برق 
جمله  از  که  است  مهمی  مزایای  دارای 
شبکه  در  برق  تلفات  کاهش  به  توان  می 
با فراهم  سراسری اشاره نمود. بطور کلی 
نمودن امکان تولید برق در محل مصرف 
شبکه  غیر ضروری خطوط  پر شدگی  از 
سراسری جلوگیری شده و کاهش هزینه 

های توسعه شبکه را نیز به دنبال دارد.

شرکتهای برق منطقه ای یزد و برق منطقه 
در  پیشرو  شرکتهای  بعنوان  اصفهان  ای 
مقیاس  مولدهای  دوجانبه  قرارداد  زمینه 

کوچک با صنایع منطقه شناخته شده اند.

برق  خرید  سناریوی  تغییر  ضرورت 
از نیروگاه ها

اساس  بر  برق  قیمت گذاري 
»عرضه« و »تقاضا« آخرین انتخاب 

براي نجات صنعت برق است

صنعت  در  سرمایه گذاری  افول  مساله 
برق که ظرف چند سال گذشته با بحران 
خاموشی ها به بدترین شکل خود را نشان 
دغدغه های  جدی ترین  از  یکی  داده 
دولتی  بخش های  در  صنعت  این  فعاالن 
آنکه  حال  می رود.  شمار  به  خصوصی  و 
عنوان  به  بارها  که  موضوعاتی  از  یکی 
این  در  سرمایه گذاری  افت  اصلی  عامل 
چشمگیر  ناترازی  شده،  مطرح  حوزه 
اقتصاد برق است. از این رو نظام ناکارآمد 
هنگفت  یارانه  برق،  قیمت گذاری 
نهایت  در  و  مشترکان  به  یافته  اختصاص 
به  نسبت  برق  قیمت  متناسب  رشد  فقدان 
از  همگی  کار،  و  کسب  فضای  نوسانات 
این صنعت، کاالی غیرسودآور ساخته که 
تولید و فروش آن فاقد مزیت های اقتصادی 
الزم است. بنابراین بیش از هر چیز اصالح 
ایجاد شفافیت  مستلزم  قیمت گذاری  نظام 
در هزینه تولید برق است. در همین راستا 
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق با تاکید بر این نکته، بیان 
و  سوخت  هزینه  باید  نیروگاه ها  می کند 
آب مصرفی خود را بدون احتساب یارانه 
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یا حداقل با بهایی نزدیک به قیمت واقعی 
تولیدی  برق  بهای  نهایت  در  و  بپردازند 
به گفته  تعیین شود.  مبنا  بر همین  نیز  آنها 
برق  قیمت  تعیین  خوش گفتار،  ابراهیم 
می تواند  هزینه  و  درآمد  شفاف  نظام  در 
صنعت  اقتصادی  ساختارهای  به  را  نظم 
مجددا  آن  واسطه  به  و  برگرداند  برق 
رونق  را  صنعت  این  در  سرمایه گذاری 
با  گفت وگو  ماحصل  زیر  متن  ببخشد. 
برق  خرید  فرآیند  تغییر  الزام  درباره  وی 
از نیروگاه ها است که در ادامه می خوانید.

عوامل مهار خاموشی ها
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های 
تولیدکننده نیروی برق با اشاره به عملکرد 
نیرو در مدیریت پیک  قابل قبول وزارت 
گذشته،  ماه های  و  روزها  طی  برق، 
وزارت  ارشد  مدیران  می کند:  خاطرنشان 
نیرو در یک سال فعالیت دولت سیزدهم، 
کمترین تغییر را تجربه کردند با این حال 
طی  آنها  مدیریت  و  سیاستگذاری  نتیجه 
امسال و سال گذشته تفاوت قابل توجهی 
عملکرد  به  می توان  که  به طوری  داشت. 
مدیریت  و  کنترل  در  وزارتخانه  این 
 2۰ نمره  خاموشی ها،  کاهش  و  مصرف 
با  نیرو  وزارت  شده  یاد  مدت  طی  داد. 
بهینه سازی  خوش مصرفی،  جوایز  اعمال 
تاحدی  خانگی  مشترکان  در  را  مصرف 

یا  تعطیلی  با اعالم یک روز  سامان داد و 
فعالیت از ساعت ۱2 شب تا 8 صبح برای 
یک روز در هفته، عمال مصارف صنعتی 

را نیز تا اندازه ای مدیریت کرد.

مصرف  و  تولید  مدیریت  خوش گفتار 
برق را منطقی و عاقالنه   برمی شمرد و بیان 
همه  دیدگاه  از  مساله  این  امروز  می کند: 
این  که  شده  پذیرفته  برق  صنعت  فعاالن 
مگاوات  هزار   ۱8 تا   ۱2 با حدود  صنعت 
کمبود برق مواجه است و نیاز ضروری و 
به هر حال  به جذب سرمایه دارد.  حیاتی 
نباید این مساله را فراموش کرد که از سال 
۹3 به بعد سرمایه  گذاری قابل توجهی در 
بخش تولید برق انجام نشده و در مدیریت 
مصرف هم توفیق چندانی به دست نیامده 

است.

وی از نبود دسته بندی مشترکان در حوزه 
توزیع برق گالیه می کند و می افزاید: یکی 
از سیاست های عمده وزیر نیرو در دولت 
سیزدهم، نصب کنتورهای دیجیتال و تغییر 
تعرفه فروش برق بوده است. واقعیت این 
دوره  طول  در  اقدام  این  اگر  که  است 
با  و  شود  عملیاتی  دولت  این  چهارساله 
نصب کنتورهای هوشمند، امکان مدیریت 
نیز  بخش ها  همه  در  مصرف  سازمان یافته 
رخ  بی نظیر  اتفاقی  قطعا  شود،  فراهم 
خواهد داد. این مهم 2۴ سال است طرح و 
اقدامی درباره آن نشده است، با وجود این 
که  داشت  دور  نظر  از  را  مساله  این  نباید 
حتی در صورت مدیریت مصرف صنعت 

برق ناگزیر به سرمایه گذاری برای افزایش 
جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   3۰ حداقل 
بخش ها  همه  در  برق  پایدار  تامین  برای 

است.

مدیریت مصرف از مسیر توزیع برق

اینکه  بر  تاکید  با  برق  صنعت  فعال  این 
مصرف  مدیریت  و  کنترل  سیگنال 
به  توزیع  شرکت های  ناحیه  از  باید 
تصریح  شود،  داده  مصرف  کنندگان 
یکی  مصرف  مدیریت  قطعا  می کند: 
با  مواجهه  برای  جدی  راهبردهای  از 
نباید  مساله  این  اما  است،  خاموشی ها 
وزارت نیرو را از اهمیت توسعه نیروگاهی 
نمی توان  حال  هر  به  کند.  غافل  کشور 
در حال  انگاشت که  نادیده  را  مساله  این 
حاضر ایران برق را با ارزان ترین قیمت به 
مشترکان ارائه می دهد. حتی اگر سیاست 
دولت حمایت تعرفه ای از بخشی از اقشار 
جامعه است، باز هم باید تفکیک درست 
و  پرمصرف  مشترکان  بین  قبولی  قابل  و 
کم مصرف قائل شده و اقشاری را که باید 
شفاف  به طور  شوند  برق  یارانه  مشمول 

مشخص کند.

کنتورهای  تعویض  قانون  تدوین  به  وی 
در  هوشمند  کنتورهای  از  استفاده  و  برق 
می گوید:  و  می کند  اشاره   ۱377 سال 
وقتی در سال ۱376 کشور با خاموشی های 
مقطعی مواجه شد، وزارت نیرو و مجلس 
به  را  هوشمند  کنتورهای  نصب  قانون 
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فاصله یک سال تدوین و تصویب کردند. 
با وجود این امروز و پس از گذشت بیش 
از 2۴ سال هنوز پرونده نصب کنتورهای 
یک  به  رسیدن  بدون  کشور  در  دیجیتال 

نتیجه مشخص و اثربخش باز مانده است.

برق  گسترده  بدمصرفی  از  خوش گفتار 
یاد  به عنوان یک عارضه جدی  ایران  در 
می کند و می افزاید: وزیر نیرو نصب بیش 
از ۱۵ میلیون کنتور هوشمند در طول چهار 
سال دولت سیزدهم را یکی از برنامه های 
برق  مصرف  مدیریت  برای  خود  کلیدی 
عملیاتی  می رسد  نظر  به  و  کرده  عنوان 
مساله  از  بخشی  می تواند  برنامه  این  شدن 

بدمصرفی را در کشور حل کند.
وی در ادامه بیان می کند: در بخش تولید 
گسترده  سرمایه گذاری  یک  انجام  هم 
برای ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی، 
الزامی جدی و غیرقابل چشم پوشی است. 
به عالوه ما در حال حاضر ۱3 هزار مگاوات 
درصد   3۵ از  کمتر  راندمان  با  نیروگاه 
این رو ضروری است مشخص  از  داریم. 
کدام  مصرف  پیک  زمان  در  که  کنیم 
یک از نیروگاه ها قدرت و ظرفیت ماندن 
درباره  اساس  این  بر  و  دارند  را  مدار  در 
نحوه مدیریت پیک مصرف تصمیم گیری 
و برنامه ریزی کنیم. به ویژه آنکه با توجه 
خروج  کشور،  بر  حاکم  آبی  بحران  به 
نیروگاه های پرمصرف از مدار به ویژه در 
جدی  الزام  یک  آب  مصرف  پیک  ایام 
هیات مدیره  رئیس  می شود.  محسوب 
برق  تولیدکننده  شرکت های  سندیکای 

سال های  طول  در  گاز  کمبود  عارضه 
اخیر را نیز یادآوری و عنوان می کند: اگر 
نفت  و  نیرو  بین وزارتخانه های  هماهنگی 
اتفاق بیفتد، امکان استفاده از پتانسیل های 
ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید به ویژه در 
حوزه افزایش راندمان فراهم  و زمینه برای 
تعالی بهره وری در نیروگاه ها مهیا می شود.

می کند:  تاکید  ادامه  در  مسوول  مقام  این 
نباید فراموش کنیم که وزارت نیرو پیک 
مدیریت مصرف  به  اتکا  با  را  امسال  برق 
حل  معنای  به  این  و  می گذارد  سر  پشت 
کلیدی مساله ناترازی تولید و مصرف برق 
این مشکالت در سال ۱۴۰2  نیست. قطعا 
را  خود  متفاوتی  گستردگی  و  شکل  با 
باید پذیرفت  از این رو  نشان خواهد داد. 
راهبرد  یک  مصرف  مدیریت  اگرچه  که 
خاموشی  هاست  با  مواجهه  برای  کلیدی 
توقف  با  همچنان  برق  صنعت  اما 
سرمایه گذاری های نیروگاهی و پیامدهای 
آن  برای  اگر  و  بوده  مواجه  آن  گسترده 
سال های  در  قطعا  نشود،  چاره اندیشی 
توازن  نمی تواند  مصرف  مدیریت  آینده 

میان تولید و مصرف برق را برقرار کند.

خودتامینی  نادرست  و  درست 
صنایع بزرگ

اینکه خود تامین شدن  بیان  با  خوش گفتار 
امتیازاتی  برق  حوزه  در  بزرگ  صنایع 
برق  صنعت  توسعه  می کند:  بیان  دارد، 
صنعت،  این  ملی    توان  به  توجه  با  باید 
موقعیت  و  جغرافیایی  ظرفیت های 

این  شود.  برنامه ریزی  ایران  ژئوپلیتیک 
سرمایه گذاری های  بر  عالوه  صنعت 
منسجم به سرمایه گذاری در موقعیت های 
به  می توانند  که  دارد  نیاز  استراتژیکی 
شبکه های  توسعه  اصلی  زیرساخت 

صادرات و واردات برق منجر شوند.

نیروگاه های  اتصال  عدم  به  ادامه  در  وی 
به  پتروشیمی  ها  و  پاالیشگاه ها  اختصاصی 
اشاره می کند  برق کشور  شبکه سراسری 
صورت  سرمایه  گذاری  می افزاید:  و 
گرفته از سوی این صنایع در بخش برق، 
است،  آنها  نیاز  برابر  نیم  و  یک  تقریبا 
پایداری  حفظ  برای  معموال  که  چرا 
خود  نیروگاه  ظرفیت  کارخانه ها،  برق 
در  رو  این  از  می گیرند.  نظر  در  باالتر  را 
شرایطی که ما با کمبود شدید منابع مالی 
از  باید  هستیم  مواجه  کشور  در  ارزی  و 
را  بهره  حداکثر  سرمایه گذاری ها  این 
این  در  موازی کاری  ندهیم  اجازه  و  برده 
منجر  کشور  منابع  هدررفت  به  حوزه 
استفاده  برق  صنعت  کارشناس  این  شود. 
انجام  سرمایه گذاری های  از  حداکثری 
جدی  اصل  یک  را  صنایع  سوی  از  شده 
برق  صنعت  موثر  و  منسجم  توسعه  برای 
اجازه  نباید  می کند:  عنوان  و  می داند 
نیروگاه های  اتصال  عدم  دلیل  به  که  داد 
برق،  به شبکه سراسری  خودتامین صنایع 
ساخت  برای  دیگری  هنگفت  سرمایه 
صرف  مکانی  موقعیت  همان  در  نیروگاه 
عرضه  و  تولید  تسهیل  رو  همین  از  شود. 
مازاد برق یا واگذاری امر سرمایه گذاری 
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با  برق  فعاالن بخش خصوصی صنعت  به 
اقتصادی  تسهیل روند سرمایه گذاری ها و 
جمله  از  برق  فروش  و  تولید  تراز  کردن 
بهبود  برای  پیش رو  کلیدی  راهکارهای 

شرایط فعلی است.

چرایی توقف سرمایه گذاری ها در 
صنعت برق

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های 
برق  قیمت  اینکه  بیان  با  برق  تولیدکننده 
اقتصاد  بر  حاکم  شرایط  با  تناسبی  هیچ 
کافی  می کند:  خاطرنشان  ندارد،  کشور 
که  بگیریم  نظر  در  را  مساله  این  است 
در   ۱38۴ سال  نان  مانند  کاالیی  قیمت 
ایران به طور متوسط ۵ تومان بوده و امروز 
به تقریبا 3هزار تومان رسیده و عمال 6۰۰ 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  برابر 
حداکثر  برق  قیمت  سال ها  این  طول  در 
خوبی  به  اعداد  این  است.  شده  برابر   2۰
در  سرمایه گذاری  توقف  دالیل  گویای 
جرات  به  رو  این  از  هستند.  برق  صنعت 
به حل  قادر  می توان گفت که هیچ کس 
معضل کسری بودجه صنعت برق نخواهد 
را  قیمت  تغییر  مدیریت  اینکه  مگر  بود 

بپذیریم.

می گوید:  ادامه  در  برق  صنعت  فعال  این 
یارانه ای  برق  عرضه  دنبال  به  دولت  اگر 
مشترکان  از  برخی  به  رایگان  حتی  و 
دیجیتال  کنتور  نصب  با  باید  ابتدا  است 
پس  و  کرده  شناسایی  درستی  به  را  آنها 
هزینه های  جبران  جهت  مکانیزمی  آن  از 

محل  از  نیرو  وزارت  به  تحمیل شده 
از  بخش  این  به  ارزان قیمت  برق  عرضه 
مشترکان ایجاد کند. واقعیت این است که 
اخیر  دهه  دو  طول  در  تقریبا  برق  صنعت 
این  عوارض  و  شده  رها  خودش  حال  به 
لمس  قابل  سادگی  به  امروز  بی توجهی ها 
است. دولت در طول این بیش از 2۰سال 
برای  صحیحی  سیاستگذاری  نتوانست 
و  دیجیتال  کنتورهای  نصب  برق،  قیمت 

نیز سازماندهی حوزه توزیع انجام دهد.
نیروگاه های  ساخت  بر  تمرکز  سویی  از 
برای  چاره اندیشی  بدون  جدید 
نتوانست  نیز  برق  صحیح  قیمت گذاری 
برق  نیاز  با  متناسب  سرمایه گذاری  به 
در  وی  شود.  منجر  حوزه  این  در  کشور 
نبود  از صحبت های خود،  دیگری  بخش 
صنعت  درآمد  و  هزینه  نظام  در  شفافیت 
افت  بر  موثر  عوامل  دیگر  از  را  برق 
سرمایه گذاری های این صنعت برمی شمرد 
سرمایه گذاران  می کند:  خاطرنشان  و 
جمله  از  زیرساختی  حوزه های  سایر  در 
فلزات  و  ساختمان  سیمان،  پتروشیمی، 
معموال تصویر روشنی از میزان سودآوری 
کسی  اگر  اما  دارند،  خود  فعالیت  حوزه 
نیروگاه  یک  ساخت  یا  خرید  برای 
نوع  دلیل  به  می کند،  سرمایه گذاری 
انباشت  همچنین  و  برق  قیمت گذاری 
وزارت  به  برق  فروش  از  ناشی  مطالبات 
این حوزه،  میزان سودآوری  نیرو، درباره 
دلیل  همین  به  می شود.  بالتکلیفی  دچار 
صنعت  غیردولتی  فعاالن  عمده  معموال 
این  در  مجدد  سرمایه گذاری  از  برق، 

صنعت خودداری می کنند.

قیمت  اینکه  بر  تاکید  با  خوش گفتار 
بیان  شود،  واقعی  باید  انرژی  حامل های 
قیمت  درباره  حتی  موضوع  این  می کند: 
می کند.  صدق  نیز  نیروگاه ها  سوخت 
باید  نیروگاه ها  و آب  گاز  قیمت  بنابراین 
همین  اساس  بر  برق  بهای  و  شده  واقعی 
بر  عالوه  ترتیب  این  به  شود.  تعیین  مدل 
اینکه قیمت واقعی گاز و آب، نیروگاه ها 
را ناگزیر به افزایش راندمان می کند، یک 
قیمت  تعیین  جهت  هم  اتکا  قابل  نظام 
لزوم  بر  پایان  ایجاد می شود. وی در  برق 
و  عرضه  در  رقابتی  و  متوازن  نظام  ایجاد 
می گوید:  و  می کند  تاکید  برق  تقاضای 
و  عرضه  اساس  بر  برق  قیمت گذاری 
این  انتخاب ما برای نجات  تقاضا آخرین 
صنعت زیرساختی است. اگر هزینه تولید 
برق بر اساس یک نظام شفاف تعیین شده 
و بهای خرید آن نیز بر مبنای شاخص های 
با لحاظ کردن سود اقتصادی  اقتصادی و 
منطقی انجام شود، توسعه زیربنایی صنعت 
زیرساخت  نهایت  در  و  شده  تسهیل  برق 
اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  برای  اساسی 
اساس  این  بر  می شود.  فراهم  نیز  کشور 
رسالت مهم وزارت نیرو، ایجاد مکانیزمی 
اصول  اساس  بر  برق  قیمت گذاری  برای 
نیروگاه های  صورت  این  در  است.  بازار 
و  هزینه ها  بود  خواهند  قادر  غیردولتی 
شفاف  نظام  این  در  را  خود  درآمدهای 
مدیریت کرده و برای سرمایه گذاری های 

جدید در این صنعت مهیا شوند.
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 ۱۴۵ و  یک هزار  بهره برداری 
نیروگاه های  در  برق  مگاوات 
مقیاس کوچک مستقر در شهرک ها و 

نواحی صنعتی

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
و  بهره برداری یک هزار  از  تجارت 
نیروگاه های  در  برق  مگاوات   ۱۴۵
مقیاس کوچک مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا از سازمان صنایع کوچک 
»علی  ایران،  صنعتی  شهرک های  و 
تصویری  ارتباط  نشست  در  رسولیان« 
اطالعات  پایش  سامانه  تشریح  برخط 
مصرف برق که با حضور مدیران عامل و 
صنعتی  شهرک های  شرکت  فنی  معاونان 
اولویت  به  اشاره  با  شد،  برگزار  استان ها 
گذاری وزارت صمت در تأمین برق پایدار 
نیروگاه های  اندازی  راه  طریق  از  صنایع 
 2۹6 و  یک هزار  افزود:  مقیاس  کوچک 
مگاوات ظرفیت موجود برای راه اندازی 
نیروگاه های مقیاس کوچک )CHP( در 
کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  سطح 
وجود دارد که یک هزار و ۱۴۵ مگاوات 

آن درحال بهره برداری است.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  
شهرک های صنعتی ایران گفت: یک هزار 
و 6۴۵ مگاوات پروانه بهره برداری در این 
حوزه درحال ساخت است و یک هزار و 

823 مگاوات نیز ظرفیت استقرار مولدهای 
نواحی  و  شهرک ها  در  کوچک  مقیاس 

صنعتی وجود دارد.

تولید  برای  همچنین  اضافه کرد:  وی 
متقاضی  برق،  مگاوات   3۱۹ و  یک هزار 
کوچک  نیروگاه های  احداث  جدید 
مقیاس داریم و حدود ۵36 مگاوات مولد 
و  شهرک ها  در  نیز  برق  تولید  اضطراری 
نواحی صنعتی کشور شناسایی شده است.

تأمین  نامه های  تفاهم  به  اشاره  با  رسولیان 
بین شرکت  شهرک های  منعقد شده  برق 
منطقه ای  برق  شرکت های  و  صنعتی 
استان ها، ادامه داد: در این راستا ۹۱ تفاهم 
نامه برای تأمین برق در 87 شهرک و ناحیه 

صنعتی سراسر کشور منعقد شده است.
مگاوات   ۴23 و  سه هزار  توضیح داد:  وی 
تفاهم  راستای  در  نیاز  مورد  برق  ظرفیت 
 ۵23 تاکنون  که  است  شده  منعقد  نامه ها 
و  شده  تأمین  راستا  این  در  برق  مگاوات 

بقیه در دست اجراست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
تخصصی  صنعتی  شهرک   ۹2 داشت: 
انرژی های تجدید پذیر به گستره پنج هزار 
و 3۰۰ هکتار به سازمان انرژی های تجدید 
معرفی شده  برق  انرژی  بهره وری  و  پذیر 
ایجاد  ظرفیت  شهرک ها  این  که  است 
وری  بهره  برای  خورشیدی  نیروگاه های 

انرژی برق را دارند.
موجود  ظرفیت های  به  ادامه  در  رسولیان 
دانش  تولید  جهش  قانون  آیین  نامه  در 
افزود: ظرفیت های  و  اشاره کرد  نیز  بنیان 

نیروگاه های  اندازی  راه  برای  زیادی 
انرژی خورشیدی، خود تأمین و کوچک 
که  دارد  وجود  نامه  آیین  این  در  مقیاس 
آن  از  می توانند  بنیان  دانش  شرکت های 

بهره ببرند.
راه  و  برق  بازار  موضوع  همچنین  وی 
تأمین  راستای  در  را  بازار  این  اندازی 
و  دانست  اهمیت  حائز  پایدار صنایع  برق 
این  در  دغدغه ها  و  مشکالت  اضافه کرد: 
حوزه باید به بورس و توانیر انعکاس داده 
راه  شاهد  آن ها،  فصل  و  حل  با  تا  شود 
بهتر  هرچه  تأمین  برای  بازار  این   اندازی 

برق پایدار باشیم.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
به  اشاره  با  ایران  صنعتی  شهرک های 
درخصوص  صمت  وزارت  برنامه های 
حوزه  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
برنامه ریزی های الزم  یادآور شد:  صنایع، 
برای تحقق صرفه جویی پنج درصدی در 
مصرف آب و برق صنایع انجام شده است 
و این برنامه به صورت مداوم مورد پایش 

قرار می گیرد.
رسولیان توضیح داد: کمیته بهره وری در 
تشکیل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
بهره  با  مرتبط  موضوعات  که  است  شده 
وری آب و برق در صنایع کشور را مورد 

پایش و تحلیل قرار می دهد.
وی با تأکید بر این که ارتقای بهره وری از 
صمت  وزارت  اولویت های  و  سیاست ها 
و رویکردی مهم در دوره تحولی جدید 
بهره  موضوع  برای  تصریح کرد:  است، 
 وری آب و برق صنایع می توانیم همچون 
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احیای واحدهای صنعتی راکد از مشاوران 
تخصصی استفاده کنیم.

قطعی های برق با برنامه و با اطالع 
قبلی

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ابتدای  از  این که  به  اشاره  با  همچنین 
صنایع  برق  قطع  تاکنون  امسال  تابستان 
به صورت برنامه ریزی شده و با اطالع قبلی 
برق خارج  قطع  است، گفت:  انجام شده 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  برنامه  از 
این  که  یافته  کاهش  به شدت  کشور 
موضوع رضایت نسبی فعاالن اقتصادی را 

به دنبال داشته است.
خاموشی های  مجموع  افزود:  رسولیان 
از  کمتر  اخیر  مدت  در  برنامه  از  خارج 
از  برخی  در  حتی  و  بوده  درصد  هفت 
برنامه ای  از  روزها هیچ قطعی برق خارج 
در شهرک ها و نواحی صنعتی نداشته ایم و 
در برخی روزها نیز کل قطعی برق خارج 
بوده  ساعت  یک  فقط  حد  در  برنامه  از 

است.
و  شده  برنامه ریزی  قطع  کرد:  اضافه  وی 
با اطالع قبلی برق در شهرک ها و نواحی 
هماهنگی  و  همکاری  نتیجه  صنعتی، 
وزارتخانه های  در  بخشی  بین  مناسب 
صنعت، معدن و تجارت و نیرو بوده است 
تعامل  و  سازمان  این  پیگیری های  با  که 
و  افتاد  اتفاق  توانیر  شرکت  خوب  بسیار 
تولیدی  کار  و  در کسب  اختالل  بروز  از 

صنایع جلوگیری کرد.

گذاری  سرمایه  برای  رغبتی  بی 
حلقه  مالی؛  تامین  برق|  حوزه  در 

مفقوده سرمایه گذاری

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  رشیدی 
حال  در  گفت:  اسالمی  شورای 
مدلی  ما  مالی  تأمین  مدل  حاضر 
رغبت  سرمایه گذاران  که  نیست 
برق  حوزه  در  و  کنند  پیدا 

سرمایه گذاری کنند.

خبرنگار  با  گفتگو  در  رشیدی  محمد 
پارلمانی بازار درباره علت عدم توفیق در 
ما  گفت:  برق،  حوزه  در  سرمایه گذاری 
در این بخش با مشکل تأمین مالی مواجه 

هستیم.

فاینانس ها را  وی بیان کرد: ما باید حتماً 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  بیاوریم، 
ما  مالی  تأمین  مدل  حاضر  حال  در  بیاید. 
مدلی نیست که سرمایه گذاران رغبت پیدا 
کنند و در این بخش سرمایه گذاری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: حتماً دولت باید مدل تأمین 
کند  اصالح  و  بخشد  بهبود  را  مالی خود 

سرمایه گذاران  برای  برق  بخش  در  که 
سوددهی باشد و در این بخش کار کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
این  نیازمند  ما  حتما  داد:  ادامه  اسالمی 
جدی  طور  به  برق  بخش  در  که  هستیم 
غیر  در  کند،  پیدا  افزایش  سرمایه گذاری 
این صورت در سال های پیش رو مشکالت 

ما افزایش می یابد.

رشیدی بیان کرد: همین امسال ما مشکالت 
اما  داشتیم  گذشته  سال  به  نسبت  بیشتری 
تاکنون  نیرو  وزارت  که  نماند  ناگفته 
مدیریت خوبی در بحث خاموشی ها داشته 
و  کشاورزی  صنعت،  بخش  توانسته  و 
مصرف خانگی را کنترل کند و خاموشی 
به  نارضایتی ها  که  باشد  گونه ای  به  ها 

حداقل برسد.
مورد  باید  مالی  تأمین  داشت:  اظهار  وی 
توجه قرار گیرد و اعتبار مالی در این حوزه 
باید به گونه ای باشد که برای سرمایه گذار 
نظر  در  اعتبارات  باشد.  داشته  سوددهی 
گرفته شده برای سرمایه گذاری در حوزه 
برق در حال حاضر کافی نیست و از سوی 
مطلوب  هم  آن  مالی  تأمین  مدل  دیگر 

سرمایه گذاران بخش انرژی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در  مالی  تأمین  مدل  باید  کرد:  تصریح 
تا  شود  اصالح  انرژی  و  برق  حوزه 
این  در  که  شوند  ترغیب  سرمایه گذاران 
حتماً  دولت  کنند.  سرمایه گذاری  بخش 
باید در این زمینه به طور عاجل اقدام کند.


