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وزیر نیرو :

با قیمت یارانه ای آب و برق  ،مردم در مصرف آن مراقبت
چندانی ندارند

مهنـدس حمید چیـت چیـان از کاهش تلفات شـبکه توزیـع برق
بـه  10/9درصـد خبـر داد و افـزود :در سـال  92میـزان تلفات شـبکه
برق حـدود  15/5درصد بـود  ،البته بخشـی از تلفات در شـبکه توزیع
غیرقابل اجتنـاب و مربـوط به هادی هاسـت.
چیت چیان با بیـان اینکه بـا اصالح کنتورهـا ،انتخـاب بهینه قطر
هادی هـا و تولید ترانس های پیشـرفته این کاهش تلفـات اتفاق افتاد
گفت :در حوزه بـرق ایجاد و بهره بـرداری از نیروگاه هـا ،کاهش تلفات
شـبکه ،نصـب کنتورهـای هوشـمند در بخـش کشـاورزی و مصرف
خانگی ،برق رسـانی به روسـتاهای  10تا  20خانوار وظایف وزارت نیرو
در حوزه برق برای اجرای سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتی بوده اسـت.
وی افـزود :بخش قابل توجهـی از این اقدامات باید به وسـیله بخش
خصوصی انجام شود و بر اساس سیاسـت های اقتصادی مقاومتی 23
طرح وزارت نیرو امسـال بایـد به بخش خصوصـی واگذار می شـد که
تاکنون  22طرح معـادل  96درصـد واگذار شـده اسـت و امیدواریم تا
پایان سـال یک طرح باقیمانـده نیز واگذار شـود.

چیت چیان گفت :در گذشـته بیشـتر نیروگاههـای تولید بـرق در
کشـور ،بزرگ سـاخته می شـد اما برای به کارگیری بخش خصوصی
و سـرمایه آنها که توان سـاخت نیروگاههای بزرگ را نداشتند ،ساخت
نیروگاههای دو ،سـه و  10مگاواتی در مناطق مختلف به وسیله بخش
خصوصی در دسـتور کار قرار گرفت.
وی افـزود :اکنـون  50شـرکت کوچک تولید بـرق در کشـور ایجاد
شـده اسـت که در مجمـوع  700مگاوات بـرق تولیـد میکنند.
چیت چیان گفت :در بخـش نیروگاههای تجدیدپذیر در سـال 92
فقط سـه شـرکت خصوصی از باد برق تولیـد میکردند امـا اکنون 25
شـرکت از انرژی هـای تجدیدپذیـر مانند خورشـید و باد ،بـرق تولید
میکننـد و بـه وزارت نیرو می فروشـند.
وی افزود :تا سـال  92سـی و دو شـرکت مالک نیروگاههـای بزرگ
تولید بـرق بودند امـا اکنون  46شـرکت در این عرصـه فعالند.
وزیر نیـرو گفـت :از آنجا که قیمـت آب و بـرق یارانه ای اسـت مردم
در مصـرف آن مراقبت چندانـی ندارند البتـه در مدیریـت مصرف آب
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موفقتر بوده ایـم زیرا مردم حس کـرده اند در منابـع آب با محدودیت
روبهرو هسـتیم.
وی با بیان اینکه سیاسـت های اقتصادی و اصالح قیمت ها اولویت
بر سیاسـت تبلیغ مصرف بهینه آب و برق دارد افـزود :در برخی موارد
قانون بایـد در الگوی مصـرف وارد شـود و جلوی مصرف خـارج از الگو
را بگیرد.
وی درباره کنتورهای هوشـمند نیز افزود :در ایـن زمینه به دلیل به
حد نصاب نرسـیدن تولید کارخانجات که باید  400هزار کنتور تولید
میکردند از برنامه عقب هسـتیم.
چیت چیان ظرفیت تولید بـرق کشـور را  76هزار مـگاوات اعالم و
اضافه کرد 16 :درصـد از این ظرفیت بـه نیروگاههای برقآبـی بزرگ و
انرژی های تجدیدپذیر اختصـاص دارد.
وی افـزود :در برنامـه توسـعه ششـم ،پنـج هـزار مـگاوات بـرق از
نیروگاههـای اسـتفاده کننـده از انرژی هـای تجدیدپذیر وارد شـبکه
میشـود.
وزیر نیـرو گفت :سـرمایه گذاران ایـن نیروگاه هـا بخش خصوصی
هستند .
وی افـزود :قـرار بـود امسـال  100مـگاوات بـرق از نیروگاههـای
تجدیدپذیر بر اسـاس سیاسـت های اقتصاد مقاومتی وارد مدار شـود
و اکنون  70مگاوات آن محقق شـده اسـت و امیدواریم تا پایان سال از
مـرز  100مگاوات عبـور کنیم.
چیت چیان با بیـان اینکه ایجـاد نیروگاههـای تجدیدپذیر مقرون
به صرفه اسـت و وزارت نیرو  20سـال برق این نیروگاه هـا را خریداری
میکند گفـت :البتـه نـرخ بـرق خریـداری شـده از هـر کـدام از این

نیـروگاه ها بـر اسـاس آبی ،خورشـیدی یـا بادی بـودن آنهـا متفاوت
اسـت.
وی دربـاره صـادرات بـرق نیـز افـزود :در بهترین شـرایط در سـال
 12میلیارد کیلووات سـاعت بـرق صادر می شـد اما به دلیل شـرایط
نامناسب اقتصادی دو کشور همسـایه و نپرداختن بهای برق ،صادرات
به این دو کشـور لغو شـد و امسـال میزان صـادرات کاهـش یافت.
چیت چیـان گفت :البته یکـی از این دو کشـور اخیـرا ًقـراردادی را
امضاء کرده اسـت که پول بـرق وارداتی را بپـردازد و قرار اسـت دوباره
به آن کشـور برق صادر شـود.
وی افزود :بیـش از  90درصد تجهیزات ،نرم افزارهـا و خدمات فنی
و مهندسـی صنعت برق و  95درصد بخش آب در داخـل تولید و اجرا
میشـود.
چیـت چیـان گفـت :در دولـت یازدهـم بسـیاری از تجهیزاتی که
در صنعـت آب و بـرق وارد مـی شـد در داخل سـاخته می شـوند که
پسـتهای بـرق ،کابـل هـای  400کیلـووات ،کنتورهای هوشـمند،
توربینهای بادی  2/5مگاواتی ،توربینهای گازی  25در  45مگاواتی،
توربینهای آبی ،پمپ های فشـار باال ،حذف نیترات و فلزات سنگین
از آب با اسـتفاده از نانوفناوری ،ایجاد تصفیه خانه هـای گرانولی ،انواع
شـیرآالت و لولـه هـای ضـد زلزلـه و میکروتوربینهـای فشارشـکن
ازجمله آنهاسـت.
وی افـزود :امسـال  950قطعه یدکی نیـروگاه ها در داخل سـاخته
شـد و ایـن مـوارد نمونـه بـارز درون گرایی در سیاسـت هـای اقتصاد
مقاومتی اسـت .وی افزود :کمبود اعتبارات در بخش نیرو را به وسـیله
بخش خصوصی جبـران کـرده ایم.

وزیر نیرو :از آنجا که قیمت آب و
برق یارانه ای است مردم در مصرف
آن مراقبت چندانی ندارند البته
در مدیریت مصرف آب موفقتر
بوده ایم زیرا مردم حس کرده اند
در منابع آب با محدودیت روبهرو
هستیم
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