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مهندس فالحتیان:

ارزان ترین برق دنیا را داریم

برقی کـه در اختیـار مشـتری قـرار میدهیـم ارزانترین نـوع برق
در دنیاسـت.
مهندس هوشـنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور بـرق و انرژی
گفـت :در حـال حاضر برقـی کـه در اختیـار مشـتری قـرار میدهیم
ارزانترین نوع برق در دنیاسـت .شـاید بتوان گفت که در  200کشـور
دنیا برقـی ارزانتر از بـرق ایران وجود ندارد .امسـال قیمت تمام شـده
برق بـدون احتسـاب هزینـه سـوخت مصرفـی در نیروگاههـا عددی
در حـدود  105تومـان بـه ازای هـر کیلووات سـاعت اسـت و ایـن در
شـرایطی اسـت که متوسـط قیمت فـروش بـرق  66تومان اسـت .به
عبارت دیگر حـدود  40تومـان در هر کیلووات سـاعت ضرر میکنیم.
به همیـن دلیل اسـت کـه فعالیتهایی کـه انجـام میدادیم تـا رفتار
مصرفکنندگان را در حـوزه آب و برق تغییر دهیم همواره موفق نبوده
و مردم بـه صـورت بهینـه از آب و برق اسـتفاده نمیکنند.
وی تصریـح کـرد :در بسـیاری از کشـورها بخصـوص کشـورهای
توسـعهیافته صنعتی رشـد منفی مصـرف هم مشـاهده میشـود .به
جای آنکه نیـروگاه جدید احداث کننـد در حوزه بهینهسـازی تقاضا و

ال
مصرف سرمایهگذاری میکنند .با بهینه شـدن مصرف ،برقی که قب ً
تلف میشـده پاسـخگوی تقاضای جدید خواهد شـد و تولید افزایش
نمییابد .ولی ما هر سـال بویژه در فصل تابسـتان با این مشکل مواجه
هسـتیم که مصرف رشـد میکند و باید با سـاخت نیروگاه جدید این
نیاز را پاسـخ دهیم.
در حالی کـه بیشـترین اسـتفاده از ظرفیـت نیروگاهی کشـور در
فصل تابسـتان اتفاق میافتـد و در بقیـه فصلهای سـال این ظرفیت
بیاسـتفاده میماند و ضرر زیـادی از این بابت متوجه کشـور و اقتصاد
برق اسـت.
مهندس فالحتیان افزود :میزان مصرف برق در کشورهای مختلف
بسـتگی بـه صنعتـی بـودن آنهـا دارد .هر چـه یک کشـور به سـمت
صنعتی شـدن پیش برود ،یعنی مصرف برق در صنعت بیشـتر شـود
بهرهوری و اسـتفاده بهینـه از نیروگاهها میسـر میشـود و اقتصاد برق
سروسـامان پیدا میکنـد .همینطـور در مجموع میزان مصـرف برق
نسـبت به درآمد کشـور و تولید ناخالص داخلـی معنا دار میشـود .اما
امـان از روزی که بگوییـم از نظر اقتصادی در شـرایط رکود قـرار داریم
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اما بازهم هر سال مصرف برق باال رود .کشـورهایی هستند که 10برابر
ایران برق مصـرف میکنند اما صنعتی هسـتند و صادراتشـان صدها
برابر ماسـت.
معاون وزیـر نیـرو در امور بـرق و انـرژی تاکید کـرد :از نظـر وزارت
نیرو ما باید هم صـادرات برق و هم صادرات گاز داشـته باشـیم .چراکه
هرکـدام مزیتهـای خـاص خودشـان را دارنـد .ما اگـر بتوانیـم برق
صادر کنیم شـرایط به گونهای پیش میرود که وابسـتگی کشـورهای
پیرامـون به انـرژی و در نهایت بـه تعامل و رابطـه با ایـران افزایش پیدا
میکند .این موضوع امنیت ما را در میان کشـورهای همسـایه تقویت
میکنـد.
بنابراین منافاتی میان صادرات برق و گاز وجود ندارد و احساسـمان
این اسـت که اگر اقتصادمـان را با صـادرات همزمان بـرق و گاز متنوع
کنیم میتوانیم هـم ارزش افـزوده در صنعت گاز ایجاد کنیـم و هم به
اقتصاد صنعت بـرق کمک کنیم.
وی در ادامه با اشـاره به فعالیت های صنعت بـرق در زمینه مدیریت
مصـرف بـرق اظهـار داشـت :کاری کـه در ایـن دولـت کلیـد خـورد
مدیریت سـمت تقاضا و مصرف بـود .یعنـی از آخریـن روشهایی که
در کشـورهای مختلف بـرای مدیریت بار اسـتفاده میشـود تـا بدون
خاموشی از پیک بار سـال عبور کنند ،بهره بردیم .خوشبختانه امسال
توانسـتیم از این طریق پیک بار را  3هزار مـگاوات کاهش دهیم .به این
ترتیب که بـا صنایع بزرگ قـرارداد دوجانبه بسـتیم تا در پیـک بار که
در تابسـتان اتفاق میافتد  30درصد مصرف برقشـان را کاهش دهند.
در عوض بـه آنها اجـازه میدهیم که به همین مقـدار در سـایر اوقات و
با تعرفههـای پایین مصـرف کنند.
فالحتیـان با بیـان این کـه مثـل سـالهای گذشـته فعالیتهای

خودمـان را در مدیریـت بـار ادامـه خواهیـم داد گفـت :انتظارمـان از
مردم این اسـت که در طـول ماههـای تیر و مـرداد حداقـل  10درصد
مصرف خود را مدیریت کننـد .کاهش  10درصدی مصـرف برق برای
صنعتگران ،کشـاورزان و بخش خانگی کار دشواری نیسـت اما اندکی
توجه بـه آن میتوانـد کشـور را بهراحتـی از پیک سـال عبـور دهد.
در عین حال شـرکتهای برق منطقهای و توزیع در سراسـر کشـور
پیگیر آن هسـتند که قراردادهایی با مشترکین پرمصرف مبادله کنند
که در قالـب میثاق نامـه یا قرارداد بنا بر درخواسـت شـبکه سراسـری
برق در تابستان مصرفشـان را  30درصد کاهش دهند و ما هم در خارج
از سـاعات پیک ،برق را بـا قیمتهای تخفیفـی به آنها تحویـل دهیم.
قطعاً این موضـوع در اقتصـاد کارخانجات اثـر دارد و هزینههایشـان را
کاهـش میدهد.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی افـزود :تجربه سـالهای
گذشـته نشـان میدهـد که رشـد مصـرف بـرق در طـول سـالهای
گذشـته به طور متوسـط  6درصد بوده و ما هر  12سـال یک بار تقریباً
تأسیسـات صنعت برق را باید دو برابر کنیم تا بتوانیم پاسـخگوی نیاز
جامعـه در بخشهای مختلـف صنعت ،تجارت ،مسـکن و کشـاورزی
باشـیم .چراکه دولت همـواره با موضـوع اصالح تعرفه بـرق محتاطانه
برخـورد کـرده و تالشـش ایـن اسـت کـه در فضـای رکـودی بـرق
ارزانتـری را بـه صنعت ،کشـاورزی و بخـش خانگی تحویل دهـد .اما
این موضـوع وزارت نیـرو را با چالشهـای جدی روبـه رو کرده اسـت.
البته قانونگذار در طول برنامه ششـم توسـعه دولت را مکلـف کرده که
قیمت حاملهای انـرژی را به قیمت تمام شـده آن برسـاند .برای رفع
مشکالت صنعت برق کشـور همزمان مشـترکان صنعتی ،کشاورزی
و خانگی بایـد مصرفشـان را بهینه کنند.

مهندس فالحتیان  :شاید بتوان
گفت که در  200کشور دنیا برقی
ارزانتر از برق ایران وجود ندارد.
امسال قیمت تمام شده برق بدون
احتساب هزینه سوخت مصرفی
در نیروگاهها عددی در حدود 105
تومان به ازای هر کیلووات ساعت
است و این در شرایطی است که
متوسط قیمت فروش برق 66
تومان است
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