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حرارتی� نیروگاه�های� برق� تولید� حرارتی�حداکثر� نیروگاه�های� برق� تولید� حداکثر�
هزار� هزار�� �5151 حدود� شرایط� بهترین� در� حدود�کشور� شرایط� بهترین� در� کشور�
و� ترسالی� شرایط� در� حتی� است.� و�مگاوات� ترسالی� شرایط� در� حتی� است.� مگاوات�
از� حداکثری� استفاده� امکان� شدن� از�فراهم� حداکثری� استفاده� امکان� شدن� فراهم�
نیروگاه�های�برق�آبی�این�عدد�از�مرز�نیروگاه�های�برق�آبی�این�عدد�از�مرز��6060هزار��هزار�
نیاز� نخواهد�کرد،�ولی�میزان� نیاز�مگاوات�عبور� نخواهد�کرد،�ولی�میزان� مگاوات�عبور�
مصرف�فعلی�برق�در�کشور�به�بیش�از�مصرف�فعلی�برق�در�کشور�به�بیش�از���6767
بهترین� در� لذا� است،� رسیده� مگاوات� بهترین�هزار� در� لذا� است،� رسیده� مگاوات� هزار�
کسری� دچار� هم� باز� انرژی� تولید� کسری�شرایط� دچار� هم� باز� انرژی� تولید� شرایط�

شدید�تولید�برق�هستیم.شدید�تولید�برق�هستیم.

ترسالی� وقوع� دلیل� به� اخیر� سال� چند� ترسالی�در� وقوع� دلیل� به� اخیر� سال� چند� در�
نیروگاه�های� از� حداکثری� استفاده� نیروگاه�های�امکان� از� حداکثری� استفاده� امکان�
برق�آبی�و�جابجایی�بار�صنایع�پرمصرف�برای�برق�آبی�و�جابجایی�بار�صنایع�پرمصرف�برای�
وزارت�نیرو�وجود�داشته�تا�بتواند�به�نحوی�وزارت�نیرو�وجود�داشته�تا�بتواند�به�نحوی�
دوران�پیک�مصرف�برق�را�مدیریت�کند.�اما�دوران�پیک�مصرف�برق�را�مدیریت�کند.�اما�
در�سال�جاری�به�دلیل�افزایش�دما�و�بروز�در�سال�جاری�به�دلیل�افزایش�دما�و�بروز�
روند� این� کشور� در� بی�سابقه� روند�خشکسالی� این� کشور� در� بی�سابقه� خشکسالی�
تحقق�نیافته�و�مطمئنا�مشکالت�پیش��آمده�تحقق�نیافته�و�مطمئنا�مشکالت�پیش��آمده�
در�تابستان�امسال�طی�سال�های�پیش�رو�نیز�در�تابستان�امسال�طی�سال�های�پیش�رو�نیز�

ادامه�خواهد�یافت.ادامه�خواهد�یافت.

حدود�چهار�هزار�مگاوات�نیروگاه�گازی�قابل�حدود�چهار�هزار�مگاوات�نیروگاه�گازی�قابل�
ارتقا،�سه�هزار�مگاوات�ساختگاه�آماده�احداث�ارتقا،�سه�هزار�مگاوات�ساختگاه�آماده�احداث�
نیروگاه�و�سه�هزار�و�نیروگاه�و�سه�هزار�و��500500مگاوات�نیروگاه���مگاوات�نیروگاه��
که� داریم� اختیار� در� نوسازی� قابل� که�فرسوده� داریم� اختیار� در� نوسازی� قابل� فرسوده�
حاضریم�آن�ها�را�به�صورت�مزایده�در�اختیار�حاضریم�آن�ها�را�به�صورت�مزایده�در�اختیار�

صنایع�قرار�بدهیم.صنایع�قرار�بدهیم.

به� کمک� منظور� به� حرارتی� برق� به�شرکت� کمک� منظور� به� حرارتی� برق� شرکت�
بخش�صنعت�و�به�ویژه�صنایع�فوالد�کشور�بخش�صنعت�و�به�ویژه�صنایع�فوالد�کشور�
آماده�است�تا�مالکیت�نیروگاه�های�دولتی�که�آماده�است�تا�مالکیت�نیروگاه�های�دولتی�که�
با�راندمان�با�راندمان��3333درصد�در�حال�فعالیت�هستند،��درصد�در�حال�فعالیت�هستند،�
به�شرط�تکمیل�آن�ها�و�افزایش�راندمان�این�به�شرط�تکمیل�آن�ها�و�افزایش�راندمان�این�
اختیار� در� را� آن�ها� درصد،� اختیار�� در� را� آن�ها� درصد،� �4848 به� به�واحدها� واحدها�
صنایع�قرار�بدهد.�این�شرکت�آماده�است�تا�صنایع�قرار�بدهد.�این�شرکت�آماده�است�تا�
نیروگاه�های�فرسوده�دولتی�را�نیز�در�اختیار�نیروگاه�های�فرسوده�دولتی�را�نیز�در�اختیار�
بخش�فوالد�قرار�داده�تا�پروژه�های�نوسازی�بخش�فوالد�قرار�داده�تا�پروژه�های�نوسازی�

آن�ها�توسط�صنایع�اجرایی�شود.آن�ها�توسط�صنایع�اجرایی�شود.
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آمادگی وزارت نیرو برای همکاری
 با شرکت های فوالدی

محسن طرز طلب

مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی

تامین�برق�پایدار�با�برق�یارانه�ای�همخوانی�ندارد.�این�مهم�ترین�نکته�ای�است�که�تامین�برق�پایدار�با�برق�یارانه�ای�همخوانی�ندارد.�این�مهم�ترین�نکته�ای�است�که�
باید�درنظر�داشت�و�در�واقع،�تولید�پایدار�برق�زمانی�روی�می�دهد�که�این�تولید،�باید�درنظر�داشت�و�در�واقع،�تولید�پایدار�برق�زمانی�روی�می�دهد�که�این�تولید،�

اقتصادی�باشد.اقتصادی�باشد.

���6060درصد�از�تولید�برق�کشور�توسط�بخش�خصوصی�انجام�می�شود�و�مصرف��درصد�از�تولید�برق�کشور�توسط�بخش�خصوصی�انجام�می�شود�و�مصرف�
کنندگان�بیش�از�کنندگان�بیش�از��55مگاوات�در�کشور�از�طریق�بورس�می�توانند�برق�مورد�نیاز�را��مگاوات�در�کشور�از�طریق�بورس�می�توانند�برق�مورد�نیاز�را�

تامین�کنند.تامین�کنند.

با�مدیریت�ریسک� بگیرد،�صنایع�فوالدی� اقتصادی�صنعت�برق�شکل� با�مدیریت�ریسک�اگر�مدل� بگیرد،�صنایع�فوالدی� اقتصادی�صنعت�برق�شکل� اگر�مدل�
مانند� مدل�هایی� از� و� کنند� تامین� پیک� زمان�های� در� را� خود� برق� مانند�می�توانند� مدل�هایی� از� و� کنند� تامین� پیک� زمان�های� در� را� خود� برق� می�توانند�
قراردادهای�آتی�بهره�مند�شوند�که�مشروط�به�عرضه�برق�با�قیمت�اقتصادی�برای�قراردادهای�آتی�بهره�مند�شوند�که�مشروط�به�عرضه�برق�با�قیمت�اقتصادی�برای�

هر�کیلووات�هر�کیلووات��15001500تومان�است.�تومان�است.

ضرورت شکل گیری مدل اقتصادی 
صنعت برق

علی نقوی

مدیرعامل بورس انرژی

باید�برآورد�دقیقی�از�خسارت�های�قطعی�برق�در�سال�جاری�داشته�باشیم��تا�زمینه�باید�برآورد�دقیقی�از�خسارت�های�قطعی�برق�در�سال�جاری�داشته�باشیم��تا�زمینه�
برای�برنامه�ریزی�ایجاد�شود.برای�برنامه�ریزی�ایجاد�شود.

از�ساز�و�کار�بورس� بازار�سرمایه�حضور�دارند�و�هر�صنعتی�که� از�ساز�و�کار�بورس�صنایع�زیادی�در� بازار�سرمایه�حضور�دارند�و�هر�صنعتی�که� صنایع�زیادی�در�
استفاده�کرده�موفق�تر�بوده�است.�صنعت�نیروگاهی�نیز�استثنا�نبوده�و�باید�بخشی�استفاده�کرده�موفق�تر�بوده�است.�صنعت�نیروگاهی�نیز�استثنا�نبوده�و�باید�بخشی�

از�مشکالت�خصوصا�تامین�مالی�را�از�طریق�ساز�و�کارهای�بازار�محور�حل�کند.از�مشکالت�خصوصا�تامین�مالی�را�از�طریق�ساز�و�کارهای�بازار�محور�حل�کند.

واگذاری�ها� در� نیرو� وزارت� برنامه�های� از� بسیاری� در�سال�های�گذشته� واگذاری�ها�متاسفانه� در� نیرو� وزارت� برنامه�های� از� بسیاری� در�سال�های�گذشته� متاسفانه�
محقق�نشده�است؛�با�اجرای�این�کار�بخش�زیادی�از�مشکالت�صنعت�برق�حل�محقق�نشده�است؛�با�اجرای�این�کار�بخش�زیادی�از�مشکالت�صنعت�برق�حل�
خواهد�شد.�ظرفیت�تولید�برق�در�بخش�غیر�دولتی�ظرفیت�خوبی�است�که�صنعت�خواهد�شد.�ظرفیت�تولید�برق�در�بخش�غیر�دولتی�ظرفیت�خوبی�است�که�صنعت�

فوالد�می�تواند�از�آن�استفاده�کند.فوالد�می�تواند�از�آن�استفاده�کند.

از� برق،� صنعت� در� تصدی�گری� حوزه� در� مستقیم� ورود� جای� به� باید� از�دولت� برق،� صنعت� در� تصدی�گری� حوزه� در� مستقیم� ورود� جای� به� باید� دولت�
ذینفعان�حمایت�کند�تا�سرمایه�گذاران�تشویق�به�سرمایه�گذاری�در�این�صنعت�ذینفعان�حمایت�کند�تا�سرمایه�گذاران�تشویق�به�سرمایه�گذاری�در�این�صنعت�
شوند.�سیاست�های�وزارت�نیرو�در�مورد�قیمت�گذاری،�سرمایه�گذاری�و�چارچوب�شوند.�سیاست�های�وزارت�نیرو�در�مورد�قیمت�گذاری،�سرمایه�گذاری�و�چارچوب�

عملکردی�و�تامین�مالی�بایستی�شفاف�باشد.عملکردی�و�تامین�مالی�بایستی�شفاف�باشد.

ضرورت خروج دولت از تصدی گری 
در صنعت برق

علی حسینی

 مدیرعامل هلدینگ 
 توسعه و سرمایه گذاری
ماهتاب



دسترسی�پایدار�به�برق�و�گاز�دو�مشکل�دسترسی�پایدار�به�برق�و�گاز�دو�مشکل�
اساسی�شرکت�های�فوالدی�است.�قطعی�اساسی�شرکت�های�فوالدی�است.�قطعی�
برق�در�سال�جاری�حتی�ممکن�است�برق�در�سال�جاری�حتی�ممکن�است�
باعث�کاهش�تولید�فوالد�کشور�در�سال�باعث�کاهش�تولید�فوالد�کشور�در�سال�
و� شود� گذشته� سال� به� نسبت� و�جاری� شود� گذشته� سال� به� نسبت� جاری�
و� مربوطه� وزارتخانه�های� تعامل� در� و�لذا� مربوطه� وزارتخانه�های� تعامل� در� لذا�
شرکت�های�فوالدی،�هرچه�سریعتر�باید�شرکت�های�فوالدی،�هرچه�سریعتر�باید�

این�چالش�ها�را�برطرف�کرد.این�چالش�ها�را�برطرف�کرد.

فوالد� تن� میلیون� فوالد�� تن� میلیون� �3030 تولید� برای� تولید�ما� برای� ما�
حدوداً�به�حدوداً�به��66هزار�مگاوات�برق�نیاز�داریم��هزار�مگاوات�برق�نیاز�داریم�
و�اگر�بخواهیم�به�چشم�انداز�و�اگر�بخواهیم�به�چشم�انداز��5555میلیون��میلیون�
تن�تولید�فوالد�دست�پیدا�کنیم،�حداقل�تن�تولید�فوالد�دست�پیدا�کنیم،�حداقل�
به�به��44هزار�مگاوات�برق�دیگر�نیاز�داریم.�هزار�مگاوات�برق�دیگر�نیاز�داریم.

با�این�روند�و�مشکالتی�که�در�تأمین�برق�با�این�روند�و�مشکالتی�که�در�تأمین�برق�
و�گاز�وجود�دارد،�نه�تنها�قادر�نیستیم�و�گاز�وجود�دارد،�نه�تنها�قادر�نیستیم�
طبق�برنامه�افزایش�تولید�فوالد�داشته�طبق�برنامه�افزایش�تولید�فوالد�داشته�
باشیم،�بلکه�شاید�به�رکورد�تولید�سال�باشیم،�بلکه�شاید�به�رکورد�تولید�سال�
پیش�خود�نیز�دست�پیدا�نکنیم�و�چه�پیش�خود�نیز�دست�پیدا�نکنیم�و�چه�
کارگران� بیکاری� روند،� این� ادامه� کارگران�بسا� بیکاری� روند،� این� ادامه� بسا�
صنایع�بخصوص�واحدهای�فوالدی�را�به�صنایع�بخصوص�واحدهای�فوالدی�را�به�

دنبال�داشته�باشددنبال�داشته�باشد

از�سوخت� از�سوخت�در�کشور�ما�نیروگاها�عمدتاً� در�کشور�ما�نیروگاها�عمدتاً�
می� ما� و� می�کنند� استفاده� می�فسیلی� ما� و� می�کنند� استفاده� فسیلی�
توجهی� قابل� سرمایه�گذاری�های� توجهی�توانیم� قابل� سرمایه�گذاری�های� توانیم�
در�تبدیل�نیروگاه�های�گازی�به�سیکل�در�تبدیل�نیروگاه�های�گازی�به�سیکل�
ترکیبی�انجام�دهیم؛�طرحی�که�نه��تنها�ترکیبی�انجام�دهیم؛�طرحی�که�نه��تنها�
محیط� برای� بلکه� برق،� صنعت� محیط�برای� برای� بلکه� برق،� صنعت� برای�
زیست،�صرفه�جویی�در�مصرف�سوخت�زیست،�صرفه�جویی�در�مصرف�سوخت�
و�افزایش�راندمان�نیروگاه�هات�نیز�مؤثر�و�افزایش�راندمان�نیروگاه�هات�نیز�مؤثر�

است.است.

تبدیل�نیروگاه�های�گازی�به�نیروگاه�های�تبدیل�نیروگاه�های�گازی�به�نیروگاه�های�
برای� طالیی� فرصتی� ترکیبی،� برای�سیکل� طالیی� فرصتی� ترکیبی،� سیکل�
کشور�است.�با�انجام�این�کار�می�توانیم�کشور�است.�با�انجام�این�کار�می�توانیم�
در� برق� کمبود� نام� به� معضلی� در�شاهد� برق� کمبود� نام� به� معضلی� شاهد�

سالیان�آینده�نباشیم.سالیان�آینده�نباشیم.

تابستان�امسال�صنایع�فوالدی�با�قطع�برق�شان�غافلگیر�شدند.�سوال�مهم�از�وزارت�نیرو�اینجاست�تابستان�امسال�صنایع�فوالدی�با�قطع�برق�شان�غافلگیر�شدند.�سوال�مهم�از�وزارت�نیرو�اینجاست�
که�چرا�باید�صنایع�فوالد�و�سیمان�به�تنهایی�بار�اصلی�کمبود�برق�را�جبران�کنند؟!�همزمانی�که�چرا�باید�صنایع�فوالد�و�سیمان�به�تنهایی�بار�اصلی�کمبود�برق�را�جبران�کنند؟!�همزمانی�
جهش�مصرف�برق�و�کاهش�سرمایه�گذاری،�کشور�را�با�محدودیت�تامین�برق�مواجه�کرد�و�این�جهش�مصرف�برق�و�کاهش�سرمایه�گذاری،�کشور�را�با�محدودیت�تامین�برق�مواجه�کرد�و�این�
دغدغه�برای�مدیران�صنایع�فوالدی�ایجاد�شده�است�که�شرایط�محدودیت�تامین�پایدار�برق�تا�دغدغه�برای�مدیران�صنایع�فوالدی�ایجاد�شده�است�که�شرایط�محدودیت�تامین�پایدار�برق�تا�

چه�زمانی�ادامه�خواهد�داشت.چه�زمانی�ادامه�خواهد�داشت.

کمبود�و�قطعی�برق�در�حالی�به�یکی�از�مشکالت�بزرگ�تولیدکنندگان�فوالد�کشور�تبدیل�شده�است�که�کمبود�و�قطعی�برق�در�حالی�به�یکی�از�مشکالت�بزرگ�تولیدکنندگان�فوالد�کشور�تبدیل�شده�است�که�
شرکت�توانیر�موظف�به�تأمین�میزان�برقی�است�که�طی�قراردادهای�سنوات�گذشته�منعقد�شده�است.شرکت�توانیر�موظف�به�تأمین�میزان�برقی�است�که�طی�قراردادهای�سنوات�گذشته�منعقد�شده�است.

پیش� از� قطعی�های� این� بر� عالوه� و� دارد� پی� در� را� شرکت�ها� تولید� کاهش� برق� پیش�جیره�بندی� از� قطعی�های� این� بر� عالوه� و� دارد� پی� در� را� شرکت�ها� تولید� کاهش� برق� جیره�بندی�
اعالم�نشده،�باعث�آسیب�به�تجهیزات�و�خط�تولید�می�شود.�پیش�از�این�افزایش�نرخ�برق�در�سال�اعالم�نشده،�باعث�آسیب�به�تجهیزات�و�خط�تولید�می�شود.�پیش�از�این�افزایش�نرخ�برق�در�سال�
جاری�هزینه�تولید�محصوالت�فوالدی�در�کشور�را�باال�برده�بود�و�در�مدت�اخیر،�کمبود�برق�به�جاری�هزینه�تولید�محصوالت�فوالدی�در�کشور�را�باال�برده�بود�و�در�مدت�اخیر،�کمبود�برق�به�

یکی�از�مشکالت�بزرگ�تولیدکنندگان�تبدیل�شده�است.یکی�از�مشکالت�بزرگ�تولیدکنندگان�تبدیل�شده�است.

اگر�قرار�باشد�که�قطع�برق�صنایع�فوالد�به�صورت�مکرر�اتفاق�بیفتد�و�برق�شرکت�های�زنجیره�فوالد�اگر�قرار�باشد�که�قطع�برق�صنایع�فوالد�به�صورت�مکرر�اتفاق�بیفتد�و�برق�شرکت�های�زنجیره�فوالد�
به�صورت�مستمر�و�پایدار�تأمین�نشود،�حتما�کارخانجات�فوالدی�نابود�خواهند�شد�و�بیش��از�به�صورت�مستمر�و�پایدار�تأمین�نشود،�حتما�کارخانجات�فوالدی�نابود�خواهند�شد�و�بیش��از���150150
واحد�صنعتی�فوالدی�از�بین�خواهند�رفت.�به�صراحت�می�گویم�در�صورت�عدم�تأمین�پایدار�برق�واحد�صنعتی�فوالدی�از�بین�خواهند�رفت.�به�صراحت�می�گویم�در�صورت�عدم�تأمین�پایدار�برق�
شرکت�های�فوالدی،�حداقل�هزاران�نفر�بیکار�خواهند�شد�و�لذا�وزارت�نیرو�و�دولت�و�مجلس�باید�شرکت�های�فوالدی،�حداقل�هزاران�نفر�بیکار�خواهند�شد�و�لذا�وزارت�نیرو�و�دولت�و�مجلس�باید�
در�تصمیم�خود�برای�تحمیل�محدودیت�های�شدید�مصرف�برق�به�صنایع�فوالد،�تجدیدنظر�کنند.در�تصمیم�خود�برای�تحمیل�محدودیت�های�شدید�مصرف�برق�به�صنایع�فوالد،�تجدیدنظر�کنند.

به�عنوان�یک�صنعتگر�قدیمی�و�به�نمایندگی�از�همکارانم�صاحبان�کارخانجات�فوالدی�و�صنایع�به�عنوان�یک�صنعتگر�قدیمی�و�به�نمایندگی�از�همکارانم�صاحبان�کارخانجات�فوالدی�و�صنایع�
باالدستی�و�پایین�دستی�فوالدی�به�صراحت�می�گویم�اگر�قرار�باشد�قیمت�هزینه�مصرفی�برق�باالدستی�و�پایین�دستی�فوالدی�به�صراحت�می�گویم�اگر�قرار�باشد�قیمت�هزینه�مصرفی�برق�
به�شکل�فعلی�محاسبه�شود�و�بین�پنج��تا�شش�برابر�بشود�و�دیماند�حذف�و�گواهی�ظرفیت�به�شکل�فعلی�محاسبه�شود�و�بین�پنج��تا�شش�برابر�بشود�و�دیماند�حذف�و�گواهی�ظرفیت�
جایگزین�آن�گردد�و�اگر�قرار�باشد�که�برق�صنایع�فوالد�به�صورت�مستمر�تأمین�نشود،�قطعاً�جایگزین�آن�گردد�و�اگر�قرار�باشد�که�برق�صنایع�فوالد�به�صورت�مستمر�تأمین�نشود،�قطعاً�

آسیب�جبران�ناپذیر�بزرگی�به�صنعت�فوالد�و�مشاغل�آن�وراد�می�شود.آسیب�جبران�ناپذیر�بزرگی�به�صنعت�فوالد�و�مشاغل�آن�وراد�می�شود.

کار�آفرینان�عمر�خود�را�نگذاشته�اند�و�هزاران�میلیارد�تومان�سرمایه�گذاری�نکرده�اند�که�امروز�کار�آفرینان�عمر�خود�را�نگذاشته�اند�و�هزاران�میلیارد�تومان�سرمایه�گذاری�نکرده�اند�که�امروز�
سرنوشت�شان�بازیچه�تصمیمات�جزیره�ای،�غیر�کارشناسی�و�پشت�درهای�بسته�بشود.�تصمیم�سرنوشت�شان�بازیچه�تصمیمات�جزیره�ای،�غیر�کارشناسی�و�پشت�درهای�بسته�بشود.�تصمیم�

قطع�برق�شرکت�های�فوالدی�و�سیمانی،�یک�شبیخون�به�صنعت�فوالد�و�سیمان�است.قطع�برق�شرکت�های�فوالدی�و�سیمانی،�یک�شبیخون�به�صنعت�فوالد�و�سیمان�است.
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نیروگاه های گازی به نیروگاه های 
سیکل ترکیبی تبدیل شوند

قطعی برق: دغدغه جدید مدیران 
فوالدی 

قطع برق، شبیخون به صنعت فوالد 
است

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران

بهادر احرامیان

مدیرعامل فوالد یزد

احمد دنیانور

رئیس هیئت  مدیره 
شرکت فوالد جنوب



سهم�قیمت�برق�در�هزینه�تولید�فوالد�حتی�با�وجود�افزایش�قیمت�برق�در�ایران�سهم�قیمت�برق�در�هزینه�تولید�فوالد�حتی�با�وجود�افزایش�قیمت�برق�در�ایران�
تنها�تنها��22درصد�است،�در�صورتی�که�این�مقدار�در�متوسط�جهانی�این�شاخص��درصد�است،�در�صورتی�که�این�مقدار�در�متوسط�جهانی�این�شاخص���2222
درصد�گزارش�می�شود.�شدت�مصرف�انرژی�در�صنعت�فوالد�ایران�درصد�گزارش�می�شود.�شدت�مصرف�انرژی�در�صنعت�فوالد�ایران��3535درصد�بیش��درصد�بیش�
از�متوسط�جهانی�است�و�از�کل�یارانه�انرژی�جهان�از�متوسط�جهانی�است�و�از�کل�یارانه�انرژی�جهان��2727درصد�آن�مربوط�به�ایران��درصد�آن�مربوط�به�ایران�

است.است.

صنعت�برق�کشور�دچار�یک�ناترازی�در�تولید�و�مصرف�شده�است�که�حفظ�توازن�صنعت�برق�کشور�دچار�یک�ناترازی�در�تولید�و�مصرف�شده�است�که�حفظ�توازن�
شبکه�و�پایداری�آن�در�تابستان�شبکه�و�پایداری�آن�در�تابستان��14001400با�این�میزان�ناترازی�در�دنیا�رکورد�محسوب��با�این�میزان�ناترازی�در�دنیا�رکورد�محسوب�
می�شود.�تصمیم�برای�اعمال�محدودیت�به�صنایع�فوالدی�و�سیمانی�توسط�مقامات�می�شود.�تصمیم�برای�اعمال�محدودیت�به�صنایع�فوالدی�و�سیمانی�توسط�مقامات�
این� مجری� ما� و� است� شده� اتخاذ� امنیتی� و� نظارتی� دستگاه�های� و� دولت� این�ارشد� مجری� ما� و� است� شده� اتخاذ� امنیتی� و� نظارتی� دستگاه�های� و� دولت� ارشد�
تصمیم�گیری�بودیم.�چرا�که�با�مالحظات�اجتماعی،�تصمیم�بر�عدم�خاموشی�در�تصمیم�گیری�بودیم.�چرا�که�با�مالحظات�اجتماعی،�تصمیم�بر�عدم�خاموشی�در�
بخش�خانگی�بود�و�تمام�تالش�ما�هم�این�بود�که�با�تعامالت�دیسپاچینگ،�مدیریت�بخش�خانگی�بود�و�تمام�تالش�ما�هم�این�بود�که�با�تعامالت�دیسپاچینگ،�مدیریت�
شبکه�و�فوالد�کمترین�خدشه�به�تولید�فوالد�کشور�وارد�شود�و�با�نگاه�ملی�بتوانیم�شبکه�و�فوالد�کمترین�خدشه�به�تولید�فوالد�کشور�وارد�شود�و�با�نگاه�ملی�بتوانیم�

این�ناترازی�تولید�و�مصرف�برق�را�با�حفظ�پایداری�شبکه�جبران�کنیم.این�ناترازی�تولید�و�مصرف�برق�را�با�حفظ�پایداری�شبکه�جبران�کنیم.

هدف�غایی�برگزاری�سمینار�چالش�برق�در�زنجیره�فوالد،�رسیدن�به�زبان�مشترک�هدف�غایی�برگزاری�سمینار�چالش�برق�در�زنجیره�فوالد،�رسیدن�به�زبان�مشترک�
گفتگو�بین�دو�وزارت�صمت�و�نیرو�و�صنایع�فوالد�و�انرژی،�برای�عبور�از�بحران�در�گفتگو�بین�دو�وزارت�صمت�و�نیرو�و�صنایع�فوالد�و�انرژی،�برای�عبور�از�بحران�در�

تامین�پایدار�برق�صنایع�فوالدی�است.تامین�پایدار�برق�صنایع�فوالدی�است.

وزارت�نیرو،�صنایع�فوالدی�و�سیمانی�را�مشمول�محدودیت�کرد�و�سایر�صنایع�که�وزارت�نیرو،�صنایع�فوالدی�و�سیمانی�را�مشمول�محدودیت�کرد�و�سایر�صنایع�که�
به�اندازه�این�دوصنعت�استراتژیک،�در�اقتصاد�کشور�نقش�ندارند�با�محدودیت�تامین�به�اندازه�این�دوصنعت�استراتژیک،�در�اقتصاد�کشور�نقش�ندارند�با�محدودیت�تامین�
برق�در�تابستان�مواجه�نشدند�که�این�رویکرد�نیاز�به�بازبینی�دارد�و�اگر�محدودیت�ها�برق�در�تابستان�مواجه�نشدند�که�این�رویکرد�نیاز�به�بازبینی�دارد�و�اگر�محدودیت�ها�

اجتناب�ناپذیر�است�باید�به�صورت�عادالنه�و�صنعت�شمول�اعمال�شود.اجتناب�ناپذیر�است�باید�به�صورت�عادالنه�و�صنعت�شمول�اعمال�شود.

اگر�تغییر�قیمت�در�کف�بازار�رخ�دهد�و�یا�با�کمبود�ورق�مواجه�شویم�شرکت�های�فوالدی�اگر�تغییر�قیمت�در�کف�بازار�رخ�دهد�و�یا�با�کمبود�ورق�مواجه�شویم�شرکت�های�فوالدی�
و�شرکت�هایی�نظیر�فوالد�مبارکه�و�اکسین،�غیره�تحت�فشار�قرار�می�گیرند�غافل�از�و�شرکت�هایی�نظیر�فوالد�مبارکه�و�اکسین،�غیره�تحت�فشار�قرار�می�گیرند�غافل�از�
اینکه�این�شرکت�ها�با�محدودیت�تامین�برق�مواجه�هستند�و�تولید�آن�ها�به�شدت�اینکه�این�شرکت�ها�با�محدودیت�تامین�برق�مواجه�هستند�و�تولید�آن�ها�به�شدت�
پایین�آمده�و�در�روزهای�متعددی�از�تابستان�امسال،�تولیدشان�متوقف�بوده�است.پایین�آمده�و�در�روزهای�متعددی�از�تابستان�امسال،�تولیدشان�متوقف�بوده�است.

سهم قیمت برق در هزینه 
تولید فوالد

ضرورت رعایت عدالت در اعمال 
محدودیت های مصرف برق

 سید رسول خلیفه
سلطانی

 دبیر انجمن 
 تولیدکنندگان فوالد

ایران

آمادگی گروه مپنا برای رفع چالش 
برق صنایع فوالدی

نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد
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گروه�مپنا�در�گروه�مپنا�در��2525سال�گذشته�بیشترین�نقش�را�در�تولید��سال�گذشته�بیشترین�نقش�را�در�تولید�
این�مدت�گروه�مپنا�دامنه� این�مدت�گروه�مپنا�دامنه�برق�کشور�داشته�است.�در� برق�کشور�داشته�است.�در�
محصوالت�خود�را�توسعه�داده�و�حداقل�محصوالت�خود�را�توسعه�داده�و�حداقل��88نوع�توربین��نوع�توربین�
گازی�در�سبد�محصوالت�تولیدی�این�گروه�قرار�دارد.�در�گازی�در�سبد�محصوالت�تولیدی�این�گروه�قرار�دارد.�در�
واقع،�هیچ�نگرانی�در�تنوع�محصوالت�در�گروه�مپنا�وجود�واقع،�هیچ�نگرانی�در�تنوع�محصوالت�در�گروه�مپنا�وجود�
ارتقاء�آن�نیز�در�سال�های� ارتقاء�آن�نیز�در�سال�های�ندارد.�در�حوزه�تکنولوژی�و� ندارد.�در�حوزه�تکنولوژی�و�

اخیر�اقدامات�موثری�انجام�گرفته�است.اخیر�اقدامات�موثری�انجام�گرفته�است.
تجهیزات� مگاوات� تجهیزات�� مگاوات� �52005200 تولید� تجربه� مپنا� گروه� تولید�� تجربه� مپنا� گروه� �
به� رو،� این� از� و� است� داشته� را� به�� رو،� این� از� و� است� داشته� را� در�سال��8888 در�سال�نیروگاهی� نیروگاهی�
راحتی�می�تواند�پوشش�راحتی�می�تواند�پوشش��100100درصد�نیازهای�بازار�داخلی��درصد�نیازهای�بازار�داخلی�

را�عهده�دار�شود.�را�عهده�دار�شود.�
گروه�مپنا�راه�حل�های�خود�را�برای�مدیریت�کمبود�برق�گروه�مپنا�راه�حل�های�خود�را�برای�مدیریت�کمبود�برق�
کشور،�حداقل�در�سه�گروه�رسما�به�وزارت�نیرو�ارائه�کرده�کشور،�حداقل�در�سه�گروه�رسما�به�وزارت�نیرو�ارائه�کرده�
که�ایجاد�نیروگاه�های�جدید�فقط�یکی�از�راه�حل�ها�است.�که�ایجاد�نیروگاه�های�جدید�فقط�یکی�از�راه�حل�ها�است.�
اگر�بازپرداخت�مطالبات�اگر�بازپرداخت�مطالبات��2.52.5میلیارد�دالری�گروه�مپنا�به��میلیارد�دالری�گروه�مپنا�به�
نحوی�شروع�شود،�زنجیره�تامین�بسیار�وسیع�این�گروه�نحوی�شروع�شود،�زنجیره�تامین�بسیار�وسیع�این�گروه�
به�راحتی،�نیازهای�کل�کشور�را�در�زمان�مد�نظر�پوشش�به�راحتی،�نیازهای�کل�کشور�را�در�زمان�مد�نظر�پوشش�

خواهند�داد.خواهند�داد.
در�زمینه�قیمت�نیز�گروه�مپنا�رقابت�پذیری�خود�را�در�در�زمینه�قیمت�نیز�گروه�مپنا�رقابت�پذیری�خود�را�در�
محصوالت� و� است� کرده� حفظ� جهانی� محصوالت�استانداردهای� و� است� کرده� حفظ� جهانی� استانداردهای�
را� خارجی� مشابه� نمونه�های� با� رقابت� قابلیت� را�تولیدی،� خارجی� مشابه� نمونه�های� با� رقابت� قابلیت� تولیدی،�
دارد.�چالش�برق�برای�صنایع�کشور�در�حال�حاضر�به�دارد.�چالش�برق�برای�صنایع�کشور�در�حال�حاضر�به�
ایمیدرو�به� با� ایمیدرو�به�وضح�قابل�رویت�است.�ما�در�گروه�مپنا،� با� وضح�قابل�رویت�است.�ما�در�گروه�مپنا،�
توافق�هایی�دست�یافتیم�تا�بتوانیم�نیازهای�بخش�معدن�توافق�هایی�دست�یافتیم�تا�بتوانیم�نیازهای�بخش�معدن�

و�صنایع�معدنی�را�یکپارچه�و�تأمین�کنیم.و�صنایع�معدنی�را�یکپارچه�و�تأمین�کنیم.
همچنین�در�حال�مذاکره�با�همچنین�در�حال�مذاکره�با��1010شرکت�فوالدی�کوچک��شرکت�فوالدی�کوچک�
هستیم.�در�بحث�تامین�برق،�کسب�مجوزها،�جانمایی�و�هستیم.�در�بحث�تامین�برق،�کسب�مجوزها،�جانمایی�و�
اموری�مثل�تأمین�سوخت،�شرکت�های�کوچک�آمادگی�اموری�مثل�تأمین�سوخت،�شرکت�های�کوچک�آمادگی�
کافی�را�ندارند�و��زمان�زیادی�صرف�می�شود�و�به�همین�کافی�را�ندارند�و��زمان�زیادی�صرف�می�شود�و�به�همین�
دلیل�پیشنهاد�تجمیع�نیاز�نیروگاه�صنایع�کوچک�فوالدی�دلیل�پیشنهاد�تجمیع�نیاز�نیروگاه�صنایع�کوچک�فوالدی�
مطرح�شد.�باید�تأکید�کرد�که�به�لحاظ�تنوع�محصوالت،�مطرح�شد.�باید�تأکید�کرد�که�به�لحاظ�تنوع�محصوالت،�
گروه�مپنا�آمادگی�تأمین�نیازهای�صنعت�فوالد�را�دارد�گروه�مپنا�آمادگی�تأمین�نیازهای�صنعت�فوالد�را�دارد�
و� صمت� وزارت� نیرو،� وزارت� همکاری� با� امیدواریم� و�و� صمت� وزارت� نیرو،� وزارت� همکاری� با� امیدواریم� و�
وسیع� طیف� و� تجربه� تخصص،� با� فوالدی،� وسیع�شرکت�های� طیف� و� تجربه� تخصص،� با� فوالدی،� شرکت�های�
زنجیره� در� برق� چالش� مپنا،� گروه� خدمات� و� زنجیره�تولیدات� در� برق� چالش� مپنا،� گروه� خدمات� و� تولیدات�

فوالد�با�افزایش�ظرفیت�در�بخش�نیروگاهی�رفع�شود.فوالد�با�افزایش�ظرفیت�در�بخش�نیروگاهی�رفع�شود.

اردشیر مذکوری

 معاون برنامه ریزی و
 نظارت بر شبکه برق

کشور

عبدالرحیم کاظمی

 معاون بازاریابی و 
 فروش بخش برق گروه
مپنا



تولید برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر

سرمایه گذاری، بهینه سازی و آمادگی 
برای برق زمستانی
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فوالد� ابتدای�شکل�گیری�صنعت� از� دقیق،� آمارهای� به� فوالد�بنا� ابتدای�شکل�گیری�صنعت� از� دقیق،� آمارهای� به� بنا�
ایران�تا�امروز،�ایران�تا�امروز،��2525میلیارد�یورو��در�این�صنعت�سرمایه�گذاری��میلیارد�یورو��در�این�صنعت�سرمایه�گذاری�
شده�است�و�صنعت�فوالد�ایران�در�حال�حاضر�به�یکی�از�شده�است�و�صنعت�فوالد�ایران�در�حال�حاضر�به�یکی�از�
ستون�های�مهم�اقتصاد�کشور�تبدیل�شده�است�و�پتانسیل�ستون�های�مهم�اقتصاد�کشور�تبدیل�شده�است�و�پتانسیل�

ارزآوری�بسیار�باالیی�دارد.ارزآوری�بسیار�باالیی�دارد.
باخت� بازی�دو�سر� باعث� برق،� باخت�ادامه�روند�کمبود�و�قطعی� بازی�دو�سر� باعث� برق،� ادامه�روند�کمبود�و�قطعی�
برای�صنعت�فوالد�و�برق�کشور�خواهد�بود.�دنیا�به�دنبال�برای�صنعت�فوالد�و�برق�کشور�خواهد�بود.�دنیا�به�دنبال�
تکنولوژی�فوالد�سبز�است�و�سوئد�این�برنامه�را�محقق�کرد.�تکنولوژی�فوالد�سبز�است�و�سوئد�این�برنامه�را�محقق�کرد.�
باید�در�سرمایه�گذاری�تولید�انرژی�های�پاک�اقدامات�مهمی�باید�در�سرمایه�گذاری�تولید�انرژی�های�پاک�اقدامات�مهمی�
انجام�شود�و�تولید�برق�از�طریق�انرژی�های�تجدیدپذیر�باید�انجام�شود�و�تولید�برق�از�طریق�انرژی�های�تجدیدپذیر�باید�

در�دستور�کار�کشور�قرار�گیرد.در�دستور�کار�کشور�قرار�گیرد.

در� برق� مصرف� برای� محدودیت�ها� کل� مهرماه� ابتدای� در�از� برق� مصرف� برای� محدودیت�ها� کل� مهرماه� ابتدای� از�
صنایع�فوالد�کشور�پایان�یافت�البته�برای�صنایع�در�زمستان�صنایع�فوالد�کشور�پایان�یافت�البته�برای�صنایع�در�زمستان�
نیز�تهدیدهایی�وجود�دارد.�در�زمستان�اگر�سوخت�مورد�نیاز�نیز�تهدیدهایی�وجود�دارد.�در�زمستان�اگر�سوخت�مورد�نیاز�
نیروگاه�ها�تامین�نشود�با�کمبود�برق�همراه�مواجه�خواهیم�نیروگاه�ها�تامین�نشود�با�کمبود�برق�همراه�مواجه�خواهیم�
شد�چراکه�در�حال�حاضر�بخشی�از�مخازن�نیروگاه�های�ما�شد�چراکه�در�حال�حاضر�بخشی�از�مخازن�نیروگاه�های�ما�

خالی�است�که�باید�جبران��شود.خالی�است�که�باید�جبران��شود.
ایجاد�نیروگاه�های�جدید�می�تواند�راهکاری�برای�کمبودها�در�ایجاد�نیروگاه�های�جدید�می�تواند�راهکاری�برای�کمبودها�در�
حوزه�برق�باشد�و��باید�به�سرعت�ساخت�این�نیروگاه�ها�اجرایی�شود.حوزه�برق�باشد�و��باید�به�سرعت�ساخت�این�نیروگاه�ها�اجرایی�شود.
متاسفانه�کارخانه�های�جدید�فوالدی�که�وارد�تولید�می�شوند،�متاسفانه�کارخانه�های�جدید�فوالدی�که�وارد�تولید�می�شوند،�
فناوری�هایی�می�روند� به�سراغ� انرژی،� بودن� ارزان� دلیل� فناوری�هایی�می�روند�به� به�سراغ� انرژی،� بودن� ارزان� دلیل� به�
از� نیست.� مطرح� آنها� در� چندان� برق� مصرف� کاهش� از�که� نیست.� مطرح� آنها� در� چندان� برق� مصرف� کاهش� که�
وجود� کشور� در� خوبی� فرصت�های� انرژی� بهینه�سازی� وجود�نظر� کشور� در� خوبی� فرصت�های� انرژی� بهینه�سازی� نظر�
تا� است� بخش� این� در� همکاری� آماده� نیرو� وزارت� و� تا�دارد� است� بخش� این� در� همکاری� آماده� نیرو� وزارت� و� دارد�

محدودیت�های�کمتری�را�در�زمستان�شاهد�باشیم.محدودیت�های�کمتری�را�در�زمستان�شاهد�باشیم.

اقتصاد�برق،�خاموشی�ها� با�اصالح�تصمیم�گیری�ها�در�حوزه� اقتصاد�برق،�خاموشی�ها�حتی� با�اصالح�تصمیم�گیری�ها�در�حوزه� حتی�
برق�دچار� ادامه�خواهد�داشت.�شبکه�صنعت� آینده� برق�دچار��سال� ادامه�خواهد�داشت.�شبکه�صنعت� آینده� تا��33سال� تا�� �22
فرسودگی�است�و�با�وضعیت�موجود،�گریزی�جز�اعمال�محدودیت�ها�فرسودگی�است�و�با�وضعیت�موجود،�گریزی�جز�اعمال�محدودیت�ها�
نیست.�این�کمبود�برق�پایدار�مساله�جدی�و�دنباله�دار�صنایع�فوالدی�نیست.�این�کمبود�برق�پایدار�مساله�جدی�و�دنباله�دار�صنایع�فوالدی�
حداقل�تا�دو،�سه�سال�آینده�خواهد�بود�و�برای�این�دوره�باید�به�فکر�حداقل�تا�دو،�سه�سال�آینده�خواهد�بود�و�برای�این�دوره�باید�به�فکر�

راهکارهای�کوتاه�مدت�بود�برای�عبور�از�بحران�برق�بود.راهکارهای�کوتاه�مدت�بود�برای�عبور�از�بحران�برق�بود.

تقویت� نیروگاه�ها،� توسعه� شبکه،� بهینه�سازی� برق،� انرژی� تقویت�واردات� نیروگاه�ها،� توسعه� شبکه،� بهینه�سازی� برق،� انرژی� واردات�
کوتاه� راهکارهای� برق� مصرف� بهینه� مدیریت� و� خصوصی� کوتاه�بخش� راهکارهای� برق� مصرف� بهینه� مدیریت� و� خصوصی� بخش�

مدت�برای�عبور�از�بحران�کمبود�برق�است.مدت�برای�عبور�از�بحران�کمبود�برق�است.

بخش�عمده�تولید�فوالد�کشور�از�طریق�کوره�های�قوس�الکتریکی�بخش�عمده�تولید�فوالد�کشور�از�طریق�کوره�های�قوس�الکتریکی�
است�که�می�توان�بخشی�از�انرژی�مورد�استفاده�را�بازیافت�کرد.است�که�می�توان�بخشی�از�انرژی�مورد�استفاده�را�بازیافت�کرد.

در�کل،�راهکارهای�کالن�جهت�بهینه�سازی�مصرف�انرژی�در�صنعت�در�کل،�راهکارهای�کالن�جهت�بهینه�سازی�مصرف�انرژی�در�صنعت�
انرژی�در� انرژی�در�فوالد�کشور�را�می�توان�استقرار�کامل�سیستم�مدیریت� فوالد�کشور�را�می�توان�استقرار�کامل�سیستم�مدیریت�

صنایع�انرژی�بر�دانست.صنایع�انرژی�بر�دانست.

پیاده�سازی�و�توسعه�بازار�بهینه�سازی�مصرف�انرژی�و�کمک�به�ایجاد�پیاده�سازی�و�توسعه�بازار�بهینه�سازی�مصرف�انرژی�و�کمک�به�ایجاد�
انرژی� بهینه�سازی� اجرای�طرح�های� مالی�حمایتی�جهت� انرژی�صندوق� بهینه�سازی� اجرای�طرح�های� مالی�حمایتی�جهت� صندوق�
و�همچنین�رفع�محدودیت�های�قانونی�و�حقوقی�جهت�توسعه�و�و�همچنین�رفع�محدودیت�های�قانونی�و�حقوقی�جهت�توسعه�و�
اجرای�طرح�های�بهینه�سازی�می�تواند�مصرف�انرژی�در�صنایع�فوالد�اجرای�طرح�های�بهینه�سازی�می�تواند�مصرف�انرژی�در�صنایع�فوالد�

را�بهینه�سازد.را�بهینه�سازد.

راهکارهای کوتاه مدت برای عبور از 
بحران برق

بهینه سازی مصرف برق صنایع 
فوالدی

علی بخشی

 رئیس سندیکای صنعت
 برق ایران

علی محمد میرشمس

 دبیر انجمن شرکت های 
خدمات انرژی

اسداهلل فرشاد

 مدیرعامل آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان

مصطفی رجبی مشهدی

 سخنگوی صنعت برق 
کشور



رشد� از� جلوتر� اقتصادی� رشد� فوالدی� و� معدنی� صنایع� حوزه� رشد�در� از� جلوتر� اقتصادی� رشد� فوالدی� و� معدنی� صنایع� حوزه� در�
زیرساخت� کمبود� مشکل� با� دلیل� همین� به� بوده� کشور� زیرساخت�اقتصادی� کمبود� مشکل� با� دلیل� همین� به� بوده� کشور� اقتصادی�

مواجه�هستیم.مواجه�هستیم.

اصالح�این�موضوع�نیازمند�زمانی�اصالح�این�موضوع�نیازمند�زمانی��44ساله�است.�با�شرکت�های�بزرگ��ساله�است.�با�شرکت�های�بزرگ�
صنایع�معدنی�جلساتی�داشتیم�و��نیازهای�انرژی�را�مشخص�کردیم�و�صنایع�معدنی�جلساتی�داشتیم�و��نیازهای�انرژی�را�مشخص�کردیم�و�

برای�ایجاد�برای�ایجاد��1111هزار�مگاوات�برنامه�ریزی�کرده�ایم.�هزار�مگاوات�برنامه�ریزی�کرده�ایم.

این�� وزارت�صمت� تعامل� با� تا� داشتیم� مذاکراتی� نیرو�هم� وزارت� این��با� وزارت�صمت� تعامل� با� تا� داشتیم� مذاکراتی� نیرو�هم� وزارت� با�
سرمایه�گذاری�در�نیروگاه�ها�توجیه�پذیر�شود�و�سرمایه�گذاران�جذب�سرمایه�گذاری�در�نیروگاه�ها�توجیه�پذیر�شود�و�سرمایه�گذاران�جذب�
آن�شوند.�خوشبختانه�تفاهم�نامه�وزرای�صمت�و�نیرو�برای�احداث�آن�شوند.�خوشبختانه�تفاهم�نامه�وزرای�صمت�و�نیرو�برای�احداث���1010

هزار�مگاوات�ظرفیت�جدید�نیروگاهی�در�این�راستا�امضاء�شد.هزار�مگاوات�ظرفیت�جدید�نیروگاهی�در�این�راستا�امضاء�شد.

به�جز�برق،�مشکل�دیگر�با�وزارت�نفت�در�بحث�محدودیت�تولید�گاز�به�جز�برق،�مشکل�دیگر�با�وزارت�نفت�در�بحث�محدودیت�تولید�گاز�
در�بلند�مدت�است�که�هم�تولید�فوالد�و�هم�تولید�برق�را�تحت�تاثیر�در�بلند�مدت�است�که�هم�تولید�فوالد�و�هم�تولید�برق�را�تحت�تاثیر�

قرار�می�دهد.قرار�می�دهد.

انرژی�های� انرژی�های��درصد�سرمایه�گذاری�خارجی�در�این�بخش،�جذب� پس�از�برجام�پس�از�برجام��4747درصد�سرمایه�گذاری�خارجی�در�این�بخش،�جذب�
با� را� تجدید�پذیر� نیروگاه�های� برق� نیرو� وزارت� متاسفانه� شدند.� با�تجدید�پذیر� را� تجدید�پذیر� نیروگاه�های� برق� نیرو� وزارت� متاسفانه� شدند.� تجدید�پذیر�
نیروگاه�های�فسیلی�محاسبه�می�کند�که�از�سوخت�یارانه�ای�استفاده�می�کنند.�این�نیروگاه�های�فسیلی�محاسبه�می�کند�که�از�سوخت�یارانه�ای�استفاده�می�کنند.�این�
امر�باعث�شده�تا�سرمایه�گذاری�در�نیروگاه�های�تجدیدپذیر�از�توجیه�الزم�اقتصادی�امر�باعث�شده�تا�سرمایه�گذاری�در�نیروگاه�های�تجدیدپذیر�از�توجیه�الزم�اقتصادی�

برخوردار�نباشد.برخوردار�نباشد.

برای� دارد.� تجدید�پذیر� انرژی�های� در� سرمایه�گذاری� برای� خوبی� ظرفیت� برای�ایران� دارد.� تجدید�پذیر� انرژی�های� در� سرمایه�گذاری� برای� خوبی� ظرفیت� ایران�
استفاده�از�این�ظرفیت�ها�باید�پیش�شرط�های�اقتصادی�الزم�در�این�زمینه�مهیا�و�استفاده�از�این�ظرفیت�ها�باید�پیش�شرط�های�اقتصادی�الزم�در�این�زمینه�مهیا�و�

فراهم�شود�تا�سرمایه�گذاران�جذب�سرمایه�گذاری�در�این�حوزه�شوند.فراهم�شود�تا�سرمایه�گذاران�جذب�سرمایه�گذاری�در�این�حوزه�شوند.

دلیل کمبود زیرساخت ها در 
حوزه انرژی

ظرفیت بزرگ سرمایه گذاری در 
انرژی های تجدیدپذیر

امیر صباغ

 مدیر اقتصادی و توسعه 
سرمایه گذاری ایمیدرو

داود مددی

 رئیس هیئت مدیره
 انجمن انرژی های

تجدید پذیر

قانون صنعت برق 
مشکل دارد

 اسداهلل صبوری
 عضو هیئت مدیره
 سندیکای شرکت های
تولیدکننده برق

ما�باید�بپذیریم�اگر�رمز�ارز�و�خشکسالی�نبود�باز�هم�با�ما�باید�بپذیریم�اگر�رمز�ارز�و�خشکسالی�نبود�باز�هم�با�
چالش�برق�همراه�بودیم.�حتی�منتظر�بودیم��این��بحران�چالش�برق�همراه�بودیم.�حتی�منتظر�بودیم��این��بحران�
در�سال�در�سال��9999رخ�دهد.�شرایط�امروز�کشور�در�زمینه�کمبود��رخ�دهد.�شرایط�امروز�کشور�در�زمینه�کمبود�
برق�را�در�سال�های�برق�را�در�سال�های��5353و��و��5454و�پس�از�امضای�قطعنامه��و�پس�از�امضای�قطعنامه�

هم�شاهد�بودیم.هم�شاهد�بودیم.
قانون�صنعت�برق�کشور�مشکل�دارد�و�نمی�توان�با�قانونی�قانون�صنعت�برق�کشور�مشکل�دارد�و�نمی�توان�با�قانونی�
که�مبنای�آن�صنعت�برق�دولتی�است،�صنعت�برقی�که�که�مبنای�آن�صنعت�برق�دولتی�است،�صنعت�برقی�که�
تولیدکنندگان�آن�بخش�خصوصی�هستند�را�اداره�کرد.تولیدکنندگان�آن�بخش�خصوصی�هستند�را�اداره�کرد.

)تنظیم�گری(� رگوالتوری� قانون� به�زودی� )تنظیم�گری(�خوشبختانه� رگوالتوری� قانون� به�زودی� خوشبختانه�
و� می�گیرد� قرار� مجلس� صحن� دستور� در� برق� و�صنعت� می�گیرد� قرار� مجلس� صحن� دستور� در� برق� صنعت�
برای�اولین�بار�شاهد�نهاد�رگوالتور�)تنظیم�گر(�برق�در�برای�اولین�بار�شاهد�نهاد�رگوالتور�)تنظیم�گر(�برق�در�
کشور�خواهیم�بود.�باید�تصمیماتی�اتخاذ�شود�تا�شرایط�کشور�خواهیم�بود.�باید�تصمیماتی�اتخاذ�شود�تا�شرایط�
تغییر�کند،�نیازمند�تشکیل�اتاق�فکر�و��شناسایی�راهکارها�تغییر�کند،�نیازمند�تشکیل�اتاق�فکر�و��شناسایی�راهکارها�

هستیم.هستیم.

نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد
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موانع سرمایه گذاری شرکت های 
فوالدی و معدنی در حوزه برق

افرایش سهم انرژی در بهای تمام شده 
تولید فوالد

در هم تنیدکی مشکل کمبود
 آب و برق

ناصر تقی زاده
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

امین ابراهیمی
 مدیرعامل فوالد خوزستان

منصور یزدی زاده
 مدیرعامل شرکت ذوب آهن

www.chilanonline.com مــــهر ماه 1400
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نیروگاه�هایی�که�صنایع�معدنی�قصد�احداث�نیروگاه�هایی�که�صنایع�معدنی�قصد�احداث�
آن�را�دارند،�صرفاً�برای�تأمین�مصارف�خود�آن�را�دارند،�صرفاً�برای�تأمین�مصارف�خود�
آن�ها�است�و�وزارت�نیرو�نباید�چشمداشتی�آن�ها�است�و�وزارت�نیرو�نباید�چشمداشتی�
آینده� در� نیروگاه�ها� این� تولیدی� برق� آینده�به� در� نیروگاه�ها� این� تولیدی� برق� به�
صنعتی� و� معدنی� شرکت� باشد.� صنعتی�داشته� و� معدنی� شرکت� باشد.� داشته�
دارد� اجرا� دست� در� را� طرح�هایی� دارد�چادرملو� اجرا� دست� در� را� طرح�هایی� چادرملو�
که�مصرف�برق�آن�را�تا�که�مصرف�برق�آن�را�تا��44سال�آینده��سال�آینده���800800
افزایش�می�دهد.�نیروگاهی�که�این� افزایش�می�دهد.�نیروگاهی�که�این�مگاوات� مگاوات�
برق� برق�شرکت�قصد�احداث�آن�را�دارد،�صرفاً� شرکت�قصد�احداث�آن�را�دارد،�صرفاً�
ما� و� می�کند� تأمین� را� شرکت� این� ما�خود� و� می�کند� تأمین� را� شرکت� این� خود�
برای�تضمین�پایداری�تولید�خود،�در�حوزه�برای�تضمین�پایداری�تولید�خود،�در�حوزه�

نیروگاهی�سرمایه�گذاری�می�کنیم.نیروگاهی�سرمایه�گذاری�می�کنیم.
بزرگ�ترین�مانع�امروز�در�مقابل�سرمایه�گذاری�بزرگ�ترین�مانع�امروز�در�مقابل�سرمایه�گذاری�
شرکت�های�معدنی�و�فوالدی�در�صنعت�برق،�شرکت�های�معدنی�و�فوالدی�در�صنعت�برق،�
باید� که� درحالی� است� نیرو� وزارت� باید�مقررات� که� درحالی� است� نیرو� وزارت� مقررات�
مشوق�هایی� جدید� سرمایه�گذاری�های� مشوق�هایی�برای� جدید� سرمایه�گذاری�های� برای�
ایجاد�شود.�ما�برای�احداث�نیروگاه�ارز�نیاز�ایجاد�شود.�ما�برای�احداث�نیروگاه�ارز�نیاز�
در� می�شود،� تامین� صادرات� با� که� در�داریم� می�شود،� تامین� صادرات� با� که� داریم�
داشته� ادامه� تولید� دهند� اجازه� باید� داشته�نتیجه� ادامه� تولید� دهند� اجازه� باید� نتیجه�

باشد.باشد.
سرمایه�گذار� نیروگاه،� احداث� برای� سرمایه�گذار�نباید� نیروگاه،� احداث� برای� نباید�
گرفتار�بروکراسی�اداری�شود.�در�کنار�این،�گرفتار�بروکراسی�اداری�شود.�در�کنار�این،�
سوء�مدیریت�مشکل�ساز�است،�کشور�در�روز�سوء�مدیریت�مشکل�ساز�است،�کشور�در�روز�
و�ساعات�اوج�بار�کمبود�برق�دارد�و�حداقل�و�ساعات�اوج�بار�کمبود�برق�دارد�و�حداقل�
باید�اجازه�دهند�شب�که�کسری�برق�نداریم،�باید�اجازه�دهند�شب�که�کسری�برق�نداریم،�

تولید�صورت�بگیرد.تولید�صورت�بگیرد.

فوالد� محصوالت� شده� تمام� قیمت� فوالد�در� محصوالت� شده� تمام� قیمت� در�
خوزستان�در�سال�گذشته�نقش�هزینه�انرژی�خوزستان�در�سال�گذشته�نقش�هزینه�انرژی�
�3.73.7درصد�بود،�که�این�عدد�با�افزایش�بهای��درصد�بود،�که�این�عدد�با�افزایش�بهای�
برق�در�سال�جاری�حدود�برق�در�سال�جاری�حدود��22برابر�شده�و�به��برابر�شده�و�به�

�7.27.2درصد�رسیده�است.�درصد�رسیده�است.
با�توجه�به�تناژ�از�دست�رفته�تولید�به�دلیل�با�توجه�به�تناژ�از�دست�رفته�تولید�به�دلیل�
قطعی�برق،�معادل�قطعی�برق،�معادل��1010هزار�میلیارد�تومان��هزار�میلیارد�تومان�
درآمد�فروش�و�درآمد�فروش�و��26002600میلیارد�تومان�سود،��میلیارد�تومان�سود،�
خسارت�به�فوالد�خوزستان�وارد�شده�است�خسارت�به�فوالد�خوزستان�وارد�شده�است�
و�نیاز�است�بر�اساس�واقعیت�ها�اعداد�و�ارقام�و�نیاز�است�بر�اساس�واقعیت�ها�اعداد�و�ارقام�

تحلیل�شود.تحلیل�شود.
�8585هزار�مگاوات�ظرفیت�اسمی�تولید�برق��هزار�مگاوات�ظرفیت�اسمی�تولید�برق�
در�کشور�داریم�که�در�کشور�داریم�که��3838درصد�آن�خالی�است��درصد�آن�خالی�است�
که�باید�احیای�نیروگاه�ها�با�کمک�واحدهای�که�باید�احیای�نیروگاه�ها�با�کمک�واحدهای�
فوالدی�انجام�بگیرد�تا�نیروگاه�ها�وارد�مدار�فوالدی�انجام�بگیرد�تا�نیروگاه�ها�وارد�مدار�

شوند�و�تولید�برق�شان�افزایش�یابد.شوند�و�تولید�برق�شان�افزایش�یابد.
با� مواجهه� در� فوالدی� با�شرکت�های� مواجهه� در� فوالدی� شرکت�های�
می�توانند� برق� پایداری� عدم� می�توانند�چالش�های� برق� پایداری� عدم� چالش�های�
که� دهند� انجام� را� چندگانه�ای� که�اقدامات� دهند� انجام� را� چندگانه�ای� اقدامات�
طریق� از� برق� پایداری� ایجاد� آن�ها� از� طریق�یکی� از� برق� پایداری� ایجاد� آن�ها� از� یکی�
خصوصی،� برق� تولید� نیروگاه�های� خصوصی،�ساخت� برق� تولید� نیروگاه�های� ساخت�
و� قانونی� الزامات� نمودن� رعایت� و�ضمن� قانونی� الزامات� نمودن� رعایت� ضمن�
در� انرژی� عملکرد� با� مرتبط� در�استانداردهای� انرژی� عملکرد� با� مرتبط� استانداردهای�
راستا،� این� در� است.� تجهیزات� و� راستا،�فرآیندها� این� در� است.� تجهیزات� و� فرآیندها�
��520520 نیروگاه� احداث� خوزستان� نیروگاه�فوالد� احداث� خوزستان� فوالد�
تا�هزار�مگاوات�را� امکان�توسعه� با� تا�هزار�مگاوات�را�مگاواتی� امکان�توسعه� با� مگاواتی�
در�دستور�کار�قرار�داده�است�که�کلنگ�این�در�دستور�کار�قرار�داده�است�که�کلنگ�این�

طرح�نیروگاهی�نیز�بر�زمین�زده�شد.طرح�نیروگاهی�نیز�بر�زمین�زده�شد.

شرکت�ذوب�آهن�اصفهان�با�افزایش�شرکت�ذوب�آهن�اصفهان�با�افزایش�
بهره�وری�توانسته�میزان�مصرف�برق�بهره�وری�توانسته�میزان�مصرف�برق�
فرایندهایی� و� را�کاهش�دهد� فرایندهایی�خود� و� را�کاهش�دهد� خود�
کاهش�مصرف�مانند�هات�شارژینگ�کاهش�مصرف�مانند�هات�شارژینگ�
را�در�خدمت�مصرف�بهینه�برق�در�را�در�خدمت�مصرف�بهینه�برق�در�

تولید�فوالد�قرار�داده�است.تولید�فوالد�قرار�داده�است.
شرکت�ذوب�آهن�اصفهان�نیروگاه�شرکت�ذوب�آهن�اصفهان�نیروگاه�
اختصاصی�دارد�و�برق�تولیدی�خود�اختصاصی�دارد�و�برق�تولیدی�خود�
را�به�شبکه�برق�نیز�تزریق�می�کرد�را�به�شبکه�برق�نیز�تزریق�می�کرد�
آب� پایدار� تامین� اصلی� آب�اما�مشکل� پایدار� تامین� اصلی� اما�مشکل�
توسط� برق� تولید� مورد� در� توسط�است.� برق� تولید� مورد� در� است.�
آهن� ذوب� شرکت� آهن�نیروگاه�های� ذوب� شرکت� نیروگاه�های�
اصفهان�باید�گفت�که�میزان�تولید�اصفهان�باید�گفت�که�میزان�تولید�
این�شرکت�در� نیروگاه�های� این�شرکت�در�ساالنه� نیروگاه�های� ساالنه�
آب� و� گاز� محدودیت� عدم� آب�صورت� و� گاز� محدودیت� عدم� صورت�
��170170 عمده� تعمیرات� و� عمده�مصرفی� تعمیرات� و� مصرفی�
که� صنعتی� اما� است.� که�مگاوات� صنعتی� اما� است.� مگاوات�
خود� نیاز� مورد� برق� خود�تولیدکننده� نیاز� مورد� برق� تولیدکننده�
است،�متأسفانه�به�دلیل�عدم�امکان�است،�متأسفانه�به�دلیل�عدم�امکان�
تامین�آب�از�محل�دیماند�خریداری�تامین�آب�از�محل�دیماند�خریداری�
مجبور�به�تولید�زیر�ظرفیت�اسمی�مجبور�به�تولید�زیر�ظرفیت�اسمی�

در�بخش�تولید�فوالد�است.در�بخش�تولید�فوالد�است.
پایدار� تامین� متولی� نیرو� پایدار�وزارت� تامین� متولی� نیرو� وزارت�
آب�است�و�امیدواریم�وقتی�که�این�آب�است�و�امیدواریم�وقتی�که�این�
شرکت�می�تواند�برق�مورد�نیاز�خود�شرکت�می�تواند�برق�مورد�نیاز�خود�
را�تولید�کند�مشکل�آب�رفع�شود�تا�را�تولید�کند�مشکل�آب�رفع�شود�تا�

این�مساله�مهم�حل�شود.این�مساله�مهم�حل�شود.





گــــزارش 
ویــــــژه
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به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه:

نیروگاه های خورشیدی و حرارتی 
فوالد مبارکه تا 3 سال آینده به 

بهره برداری می رسند

خودشان�خواهد�بود�را�انجام�دهند.
خصوص� در� مبارکه� فوالد� شرکت� مدیرعامل�
نقش�این�شرکت�در�اجرای�طرح�احداث��10هزار�
خاطرنشان� نیروگاهی� جدید� ظرفیت� مگاوات�
متعهد� خود� سهم� به� مبارکه� فوالد� گروه� کرد:�
شده�تا��1500مگاوات�از�این�کسری�را�جبران�
کند؛�با�چنین�اقدامی�شرکت�فوالد�مبارکه�عالوه�
مشکالت� از� بخشی� می�تواند� خود،� نیاز� رفع� بر�

شبکه�را�نیز�مرتفع�نماید.
وی�اذعان�داشت:�شرکت�فوالد�مبارکه�درصدد�
آن�است�تا�بخشی�از�سهم�خود�در�تحقق�این�
بخش� و� خورشیدی� نیروگاه� طریق� از� را� طرح�
در� حرارتی� نیروگاه� احداث� با� را� آن� از� دیگری�
دستور�کار�قرار�دهد�تا�ظرف��3سال�آینده�مورد�
بهره�برداری�قرار�گیرد؛�از�وزارتخانه�های�صمت�و�
نیرو�انتظار�داریم�تا�معین�بخش�صنعت�باشند�و�
صرفاً�تنها�به�برگزاری�جلسات�تفاهم�نامه�و�ایجاد�
این� به� اکتفا�نشود،� برای�بخش�صنعت� تکلیف�
برگزار� بار�جلساتی� ماه�یک� شکل�که�هر�چند�
شده�و�از�میزان�پیشرفت�پروژه�ها�و�موانع�پیش�

روی�آن�مطلع�شوند.
به�گفته�طیب�نیا،�در�ایران�اجرای�پروژه�ها�بیشتر�
از�مدت�مشخص�و�پیش�بینی�شده،�زمان�می�برد�
منافع� باال،� هزینه� داشتن� ضمن� نهایت� در� که�
بنابراین�الزم� روبرو�می�کند؛� با�مشکل� را� پروژه�
است�تا�روند�کار�رصد�شده�و�مشکالتی�همچون�
دریافت�مجوز�و�موانع�بروکراسی�برطرف�شود�تا�

بتوانیم�به�اهداف�خود�دست�یابیم.�

سهم 1500 مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث 10 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی کشور

فوالد� شرکت� مدیرعامل� طیب�نیا،� محمدیاسر�
وزارت� بین� تفاهم�نامه� امضای� آیین� در� مبارکه�
صمت�و�وزارت�نیرو�برای�احداث��10هزار�مگاوات�
ظرفیت�جدید�نیروگاهی�توسط�بخش�صنعت�و�
با�حضور�سیدرضا�فاطمی�امین�وزیر� معدن�که�
محرابیان� علی�اکبر� و� تجارت� و� معدن� صنعت،�
کرد:�طی�سنوات� اظهار� برگزار�شد،� نیرو� وزیر�
و�دهه�های�گذشته�توسعه�های�خوبی�در�صنعت�
کشور�به�ویژه�زنجیره�فوالد�را�شاهد�بودیم�اما�
اقدامی� زیرساخت� توسعه� در� آن� با� متناسب�
صورت�نگرفته�و�اکنون�با�کمبود�در�حوزه�انرژی�
و�مواد�اولیه�مواجه�شده�ایم.�رشد�و�سرمایه�گذاری�

متناسب�با�میزان�تولید�در�حوزه�های�زیرساختی�
امری�ضروری�است.

انرژی� تأمین� برای� بزرگ� به�گفته�وی؛�صنایع�
مواجه� کمبود� با� اولیه� مواد� و� گاز� آب،� برق،�
هستند؛�به�عنوان�مثال�در�حوزه�برق�حدود��14
وجود� کشور� در� ظرفیت� کسری� مگاوات� هزار�
دارد�که�البته�برای�این�موضوع�برنامه�ریزی�هایی�
صورت�گرفته�تا�بخش�اصلی�این�کسری�توسط�
و� معدنی� بزرگ� صنایع� و� شود� جبران� صنعت�
اجرای� برای� سرمایه�گذاری� از� بخشی� کشور�
جدید� ظرفیت� مگاوات� هزار� �10 احداث� طرح�
مشکل� و� نیاز� برطرف�کننده� که� را� نیروگاهی�
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هم اندیشی مدیران حوزه فوالد، معدن و انرژی 

بررسی ابعاد 
»چالش برق در زنجیره فوالد« 

این�سمینار�توسط�گروه��رسانه�های�تخصصی�
چیالن�و�زیرنظر�انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�
تابستان� در� که� شد� برگزار� حالی� در� ایران�
فوالد� صنایع� برق� تأمین� وضعیت� �1400
برق� قطعی� و� گرفته� خود� به� بحرانی� حالت�
در� کشور� فوالد� تولید� شدید� کاهش� باعث�
این�سمینار� است.� و�مرداد�شده� تیر� ماه�های�
درک� برای� تاکنون� که� بود� تالشی� مهم�ترین�
و�تبیین�چالش�تأمین�پایدار�برق�در�زنجیره�
مرتفع� برای� اجرایی� راهکارهای� ارائه� و� فوالد�
برای� آماده�کردن�فضا� و� این�چالش� ساختن�
سرمایه�گذاری�شرکت�های�معدنی�و�فوالدی�در�

صنعت�برق�صورت�گرفته�است.

ابعاد چالش: خســارت ساالنه 6 میلیارد 
دالری به صنعت فوالد

انجـــمن� رئیـــس� سبــحانی� بهرام� دکتر�
تولیدکنندگان�فوالد�ایران�در�افتتاحیه�سمینار�
تخصصی�چالش�برق�در�زنجیره�فوالد�اظهار�
داشت:�بر�اساس�سند�چشم�انداز،�قرار�بر�این�
بوده�است�تا�سال��1404تولید�فوالد�کشور�به�
�55میلیون�تن�برسد�که�عدم�دسترسی�پایدار�

سمینار تخصصی »چالش برق در زنجیره فوالد« روز یک شنبه 14 
شهریور ماه 1400 با حضور معاونین و مسئولین وزارت صمت، وزارت 
نیرو، بورس انرژی، انجمن ها و سندیکاهای تخصصی و مدیران عامل 
شرکت های فوالدی، معدنی و نیروگاهی و با سخنرانی بیش از 20 مدیر 
کلیدی صنایع فوالد، معدن، برق و انرژی برگزار شد. در این سمینار 
از طریق فضای مجازی پخش می شد و  ترکیبی که به صورت زنده 
حدود 2 هزار نفر از این طریق، این رویداد ویژه را دنبال می کردند، 
چهره های برجسته هر دو بخش خصوصی و دولتی در صنایع فوالد، 
معدن و برق و انرژی، چالش تأمین پایدار برق شرکت های زنجیره 

فوالد را بررسی و راهکارهای اجرایی رفع این چالش را ارائه دادند.
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برق�یک�مانع�مهم�در�برابر�تحقق�این�هدف�
است.�در��4سال�گذشته�هم�محدودیت�گاز�و�
برق�وجود�داشت�و�نتیجه�این�بود�که�امروز�
تن،� میلیون� تولید��40 نصب�شده� ظرفیت� با�
تنها��30میلیون�تن�تولید�فوالد�داریم�و��10
میلیون�تن�تولید�فوالدی�که�ساالنه�به�دلیل�
محدودیت�های�برق�و�گاز�از�دست�می�رود،�با�
قیمت�های�امروز�بازار�جهانی�فوالد�معادل��6

میلیارد�دالر�است.�

حمــایت وزارت نیــرو از سرمایه گذاری 
فوالدی ها در صنعت برق

و� برنامه�ریزی� معاون� بختیار،� محسن� دکتر�
تخصصی� سمینار� در� نیرو� وزارت� اقتصادی�
توجه� با� گفت:� فوالد� زنجیره� در� برق� چالش�
فوالد� صنعت� به� شده� وارد� خسارت�های� به�
به�دلیل�کمبود�برق،�تصمیم�بر�این�شد�که�
ظرفیت��10هزار�و��536مگاوات�برای�تولید�
در� و� شود� ایجاد� فوالدسازان� کمک� با� برق�
برسد� امضا� به� آن� نامه� تفاهم� فرصت� اولین�
از� را� الزم� حمایت�های� هم� نیرو� وزارت� و�
که� این�شکل� به� داشت.� خواهد� فوالدسازان�
سوخت� سهیمه� برای� پیگیری� و� همکاری�
نیروگاهی�وجود�دارد�و�در�احداث�نیروگاه�ها�
که�نیازمند�زیرساخت�است،�پشتیبانی�از�آن�ها�
وزارت� نیروگاه،� احداث� با� شد.� خواهد� انجام�
نیرو�متعهد�خواهد�شد�برق�صنایع�فوالد�قطع�
نشود�و�اجازه�ترانزیت�برق�نیز�فراهم�خواهد�
بود�و�سوخت�گاز�با�تعرفه�سوخت�نیروگاهی�

به�آنها�ارائه�مــی�شود.

کمبود 5 هزار مگاوات برق برای دستیابی 
به تولید 55 میلیون تن فوالد

دکتر�سعید�زرندی�معاون�وقت�طرح�و�برنامه�
وزارت�صمت�گفت:�در�حال�حاضر�در�صنعت�
فوالد�برای�تحقق�برنامه�تولید��55میلیون�تن�
تا�افق�1404،�پنج�هزار�مگاوات�کمبود�برق�
قطعی�های� به�ضرر� اشاره� با� وی� دارد.� وجود�
برق�گفت:�طی�اعمال�محدودیت�های�برق�در�
صنایع،�پیش�بینی�می�شود�فقط�شرکت�های�
اوج�قطعی�ها��235 در� ایمیدرو� زیر�مجموعه�
میلیون�دالر�خسارت�دیده�باشند.�از�این�رو�
زیان�ها�ما�را�به�سمتی�برد�که�باید�خود�وزارت�

صمت�تدابیر�الزم�را�انجام�دهد.�

پنل نخست سمینار چالش برق در 
زنجیره فوالد

»تامین�پایدار�برق�در�زنجیره�فوالد�)پشتیبانی،�
الگوی�مصرف(«�عنوان� مانع�زدایی�و�اصالح�

پنل�نخست�این�سمینار�بود.
بهادر�احرامیان،�مدیرعامل�فوالد�یزد�و�نایب�
رئیس�انجمن�فوالد�در�این�پنل�گفت:�تابستان�
امسال�صنایع�فوالدی�با�قطع�برق�شان�غافلگیر�
شدند.�سوال�مهم�از�وزارت�نیرو�اینجاست�که�
چرا�باید�صنایع�فوالد�و�سیمان�به�تنهایی�بار�

اصلی�کمبود�برق�را�جبران�کنند؟!�
شرکت� مدیره� هیئت�� رئیس� دنیانور� احمد�
فوالد�جنوب�نیز�در�این�پنل�گفت:�به�صراحت�
برق� پایدار� تأمین� عدم� صورت� در� می�گویم�
نفر� هزاران� حداقل� فوالدی،� شرکت�های�
بیکار�خواهند�شد�و�لذا�وزارت�نیرو�و�دولت�
و�مجلس�باید�در�تصمیم�خود�برای�تحمیل�
محدودیت�های�شدید�مصرف�برق�به�صنایع�

فوالد،�تجدیدنظر�کنند.

تصمیم محدودیت برق صنایع فوالد در 
سطح کالن اتخاذ شد!

اردشیر�مذکوری�معاون�برنامه�ریزی�و�نظارت�
بر�شبکه�برق�کشور�در�پاسخ�به�این�پرسش�
و� فوالدی� صنایع� بایستی� چرا� که� پنل� مهم�
داشته� را� برق� تولید� کمبود� جبران� سیمانی�
باشند�و�سایر�صنایع�مستثنی�باشند،�گفت:�
صنایع� به� محدودیت� اعمال� برای� تصمیم�
فوالدی�و�سیمانی�توسط�مقامات�ارشد�دولت�
اتخاذ�شده� امنیتی� و� نظارتی� دستگاه�های� و�
بودیم.� تصمیم�گیری� این� مجری� ما� و� است�
چرا�که�با�مالحظات�اجتماعی،�تصمیم�بر�عدم�

خاموشی�در�بخش�خانگی�بود!�

محدودیت برق با نگاه صنعت شمول باشد
انجمن� دبیر� سلطانی،� خلیفه� رسول� سید�
نخست� پنل� در� ایران� فوالد� تولیدکنندگان�
این�سمینار�گفت:�وزارت�نیرو،�صنایع�فوالدی�
و�سیمانی�را�مشمول�محدودیت�کرد�و�سایر�
صنایع�که�به�اندازه�این�دوصنعت�استراتژیک،�
محدودیت� با� ندارند� نقش� کشور� اقتصاد� در�
تامین�برق�در�تابستان�مواجه�نشدند�که�این�
رویکرد�نیاز�به�بازبینی�دارد�و�اگر�محدودیت�ها�

و� عادالنه� به�صورت� باید� است� اجتناب�ناپذیر�
صنعت�شمول�اعمال�شود.�

تامین پایدار برق با قیمت یارانه ای میسر 
نیست

در� نیز� انرژی� بورس� مدیرعامل� نقوی� علی�
برق� با� پایدار� برق� تامین� گفت:� این�سمینار�
اقتصادی� اگر�مدل� ندارد.� یارانه�ای�همخوانی�
با� فوالدی� صنایع� بگیرد،� شکل� برق� صنعت�
در� را� خود� برق� می�توانند� ریسک� مدیریت�
مدل�هایی� از� و� کنند� تامین� پیک� زمان�های�
که� شوند� بهره�مند� آتی� قراردادهای� مانند�
مشروط�به�عرضه�برق�با�قیمت�اقتصادی�برای�

هر�کیلووات��1500تومان�است.

فوالد  به  تومانی  میلیارد  هزار   10 ضرر 
خوزستان

امین�ابراهیمی،�مدیرعامل�فوالد�خوزستان�با�
اشاره�به�اینکه�در�قیمت�تمام�شده�محصوالت�
نقش� گذشته� سال� در� خوزستان� فوالد�
حامل�های�انرژی�به�جز�برق�حدود��3درصد�
بود،�گفت:�این�عدد�امسال�به��8درصد�افزایش�
یافته�است.�با�توجه�به�تناژ�از�دست�رفته�به�
میلیارد� هزار� �10 معادل� برق،� قطعی� دلیل�
تومان�خسارت�به�فوالد�خوزستان�وارد�شده�

است.

حل مشکل آب برای تامین برق
ذوب� شرکت� مدیرعامل� زاده،� یزدی� منصور�
نیروگاه� شرکت� این� گفت:� اصفهان� آهن�
به� را� خود� تولیدی� برق� و� دارد� اختصاصی�
شبکه�برق�نیز�تزریق�می�کرد�اما�مشکل�اصلی�
متولی� نیرو� وزارت� است.� آب� پایدار� تامین�
تامین�پایدار�آب�است�و�امیدواریم�وقتی�که�
تولید� را� نیاز� برق�مورد� این�شرکت�می�تواند�
کند�مشکل�آب�رفع�شود�تا�این�مساله�مهم�

حل�شود.

تضمین تامین برق برای سرمایه گذاران
علی�محمدی�مدیرعامل�شرکت�آهن�و�فوالد�
برق� پایدار� تأمین� نیز�خواستار�تضمین� ارفع�
در� سرمایه�گذاری� با� فوالدی� شرکت�های�
صنعت�برق�شد�و�گفت:�چه�تضمینی�وجود�
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دارد�در�صورتی�که�شرکت�های�فوالدی�نیروگاه�
احداث�نمایند�و�مجددا�با�مشکل�تامین�برق�
شرکت�های� برق� نیرو� وزارت� شدیم،� مواجه�
به�طور� نکند؟� قطع� امسال� مانند� را� فوالدی�
مثال�شرکت�چادرملو�یک�نیروگاه�اختصاصی�
احداث�کرده�است�اما�در�این�بحران،�برق�این�
شرکت�از�طرف�وزارت�نیرو�قطع�شده�است.�

دومین پنل سمنار تخصصی »چالش برق 
در زنجیره فوالد«

پنل�دوم�در�این�سمینار�هم�»سرمایه�گذاری�
برق� صنعت� در� فوالدی� و� معدنی� صنایع�

)چشم�انداز،�موانع�و�راهکارها(«�بود.
اسداهلل�فرشاد،�عضو�هیئت�مدیره�انجمن�فوالد�
و�مدیرعامل�آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان�در�این�
پنل�گفت:�دنیا�به�دنبال�تکنولوژی�فوالد�سبز�
است�و�سوئد�این�برنامه�را�محقق�کرد.�باید�
در�سرمایه�گذاری�برای�تولید�انرژی�های�پاک�
از�اقدامات�مهمی�است�که�باید�انجام�شود�و�
تولید�برق�از�طریق�انرژی�های�تجدیدپذیر�باید�

در�دستور�کار�کشور�قرار�گیرد.

صنعت  سخنگوی  هشدار  و  خوش  خبر 
برق

صنعت� سخنگوی� مشهدی� رجبی� مصطفی�
از� داشت:� اظهار� سمینار� این� در� کشور� برق�
ساعت��24تا��10صبح�هیچ�محدودیتی�برای�
پایان� تا� و� نیست� فوالد� انرژی�صنایع� تامین�
شهریور�ماه�کل�محدودیت�ها�در�صنایع�پایان�
ابتدای�مهر�می�توان�بدون� یافت�و��از� خواهد�
از� وی� البته� داشت.� برق� تامین� محدودیت�
تهدیدهایی�که�برای�صنایع�در�زمستان�وجود�
دارد�نیز�سخن�گفت�و�عنوان�کرد:�در�زمستان�
اگر�سوخت�مورد�نیاز�نیروگاه�ها�تامین�نشود�
با�کمبود�همراه�هستیم،�در�حال�حاضر��20
جبران�� باید� و� است� خالی� ما� مخازن� درصد�

شود.

وزارت نیرو بروکراسی ها را کاهش دهد
معدنی� شرکت� مدیرعامل� تقی�زاده� ناصر�
گفت:� سمینار� این� در� چادرملو� صنعتی� و�

بزرگ�ترین�مانع�امروز�در�مقابل�سرمایه�گذاری�
شرکت�های�معدنی�و�فوالدی�در�صنعت�برق،�
باید� که� درحالی� است� نیرو� وزارت� مقررات�
مشوق�هایی� جدید� سرمایه�گذاری�های� برای�

ایجاد�شود.�

بخش  با  همکاری  آماده  نیرو  وزارت 
خصوصی است

مادر� شرکت� مدیرعامل� طرز�طلب� محسن�
این� در� حرارتی� برق� نیروی� تولید� تخصصی�
اظهار�داشت:�حدود�چهار�هزار�مگاوات� پنل�
مگاوات� هزار� سه� ارتقا،� قابل� گازی� نیروگاه�
نیروگاه�و�سه�هزار�و� ساختگاه�آماده�احداث�
�500مگاوات�نیروگاه��فرسوده�قابل�نوسازی�در�
اختیار�داریم�که�حاضریم�آن�ها�را�به�صورت�

مزایده�در�اختیار�صنایع�قرار�بدهیم.�

آخرین وضعیت سرمایه گذاری فوالدی ها 
و معدنی ها در صنعت برق

توسعه� و� اقتصادی� مدیر� صباغ� امیر�
سرمایه�گذاری�ایمیدرو�نیز�در�پنل�تخصصی�
این�سمینار�گفت:�در�حوزه�صنایع�معدنی�و�
فوالدی�رشد�اقتصادی�جلوتر�از�رشد�اقتصادی�
کشور�بوده�به�همین�دلیل�با�مشکل�کمبود�
موضوع� این� اصالح� بودیم.� مواجه� زیرساخت�
شرکت�های� با� است.� ساله� �4 زمانی� نیازمند�
را� انرژی� و��نیازهای� داشتیم� جلساتی� بزرگ�
مشخص�کردیم�و�برای�ایجاد��11هزار�مگاوات�

برنامه�ریزی�کرده�ایم.�

صنعت  در  سرمایه گذاری  کالن  شرایط 
برق

نیز� ماهتاب� عامل�گروه� مدیر� علی�حسینی،�
تولید� داشت:�ظرفیت� اظهار� این�سمینار� در�
برق�در�بخش�غیر�دولتی�ظرفیت�خوبی�است�
که�صنعت�فوالد�می�تواند�از�آن�استفاده�کند.�
حوزه� در� مستقیم� ورود� جای� به� باید� دولت�
تصدی�گری�در�صنعت�برق،�از�ذینفعان�حمایت�
کند�تا�سرمایه�گذاران�تشویق�به�سرمایه�گذاری�
وزارت� سیاست�های� شوند.� صنعت� این� در�
سرمایه�گذاری� قیمت�گذاری،� مورد� در� نیرو�

و�چارچوب�عملکردی�و�تامین�مالی�بایستی�
شفاف�باشد.

آمادگی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری 
در صنعت نیروگاهی

بهره�برداری� معاون� محمدی� اکبری� عباس�
تخصصی� سمینار� در� مبارکه� فوالد� شرکت�
داشت:� اظهار� فوالد� زنجیره� در� برق� چالش�
شرکت�فوالد�مبارکه�برای�احداث�نیروگاهی�
با�ظرفیت�حداقل��1500مگاوات�و�همچنین�
ندارند،� نیروگاه�هایی�که�سیکل�کامل� تملک�
اعالم�آمادگی�می�کند.�البته�باید�مباحث�برق�
و�محیط�زیست�و�گاز�را�به�صورت�مشخص�و�
در�کنار�هم�قرار�دهیم�و�روی�آن�تمرکز�کنیم.

توان مپنا برای تامین برق صنعت فوالد
بازاریابی� معاون� کاظمی� عبدالرحیم� دکتر�
مهندس� و� مپنا� گروه� برق� بخش� فروش� و�
گروه� قراردادهای� و�� فروش� معاون� کیقبادی�
مپنا� گروه� ظرفیت�های� این�سمینار� در� مپنا�
احداث� و� نیروگاهی� تجهیزات� ساخت� برای�
نیروگاه�برق�را�تشریح�کردند.�به�گفته�آن�ها،�
گروه�مپنا�در��25سال�گذشته�بیشترین�نقش�
را�در�تولید�برق�کشور�داشته�است�و�در�این�
مدت�دامنه�محصوالت�خود�را�توسعه�داده�و�
�8نوع�توربین�گازی�در�سبد�محصوالت�خود�

دارد.

در�این�سمینار�مدیران�تشکل�های�تخصصی�
خود� نظرات� نقطه� ارائه� به� نیز� برق� حوزه�
هیئت� عضو� صبوری� مهندس� پرداختند.�
تولیدکننده� شرکت�های� سندیکای� مدیره�
برق،�مهندس�بخشی�رئیس�سندیکای�صنعت�
برق،��دکتر�مددی�رئیس�هیئت�مدیره�انجمن�
انرژی�های�تجدید�پذیر�و�مهندس�میرشمس�
از� انرژی� خدمات� شرکت�های� انجمن� دبیر�
این� در� همچنین� بودند.� افراد� این� جمله�
انرژی� اتالف� منابع� از� بازیابی� مدل� سمینار�
با�رویکرد�تولید�برق�در�صنعت�فوالد�توسط�
مدیرعامل� انرژی� مشاور� هراتیان� مجتبی�

شرکت�سامان�انرژی�اصفهان�ارائه�گردید.

 www.chilanonline.com مشروح مطالب ارائه شده در این سمینار به همراه تصاویر و فیلم سخنرانی ها در



نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد

18

سمینار چالش برق در زنجیره فوالد 
به روایت تصویر

روز یک شنبه 14 شهریور  فوالد«  زنجیره  در  برق  »چالش  سمینار 
بورس  نیرو،  وزارت  صمت،  وزارت  مسئولین  و  معاونین  حضور  با 
انرژی، انجمن ها و سندیکاهای تخصصی و مدیران عامل شرکت های 
فوالدی، معدنی و نیروگاهی و با سخنرانی بیش از 20 مدیر کلیدی 
صنایع فوالد، معدن، برق و انرژی به صورت حضوری-مجازی برگزار 

شد. تصاویر این سمینار را از قاب دوربین چیالن ببینید.
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خسارت های قطعی 
برق برای کارخانجات 

فــوالدی

قطع برق فوالدسازان، 
صنایع وابسته را هم 

متضرر می کند

پیش بینی قطعی برق 
و گاز فوالد در زمستان 

1400
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در گفت وگو با مدیرعامل ذوب آهن بیستون 

تشریح شد:

خسـارت های 
قطعــی برق بـرای 

کارخــانجات 
فــوالدی

گفت�وگو� در� بیستون،� آهن� ذوب� مدیرعامل� شکری� جهاندار�
برای� برق� تأمین� ابعاد�چالش� و� تبعات� از� اقتصادی� با�چیالن�
صنایع�آهن�و�فوالد�سخن�گفت�و�هزینه�باالیی�که�قطع�برق�به�

کارخانه�های�فوالدی�وارد�کرده�است�را�توضیح�داد.

بر  تأثیری  چه  برق  قطع  مشکل  �
شرکت های  فروش  و  تولیدی  فعالیت های 

فوالدی داشته است؟�
کاالی� یـــک� عنــوان� به� برق� شک� بدون�
تولید� عامل� مهم�ترین� بنیادی،� و� استراتژیک�
آن� و�کمبود� قطعی� که� است� فوالد� در�صنایع�
تأثیر�جدی�بر�کل�زنجیره�فوالد�خواهد�داشت.�
و� تعلیق� موجب� اخیر� ماه�های� در� برق� قطعی�
تعطیلی�بسیاری�از�واحدهای�تولیدی�در�حوزه�
فوالد�شده�که�این�خود�عامل�بیکاری�موقت�و�
بعضاً�دائم�کارگران�این�صنعت�شده�است.�این�
ایراد� باعث� واحدها� تعطیلی� بر� عالوه� � موضوع�
کارخانه�ها� تجهیزات� به� هنگفتی� خسارت�های�
ترانس�ها�می�شود�که�جبران� و� کوره�ها� شامل�
این�خسارت�ها�نیازمند�ماه�ها�فعالیت�در�سطح�

ظرفیت�کامل�است.
از�تبعات�مهم�دیگر�قطع�برق،�می�توان�به�کاهش�
صادرات�و�افت�درآمد�ارزی�اشاره�کرد.�ضمن�اینکه�

افزایش� بدون�شک�سبب� فوالد� عرضه� کاهش�
استراتژیک�خواهد� و� این�محصول�مهم� قیمت�
شد�که�این�مسئله�در�درازمدت�تبعات�بسیاری�
را�در�پی�خواهد�داشت.�از�طرفی�همه�مطلع�اند�
که�توقف�و�شروع�مجدد�تولید�به�دلیل�ماهیت�
تولید�فوالد�و�لزوم�آماده�سازی�کوره�ها�و�دستگاه�
می�کند. تحمیل� کارخانه�ها� به� باالیی� هزینه�

توسط  برق  مصــرف  محدودیـت  �
بازار  بر  تأثیری  چه  فوالدی  شرکت های 

فوالد دارد؟
با�عنایت�به�اصول�اولیه�اقتصاد�می�توان�صریحاً�
افزایش� باعث� فوالد� عرضه� کاهش� کرد،� بیان�
کاهش� همچنین� شد.� خواهــد� آن� قیـــمت�
میزان�تولید�محصوالت�فوالدی�و�لزوم�جبران�
برای� قیمت� افزایش� جز� راهی� وارده� خسارت�
خوشایندی� مورد� این� و� ندارد� تولیدکننده�

تولیدکننده�و�مصرف�کننده�نیست.

دادن� دست� از� موضوع� این� بازتاب� ترین� مهم�
بازارهای�داخلی�و�خارجی�است�حفظ�مشتریان�
داخلی�و�خارجی�و�خصوصاً�بازارهای�خارجی�که�
با�مشقت�های�فراوان�و�در�طی�سال�ها�خوشنامی�
بدست�آمده،�باشرایط�حاضر�در�حال�از�دست�
رفتن�است�و�این�خود�در�سال�های�آتی�ضررات�
جبران�ناپذیری�بر�تراز�پرداخت�ها�وارد�می�کند.

قیمت  افزایش  تأثیر  شکری،  آقای  �
برق بر تولید و بازار فوالد را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
عوامل� مهم�ترین� از� یکی� برق� انرژی� آنجاکه� از�
تولید�در�صنایع�فوالد�بوده،��تأثیر�بسیاری�در�
قیمت�محصوالت�دارد.�بنابراین�افزایش�قیمت�
خواهد� قیمت� در� باالیی� و� مستقیم� اثر� برق�
داشت�و�رقابت�پذیری�واحدهای�فوالدی�کشور�

در�بازارهای�جهانی�را�کاهش�خواهد�داد.
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مدیر عامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان 

مطرح کرد:

قطع برق فوالدسازان، 
صنایع وابسته را هم 

متضرر می کند

شرکت�سمنگان�ترابر�ایرانیان�یکی�از�شرکت�های�زیر�مجموعه�
)میدکو(� خاورمیانه� معدنی� وصنایع� معادن� توسعه� هلدینگ�
است�که�مدیریت�حمل�و�نقل�محصوالت�بین�سایت�های�این�
هلدینگ�را�بر�عهده�دارد.�در�این�شماره�از�چیالن�اقتصادی،�با�
ناصر�ابراهیمی�مدیرعامل�این�شرکت�گفتگوی�کوتاهی�داشته�

ایم�که�از�نظرتان�می�گذرد.

�در ابتدا کمی در مورد فعالیت شرکت 
برای مخاطبان توضیح بفرمایید.

سال1382با� در� ایرانیان� ترابر� سمنگان� شرکت�
ثبت� به� ای� جاده� ونقل� حمل� فعالیت� موضوع�
شرکت�های� از� یکی� به� �1390 سال� در� و� رسید�
با�رسالت�مدیریت� میدکو� زیر�مجموعه�هلدینگ�
حمل�و�نقل�محصوالت�معدنی�بین�سایت�های�این�
شرکت�تبدیل�شده�است.�این�شرکت�با�دارا�بودن�
�95دستگاه�ماشین�آالت�سنگین�با�حمل�بیش�از�
18میلیون�تن�محموالت�معدنی�در�سال��1399در�
زمینه�ارائه�خدمات�حمل�ونقل�در�استان�کرمان�
پیشگام�می�باشد.�همچنین�شرکت�سمنگان�ترابر�
کیفیت� با� خدمات� ارائه� به� نیل� هدف� با� ایرانیان�
مطلوب�قصد�دارد�در�آینده�نزدیک�به�راه�اندازی�

حمل�ونقل�ریلی�خود�اقدام�نماید.�
�آیا قطعی برق صنایع فوالدی بر فعالیت 

شرکت شما نیز تاثیر داشته است؟ 
ما� شرکت� فعالیت� اینکه� به� توجه� با� قطعا،� بله�
وابسته�به�تولید�در�کارخانجات�مختلف�هلدینگ�
آنها� محصوالت� حمل� مسئول� و� است� میدکو�
هستیم،�با�قطعی�برق�و�کاهش�تولید�و�تعطیلی�
این�کارخانجات،�ما�نیز�به�علت�عدم�بارگیری�دچار�
ضرر�و�زیان�شدیم�و�تقریباً�در�این�بازه�زمانی�درآمد�

ماهیانه�شرکت�ما�حدود��60درصد�کاهش�یافت!
�شما به عنوان مدیر عامل یک شرکت 
فعال در صنعت حمل و نقل که ارتباط مستقیم 
در  نگرانی هایی  چه  دارد،  فوالد  صنعت  با 
اساسی  ســاخت های  زیر  تامیــن  زمینه 

نظیـر آب، برق و گاز دارید؟
همه�می�دانیم�که�صنعت�فوالد�یک�صنعت�مادر�و�
پیشران�بسیاری�از�صنایع�دیگر�است.�لذا�هر�گونه�
آسیب�به�روند�تولید�در�زنجیره�فوالد�کشور�قطعا�سایر�
بخش�های�مرتبط�با�این�صنعت�را�هم�دچار�ضرر�و�
زیان�می�کند.�با�کاهش�تولید�فوالد،�صنعت�حمل�و�
نقل�هم�به�طور�جدی�آسیب�می�بیند�و�همان�طور�
که�عرض�شد،�به�دلیل�قطع�برق�و�کاهش�تولید�در�
کارخانجات�هلدینگ�میدکو،�درآمد�ماهانه�شرکت�
سمنگان�ترابر�از�نصف�هم�کمتر�شد.�لذا�تداوم�چنین�
روندی�برای�شرکت�های�کوچک�و�متوسط�مرتبط�
با�صنعت�فوالد�به�هیچ�عنوان�امکان�پذیر�نیست�
ندارند.� را� زیان�هایی� چنین� تحمل� توان� که� چرا�
بنابراین�معتقدم�در�رابطه�با�تامین�زیرساخت�های�
صنعت�فوالد،�دولت�باید�اشتغال�غیر�مستقیم�این�
صنعت�را�هم�در�نظر�بگیرد.�در�این�صورت�با�توجه�
حجم�باالی�اشتغال�مستقیم�و�غیر�مستقیمی�که�
صنعت�فوالد�دارد،�دولت�از�همه�ابزارهای�خود�برای�
تامین�برق�و�انرژی�فوالدسازان�استفاده�خواهد�کرد.
از دولت  این حوزه  انتظاراتی در  � چه 
دارید و چه راهکارهایی را برای تامین پایدار این 
زیر ساخت های اساسی پیشنهاد می کنید؟
با�توجه�به�تاثیرگذاری�فراوان�صنعت�فوالد�بر�صنایع�
و�شرکت�های�مرتبط�با�ان�مثل�حمل�و�نقل�و�رونق�
اقتصادی�و�اشتغالی�که�به�واسطه�رشد�تولید�فوالد�
در�کشور�اتفاق�می�افتد،�از�دولت�انتظار�می�رود�
چنانچه�توان�تامین�پایدار�برق�برای�این�کارخانجات�
فعال� کارخانجات� گذاری� سرمایه� برای� ندارد،� را�

در�این�زنجیره�در�تولید�برق�و�احداث�نیروگاه�ها،�
مشوق�های�الزم�را�در�نظر�بگیرد�و�شرایطی�را�فراهم�
کند�که�تولیدکنندگان�بتوانند�برق�مورد�نیاز�خود�را�
تامین�کنند�و�دیگر�دغدغه�تامین�نیازهای�اولیه�خود�

مثل�برق�را�نداشته�باشند.�
در�این�خصوص�در�برخی�موارد�حتی�الزم�است�
قوانین�هم�اصالح�شود.�به�هر�حال�تاکید�بنده�این�
است�که�دولت�باید�این�مهم�را�در�نظر�بگیرد�که�اگر�
چرخ�تولید�فوالد�در�کشور�به�درستی�نچرخد،�ده�ها�
صنعت�وابسته�به�صنعت�فوالد�هم�دچار�آسیب�های�
جدی�می�شوند�و�اشتـــغال�در�کشور�به�خطــر�

می�افتد.
�به عنوان سخن پایانی، چنانچه نکته 

دیگری دارید بفرمایید. 
ما�در�صنعت�حمل�و�نقل�با�مسئله�ای�روبرو�هستیم�
که�تقریبا�همه�صنایع�با�آن�در�چالش�هستند�و�آن�
هم�مشکالت�مالیاتی�است.�تعیین�25درصد�درآمد�
و� است� زیاد� بسیار� مالیات� پرداخت� برای� شرکت�
هیچ�تناسبی�با�حاشیه�سود�شرکت�ها�ندارد�و�این�
مشکالت�شرکت�ها�را�از�فعالیت�باز�می�دارد.�متاسفانه�
ممیز�های�مالیاتی�هم�در�قبول�یا�رد�هزینه�ها�بسیار�
سلیقه�ای�و�سخت�گیرانه�عمل�می�کنند�و�لذا�با�
توجه�به�این�مسائل،�شرکت�ها�هیچ�رغبتی�ندارند�
که�در�حوزه�صنعت�و�تولید�سرمایه�گذاری�کنند.
عالوه�بر�این�عدم�تخصیص�تسهیالت�بلند�مدت�
کم�بهره�بانکی�و�همچنین�باال�بودن�قیمت�قطعات�
یدکی�و�ماشین�آالت�نیز�از�مشکالت�دیگر�ما�در�
صنعت�حمل�و�نقل�و�شرکت�سمنگان�ترابر�است.
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مدیر عامل شرکت توسعه تجارت انرژی توان 

در گفتگو با چیالن اقتصادی:

پیش بینی قطعی برق 
و گاز فوالد در زمستان 

1400
شرکت�توسعه�تجارت�انرژی�توان�یکی�از�شرکت�های�خوشنام�در�حوزه�
خرده�فروشی�برق�و�ارائه�مشاوره�های�موثر�به�مصرف�کنندگان�برق�
با�سهامداری� این�حوزه� در� موثر� و� فعالیت�مستمر� با�هدف� که� است�
بخش�خصوصی�شکل�گرفته�است.�در�این�شماره�از�چیالن�اقتصادی،�
با�مهندس�ناصر�کرمانشاه�مدیر�عامل�این�شرکت�و�یکی�از�کارشناسان�
صنعت�برق�کشور�به�گفتگو�نشستیم.�وی�ضمن�تشریح�فعالیت�های�
شرکت�خود،�به�آسیب�شناسی�خاموشی�های�اخیر�در�کشور�پرداخت�
و�ضمن�پیش�بینی�قطعی�برق�در�زمستان�به�دلیل�کسری�تامین�گاز،�
بهترین�راهکار�برای�فوالدسازان�را�سرمایه�گذاری�در�حوزه�تامین�برق�و�

همچنین�بهینه�سازی�مصرف�آن�دانست.

خاموشی ها حاصل سیاست گذاری های 
سال های گذشته است

ناصر�کرمانشاه�در�خصوص�بحران�برقی� مهندس�
که�امسال�کشور�با�آن�مواجه�بود�گفت:�این�قطعی�
ها�و�مشکالت،�حاصل�سیاست�گذاری�های�اشتباه�
در�طول�سال�های�گذشته�است.�ما�در�سال�جاری�
چیزی�در�حدود��12هزار�مگاوات�کمبود�عرضه�از�
سوی�نیروگاه�ها�داشتیم،�یعنی�حداکثر�عرضه�ای�
که�تمام�نیروگاه�های�حرارتی،�اتمی�و�تجدید�پذیر�
به�شبکه�تزریق�کردند�در�حدود��54هزار�مگاوات�بود�
در�حالی�که�مصرف�در�حدود��66هزار�مگاوات�بود.
بارش�های�خوبی�که�در�سال��98 داد:� ادامه� وی�
آبی� برق� های� نیروگاه� برق� تامین� سبب� داشتیم�
کشور�شد�و�در�سال��99شدت�مسئله�لمس�نشد�اما�
امسال�با�توجه�به�کمبود�بارندگی،�طبیعتا�نیروگاهای�
برق�آبی�هم�نتوانستند�به�میزانی�که�انتظار�می�رفت�
برق�تولید�کنند�و�در�واقع�چالش�تولید�برق�تشدید�

و�بحرانی�شد.

اثرات قطعی برق بر صنایع فوالد
ایاین�کارشناس�صنعت�برق�گفت:�مصرف�صنعت�
ما�چیزی�در�حدود��8500مگاوات�است�که�بخش�
عمده�ای�از�آن�مربوط�به�فوالد�و�سیمان�است�و�لذا�
در�زمان�قطعی�برق،�دولت�و�وزارت�نیرو�برای�جبران�

این�کمبود�ابتدا�به�سراغ�این�صنایع�رفتند.

با� امسال� فوالد� صنایع� افزود:� کرمانشاه� ناصر� �
مشکالت�عدیده�ای�رو�به�رو�بودند،�از�یک�سو�هزینه�
ای�که�بابت�برق�پرداخت�می�کردند�افزایش�پیدا�
کرد�و�از�سوی�دیگر�قطعی�های�مکرر�باعث�آسیب�
به�تولید�آن�ها�شد�و�عمده�ترین�ضرر�را�به�بخش�

صادرات�و�تولید�آن�ها�وارد�کرد.

پیش بینی قطعی برق و گاز صنعت فوالد در 
زمستان

ااین�کارشناس�صنعت�برق�با�اشاره�به�چالش�تامین�
منابع�اولیه�برای�صنعت�برق�و�احتمال�قطعی�گاز�
در�زمستان�سال�جاری�اظهار�داشت:�بنا�به�گفته�
حدود� امسال� زمستان� در� نفت� وزارت� مسئولین�
�200میلیون�مترمکعب�کمبود�گاز�خواهیم�داشت�
و�احتماال�باز�هم�قطعی�ها�در�ابتدا�به�سراغ�صنایع�

مصرف�کننده�عمده�انرژی�مثل�فوالد�می�آید.
کشور� صنایع� به� کرد:� تصریح� کرمانشاه� مهندس�
پیشنهاد�می�شود�با�توجه�به�کمبودهای�ناشی�از�تامین�
برق�و�گاز�از�همین�االن�برنامه�ریزی�های�الزم�برای�
بازنگری�در�میزان�مصرف�برق�خود�را�انجام�دهند.

آماده همکاری با فوالدسازان و نیروگاه ها هستیم
در� توان� انرژی� تجارت� توسعه� شرکت� مدیرعامل�
خصوص�فعالیت�های�این�شرکت�نیز�گفت:�با�توجه�
تامین� و� فروش� حوزه�های� در� قبلی� تجربیات� به�

نیروگاهی� واحدهای� راه�اندازی� همچنین� و� انرژی�
)مولد�مقیاس�کوچک�و�نصب�پنل�های�خورشیدی(�
و�با�تکیه�بر�ظرفیت�نیروگاه�های�با�ظرفیت�باال،�آماده�
به�صنایع�مختلف� متنوع� و� موثر� راهکارهای� ارائه�
و� شرکت�ها� هم� حاضر� حال� در� و� هستیم� کشور�
کارخانجات�بسیاری�در�صنایع�لبنی،�فوالد،�سیمان،�
ریخته�گری�و�غیره�در�حوزه�تامین�برق�با�شرکت�

توسعه�تجارت�انرژی�توان�همکاری�دارند.
مهندس�کرمانشاه�در�پایان�خاطرنشان�کرد:�فروش�
فروشی،� خرده� �( نهایی� کننده� مصرف� به� برق�
به� مشاوره� و� مناسب� نرخ� با� دوجانبه� قراردادهای�
در� حضور� منظور� به� کننده� مصرف� شرکت�های�
بورس�انرژی(،�مشاوره،�احداث،�مدیریت�طرح�و�بهره�
برداری�تولید�پراکنده�)تولید�برق�در�محل�مصرف�
کننده�صنعتی�متناسب�با�ظرفیت�و�میزان�مصرف�
برق�با�استفاده�از�راهکار�تولید�برق�از�طریق�مولد�
مقیاس�کوچک�و�یا�نصب�پنل�های�خورشیدی(،�
تامین�تجهیزات�و�قطعات�یدکی�به�دلیل�ارتباط�
موثر�با�شرکت�های�تامین�کننده�در�حوزه�انرژی�های�
تجهیزات� همچنین� و� کوچک� مقیاس� مولد� و� نو�
نیروگاهی،�ارائه�خدمات�مشاوره�کاهش�هزینه�برق�
ارائه�خدمات�مشاوره�مربوط�به�گواهی� مصرفی�و�
ظرفیت�و�انجام�الحاقیه�های�مربوط�به�قراردادهای�
برق�از�شرکت�برق�منطقه�ای�از�جمله�توانمدیهای�

شرکت�توسعه�تجارت�انرژی�توان�می�باشد.



تأثیر قطع برق بر 
بازارهای صادراتـی و 

تنظیم بازار فوالد

ضرورت مانــع زدایی 
از سرمایه گذاری 

فوالدی ها در بخش 
نیروگاهی

خسارت های آشکار و 
پنهان قطعی برق

بوروکراسی 
وزارت نیرو، مانع 

سرمایه گذاری 
فوالدی ها و معدنی ها 

در صنعت برق 

ریشه ها و تبعات قطعی 
برق صنایع فوالدی

فرصت ها و چالش های 
صنعت فوالد ایران در 

حوزه انرژی

یادداشـــت
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بوروکراسی وزارت 
نیرو، مانع سرمایه گذاری 
فوالدی ها و معدنی ها در 

صنعت برق
ناصر تقی زاده، مدیرعامل چادرملو

بزرگ�تـــرین�مانـــع�امــروز�در�مــقابل�
معــدنی� شرکــت�های� سرمایــه�گذاری�
و� مقــررات� برق،� صنعت� در� فوالدی� و�
نیرو� وزارت� دست�وپاگیـــر� بوروکراسی�
موانع� و� دست�و�پاگیر� مقررات� این� است.�
برای� باید� دارد�که� اداری،�درحالی�وجود�
مشوق�هایی� جـــدید� سرمایه�گذاری�های�

ایجاد�شود.
قصد� معدنی� صنایع� که� نیروگاه�هایی�
تأمین� برای� صرفاً� دارند،� را� آن� احداث�
نیرو� وزارت� و� است� آن�ها� خود� مصارف�
این� تولیدی� برق� به� چشمداشتی� نباید�
باشد.�شرکت� داشته� آینده� در� نیروگاه�ها�
را� طرح�هایی� چادرملو� صنعتی� و� معدنی�
آن� برق� مصرف� که� دارد� اجرا� دست� در�
را�تا��4سال�آینده��800مگاوات�افزایش�
قصد� این�شرکت� که� نیروگاهی� می�دهد.�
این� خود� برق� صرفاً� دارد،� را� آن� احداث�
شرکت�را�تأمین�می�کند�و�ما�برای�تضمین�
نیروگاهی� حوزه� در� خود،� تولید� پایداری�

سرمایه�گذاری�می�کنیم.

تولید نباید متوقف شود
داریم� نیاز� ارز� نیروگاه� احداث� برای� ما�
چون� می�شود؛� تامین� صادرات� با� که�
به� اختصاص� برای� ارزی� مرکزی� بانک�
اختیار� در� فوالدی� و� معدنی� شرکت�های�
تولید� دهند� اجازه� باید� نتیجه� در� ندارد.�
ادامه�داشته�باشد�تا�با�ارزآوری،�ما�بتوانیم�

سرمایه�گذاری�الزم�را�انجام�دهیم.
�120 تا� �110 تا� شد� باعث� برق� قطعی�

هزار�تن�از�تولید�شمش�خود�را�از�دست�
بدهیم�و�این�تولید�از�دست�رفته،�خسارت�
شمش� وقتی� می�شود.� محسوب� بزرگی�
تولید�نشود،�قیمت�میلگرد�در�بازار�افزایش�
می�یابد�و�به�همین�ترتیب،�کمبود�تولید�
ورق،�باعث�اختالل�در�تولید�لوازم�خانگی،�
خودرو�و�سایر�صنایع�پایین�دستی�می�شود.
سرمایه�گذار� نیروگاه،� احداث� برای� نباید�
گرفتار�بروکراسی�اداری�شود.�نیروگاه�هایی�
وجود�دارد�که�به�دلیل�عدم�تأمین�بودجه�
ندارند.� برق� تولید� آن،� اورهال� برای� الزم�
یک�نیروگاه��500مگاواتی�در�استان�یزد�
تولید� و� است� خوابیده� دلیل� همین� به�
برق�ندارد.�ما�به�عنوان�شرکت�های�بخش�
بودجه� حاضریم� معدنی� صنایع� و� معدن�
و� کنیم� تأمین� را� نیروگاه�ها� این� اورهال�
اورهال�آن�ها�را�انجام�دهیم،�به�شرکتی�که�
وزارت�نیرو�تضمین�بدهد�که�برق�ما�قطع�

نمی�شود.�
مشکل�ساز� مدیریت� سوء� این،� کنار� در�
است،�کشور�در�روز�و�ساعات�پیک،�کمبود�
برق�دارد�و�در�شب�که�قاعدتاً�مشکلی�از�
بابت�تأمین�برق�وجود�ندارد.�حداقل�باید�
اجازه�دهند�شب�که�کسری�برق�نداریم،�

تولید�صورت�بگیرد.

تولید برق باید اقتصادی باشد
ما�در�شرکت�چادرملو،��500مگاوات�برق�
به�دولت�می�فروشیم�و�در�ازای�آن��100
�160 و� می�کنیم� دریافت� تومان� میلیارد�
مگاوات�برق�می�خریم�که�در�ازای�آن��260

میلیارد�تومان�برق�پرداخت�می�کنیم!�این�
ناترازی،�هیچ�توجیهی�ندارد.

و� باشد� داشته� باید�سودآوری� برق� تولید�
سرمایه�گذاری�در�صنعت�برق�باید�توجیه�
که� همین�طور� باشد.� داشته� اقتصادی�
تولید� از� می�بریم� سود� فوالد� تولید� از� ما�
که� در�صورتی� ببریم.� باید�سود� نیز� برق�
توجیه� برق� صنعت� در� سرمایه�گذاری�
اقتصادی�نداشته�باشد،�اقتصاد�کشور�با�در�
حوزه�تأمین�انرژی�با�مشکل�جدی�مواجه�
می�شود�و�در�حال�حاضر�نیز�این�مشکالت�

خود�را�نشان�داده�است.

محدودیت ها باید منصفانه باشد
سوال�جدی�این�است�که�چرا�در�تابستان�
سال�جاری،�محدودیت�های�شدید�مصرف�
تحمیل�شد� فوالدی� به�صنایع� تنها� برق�
سرامیک،� و� کاشی� نظیر� صنایع� سایر� و�
و� محدودیت�ها� این� با� غیره� و� آلومینیوم�
شرایط� اگر� نشدند.� مواجه� برق� قطعی�
بار� دارد،� وجود� برق� کمبود� اضطراری�
و� عادالنه� صورت� باید� محدودیت�ها�
نه� باشد� صنایع� همه� دوش� بر� منصفانه�
اینکه�تولید�صنعت�فوالد�به�صورت�کامل�
متوقف�شود.�گذاشتن�همه�بار�کمبود�برق�
به� اینکه� بر� بر�دوش�صنعت�فوالد�عالوه�
شرکت�ها�آسیب�می�زند�به�اقتصاد�کشور�
نیز�آسیب�خواهد�زد،�چرا�صنعت�فوالد،�
سودآور�است،�صادرات�باالیی�دارد�و�عالوه�
پایین� از�صنایع� بسیاری� نیازهای� این� بر�

دستی�را�تأمین�می�کند.�
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ریشه ها و تبعات قطعی 
برق صنایع فوالدی

عطااهلل معروف خانی،  مدیرعامل فوالد هرمزگان

در�صورت�رفع�موانع�تولید�از�جمله�قطعی�برق�که�خسارت�سنگینی�به�
شرکت�های�فوالدی�وارد�کرده،�آماده�ایم�با�تالش�گسترده�جهش�تولید�
را�رقم�بزنیم�و�در�کنار�حمایت�از�صنایع�داخلی،�با�صادرات�محصول�

ارزآوری�برای�اقتصاد�کشور�داشته�باشیم.

دالیل کمبود برق در کشور
به� می�توان� کشور� در� برق� کمبود� ریشه�های� و� دالیل� جمله� از�
نرخ� بودن� عقب� و� کشور� برق� در�صنعت� سرمایه�گذاری� عقب�ماندگی�
رشد�سرمایه�گذاری�در�صنعت�نیروگاهی�نسبت�به�نرخ�رشد�صنعت�در�
کشور،�عدم�همخوانی�میزان�تولید�برق�با�مصرف�آن�در�فصل�تابستان،�
محدودیت�تولید�نیروگاه�ها�در�فصل�زمستان�به�علت�محدودیت�گاز،�
گسترده�و�قدیمی�بودن�شبکه�انتقال�و�افت�توان�و�افزایش�تلفات�برق،�
راندمان�پایین�نیروگاه�های�تولید�برق�و�به�علت�سطح�تکنولوژی�قدیمی�
نیروگاه�های� تولید� نیاز،�کاهش� مورد� زمان� در� مناسب� اورهال� و�عدم�
آبی�بدلیل�مشکالت�منابع�آبی�و�عدم�استفاده�از�تولید�برق�به�روش�
انرژی�های�تجدیدپذیر�مانند�نیروگاه�های�بادی�و�خورشیدی�اشاره�کرد.

به�دلیل�عدم�جذابیت�سرمایه�گذاری�در�صنعت�برق�در�سالیان�گذشته�
با�مشکل� نامناسب�در�صنعت�برق،�متأسفانه�کشور� و�سیاست�گذاری�
توجه� باید� اما� تابستان�سال�جاری�مواجه�شد.� برق�در� کمبود�شدید�
داشت�که�راه�حل�معضل�کمبود�انرژی،�پاک�کردن�صورت�مسئله�و�قطع�
برق�و�گاز�صنایع�نیست.�عدم�دسترسی�پایدار�صنایع�به�منابع�انرژی،�
کاهش�تولید�را�در�پی�دارد�و�مخاطرات�کاهش�تولید�به�سرعت�به�کل�

جامعه�و�اقتصاد�کشور�سرایت�می�کند.

آسیب به صنایع پایین دستی
شرکت�ها� این� متوجه� تنها� فوالدی� شرکت�های� برق� قطعی� خسارات�

و  تابستان  در  فوالدی  شرکت های  برق  قطعی 
معضل  راه حل  زمستان،  در  آن ها  گاز  قطعی 
باعث  که  چرا  نیست،  کشور  در  انرژی  کمبود 
مادری  صنعت  در  تولید  کاهش  و  زیان  تحمیل 
امر دامن  این  همچون فوالد می شود که تبعات 
صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان که عموم 

مردم هستند را می گیرد.

نیست،�بلکه�عمده�ضرر�و�زیان�آن�
با�نبود�مواد�اولیه�برای�صنایع�پایین�
دستی�به�چشم�خواهد�آمد�و�متضرر�
تولید،� کاهش� و� قطعی� این� اصلی�

مردم�خواهند�بود.
کاهش� اثرات� دیدیم� که� همان�طور�
بازار� در� فوالدی� محصوالت� تولید�
را�خیلی�سریع�خود�را�نشان�داد�و�
قیمت�قیمت�محصوالت�فوالدی�در�
نیمه�دوم�تیرماه�و�مردادماه�در�بازار�

افزایش�یافت.
ضرر�و�زیان�کاهش�تولید�در�صنایع�
مادری�چون�فوالد�دامن�بسیاری�از�
صنایع�پایین�دستی�را�خواهد�گرفت�
برای�کشور� را� و�مشکالت�جدیدی�
ایجاد�خواهد�کرد.�دسترسی�پایدار�
از�چالش�های�بزرگ� به�برق�و�گاز،�
صنعت�فوالد�در�حال�حاضر�است.�
مقررات� باید� برق،� تولید� حوزه� در�
شرکت�های� به� و� شود� تسهیل�
شود� ارائه� الزم� مشوق�های� فوالدی�
تا�این�شرکت�ها�با�سرمایه�گذاری�در�
صنعت�برق،�به�توسعه�پایدار�کشور�
و� کنند� کمک� نیز� زمینه� این� در�
همزمان�تداوم�توسعه�صنعت�فوالد�

کشور،�تضمین�شود.

شرکت های  برق  قطعی  تبعات 
فوالدی

قطعی�برق�شرکت�های�فوالدی�در�
تابستان�سال�جاری�کاهش�تولید�را�
همه� که� همان�طور� و� داشت� درپی�

می�دانیم�کاهش�تولید�نیز�بالفاصله�
محصوالت� بازار� بر� را� خود� اثر�
فوالدی�گذاشت�و�باعث�التهاب�در�

این�بازار�شد.
روی� هرمزگان� فوالد� که� حالی� در�
پی�درپی�� رکوردشکنی�های� ریل�
قرار�داشت،�قطعی�برق�این�شرکت�
باعث�شد�که�تا�پایان�مردادماه��200
هزار�تن�تولید�اسلب�این�شرکت�و�
�100هزار�تن�تولید�آهن�اسفنجی�
تولید� از� میزان� این� برود.� دست� از�
که� صورتی� در� رفته،� دست� از�
نمی�داد،� روی� برق� قطعی� مشکل�
می�توانست�کمک�شایانی�به�صنایع�
افزایش� و� بازار� ثبات� پایین�دستی،�

درآمدهای�ارزی�کشور�کند.
در�شرایط�جاری�نیز�ما�آمادگی�این�
کمبود� مشکل� با�حل� که� داریم� را�
را� تولید� جهشی� به�صورت� برق،�

افزایش�دهیم.
برق،� قطعی� دلیل� به� تولید� کاهش�
بازارهای� دادن� دست� از� خطر�
بین�المللی�به�دلیل�تاخیر�در�انجام�
برند� به� آسیب� و� تعهدات�صادراتی�
شرکت�را�درپی�دارد�و�در�کنار�این،�
و� تولید� هزینه�های� افزایش� باعث�
به�دلیل� کارخانه� شدن� مستهلک�
قطع�و�وصل�های�مکرر�برق�می�شود.�
گرفته� درنظر� تبعات� این� همه� اگر�
کردن� قطع� که� می�بریم� پی� شود،�
به� فوالد� چون� مادری� صنعت� برق�
هیچ�وجه�به�نفع�اقتصاد�کشور�نیست.�
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ضرورت مانــع زدایی از 
فوالدی ها  سرمایه گذاری 

در بخش نیروگاهی
عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان

در�زمینه�تامین�برق�و�سرمایه�گذاری�در�صنعت�
برق�طی�سال�های�گذشته،�سرمایه�گذاری�به�حد�
کافی�صورت�نگرفته�است�و�با�رشد�مقدار�مصرف�
به�همان�حجم�مقدار�تولید�افزایش�پیدا�نکرده�
امر�گریبانگیر�شرکت�های� این� نتایج� است.�لذا�

صنعتی�خصوصا�شرکت�های�فوالدی�شد.�
برق�صنایع�فوالد� تامین� متاسفانه�در�وضعیت�
قبل�مشکالت� به�سال� نسبت� در�سال��1400
کمبود� محدودیت�های� شد.� ایجاد� بیشتری�
نظر�طول�دوره� از� بود�که�هم� به�گونه�ای� برق�
خاموشی� ساعات� و� حجم� هم� و� محدودیت�

نسبت�به�سال�گذشته�بیشتر�بود.
تامیــن� از� فوالدســـازان� نگرانی�� امســال،�
انرژی� با� مرتبط� خصوصا� الزم� زیرساخت�های�
طی� مشکل،� این� حل� برای� و� شد� تر� جدی�
توافقی�که�در�تابستان�امسال�با�وزارت�صمت�
فوالدی� صنایع� گرفت،� صورت� نیرو� وزارت� و�
آمادگی�خود�در�زمینه� از�جمله�فوالد�مبارکه�
را� کشور� در� برق� تولید� ظرفیت�های� توسعه�
به� نیاز� سرمایه�گذاری� این� اما� کردند.� اعالم�
نیاز� لذا� دارد.� الزم� زیرساخت�های� و� شرایط�
این� برای� دولت� سوی� از� مشوق�هایی� است�

سرمایه�گذاری�فراهم�شود.
برق،� تولید� در� عقب�ماندگی�ها� جبران� برای�
در�گام�اول�باید�دیدگاه�وزارت�نیرو�و�ساختار�
حکمرانی�صنعت�برق�اصالح�شود.�شرکت�فوالد�
مبارکه�آمادگی�خود�را�برای�احداث�نیروگاهی�
به�ظرفیت�حداقل��1500مگاوات�اعالم�کرده�و�
برای�تملک�نیروگاه�های�که�سیکل�کامل�نداشته�
و�باید�تکمیل�شوند،�اعالم�آمادگی�کرده�است.�از�
طرفی،�شرایط�اقتصادی�باید�به�گونه�ای�تنظیم�

در� سرمایه�گذاری� برای� مشوق�هایی� که� شود�
صنعت�برق�وجود�داشته�باشد.

است� حیاتی� فوالد� تولید� برای� انرژی� موضوع�
برق�عملکرد�شرکت�های� تامین� و� و�بحث�گاز�
عمده� می�دهد.� قرار� تاثیر� تحت� را� فوالدی�
فوالدی،� شرکت�های� استفاده� مورد� تکنولوژی�
کوره�قوس�و�روش�احیا�مستقیم�است�که�هر�
این� دارند� انرژی� حامل�های� به� نیاز� این�ها� دو�
محدودیت�ها�قطعا�بر�تولید�تاثیرگذار�هستند.�با�
وجود�تمام�این�مسائل،�شرکت�فوالد�مبارکه�با�
برنامه�ریزی�هایی�که�داشته�امیدوار�است�برنامه�

تولید��1400را�محقق�کند.
در�مجموع،�برای�تامین�زیرساخت�های�مرتبط�با�
انرژی،�نیاز�است�که�تغییرات�و�اصالحاتی�خصوصاً�
در�زمینه�موارد�مرتبط�با�حکمرانی�صنعت�برق،�
ایجاد� دولت� حاکمیتی� بخش�های� نگرش�� در�
شود.�اگر�این�شرایط�بهبود�یابد�و�رویکردهای�
وزارت�نیرو�در�تعامل�با�شرکت�های�سرمایه�گذار�
اصالح�شود�به�نظر�می�آید�در�یک�افق�سه�الی�
شود.� مرتفع� برق� کمبود� معضل� ساله،� چهار�
گاز� و� برق� تامین� بحث� در� نظرم،� به� پایان� در�
از�تکنولوژی�های� بهتر�است�به�سمت�استفاده�
روز�دنیا�حرکت�کنیم.�در�حال�حاضر�حرکت�
دنیا�به�سمت�تولید�فوالد�بدون�کربن�است.�لذا�
الزم�است�به�سمت�استفاده�از�انرژی�تجدیدپذیر�
برویم.�برای�حداکثر�استفاده�از�این�پتانسیل�و�
همچنین�پیشرفت�بیشتر�در�این�صنعت،�باید�
برخی�اصالحات�و�نظارت�های�زیست�محیطی�
فوالد،� تولید� و� شده� اعمال� تولید� فرایند� در�
یک� به�عنوان� انرژی� تأمین� و� زیست� محیط�

مجموعه�همبسته�مدنظر�قرار�گیرد.
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تأثیر قطع برق بر بازارهای 
بازار  تنظیم  و  صادراتـی 

فوالد
مهندس علی محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و  فوالد ارفع

متاسفانه�تصمیم�قطع�برق�شرکت�های�فوالدی�در�دولت�
گذشته�هم�بر�کنترل�قیمت�ها�در�بازار�و�هم�سیاست�های�
صادراتی�تاثیر�منفی�گذاشت�و�امیدواریم�با�سیاست�ها�و�
برنامه�های�دولت�جدید�هم�چراغ�خانه�ها�روشن�بمانند�و�

هم�کوره�های�تولید.
روزهای�آخر�دولت�دوازدهم�با�تصمیمات�و�اقداماتی�به�
معاون� به� وزیر�صمت� نامه� مانند� برخی� پایان�رسید�که�
رئیس�جمهور�برای�افزایش�عوارض�صادراتی�با�هزاران�اما�
و�اگر�اجرایی�نشد�و�برخی�همچون�تصمیم�وزارت�نیرو�با�
این�عنوان�که�»برق�صنایع�فوالد�و�سیمان�به��10درصد�
نیاز�کاهش�می�یابد«،�اجرایی�شد�و�آسیب�های�جدی�به�
این�حوزه�وارد�کرد،�هر�چند�که�انتظار�می�رفت�دولت�در�
تصمیمات�این�چنینی�نگاه�همه�جانبه�می�داشت�چرا�که�
در�هر�اقتصادی�فارغ�از�پیگیری�هر�تفکر�اقتصادی،�اصل�

تعادل�باید�برقرار�باشد.
در�هر�بحرانی�که�پیش�می�آید�دولت�ها،�سیاست�هایی�را�
در�پیش�می�گیرند�که�در�کوتاه�مدت�فشار�کمتری�به�کل�
بدنه�اقتصاد�که�ستونهای�اصلی�آن�تولیدکنندگان�هستند،�
وارد�شود�و�از�طرف�دیگر�اصل�بحران�در�کوتاه�ترین�زمان�

ممکن�برطرف�گردد.
در�صورتی�که�همگان�اذغان�دارند�با�اقدام�وزارت�نیرو�در�
دولت�قبل�در�راستای�قطع�برق�واحدهای�تولیدی�فوالد�
و�سیمان،�شوک�سنگینی�به�این�بازار�وارد�شد�که�قطعا�
تبعات�سنگینی�در�آینده�برای�این�حوزه�دارد�همانطور�
که�در�میزان�صادرات�شرکت�ها�و�تولید�تیر�و�مردادماه،�
ماحصل�این�تصمیم�را�شاهد�بودیم.�متاسفانه�قطع�برق�
تاثیر� صادراتی� سیاست�های� هم� و� قیمت� کنترل� بر� هم�
منفی�گذاشت�و�در�نهایت�فعاالن�حوزه�فوالد�را�معترض�

ساخت.
دولت�جدید�با�رویکردی�جدید�آغاز�به�کار�کرده�است�و�
با�توجه�به�توانمندی�و�تجربیات�ارزشمند�دکتر�فاطمی�

امین�در�وزارت�صمت�و�مهندس�محرابیان�در�قامت�وزارت�
نیرو�که�در�کارنامه�خود�وزارت�صنایع�و�معادن�را�دارد،�
می�توان�به�تحوالت�مثبت�در�دو�حوزه�صنایع�معدنی�و�

انرژی�امیدوار�بود.
وزرای�صمت�و�نیرو�در�دولت�سیزدهم�باتوجه�به�سابقه�
فعالیت�های�خود�با�مشکالت�و�دغدغه�های�این�حوزه�های�
مهم�بخوبی�آشنا�هستند�و�به�عنوان�افراد�تصمیم�ساز�و�
می�توانند� خود،� امر� تحت� وزارتخانه�های� در� تصمیم�گیر�
با�حداقل�آسیب� را� برنامه�هایی�همه�جانبه� سیاست�ها�و�

اتخاذ�و�عملیاتی�نمایند.
نگاهی�به�خروجی�های�مثبت�عملکرد�این�دو�بزرگوار�در�
سال�های�فعالیت�ایشان،�گواهی�بر�این�امیدواری�است.�
هرچند�که�ما�نیز�وظیفه�خود�میدانیم�در�راستای�رفع�این�

مشکل�در�کنار�وزارت�صمت�و�وزارت�نیرو�باشیم.
به� را� خود� مشکالت� فوالد،� حوزه� فعاالن� عنوان� به� ما�
سبب�قطع�برق،�مشفقانه�به�دولت�پیشین�اعالم�کردیم�
و�از�طرفی�تالش�کردیم�دغدغه�ها�و�گالیه�هایمان�را�هم�
دلسوزانه�به�گوش�وزارت�نیرو�در�دولت�جدید�برسانیم�و�

به�رسالت�خود�در�این�زمینه�عمل�کنیم.
و� آمریکا� ظالمانه� تحریم�های� کشور،� شرایط� به� توجه� با�
همچنین�در�راستای�برنامه�و�قول�های�دولت�محترم�به�
مردم�در�زمینه�هایی�نظیر�تامین�مسکن،�اشتغال،�خودرو�و�
...�امروز�بیش�از�هر�زمانی�ما�در�حوزه�فوالد�وظیفه�داریم�
که�در�جهت�تامین�نیازهای�داخلی�از�یک�سو�و�ارزآوری�
برای�کشور�از�سوی�دیگر،�تمام�تالشمان�را�بکار�بگیریم.

امیدواریم�در�سالی�که�از�سوی�رهبر�معظم�انقالب�)مدظله�
العالی(�به�عنوان�سال�»تولید،�پشتیبانی�ها،�مانع�زدایی�ها«�
دولت�جدید� برنامه�های� و� سیاست�ها� با� نامگذاری�شده،�
مساعی،� تشریک� جهادی،� عمل� و� انقالبی� عزم� با� نیز� و�
چــراغ� هم� انشــااهلل� سازنده،� تعامـــل� و� هم�افزایــی�

خانه�ها�روشن�بمانند�و�هم�کوره�های�تولید.



نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد

30

خسارت های آشکار و 
پنهان قطعی برق

سیدامیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه اصفهان

محدودیت�های�مصرف�برق�در�تابستان�امسال�باعث�کاهش�تولید�و�خسارت�سنگین�
به�فوالد�مبارکه�شد.�برای�رفع�چالش�برق�باید�در�قوانین�صنعت�برق�بازبینی�صورت�

گیرد�تا�سرمایه�گذاران�برآورد�درستی�از�بازگشت�سرمایه�خود�داشته�باشند.
مصرف�انرژی�در�فوالد�مبارکه�به�طور�متوسط�سالیانه�نزدیک�به��8هزار�مگاوات�
ساعت�است.�متاسفانه�به�دالیل�محدودیت�هایی�که�در�شبکه�به�خصوص�در�پیک�

بار�شبکه�وجود�دارد�نمی�توانیم�به�صورت�کامل�از�انرژی�برخوردار�شویم.

خسارت های قطعی برق
از�جمله� تامین�برق�وجود�دارد،�خسارت�هایی� کمبود�و�اختالالتی�که�در�شبکه�
کاهش�تولید�را�در�پی�داشته�است.�برآورد�میزان�خسارت�در�تابستان�امسال�نزدیک�
این�موارد�تنها�گوشه�ای�از�خسارت�های� به��10هزار�میلیارد�تومان�بوده�است�و�

آشکاری�است�که�بر�ما�وارد�شده�است.
عالوه�بر�خسارت�های�آشکار،�خسارت�های�پنهان�نیز�بر�ما�وارد�می�شود.�خسارت�هایی�
مانند�افزایش�مصارف�ویژه�انرژی،�خسارت�هایی�که�در�ابتدا�و�انتهای�تولید�وارد�
بین� از� و� نسوز� بلندمدت�و�بحث�مصارف� و� اساسی� تعمیرات� می�شود،�همچنین�
رفتن�تعدادی�تجهیزات�آماده�به�کار�شامل�خسارت�های�پنهانی�است�که�بر�ما�وارد�

می�شود.

قوانین حوزه برق باید شفاف باشد
بحث�چالش�برق�در�کشور�موضوع�مهمی�است.�لذا�می�بایست�در�بحث�قوانینی�
قوانین� این� وقتی� تا� بازبینی�صورت�گیرد.� دارد،� برق�وجود� اقتصاد� که�در�حوزه�

دست�وپاگیر�وجود�دارد،�روند�به�همین�صورت�خواهد�ماند.
به�طور�مثال�وزارت�صنعت�از�شرکت�های�مانند�فوالد�مبارکه�خواسته�تا�در�زمینه�
ثمر� به� و� زمانی�محقق�می�شود� امر� این� ورود�کند.� برق� و�سرمایه�گذاری� تولید�
می�نشیند�که�قوانین�برای�ما�شفاف�باشد�و�بتوانیم�برآورد�درستی�از�میزان�سرمایه�

و�بازگشت�سرمایه�خود�داشته�باشیم.
دولت�و�سازمان�های�مربوطه�باید�پیگیر�موضوع�سرمایه�گذاری�در�تولید�برق�باشند.�
شرایط�موجود�به�سمت�و�سویی�هدایت�می�شود�که�روز�به�روز�قوانین�بی�ثبات�تر�و�
سرمایه�گذاران�و�تولیدکنندگان�و�صنعتگران�با�مشکالت�عدیده�ای�مواجه�می�شوند.�
تحقق� برای� را� اساسی� زیرساخت�های� ابتدا� که� دارد� وجود� این�ضرورت� بنابراین�

سرمایه�گذاری�های�جدید�در�صنعت�برق�در�نظر�بگیرند.
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فرصت ها و چالش های 
صنعت فوالد ایران در 

حوزه انرژی
مجتبی فردیار، کارشناس ارشد صنایع فوالد و فروآلیاژها

اصوال�احداث�واحدهای�بزرگ�صنایع�متالورژی�در�
شرایط�امروز�جهانی�وقتی�می�تواند�بسیار�سودمند�
پروسه� دارای� عملیاتی،� فرآیند� نظر� از� که� باشد�

کامِل�متالورژی�و�تولید�باشد.�
انواع� به� فوالد� صنعت� تولید� شدید� وابستگی�
انرژی�ها�و�محدود�بودن�ذخایر�انرژی�و�لزوم�توسعه�
آن�با�توجه�به�مزیت�های�باالقوه�ای�که�این�صنعت�
در�ایران�دارد،�مستلزم�رقابت�پذیری�آن�با�صنایع�
آهن�و�فوالد�جهان�می�باشد�تا�شرایط�برای�توسعه�

پایدار�فراهم�گردد.�

رقابت پذیری و میزان مصرف انرژی
تالش�متخصصان�و�کارشناسان�تولید�فوالد�در�
با�استفاده� کشورهای�مختلف�دنیا�آن�است�که�
از�تمام�امکانات�و�پارامترهای�مختلف�تکنولوژی،�
میزان�مصرف�انرژی�ها�را�کاهش�داده�تا�فوالد�را�
با�قیمت�نازل�تری�بتوانند�به�بازار�مصرف�عرضه�
تخریب� از� انرژی� مصارف� کردن� کم� با� و� کنند�
محیط�زیست�جلوگیری�گردد.�اگر�میزان�مصرف�
انرژی�برای�تولید�آهن�و�فوالد�از�نرم�های�متداول�
در�دنیا�تجاوز�نماید،�با�توجه�به�تأثیر�مستقیم�در�
قیمت�تمام�شده�فوالد،�آن�کارخانه�قدرت�رقابت�
خود�را�از�دست�می�دهد.�به�همین�علت�در�تمام�
دنیا�سرمایه�گذاری�های� فوالدسازی� کارخانه�های�
استفاده� با� تا� گردیده� انجام� تکنولوژیکی� عظیم�
از�بهینه�سازی��طرح�ها�و�استفاده�از�سوخت�های�
کمکی،�کیفیت�بهتر�مواد�اولیه�و�افزایش�سطح�
تا�حد� را� انرژی� انواع� مصارف� میزان� تکنولوژی،�
امکان�و�در�سطح�استانداردهای�جهانی�کاهش�

دهند.�
زیر� صنایع� در� شده� اعالم� گزارش�های� طبق�
مصارف�انرژی�در�ایران�بیش�از�معیار�های�مصارف�

جهانی�می�باشد:�

آجر��93 درصد،� درصد،�سیمان��46.2 فوالد��58
درصد،�گچ��50درصد،�شیشه��3.88درصد،�کاشی�

و�سرامیک��2.46درصد.
فوالد� و� آهن� تولید� در� استفاده� مورد� انرژی�های�
و� آب� برق،� گاز،� فسیلی،� های� سوخت� شامل�
فرآیندهای�مواد�نفتی�می�باشد.��یکی�از�طرح�هایی�
که�برای�کم�کردن�مصارف�انرژی�در�تولید�صنعت�
فوالد�مورد�استفاده�قرار�گرفته�و�تأثیر�بسیار�بزرگی�
در�کاهش�مصرف�انرژی�داشته�است،�شارژ�آهن�
اسفنجی�داغ�در�کوره�های�قوس�الکتریکی�به�شرح�

زیر�می�باشد.�
در�مینی�میل�های�سنتی،�با�شارژ�مستقیم�آهن�
الکتریک،� به�کوره�قوس� بریکت� یا� اسفنجی�داغ�
فوالد� ازای�هرتن� به� کیلوات�ساعت� حدود��150
مذاب�در�مصرف�انرژی�صرفه�جویی�و��20درصد�

تولید�فوالد�افزایش�می�یابد.
براساس� جهان� در� فوالد� تولید� اولیه� فرآیندهای�
انرژی�های�استحصال�شده�از�سوخت�های�فسیلی�
بوده�که�از�ذغال�سنگ�و�کک�استفاده�می�کنند.�
خوشبختانه�این�نوع�انرژی�ها�در�ایران�با�قیمت�های�
جهانی�عرضه�می�شود.�حجم�قابل�توجهی�از�کک�و�
ذغال�سنگ�مصرفی�در�کارخانه�ذوب�آهن�اصفهان�
واکنش�های� از� بسیاری� در� و� می�باشد� وارداتی�
گرماگیر�می�تواند�جایگزین�گاز�طبیعی�و�یا�انرژی�

الکتریکی�شود.�
�

مصرف آب در صنعت فوالد
عنوان� به� فوالد� و� آهن� تولید� واحد�های� در� آب�
انتقال�دهنده�حرارت�تجهیزات�مرتبط�با�مواد�داغ�و�
سیستم�های�تصفیه�گاز�مورد�استفاده�قرار�می�گیرد.�
با�توجه�به�شرایط�آب�و�هوایی�ایران�تأمین�آب�
صنایع�فوالد�با�مشکالت�بیشتری�همراه�خواهد�بود.�
و� آهن� تولید� تجهیزات� خنک�کنندگی� سیستم�

فوالد�باید�شرایط�هفت�گانه�زیر�را�داشته�باشد.�
1� از�گرمایی�که�می�گیرد�بتوانیم�استفاده�کنیم.�.
2� عمر�تجهیزات�را�زیاد�کند.�.
3� ساختار��و�بهره�برداری�از�آن�ساده�باشد.�.
4� �با�قیمت�کمتری�منظور�ما�را�عملی�نماید.�.
5� حداقل�مصرف�انرژی�را�داشته�باشد.�.
6� در�حد�امکان�از�سیستم�انرژی�جدا�باشد.�.
7� گرمای�خود�را�در�حداقل�از�دست�بدهد.�.

سیستم خنک کننده تبخیری
محققین� از� آندونیف� پروفسور� �1949 سال� در�
کشور�شوروی�سیستم�خنک�کننده�تبخیری�برای�
تجهیزات�کارخانه�های�تولید�آهن�و�فوالد�طراحی�
و�تا�سال��1972بیش�از��50درصد�از�سیستم�های�
خنک�کننده�تولید�آهن�و�فوالد�کشور�شوروی�را�به�
سیستم�خنک�کننده�تبخیری�تبدیل�و�بیش�از��60
درصد�مصرف�آب�را�در�کارخانه�های�آهن�و�فوالد�

را�کاهش�داد.
طرح� ژاپن� کشور� فوالد� صنایع� �1972 سال� در�
تمامی� برای� را� تبخیری� خنک�کننده� سیستم�
واحدهای�تولید�آهن�و�فوالد�کشور�ژاپن�خریداری�
ژاپن� فوالد� صنایع� کننده� خنک� سیستم�های� و�
شد.� تبدیل� تبخیری� خنک�کننده� سیستم� به�
خوشبختانه�اولین�کارخانه�تولید�آهن�و�فوالد�که�
به�سیستم�خنک�کننده�تبخیری�در�کشور�شوروی�
تبدیل�شد،�کارخانه��KMKبود�که�من�در�آن�زمان�
اعزام� به�آن�کارخانه� از�طرف�شرکت�ملی�فوالد�
شده�بودم��و�آموزش�می�دیدم.�پروفسور�آندونیف�
سیستم�خنک�کننده�تبخیری�را�به�طور�کامل�به�
من�آموزش�داد.�مطالبی�که�پروفسور�آندونیف�به�
من�آموخت�را�به�صورت�کتابی�تهیه�کرده�ام�که�
فقط�نیاز�به�چاپ�دارد�تا�در�اختیار�جامعه�آهن�و�

فوالد�کشور�قرار�گیرد.
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راهکارها و روش های 
رفع چالش برق در 

زنجیره فوالد

مدل های
 سرمایه گذاری در 

احداث نیروگاه 

راهکارهای کلیدی برای 
غلبه بر چالش برق

بایسته های تأمین برق 
صنایع فوالدی

از ناترازی تولید 
و مصرف برق تا 

سرمایه گذاری صنایع 
فوالد در صنعت برق

تحلیـــــل
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راهکارها و روش های رفع چالش 
برق در زنجیره فوالد

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

اساساً�عدم�پیروی�از�الگوی�جهانی�تولید�فوالد�
در� برق� درصدی�مصرف� افزایش��70 به� منجر�
روش� سهم� است.� گردیده� کشور� فوالد� تولید�
کوره�بلند-کنورتور�در�تولید�فوالد�در�دنیا��74
این� سهم� ایران� در� که� حالی� در� است،� درصد�
روش�تنها��17درصد�است�و��83درصد�تولید�
فوالد�کشور�به�روش�کوره�های�قوس�الکتریکی�

صورت�می�گیرد.
در�مورد�تولید�برق�توسط�نیروگاه�های�شرکت�
تولید� باید�گفت�که�میزان� اصفهان� ذوب�آهن�
ساالنه�نیروگاه�های�این�شرکت�در�صورت�عدم�
محدودیت�گاز�و�آب�مصرفی�و�تعمیرات�عمده�
�170مگاوات�است.�اما�صنعتی�که�تولیدکننده�
دلیل� به� متأسفانه� است،� خود� نیاز� مورد� برق�
عدم�امکان�تامین�آب�از�محل�دیماند�خریداری�
بخش� در� اسمی� ظرفیت� زیر� تولید� به� مجبور�

تولید�فوالد�است.
شرکت�ذوب�آهن�اصفهان�با�افزایش�بهره�وری�
توانسته�میزان�مصرف�برق�خود�را�کاهش�دهد�و�
فرایندهای�کاهش�مصرف�مانند�هات�شارژینگ�
را�در�خدمت�مصرف�بهینه�برق�در�تولید�فوالد�
قرار�داده�است.�مشکل�اصلی�ذوب�آهن�تامین�
پایدار�آب�است.�وزارت�نیرو�متولی�تامین�پایدار�
شرکت� این� که� وقتی� امیدواریم� و� است� آب�
می�تواند�برق�مورد�نیاز�را�تولید�کند�مشکل�آب�
رفع�شود�تا�نیروگاه�های�ذوب�آهن،�برق�موردنیاز�

این�کارخانه�را�تأمین�کنند.
در�کنار�این،�عدم�اختصاص�گاز�طبیعی�مصرفی�
سایر� مشابه� قیمت� با� شرکت� نیروگاه�های�
افزایش� به� منجر� بخش�خصوصی� نیروگاه�های�
گردیده� کارخانه� این� در� برق� تولید� هزینه�های�

است.

چالش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی 
این� و� کشور� نیروگاه�های� راندمان� بودن� پایین�

شرکت�منجر�به�کاهش�بهره�وری�تولید�و�افزایش�
بین� این،� از� گذشته� است.� گردیده� هزینه�ها�
توسعه�واحدهای�فوالدی�و�زیرساخت�های�انرژی�
کشور،�عدم�توازن�وجود�دارد�و�زیرساخت�های�
انرژی�پابه�پای�توسعه�صنعت�فوالد�کشور،�رشد�

نکرده�است.
محدودیت�های� که� است� این� دیگر� چالش�
روز� تکنولوژی�های� از� استفاده� در� بین�المللی�
بهینه�سازی�مصرف�انرژی�در�صنعت�فوالد�باعث�
افزایش�میزان�مصرف�برق�در�واحدهای�فوالدی�
گردیده�است.�این�امر�باعث�شده�تا�شدت�مصرف�
برق�در�تولید�فوالد�در�کشور�به�دلیل�معضالت�
مربوط�به�عدم�امکان�به�کارگیری�تکنولوژی�های�

روز،�نسبت�به�میانگین�جهانی�باال�باشد.
برق� مناسب� کیفیت� وجود� عدم� دیگر،� مشکل�
تحویلی�از�جمله�میزان�فرکانس�تحویلی�است�
که�باعث�ایجاد�مشکالت�در�راه�اندازی�تجهیزات�

و�وقفه�های�ناخواسته�می�شود.
تامین� در� محدودیت� وجود� اوصاف،� این� با�
برق�مورد�نیاز�کارخانه�منجر�به�کاهش�تولید،�
خسارت�به�تجهیزات�و�افزایش�هزینه�های�تولید�

و�قیمت�تمام�شده�کارخانه�می�شود.

اقدام های بهبود برای رفع چالش برق
انجام� فوالد،� صنعت� در� برق� چالش� رفع� برای�

اقدامات�زیر�پیشنهاد�می�شود:�
تولید��	 موانع� رفع� قانون� �12 ماده� اجرای�

به�ویژه� انرژی� مصارف� کاهش� جهت� در�
ماده� این� کامل� اجرای� فوالد.� صنعت� در�
می�تواند�موجب�تحول�بزرگی�در�طرح�های�
همچنین� و� انرژی� مصرف� بهینه�سازی�
و� باال� راندمان� با� نیروگاه�های� احداث�
افزایش�راندمان�نیروگاه�های�موجود�شود.

استفاده�از�ترکیب�بهینه�آهن�اسفنجی�و��	
قراضه�در�شارژ�کوره�های�قوس�الکتریکی�

که�منجر�به�کاهش��25درصدی�مصرف�
برق�در�کوره�قوس�الکتریکی�می�گردد.

آهن��	 لینک� سیستم�هات� از� استفاده�
اسفنجی�و�کاهش��25درصدی�مصرف�برق.

فوالدی��	 واحدهای� جانمایی� ارجحیت�
بدلیل� کشور� سواحل� در� نیروگاهی� و�
از� ناشی� الکتریکی� انرژی� مصرف� کاهش�
اثر�ارتفاع�و�همچنین�دسترسی�به�منابع�
آبی.�این�موضوع�برای�تداوم�رشد�صنعت�
برخوردار� اساسی� اهمیت� از� کشور� فوالد�
است�و�در�کل�در�توسعه�این�صنعت�باید�
آمایش�سرزمین،�مزیت�های�جغرافیایی�و�
انرژی� زیرساخت�های� به� پایدار� دسترسی�

را�درنظر�گرفت.
مصرف��	 جهت� در� الزم� مشوق�های� ایجاد�

برق�در�ساعات�کم�مصرف.
از��	 حداکثری� استفاده� در� برنامه�ریزی�

گازهای�فرایندی.
به�هنگام�تجهیزات��	 تعمیرات� و� نگهداری�

خط�تولید�و�نیروگاه�های�کارخانه.
تولید��	 قدیمی� پلنت�های� جایگزینی�

با�تکنولوژی� پلنت�های�جدید� با� اکسیژن�
باالتر.

انجام�ممیزی�های�ادواری�مدیریت�انرژی��	
انرژی� مدیریت� سیستم� پیاده�سازی� و�

استاندارد�ایزو�50001.
احداث�سیستم�یکپارچه�پایش�و�کنترل��	

مصارف�انرژی.
به��	 تر� برج�های� تبدیل� در� برنامه�ریزی�

برج�های�ترکیبی�در�نیروگاه�حرارتی.
برنامه�ریزی�در�افزایش�تولید�کارخانه�و�به��	

موازات�کاهش�شدت�مصرف�انرژی.
از��	 استفاده� و� اتوماسیون� سطح� ارتقای�

تولید� خطوط� در� جدید� تکنولوژی�های�
کارخانه.



www.chilanonline.com مــــهر ماه 1400

35
راهکارهای کلیدی برای غلبه بر 

چالش برق
امین ابراهیمی، مدیرعامل فوالد خوزستان

شرکت�های�فوالدی�در�مواجهه�با�چالش�های�عدم�
پایداری�برق�می�توانند�اقدامات�چندگانه�ای�را�انجام�
دهند�که�یکی�از�آن�ها�ایجاد�پایداری�برق�از�طریق�
ضمن� خصوصی،� برق� تولید� نیروگاه�های� ساخت�
رعایت�نمودن�الزامات�قانونی�و�استانداردهای�مرتبط�
با�عملکرد�انرژی�در�فرآیندها�و�تجهیزات�است.�در�
�520 نیروگاه� احداث� خوزستان� فوالد� راستا،� این�
مگاواتی�با�امکان�توسعه�تا�هزار�مگاوات�را�در�دستور�

کار�قرار�داده�است.
با�اجرای�طرح�نیروگاهی�فوالد�خوزستان�که�احداث�
قرار�گرفتن� آن��3سال�طول�می�کشد�و�در�مدار�
این�نیروگاه،�عالوه�بر�برداشته�شدن�محدودیت�های�

برقی،�پایداری�تولید�تضمین�می�شود.
به�جز�احداث�نیروگاه،�شرکت�های�فوالدی�می�توانند�
در�مواجهه�با�چالش�برق�دست�با�اقدامات�زیر�بزنند:��

حداقل��	 تضمین� با� نیروگاه� از� برق� خرید�
محدودیت�برق

اجرای�تعمیرات�سالیانه�و�برنامه�ریزی�شده�در��	
روزهای�محدودیت�برق�و�یا�انجام�تعمیرات�در�

ساعات�پیک�مصرف
اقدامات�سریع�جهت�بهبود�کنترل�عملیات��	

فرآیندها�و�تجهیزات�انرژی�بر�اساسی�و�تعیین�
معیارهای�عملیاتی�با�رویکرد�انرژی�و�بهبود�

عملکرد�انرژی
تهیه�و�بهبود�ابزارهای�اندازه�گیری�و�نیز�طرح��	

و� بررسی� پایش،� جهت� داده�ها� جمع�آوری�
کنترل�عملکرد�انرژی�فرآیندها�و�تجهیزات�
انرژی�بر�اساس�لحاظ�نمودن�الزامات�انرژی�
)براساس�الزامات�قانونی،�استانداردهای�ملی�
ایزو� بر� مبتنی� انرژی� مدیریت� سیستم� و�

50001(�در�طرح�و�پروژه�های�فوالدی
انرژی��	 مدیریت� سیستم� بهبود� و� استقرار�

ISO50001:2018مبتنی�بر�

زیان محدودیت های مصرف انرژی
در�قیمت�تمام�شده�محصوالت�فوالد�خوزستان�در�
سال�گذشته�نقش�هزینه�انرژی��3.7درصد�بود،�که�
این�عدد�با�افزایش�بهای�برق�در�سال�جاری�حدود�

�2برابر�شده�و�به��7.2درصد�رسیده�است.

با�توجه�به�تناژ�از�دست�رفته�تولید�به�دلیل�قطعی�
برق،�معادل��10هزار�میلیارد�تومان�درآمد�فروش�
فوالد� به� خسارت� سود،� تومان� میلیارد� �2600 و�
اساس� بر� است� نیاز� و� است� شده� وارد� خوزستان�

واقعیت�ها�اعداد�و�ارقام�تحلیل�شود.
�85هزار�مگاوات�ظرفیت�اسمی�تولید�برق�در�کشور�
داریم�که��38درصد�آن�خالی�است�که�باید�احیای�
نیروگاه�ها�با�کمک�واحدهای�فوالدی�انجام�بگیرد�تا�
نیروگاه�ها�وارد�مدار�شوند�و�تولید�برق�شان�افزایش�یابد.

ضرورت پشتیبانی نهادهای حاکمیتی
به� برق�در�صنایع،� اثرات�چالش� به�منظور�کاهش�
پشتیبانی�ها�و�اقدامات�سازنده�نهادها�و�سازمان�های�
حاکمیتی�نیاز�است.�این�نهادها�می�توانند�در�این�

راستا�اقدامات�زیر�را�انجام�دهند:
کاهش��	 و� کشور� در� بار� موثر� مدیریت�

محدودیت�های�برق�حتی�االمکان�جهت�صنایع�
مادر�همچون�فوالد�و�اعالم�دقیق�برنامه�ها�و�
ساعت�های�محدودیت�های�برق�از�چند�روز�
آن با� صنایع� آگاهانه� مواجهه� جهت� قبل�

نوسازی�و�افزایش�راندمان�نیروگاه�های�تولید�برق�	
کاهش�تعرفه�های�انرژی�در�ساعت�های�بروز��	

محدودیت�برق
زیرساخت�های��	 بهبود� و� اجرا� جهت� تسریع�

مورد�نیاز�بند�ب�ماده��12قانون�رفع�موانع�
تولید�رقابت�پذیر�و�ارتقاء�نظام�مالی�کشور

تشویقی�جهت��	 طرح�های� و� مشوق�ها� ایجاد�
با� تشویقی� طرح�های� مانند� فوالدی� صنایع�

رویکرد�ساخت�نیروگاه�های�خصوصی
ایجاد�زیرساخت�و�زمینه�سازی�جهت�استفاده��	

از�تکنولوژی�های�به�روز�تولید
تشکیل�کمیته�های�منسجم�و�دارای�قدرت��	

صمت،� وزارتخانه�های� همت� به� باال� اجرایی�
نیرو�و�نفت،�جهت�بررسی�تهدیدها،�ریسک�ها�
و�پیامدهای�ناشی�از�عدم�پایداری�در�تامین�
بمنظور� الزم� اقدامات� و� برنامه�ریزی� انرژی،�

مواجهه�با�آن
نیروگاه�ها�جهت��	 پایدار�سوخت� تامین� لزوم�

تامین�برق�پایدار�صنعت�در�فصول�سرد�سال

تشکیل�و�تقویت�شرکت�های�خدمات�انرژی��	
و� انرژی�بر� و� فوالدی� صنایع� تأیید� مورد�
استفاده�از�افراد�خبره�و�مسلط�به�فرآیندها�و�
تجهیزات�انرژی�بر�و�اجرای�پروژه�های�بهبود�

عملکرد�انرژی
الزام�جهت�رعایت�نمودن�معیارهای�عملکرد��	

تجهیزات� تأمین�کنندگان� سوی� از� انرژی�
انرژی�بر،�سنگ�آهن�،�نسور�و�سایر�مواد�اولیه�

اثرگذار�بر�عملکرد�انرژی

کلیدی ترین پیشنهادات و راهکارها برای رفع 
چالش برق

در�مقیاس�کالن�اقتصادی�و�در�سطح�ملی،�پیشنهاد�
می�شود�که�با�اتخاذ�راهکارهای�زیر�چالش�برق�در�

کشور�مرتفع�شود:
احداث�شرکت�های�مادر�تخصصی�در�حوزه��	

توسعه�زیرساخت�های�انرژی�با�سرمایه�گذاری�
مشترک�از�جمله�صنایع�در�هر�استان�و�منطقه

ظرفیت��	 به� مگاوات� �4700 حدود� افزودن�
تولید�برق�کشور�در�سال�و�رسیدن�به�ظرفیت�
نامی�حدود��109000مگاوات�در�سال�1404

صنایع��	 برای� اختصاصی� نیروگاه� احداث�
با� قراردادهای�سه�جانبه� تنظیم� با� پرمصرف�

صنعت�)خریدار(�و�توانیر�و�فروشنده
ایجاد�بازار�برق�و�تضمین�تامین�برق�از�سوی��	

تامین�کنندگان
و��	 صنایع� الزام� و� مصرف� الگوی� اصالح�

کشاورزی�به�دریافت�ایزوهای�انرژی
انرژی��	 مانند� انرژی� انواع� دیگر� از� استفاده�

خورشیدی
جذب�سرمایه�گذار�بخش�خصوصی�در�حوزه��	

نیروگاهی�با�تضمین�بازدهی
اصالح�سوخت�نیروگاه�های�گازی�و�حرارتی�به��	

سیکل�ترکیبی
روز�رسانی��	 به� و� قدیمی� نیروگاه�های� احیاء�

تجهیزات
توسعه�نیروگاه�های�تجدیدپذیر�	
توسعه�فناوری�هسته�ای�و�به�دنبال�آن�احداث��	

نیروگاه�های�هسته�ای�جدید



نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد

36

از ناترازی تولید و مصرف برق تا 
سرمایه گذاری صنایع فوالد در 

صنعت برق
دکتر محسن بختیار، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو

به� تبدیل� قابل� گازی� نیروگاه� مگاوات� در�حال�حاضر��15000
سیکل�ترکیبی�در�کشور�با�متوسط�راندمان��32درصد�فعالیت�
به� تبدیل� و� بخار� احداث��7500مگاوات�بخش� با� می�کنند�که�
و� درصد� �45 حدود� به� آن�ها� نهایی� راندمان� ترکیبی،� سیکل�
متوسط�راندمان�تولید�برق�حرارتی�کشور�به��42درصد�افزایش�

خواهد�یافت.
متوسط�راندمان�تولید�برق�حرارتی�در�ایران�در�سال��1399برابر�
با��39.5درصد�بوده�است�و�به�ازای�احداث��10واحد�بخار��160
مگاواتی،�حدود��1درصد�به�متوسط�راندمان�حرارتی�کشور�افزوده�

می�گردد.
احداث�این�واحدها�ساالنه��12میلیارد�مترمکعب�)معادل�روزانه�
�33میلیون�متر�مکعب(�صرفه�جویی�در�مصرف�سوخت�گاز�به�

همراه�خواهد�داشت.
طبیعی،� گاز� مترمکعب� هر� برای� سنت� قیمت��18 احتساب� با�
تاخیر�در�اجرای�این�طرح�ها�روزانه�هزینه�ای�را�به�میزان��6میلیون�
یورو�)معادل�با��66میلیارد�تومان(�به�سرمایه�های�ملی�تحمیل�

خواهد�نمود.

ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان 1400
متوسط�رشد�انرژی�مصرفی�شبکه�برق�کشور�از�سال��1393تا�
�1.8�،1399درصد�بود�که�در�سال��1400با�جهشی�بی�سابقه�به�

�20درصد�رسید.

افزایش�مصرف�برق،�افزایش�بی�سابقه�دما�و�خشکسالی�بی�سابقه�در�تابستان�سال�
جاری�باعث�ناترازی�تولید�و�مصرف�برق�به�میزان��11926مگاوات�شد.�رشد�مصرف�
برق�صنایع�بزرگ�در�تابستان�امسال��1500مگاوات�بود�و�برآوردها�حاکی�از�این�
است�که�استخراج�رمزارزها�نیز�تا��2000مگاوات�از�برق�تولیدی�کشور�را�به�خود�
اختصاص�داد.�کاهش�تولید�نیروگاه�های�برق�آبی�به�دلیل�خشکسالی�نیز��7500

مگاوات�بود.

اهمیت صنعت فوالد و میزان مصرف برق آن
است.� اقتصادی�کشور� در�رشد� موثر� بسیار� پایه،� عنوان�صنعت� به� فوالد� صنعت�
صادرات� از� مهم� بخش� یک� فوالدی،� محصوالت� درصدی� �30 از� بیش� صادرات�

غیرنفتی�کشور�را�تشکیل�می�دهد.
صنعت�فوالد�دارای�ارزش�افزوده�ساالنه�بین��15تا��20میلیارد�دالری�معادل��7

درصد��GDPسال��1399است.
ظرفیتی�معادل��6هزار�مگاوات�برای�تامین�برق�صنعت�فوالد�نیاز�است.�این�صنعت،�
مصرفی�به�میزان��16میلیارد�کیلووات�ساعت�معادل��5درصد�کل�مصرف�کشور�

دارد.

سرمایه گذاری شرکت های فوالدی و معدنی در تولید برق
در�سال�جاری،�بخش�فوالد�و�صنایع�معدنی�کشور�برای�تأمین�پایدار�برق�خود،�

تقاضای�سرمایه�گذاری�در�تولید�برق�و�احداث�نیروگاه�داشته�است.
از�سوی�شرکت�تولید�نیروی�برق�حرارتی،�مجوز�موافقت�اصولی�برای�پروژه�های�

زیر�صادر�شده�است.�جزئیات�این�پروژه�های�نیروگاهی�در�شکل��2موجود�است:

شکل 2- پروژه های سرمایه گذاری شرکت های معدنی و فوالدی در تولید برقشکل 1- انرژی مصرفی شبکه برق از سال 1393 تا 1400
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بایسته های تأمین برق صنایع 
فوالدی

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

بر�اساس�افق�چشم�انداز��1404می�بایست،�ظرفیت�
ولی� برسد� تن� میلیون� به��55 کشور� فوالد� تولید�
امسال�با�کمبود�و�بحران�جدی�در�حوزه�برق�مواجه�
شدیم�و�عدم�تأمین�زیرساخت�های�الزم�همانند�مواد�
اولیه�و�انرژی،�چشم�انداز�تولید�فوالد�کشور�را�دچار�

مشکل�می�کند.
اگرچه�مشکل�زیرساخت�های�تولید�در�طول�سالیان�
نیز�به�هویدا�شد،�به�گونه�ای�که�در��4سال� قبل�
نتیجه� نیز�محدودیت�گاز�و�برق�رخ�داد.� گذشته�
این�بود�که�امروز�با�ظرفیت�بالقوه��40میلیون�تن،�
تنها��30میلیون�تن�تولید�داریم�و�باید�تمهیداتی�
اندیشده�شود�که�ظرفیت�های�نصب�شده�بالاستفاده�

را�وارد�مدار�تولید�کنیم.
کشور�در�دهه��60و��70برنامه�منسجمی�برای�فوالد�
داشت.�به�گونه�ای�که�وزارت�معادن�و�فلزات�وقت،�
برنامه�مشخصی�داشت�و�سایر�بخش�های�مرتبط�
به�تولید�همانند�معادن،�نیروگاه�ها�و�غیره�همه�بر�
اساس�استراتژی�و�نظام�منسجم�برنامه�ریزی�تعریف�
شده�مدونی�حرکت�می�کردند�که�متاسفانه�در��2
دهه�اخیر�این�نظام�برنامه�ریزی�دچار�آشفتگی�شد.

در� زیرساخت�هایی� ایجاد� نیازمند� فوال� تولید�
حوزه�های�مختلف�از�جمله�انرژی�)آب،�برق�و�گاز(�
است.�برای�نمونه،�اکنون�در�البالی�بحران�برق�گفته�
می�شود�که�خود�واحدهای�تولیدی�نیروگاه�احداث�
کنند.�درحالی�که�باید�پیش�از�این،�برنامه�ریزی�الزم�
برای�جلوگیری�از�بحران�برق�و�خاموشی�کوره�ها�
و�توقف�تولید�پیش�بینی�می�شد�تا�هم�واحدهای�
برای� الزم� توان� کوچک� کارخانجات� هم� و� بزرگ�

مدیریت�آنرا�داشته�باشند.
در�نظام�مدرن�برنامه�ریزی،�کمبود�برق�اتفاقی�و�غیر�
قابل�پیش�بینی�نبوده�و�این�اتفاق�می�تواند�به�دلیل�
ضعف�در�مدیریت�انرژی�باشد.�از�طرفی،�متاسفانه�
برای�رفع�این�مشکل،�ناپخته�ترین�تصمیم�گرفته�
شد�که�واحدهای�فوالدی�تنها��10درصد�دیماند�

را�مصرف�کنند.�در�صورتی�که�خاموش�شدن�کوره�
از�رفع�محدودیت�ها�یکسری� بعد� فعالیت� ادامه� و�

امکانات�می�خواهد.
مانع�زدایی� و� به�پشتیبانی� نگاه�ملی،�سالی�که� از�
نیست� شایسته� است،� شده� نامگذاری� تولید� از�
این� با� شود.� قطع� فوالدی� کارخانه�های� برق� که�
تولید� عدم� برای� جدید� دولت� در� امیدواریم� حال�
�10میلیون�تن�فوالد�از�ظرفیت��40میلیون�تنی�
که�به�نوعی�عدم�نفع�از�تولید�بوده�و�منجر�به�از�
دست�دادن��6میلیارد�دالر�شده�است،�برنامه�ریزی�
درستی�صورت�گیرد�تا�چندین�هزار�شغل�مستقیم�

و�غیرمستقیم�تحت�الشعاع�قرار�نگیرد.
اگرچه�ساخت�یک�نیروگاه��500مگاواتی��3سال�
تشکیل� با� آماده�اند� فوالدی�ها� ولی� می�برد� زمان�
کنسریوم�انرژی�در�این�حوزه�ورود�کنند�و�وزارت�
نیرو�نیز�می�تواند�مشوق�الزم�برای�سرمایه�گذاری�
را�در�نظر�بگیرد�و�جانمایی�صحیح�و�سرمایه�گذاری�

مناسب�را�مشخص�کند.�
انتظار� نیرو� وزارت� از� کشور� فوالد� تولیدکنندگان�

آن�ها� کنار� در� نیروگاه� اندازی� راه� برای� که� دارند�
باشد�و�مشخص�کند�در�کدام�نقاط�امکان�توزیع�
برق�و�به�چه�میزان�فراهم�است�و�همچنین�الزم�
است�که�تخصیص�ارز�برای�تامین�تجهیزات�انجام�
شود.�همچنین�زمانی�که�موضوع�قطعی�برق�وجود�
دارد،�واحدی�که�تولید�برق�انجام�می�دهد�باید�از�
محدودیت�های�مصرف�برق�وزارت�نیرو�معاف�شود.

راه�عبور�از�بحران�برق�این�است�که�به�دغدغه�های�
تولیدکنندگان�که�به�بخشی�از�آن�اشاره�شد�توجه�
در� تسهیل�سرمایه�گذاری� و� با�همفکری� تا� گردد�
حوزه�انرژی،�این�بحران�را�در�سال�های�آینده�پشت�
سر�بگذاریم�وگرنه�هرسال�با�محدودیت�برق�مواجه�
خواهیم�بود،�تولید�و�جایگاه�جهانی�فوالد�ایران�به�
مخاطره�خواهد�افتاد،�بخشی�از�بازارهای�صادراتی�
از�دست�خواهد�رفت�و�فرصت�های�صادراتی�را�از�
دست�می�دهیم.�امیدواریم�با�تامین�پایدار�برق�در�
زنجیره�فوالد،�جایگاه�و�سهم�ایران�از�بازار�جهانی�
فوالد�ارتقاء�یابد�و�بخش�تولید�کشور�در�مسیر�رشد�

و�اعتالء�قرار�گیرد.
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مدل های سرمایه گذاری 
در احداث نیروگاه 

مهدی کیقبادی، معاون فروش و قراردادهای گروه مپنا

بند�ز�تبصره��15 و� به�مصوبات�دولت� با�توجه�
سایر� و� � فوالدی� صنایع� �،1400 بودجه� قانون�
می� � مگاوات� �5 باالی� برق� کنندگان� مصرف�
بایست�برق�مورد�نیاز�خود�را�از�طریق�احداث�
نیروگاه�و�یا�خرید�از�نیروگاه�های�خصوصی�و�
بورس�انرژی�تامین�نمایند�و�سوبسید�قیمت�برق�
نیز�تقریبا�به�جز�از�بخش�نرخ�سوخت�نیروگاهی،�
برای�مصارف�باالی��2مگاوات�منتفی�شده�است.�
در�این�نوشتار�مروری�کوتاه�بر�مهم�ترین�مدل�

های�سرمایه�گذاری�احداث�نیروگاه�می�شود.

احداث نیروگاه به روش سرمایه گذاری
زیر� صورت� دو� به� اختصاصی� نیروگاه� ساخت�

امکان�پذیر�است:
ساخت�نیروگاه�از�طریق�ارجاع�به�پیمانکاران��	

EPC/EPCF قراردادهای� طریق� از� و�
قراردادهای��	 طریق� از� نیروگاه� ساخت�

BOO/BOTسرمایه�گذاری�
تجهیزات� و� ساختگاه� زمین� �BOT روش� در�
متعلق�به�سرمایه�پذیر�بوده�و�با�فسخ��یا�اتمام�
دوره�قرارداد،�نیروگاه�به�سرمایه�پذیر�منتقل�می�
شود.�بر�این�اساس�بسیاری�از�مجوزهای�قانونی�
به�نام�سرمایه�پذیر�گرفته�خواهد�شد.�بیمه�نامه�
های�نیروگاه�نیز�با�هم�ذینفعی�سرمایه�گذار�و�

سرمایه�پذیر�صادر�خواهند�شد.
در�روش��BOOاصوالً�نیروگاه�متعلق�به�سرمایه�
گذار�باقی�می�ماند�و�برق�تولیدی�وفق�قرارداد�
تحویل�سرمایه�پذیر�خواهد�شد.�در�صورت�فسخ�
یا�اتمام�دوره�قرارداد�سرمایه�پذیر�و�خریدار�برق�
بایستی�مجدداً�برای�تامین�برق�مسیر�رفته�را�از�
نو�طی�کنند.�سرمایه�گذار�نیز�می�تواند�مشتریان�

بهتر�و�مناسب�تری�را�در�نظر�داشته�باشد.

نحوه عمل در پروژه هاي تولید برق مستقل
 IPP   (Independent Power Production)

نیروگاهي� پروژه�هاي� قراردادي� الف�-�ساختار�
خصوصي�)IPP(�عموماً�به�شکل��"قرارداد�تبدیل�
ECA) Energy Conversion Agree�) " يانرژ

�mentمي�باشد.

پذیر� سرمایه� شرکت� قرارداد� از� نوع� این� در� �
متعهد� �(Off�taker) برق� خریدار� عنوان� به�
به� را� نیروگاهي� سوخت� و� زمین� که� مي�گردد�
صورت�رایگان�در�اختیار�شرکت�پروژه�)در�دوره�
بهره�برداری�تجاری(�قرار�دهد�.�تضمین�راندمان�

بر�عهده�سرمایه�گذار�است.
یا� و� خارجي� هاي� گذاري� سرمایه� کلیه� �- ب�
داخلی�با�منشا�خارجی�انجام�شده�در�پروژه�هاي�
داشتن� بر� عالوه� �)IPP( نیروگاهي� � خصوصي�

پوشش�ضمانت�نامه���FIPPA)قانون�حمــایت�و�
 Foreign)تشــویق�سرمــایه�گــذاري�خـارجي
 (Investment promotion & Protection Act

پرداخت"� یا� "دریافت� به� مربوط� بندهاي� از�
(Take�or�Pay)�و�همچنین�ضمانت�نامه�هاي�

یا� و� اقتصاد� وزارت� طرف� از� )صادره� پرداخت�
صاحبان�و�سهامداران�سرمایه�پذیر(�بهره�مند�

مي�گردند.
ج�-�ساختار�سازماني�شرکت�پروژه�)SPV(���که�

مي�باید�توسط�سرمایه�گذاران�به�ثبت�برسد.

اساختار پروژه های سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام شرکت پروژه است که به منظور بهره گیری  (SPV)محوریت این ساختار با یک شرکت تک منظوره 
و استقراض از منابع موجود در بازار سرمایه )عمدتاٌ بانک یا  (Equity)همزمان از سهم آورده بانیان پروژه 

 است. اوراق قرضه( تاسیس شده

  BOTپروژهي هامشخصه

  با تعیین سرمایه گذار و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت تک منظوره با مسئولیت محدود بعنوان
 توسط سرمایه گذاران برگزیده تاسیس مي شود. شرکت پروژه

   این شرکت صاحب امتیاز پروژهBOT .محسوب مي گردد 

 تحويل گيرنده انرژي

Off-Taker 

 تضميني برق/ قرارداد خريد

 ECAقرارداد تبديل انرژي 

 ژهپرو شركت

قرارداد مهندسي، 
 (EPC) تامين و احداث 

 قرارداد هاي جانبي

 (خدمات مشاوره و ...)

قرارداد بهره برداري و 
 (O&Mنگهداري )

موافقت نامه هاي  قرارداد هاي وام
 سهامداران / آورده نقدي 

 قرارداد بيمه نيروگاه
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محوریت�این�ساختار�با�یک�شرکت�تک�منظوره�
)SPV(�به�نام�شرکت�پروژه�است�که�به�منظور�
بهره�گیری�همزمان�از�سهم�آورده�بانیان�پروژه�
)Equity(�و�استقراض�از�منابع�موجود�در�بازار�
تاسیس� قرضه(� اوراق� یا� بانک� )عمدتاٌ� سرمایه�

شده�است.

 BOTمشخصه هاي پروژه

مذاکرات��	 انجام� و� گذار� سرمایه� تعیین� با�
اولیه�یک�شرکت�تک�منظوره�با�مسئولیت�
توسط� پروژه� شرکت� بعنوان� محدود�
سرمایه�گذاران�برگزیده�تاسیس�مي�شود.

	��BOT پروژه� امتیاز� صاحب� شرکت� این� �
محسوب�مي�گردد.

جهت��	 آورده(� متولیان)سهم� سرمایه�
تاسیس�شرکت�معموال��20تا��30درصد�
پروژه� اجرای� براي� � الزم� گذاري� سرمایه�
مي�باشد.�مابقي�سرمایه�مورد�نیاز�از�طریق�
انعقاد�موافقت�نامه�هاي�مالي�با�بانک�ها�
و�موسسات�مالي�معتبر�تامین�مي�گردد.

�اهم�وظایف�شرکت�پروژه�عبارت�است�از:�

سرمایه��	 با� الزم� هاي� نامه� موافقت� عقد�
پذیر،�پیمانکار�اجرایي،�شرکت�بهره�بردار�
و�موسسات�مالي�و�کنسرسیوم�های�بیمه

محصول��	 فروش� نامه� موافقت� امضاي�
و� طرفینی� تضامین� با� تحویل� مبناي� بر�
با� بپرداز(� یا� )ببر�   Take or Pay شرایط�

سرمایه�پذیر

BOT فازهای مختلف پروژه

1(�تعریف�پروژه�(Pre Development )�:�معموالً�
یک�مطالعات�امکان�سنجی�مقدماتی�باید�توسط�
میزان� مطالعه� این� شود.� انجام� پذیر� سرمایه�
تقاضا�یا�نیاز�به�پروژه،�سیستم�انجام�پروژه،�راه�
محل� اندازه،� پروژه،� مالی� تأمین� مختلف� های�
آب،� تامین� منابع� به� مناسب� دسترسی� اجرا،�
فنی،� گزینه�های� برق،� انتقال� شبکه� و� سوخت�
شرایط�محیطی�و�حفاظت�از�محیط�زیست�و�
از�پروژه�را�به�دقت� بالقوه�درآمد�ناشی� جریان�

تحلیل�خواهد�نمود.

بانیان� انتخاب� و� پروژه� واگذاری� مرحله� �)2

( Effective Date)پروژه

3(�پایه�گذاری�پروژه�)Development(:�پس�از�
امضای�قرارداد،�در�یک�دوره�چند�ماهه�مباحث�
آورده� سهم� و� وام� و� شده� انجام� مالی� تامین�
سرمایه�گذار�آماده�تزریق�به�پروژه�می�شوند�و�
تحویل� و� تامین� شامل� پروژه� اصلی� مجوزهای�
تامین� زیست،� محیط� مجوزهای� و� ساختگاه�
نیروگاه� پایه� و� اصلی� های� طراحی� و� سوخت�
تهیه�و�پیمانکار�احداث�نیروگاه�تعیین�می�شود.�
 Closing)پایان�این�تاریخ،�نفوذ�یا�قطعیت�پروژه�

Date )�نامیده�می�شود.

قطعیت� از� پس� بالفاصله� که� احداث� دوره� �)4
قرارداد�شروع�می�شود.

شرایط� احراز� از� پس� برداری:� بهره� دوره� �)5
تحویل�موقت�هر�واحد�نیروگاهی�و�انجام�موفق�
تست�ها،�پروژه�وارد�فاز�بهره�برداری�می�شود.�

)�15تا��20سال(

پروژه� فاز� آخرین� پروژه:� انتقال� و� واگذاري� �)6
�BOTواگذاری�پروژه�به�سرمایه�پذیر�در�پایان�

دوره�یا�در�زمان�فسخ�قرارداد�است.
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حرارتی به تفکیک نوع نیروگاهنیروگاه هایظرفیت نصب شده 

%19, 15829, بخاری

%26, 21992, گازی

%36, 31179, چرخه ترکیبی

%14, 12088, برق آبی

%5, 4444, سایر انواع نیروگاه ها

مگاوات85،532=   کشور نیروگاه هایکل ظرفیت نصب شده 

حرارتی از کل انرژی تولید شده توسط نیروگاه هایدرصد انرژی تولید

7

ششررککتت  ممااددررتتخخصصصصیی  تتووللییدد  ننییرروویی

ببررقق  ححررااررتتیی

95%
94%

93%
93%

94%

92%
93%

92%

88%

92%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

در دهه اخیرغیرحرارتیبه تفکیک حرارتی و نیروگاه هامیزان انرژی تولیدی 

6

ششررککتت  ممااددررتتخخصصصصیی  تتووللییدد  ننییرروویی

ببررقق  ححررااررتتیی

227366
239686 242838

255786
263327 265729

284893 285175 287479

314545

12698 14580 19354 18694 17362 23467 23075 24007
38952

28563

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
(میلیون کیلووات ساعت)کل انرژی تولیدی حرارتی (میلیون کیلووات ساعت)کل انرژی تولیدی غیر حرارتی 

عت
سا

ووات
کیل

ون 
یلی

م

ظرفیت نصب شده نیروگاه های حرارتی به تفکیک نوع نیروگاه

درصد انرژی تولیدی حرارتی از کل انرژی تولید شده توسط نیروگاه ها

میزان انرژی تولیدی نیروگاه ها به تفکیک حرارتی و غیرحرارتی در دهه اخیر
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ظرفیت، تعداد و مالکیت نیروگاه های حرارتی کشور

8

ششررککتت  ممااددررتتخخصصصصیی  تتووللییدد  ننییرروویی

ببررقق  ححررااررتتیی

نوع نیروگاه

تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع تحت مالکیت بخش دولتی
جمع 
تعداد 

نیروگاه ها

جمع 
تعداد 
واحدها

جمع 
ظرفیت

(مگاوات) ظرفیت 
(مگاوات)

تعداد 
نیروگاه

تعداد 
واحد

سهم 
(درصد)

ظرفیت 
(مگاوات)

تعداد 
سهم تعداد واحدنیروگاه

(درصد)

2510215829%4588114629.0%11241145671.0بخاری

7027221986%164274516474.7%55582510825.3گازی

3420931185%254612917081.6%572553918.4یسیکل ترکیب

12958369000%464768538067.4%225244420332.6جمع

583
واحد نیروگاهی

مگاوات 22524معادل % 32.6
متعلق به بخش دولتی

مگاوات 46476معادل % 67.4
متعلق به بخش خصوصی

احداث واحدهای بخاری دولتی و خصوصی قابل ارائه به صنایع بزرگ

11

ششررککتت  ممااددررتتخخصصصصیی  تتووللییدد  ننییرروویی

ببررقق  ححررااررتتیی

هبمجموعاً(خصوصیبخشودولتاختیاردر)ترکیبیسیکلنیروگاه هایبرخیبخارواحدهایحاضرحالدر
بهتوجهبا.بودخواهدمیسرمازادسوختبدونواحدهااینتولیدکهاندنشدهتکمیلمگاوات4780ظرفیت

یکوتاهزماندربودخواهندقادرمتقاضیصنایعنیروگاه ها،اینمشترکساختزیروگازواحدهایبودنآماده
.وندشبرخورداربهتریتسهیالتوشرایطازنیروگاهسوختتامیندرحالعیندرویابنددستخوداهدافبه

ر ظرفیت کل بخش بخانام نیروگاهردیف
(مگاوات)

160شاهرود1
320گنو هرمزگان2
320ماهشهر خوزستان3
480جنوب اصفهان4
480حافظ شیراز5
160زرندکرمان6
160ایرانشهر7
300هنگام8

2380نیروگاه دولتی8جمع 

ار ظرفیت کل بخش بخنام نیروگاهردیف
(مگاوات)

320(کرمانشاه)زاگرس 1
160(سمنان)قدس 2
320(زنجان)سلطانیه 3
480(علی آباد)گلستان 4
480خلیج فارس5
480خرمشهر6

2400نیروگاه خصوصی6جمع 

:واحدهای بخاری خصوصی :واحدهای بخاری دولتی 

ظرفیت، تعداد و مالکیت نیروگاه های حرارتی کشور

احداث واحدهای بخاری دولتی و خصوصی قابل ارائه به صنایع بزرگ
در�حال�حاضر�واحدهای�بخار�برخی�نیروگاه�های�سیکل�ترکیبی�)در�اختیار�دولت�و�بخش�خصوصی(�مجموعاً�به�
ظرفیت��4780مگاوات�تکمیل�نشده�اند�که�تولید�این�واحدها�بدون�سوخت�مازاد�میسر�خواهد�بود.�با�توجه�به�
آماده�بودن�واحدهای�گاز�و�زیر�ساخت�مشترک�این�نیروگاه�ها،�صنایع�متقاضی�قادر�خواهند�بود�در�زمان�کوتاهی�
به�اهداف�خود�دست�یابند�و�در�عین�حال�در�تامین�سوخت�نیروگاه�از�شرایط�و�تسهیالت�بهتری�برخوردار�شوند.
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1400/06/14 بررسی روند سرمایه گذاری در تولید برق کشور و مالحظات موجود 3

1405

1400/06/14 بررسی روند سرمایه گذاری در تولید برق کشور و مالحظات موجود 19
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ریال بر کیلو وات ساعت

قیمت معامالت بورس انرژی متوسط نرخ کل هزینه تامین انرژی خریداران در بازار قابل مقایسه با بورس

پیش بینی تامین برق کشور تا افق 1405

مقایسه قیمت های بورس انرژی با بازار عمده فروشی برق
منبع: گزارشات فصلی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مقایسه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

می نگیرژنتخژخت نژبتقژ
رجن ن   ت

ق نو ژاصالحژالگودژ61م دهژ)ژ
(ژمصتفژانتجد

نتخژخت ننتخژخت نژبتق
(ژژاعالمیژوزارتژنیتو)

(ژژس عتکیلووات)

دز نهژس لی نهژ
بهتهژبتدارد

(میلی ردژر  ل)
ضت بژ
ظتفیتژ

دز نهژ
ستم  هژگ ارد

ظتفیتژ
(مگ وات)

33.400

مناقصه  150 35% 900$/kW 50 بادی 
8.918 20 20% 500 €/kW 10 خورشیدی
6.416 44 80% 1280€/kW 3 برقابی 

7،700 95/4 62% 1860 $/kW 3 زیست توده 
( سوززباله)

ستم  هژگ اردژدرژحوزهژانتجدژد دژرجن ن   ت
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ترکیب نیروگاه های تجدیدپذیر کشور

آثار مثبت زیست محیطی احداث 903 مگاوات  نیروگاه تجدیدپذیر

موقعیت جغرافیایی نیروگاه های مگاواتی تجدیدپذیر

ظتفیتژوژ ت نسیلژروسعهژاستف دهژازژ=ژروسعهژصنعتژرجن ن   تژ
درژا تا ژانتجدژد دژرجن ن   تژ

بتقژآبیژکوچکژ خورشیند ب دد ز ستژرودهژ ب ز  فتژحتارریژ
مگاوات105/66 مگاوات 411/60 مگاوات 303/18 مگاوات10/56 مگاوات 13/6 ظرفیت منصوبه

مگاوات 1000بیش از  مگاوات 150000بیش از  مگاوات 7000بیش از  مگاوات 700 مگاوات 20000 پتانسیل 

10/5 0/27 4/3 1/5 0/068 درصد محقق شده 
نیتوگ هژرجن ن   تمگ واتژژ903مثبتژز ستژمحیطیژاحناثژآث رژاز پتانسیل 

بتقژرولینژشنهژازژمن بعژانتجد
د دژرجن ن   تژوژبهتهژوردژ

انتجدژبتقژ
(ژژمیلیو ژکیلوواتژس عت)

صتفهژجو یژدرژمصتفژژ
فسیلیسوختژ

 زژمع دلژمیلیو ژمتتژمکعبژگ)
(طبیعی

درژصتفهژجو یژ
میلیو ژ)مصتفژآبژ
(ژژلیتت

گ زژعنمژانتش رژ
CO2گلخ نهژادژ

(ژژدزارژرر)

عنمژانتش رژآال ننهژد دژ
محلیژ

(SPM,NOX,SOX,..) 

(ژژدزارژرر)

655618621442439327/8

روسعهژنیتوگ هژد د
مگ واری

=ژژ
رولینژبتقژدرژمحلژ

مصتف
=

شژعنمژنی زژبهژگستت
شبکهژبتقژکشورژ

=ژژ
جلوگیتدژازژارالفژ

نیتودژبتقژدرژ
خطوطژانتق لژوژ

روز عژژ

دی
مد

ود 
داو

 و 
ری

بو
 ص

هلل
دا

اس
ب، 

طل
رز

ن ط
س

مح
ط: 

وس
ه ت

شد
ئه 

ارا
 •












