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•کسیرانتیداردومیخواهداینرانت
راپوششدهد

رخصــت ،رئیس کمیســیون صنعت اتاق
بازرگانــی اســتان خراســان رضــوی در
گفت و گو با خراســان رضوی با اشــاره به
این کــه به نظــر می رســد مســئله قطعی
برق مســئله عــادی نیســت اظهــار کرد:
خیلی از کســانی کــه نیــروگاه دارند و در
این مواقع می توانند کمــک کنند در این
روزها رســالت خــود را به درســتی انجام
نمی دهنــد؛ خیلی از ایــن نیــروگاه ها با
دالرهای  4هزار تومانــی و  800تومانی
ســاخته شــده اما بعضی از آن هــا بدهی
ســنگینی به صندوق توســعه ملی دارند
و گویــی نمــی خواهنــد پرداخــت کنند.
مسئله برق به نظر من مقداری دچار ابهام
اســت؛ یک عــده انگار مــی خواهنــد این
مســئله را پر فروغ تر کنند و از این آب گل
آلود ماهی بگیرند.وی ادامه داد :ما چون
متخصص این موضوع نیستیم خیلی نمی
توانیم اظهار نظر کنیم و متخصصان برق
باید در این موضوع اظهــار نظر کنند؛ در
جلسه ای که در اتاق بازرگانی برگزار شد
دوستانی که از شــرکت برق آمده بودند؛

•پایرانتدرمیاناستیابحران؟

حــرف هــای متناقضی مــی زدنــد و این
حرف های متناقض مفهومش این اســت
که کسی این جا رانتی دارد و می خواهند
این رانت را پوشش دهند.
•هدف گران کردن است!

رخصت در پاســخ به این ســوال که انگیزه
نیروگاه دارانی که به رسالت خودشان در
روزهای سخت عمل نمی کنند ،چیست؟
گفت :عــده ای می خواهند قیمــت برق را
افزایــش دهنــد و عــده ای قصــد دارند که
ژنراتورهای خود را با ایــن بزرگ نمایی ها
به فــروش برســانند؛ اما حجــم موضوع آن
قدر بزرگ نیست که بعضی در صدد القای
آن هســتند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق
بازرگانی و صنعت استان با اشاره به این که
امروز دولت یارانههای خوبی برای انرژی
های تجدید پذیر می دهد ولی عده ای نمی
خواهند این را مطرح کننــد؛ بیان کرد :به
نظر اســتاندار باید بــا برگزاری جلســه ای
با مســئوالن شــرکت برق و نیروگاه داران
موضوع را به دقت و ظرافت شــفاف سازی
کند تا مشخص شود که جایگاه کسانی که
یارانههایی برای تاسیس نیروگاه ها گرفته
اند کجاســت و همچنین مشخص شود که
ما واقعا چقدر کمبود برق داریم و چه برنامه
ریزی باید بکنیم.
•تولید انرژی صرفه ندارد

مریــم ســراج احمــدی ،عضــو هیئــت
نمایندگان اتاق مشهد و فعال اقتصادی،
درباره رفتن به سمت انرژی های تجدید
پذیر گفت :خیلــی از همکاران مــا به این
ســمت حرکت کــرده اند اما مشــکلی که
وجود دارد این اســت که ما اگــر برق را به
این وســیله تولید کنیــم؛ نمــی توانیم به
سرعت از این برق در خط تولید خودمان
استفاده کنیم و باید برق را به شبکه اصلی
بدهیــم و بعد دوبــاره دولــت ایــن را به ما
برگرداند حتی یکی از همکاران با وجود
تولید گسترده برق از این روش متاسفانه
نتوانســته مطالباتش را از دولت بگیرد و
البته با قطعی برق هم مواجه است.

عکس تزیینی است

قطعــی بــرق در روزهای گرم ســال عالوه
بر ایجــاد نارضایتــی در مــردم ،باعث ضرر
و زیان گاهــی جبــران ناپذیر بــرای برخی
افراد و واحد های تولیدی می شود .در این
بین ،بخش صنعت در تیررس خســارت ها
قــرار دارد چرا کــه انرژی به خصــوص برق
یکی از محور های اصلی هر واحد تولیدی
اســت و در صورت قطع شــدن این شریان
مهم ،ممکن اســت عمال واحــد صنعتی از
مدار خارج شود .از سال گذشته و متعاقب
خاموشیهایگسترده،مسئوالندرصدد
رفعایننقیصهبرآمدنداماگالیههایمطرح
شــده توســط فعاالن حوزه صنعت استان
حکایت از تکرار خاموشــی ها در تابســتان
امسالدارد.

نقد صنایع به تدارکات برقی دولت

•ناترازیدرتولیدومصرفعلتاصلی
کسریانرژی

شــادمان رئیــس کمیســیون انــرژی اتاق
بازرگانی اســتان ،درباره عواملی که باعث
کســری انرژی شــده توضیح داد :از حدود
 10سال گذشته تراز انرژی به هم خورده و
رشدمصرفرابیشترازرشدتولیدداشتیم؛
مصرف  8.8درصد و رشــد تولید حدود 3
درصدافزایشداشتهاستوبهتدریجمسیر
به جایی رســیده که سال گذشــته در پیک
بار حدود 65هزار مــگاوات نیاز مصرف ما
و حــدود 53هزار مگاوات تــوان تولیدمان
بودکهیعنی 12هزارمگاواتکسریوباید
بدانیــد که این موضوع یک شــبه بــه وجود
نیامدهدراستانهمبههمینشکلاماچون
شبکه برق شبکه به هم پیوسته است نمی
توانیماستانرابهتنهاییبررسیکنیم.
•اقتصادسیاسییااقتصادواقعی؟
مسئلهایناست

اودرزمینهنقشدولتدرتامینزیرساخت
هایصنعتازجملهانرژی،ضمناشارهبه

اینکهوظیفهدولتفراهمآوردنزیرساخت
ها برای صنعت اســت افزود :دولت متولی
سیاستگذاریدراینبخشاستودولت
وقتی سیاســت هــای غلطــی در ایــن باره
خصوصا در رابطه با اقتصــاد انرژی اعمال
می کند نتیجه اش شرایطی است که االن
درآنهستیم.مامتاسفانهدراینبخشیک
اقتصادسیاسیداریمنهیکاقتصادواقعی
درحالیکهصنعتبرقیککاالستوباید
به چشم یک کاال به آن نگاه کرد؛ به نظر من
دولت برای برق به یک پارادوکس رســیده
است که نمی داند برق یک کاال ست یا یک
خدمتمثلثبتاحوالو....
•ضررباالیصنعتازخاموشیها

رئیس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانی
اســتان ادامه داد :طبق محاسبات صورت
گرفتهدریکروزخاموشیدرصنعتحدود
 15تــا 16درصــد کاهش تولیــد خواهیم
داشت و وقتی این خاموشی به 2روز برسد
کاهش 33درصدیتولیدراتجربهخواهیم
کردواینمشخصاموجبضررصنایعاست؛

•بخشخصوصیوموانعورود

او در پاســخ بــه ایــن ســوال که چــرا بخش
خصوصــی وارد ســرمایه گــذاری در حوزه
انــرژی نمی شــود؟ گفت :به نظــر من تنها
بخشــی که مــی توانــد در شــرایط کنونی
کســری انــرژی را جبــران کنــد بخــش
خصوصی است اما من سوالم این است که
چطور بخــش خصوصــی وارد زمینه های
مختلف مثل خدمات می شود اما در زمینه
انرژی ســرمایه گذاری نمی کنــد و به نظر
علتآنهمخیلیسادهاستوآنایناست
که بخش خصوصی باید بــه دولتی کاالی
خودش را بفروشــد که بر اساس تجربیات
گذشــته به تعهدات خودش عمل نکرده و
این درحالی اســت که هیچ کاری از عهده
بخش خصوصی بر نمی آید و تــا زمانی که
این مسائل حل نشــود و بستر فراهم نشود
موضوعحلنخواهدشد.

روز ادامه دارد .این ملی پوش خراسانی در
این باره به خبرنگار ما می گوید:امسال این
اولین اردوی تیم ملی است که با حضور 10
ورزشکار از سراسر کشور در حال برگزاری
اس ــت.در طی ســال چند اردوی دیگر هم
داریم اما خود را برای بازی های کشورهای
اسالمی که مردادماه در ترکیه برگزار می
شودآماده می کنیم که از بین بانوان چهار نفر
اعزام می شوند.
وی دربــــاره کیفیت مسابقات انتخابی
کــه بــرگــزار شــده اس ــت ،مــی افــزایــد :همه
بازیکنان آمادگی خیلی خوبی داشتند و
جزو مدعیان بودند به همین دلیل انتخابی
سختی داشتیم .از آن جایی که انتخاب برای
مسابقات مهمی بود ،مسابقات سختتر و
انگیزه ورزشــکــاران هم باالتر بــود .اشتری
درب ــاره عملکرد خــود تصریح می کند :در
مسابقات انتخابی دو دور قبل به عنوان
نفر اول به تیم ملی رسیدم ،اما این بار واقعا
سخت بود و به عنوان سومین نفر وارد تیم
ملی شدم .میدانستم برنده شدن در دور
اول کار سختی است و شاید نتوانم اول شوم
چــون کــرونــا گرفته بــودم و از نظر جسمی
ضعف داشتم اما خوشبختانه تمام شد.حاال
از روحیه و آمادگی خوبی برخوردار هستم
و با قدرت در مسابقات حضور پیدا می کنم.

گپ و گفتی با تنها ملی پوش
مشهدی تنیس روی میز که
برای بازی های کشورهای اسالمی
و جهانی آماده می شود

اشتری :سهمیه
المپیک تنها
آرزوی من است

این روزها در اردوی تهران حضور
ملی تنیس روی میز بانوان است که
تنها ملی پوش خراسانی در تیم
کند و رنکینگ جهانی خود را ارتقا
مهشید اشتری
کشورهای اسالمی حضور پیدا
ات
دیگر با آمادگی کامل در مسابق
و از او به عنوان یکی از نابغه های
دارد تا دو ماه
که در تنیس روی میز فعالیت دارد
مشهدی بیش از  12سال است
المللی افتخارات زیادی کسب
دهد .این ورزشکار
دادهای مختلف کشوری و بین
می کنند .در طی این مدت در روی
اس اذعان کارشناسان جزو سه
این رشته ورزشی یاد
سب سهمیه المپیک است.او بر اس
تنها آرزوی ورزشی خود یعنی ک
جهانی ،حساب خاصی روی او
کرد و حاال در انتظار
ملی هم در رقابت های آسیایی و
حسوب می شود و کادر فنی تیم
سال با تیم "ترابزون اسپور" قرارداد
م
بازیکن برتر ایرانی
بابک قهرمان کشور شده بود ،ام
ری که سال گذشته به همراه تیم
که امسال بتواند در بازی های
باز کرده اند .اشت
زی کرده است.او درصدد است
دور هم برای این تیم ترکیه ای با
لمپیک شود.به این بهانه گپ و
پنج
منعقد و تاکنون
گذارد تا در دوره بعدی مسافر ا
رین عملکرد را از خود به نمایش ب
آسیایی و جهانی بهت
تیم که در ادامه تقدیم می شود.
تی با این ورزشکار ملی پوش داش
گف

در برخی از صنایع انرژی بر هم که صحبت
از یک ماه خاموشــی اســت کــه باعث ضرر
مضاعفمیشود.

•انتخابی سخت

دو مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز
طی دو ماه گذشته برگزار شد که مهشید
اشتری توانست به همراه شیما صفایی و
پریناز حاجیلو به عضویت تیم ملی درآید و
در کنار ندا شهسواری قرار گرفت.از طرفی
به دلیل داشتن باالترین رنکینگ جهانی
بین بازیکنان ایران از حضور در انتخابی
هم معاف شد و به انتصاب تیم ملی درآمد.
حاال اولین اردوی تیم ملی تنیس روی میز
بزرگ ساالن بانوان کشور با حضور 10
ورزشکار در تهران آغاز شده و به مدت ۱۵

•انگیزه المپیکی شدن

وی به برنامه های خود در تیم ملی اشاره می
کند و می افزاید :این اردو تا چند روز دیگر
تمام می شود و به مسابقات لیگ ترکیه می
روم که دور نهایی آن است .سپس به ایران
بر می گــردم و پس از چند روز استراحت ،
در اردوی مرحله دوم تیم ملی حضور پیدا
می کنم تا با آمادگی بهتری به مسابقات
کشورهای اسالمی اعــزام شــوم .همچنین
مهرماه قرار بود مسابقات جهانی در چین
برگزار شود که متاسفانه چین از میزبانی این
دور از رقابت ها انصراف داد .بنابراین تاریخ

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانی
در واکنــش بــه اظهــارات همتای خــود در
کمیســیون صنایع اتــاق ،مبنی بــر پرفروغ
نشــان دادن بحران کســری انرژی و انجام
ندادن رســالت بعضی از نیــروگاه داران در
مواقع پیک ،بیــان کرد :بــا اطالعاتی که ما
داریم حتی می توان گفت که بحران حادتر
و پیچیده تر از این حرف هاست که بتوان آن
راحلکردوماواقعا 12هزارمگاواتکمبود
بــرق داریــم و درباره انجــام ندادن رســالت
نیروگاهدارانبایدگفتکهبهدلیلساختار
و جریمه های ســنگین برای نیــروگاه ها در
مواقع ارائه ندادن بــرق در مواقع پیک ،این
اتفاقــات معموال وجود نــدارد؛ مگر موضوع
مشکالتفنیکهممکناستپیشبیاید.به
نظرمناینبحثهابهدلیلکمشدناعتماد
عمومیوبدبینیاجتماعیرخمیدهد.
•خاموشیهاهنوزقطعینیست

حشمتی سخنگوی صنعت برق خراسان
در گفت و گو بــا روزنامه خراســان رضوی
در باره وجود خاموشی ها در روزهای گرم
سالاظهارکرد:هنوزچیزیقطعینیست
و این مسئله بسیار وابسته به دما ،هوا و نوع
مصرف دارد اما ما در تالشیم که با مدیریت
بار ،خاموشی اتفاق نیفتد و در صورتی که
ناگزیر از خاموشی باشیم سعی داریم این
خاموشی ها در مشترکین خانگی نباشد
و ما در زمینه مدیریت بار در بخش صنعت
برنامههاوتفاهمنامههایمتعددیباخود
صنایــع داریم کــه در مرحله ابالغ اســت.
ســخنگوی صنعت بــرق خراســان ضمن
ابراز بی اطالعی از میزان دقیق تولید برق
در استان ،افزود :با توجه به تعدد نیروگاه
ها در اســتان میزان تولید کم نیست ولی
موضوع برق به علت شبکه ای بودن دیگر
به صورت استانی نیست.
•ضربهدولتبهبخشخصوصی

حشمتی درباره کسری انرژی برق توضیح
داد :ما در 2ماه تابستان پیک بسیار باالیی
داریم و برای این  2ماه به صرفه نیست که
این رقابت ها و میزبانی آن هنوز به طور دقیق
مشخص نیست اما انگیزه باالیی برای حضور
در رقابت های جهانی دارم .وی با بیان این که
تنها آرزوی ورزشی ام کسب سهمیه المپیک
است ،می گوید :االن  22سال دارم و در طی
این سال ها تمام تالش خود را انجام دادم تا
بهترین افتخارات را کسب کنم .تنها آرزوی
ورزشی من حضور در المپیک است که به جد
دنبال آن هستم تا به آن برسم .ان شاءا ...به
المپیک می رسم.
•رقابت در لیگ ترکیه

ترکیه مقصد دختران ورزشکار ایرانی است و
تنیسرویمیزایرانچهاربازیکندرلیگاین
کشور همسایه می بیند .پس از مریم صامت
بازیکنگرگانیسابقتیمملیکهاولینلژیونر
ایرانی تنیس روی میز بانوان بود حاال امسال
ترکیه میزبان او و سه بازیکن دیگر از جمله
مهشید اشتری است .اشتری جوان که در
لیگ ایران بازیکن تیم شهرداری شهر بابک،
قدرت اول تنیس روی میز زنان ایران است
در ترکیه نیز به تیم ترابزون اسپور پیوسته
است .مهشید اشتری در این باره می افزاید:
سوپرلیگ تنیس روی میز ترکیه  ۱۶تیم و
شش مرحله دارد و هر ماه یک دور آن برگزار
میشود .ترکها لیگ یک و  ۲هم دارنــد.
تاکنونپنجدورآنبرگزارشدهودورنهاییهم
پس از اردوی تیم ملی برگزار می شود که با
قدرتحضورپیدامیکنم.مریمصامتچهار
سال است که در این لیگ بازی میکند که
من،نداشهسواریوپرینازحاجیلوهمامسال
به این لیگ پیوستهایم.سطح مسابقات به
خاطرتعدادتیمهاخیلیباالستوبهآمادگی
ورزشکاران خیلی کمک می کند.
•آینده تنیس استان

وی در ادامه سخنان خود به تنیس روی میز
خراسان رضوی اشاره می کند و می افزاید:
هم اکنون ملی پوش ثابتی در حوزه بانوان از

تمام امکانات را به سمت ایجاد نیروگاه ها
ببریم و باید بتوانیــم با مدیریت بــار از این
پیک ها عبور کنیم؛ البته که توسعه و ایجاد
نیروگاه ها کار درستی است.
وی ادامه داد :یکــی از کارهای مهم برای
جلوگیــری از کســری انــرژی ،ســرمایه
گذاری بخش خصوصــی اســت و البته با
توجه به پرداخت نکردن به موقع معوقات،
این بخش دچار آســیب است.ســخنگوی
صنعت برق استان با بیان این که اطالعات
دقیق راجع به معوقات نیــروگاه ها را باید
از مدیریــت نیــروگاه ها درخواســت کنید
اظهار کــرد :واحدهــای صنعتی کــه وارد
تولید انرژی های تجدید پذیر می شوند با
قراردادهای تضمینی ،برق تولیدی خود
را به فــروش می رســانند اما متاســفانه به
خصوص در ســال گذشــته مطالبات این
واحد ها به تعویق افتاده است.
•خبرهایخوبیهستاماآمارشرا
ندارم

کیومرثی مدیر امور صنایع فلزی سازمان
صمت درباره میزان تاثیر خاموشــی ها بر
صنعت گفت :قطعا خاموشی ها بر صنایع
تاثیر گذار اســت و منجر بــه کاهش تولید
خواهد شــد امــا آمــاری از ایــن موضوع به
طور دقیق در دســت نیســت و تمام تالش
مــا در جلســات با مســئوالن صنعــت برق
این اســت که بــا کمتریــن تبعــات بتوانیم
از این موضــوع عبــور کنیم در ایــن زمینه
امیدوار به شرایط جوی و بارش ها هستیم
و در عین حال رایزنی هایی را برای تامین
ســوخت واحد هــای صنعتــی کــه دارای
ژنراتور هستند صورت داده ایم که بتوانند
بهقیمتنیروگاهیسوختراتامینکنند.
ویدربارهورودواحدهایصنعتیبهتولید
انرژیهایتجدیدپذیرافزود:مشوقهایی
گذاشته شده تا واحد ها به این سمت بروند
و ما در جلساتی که با مسئوالن صنعت برق
داشــته ایم خبرهای خوبی از این موضوع
شنیده ایم .کیومرثی درباره ارائه این آمار
بیان کــرد :این آمــار در اختیار مســئوالن
صنعت برق است و من این آمار را ندارم.

 22سال دارم و در
طی این
سال ها تمام
تالش خود را
انجام دادم تا
بهترین افتخارات
را کسب کنم
که االن تنها
آرزوی ورزشی من
حضور در المپیک
است
استان به جز من در تیم ملی نداریم اما در رده
های جوانان بازیکنان خیلی خوبی وجود
دارنــد که می توانند جزو آینده داران این
رشته ورزشی باشند .به خصوص یکتا ادیبیان
شانس باالیی برای حضور در تیم ملی دارد
چرا که از استعداد خیلی خوبی برخوردار
اســـت و امــســال هــم بــا کــمــی بدشانسی
نتوانست قهرمانی را به دست آورد .وی اضافه
می کند :با هیئت تنیس روی میز هم ارتباط
خاصی ندارم و نمی دانم چه کار می کنند.
چون بیشتر در تهران و اردوهــای تیم ملی
هستم .آن ها هم هیچ تماسی با من ندارند اما
باید به رده های جوانان توجه بیشتری شود تا
به مرز آمادگی در سطح کشور برسند.

