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برای عروج آسمانی شهید دکتر معصومی؛
تصویر روشن شرافت و ایمان و دانش

روابط عمومی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

صنعـت بـرق همـواره بـه خاطـر برخـورداری از نیروهـای متخصـص، توانمنـد و موثر بـر خـود بالیده و 
بی شـک یکـی از مهمتریـن عوامـل تبدیل شـدن این صنعـت به یکی از صنایع پیشـروی کشـور، حضور 
و تـاش و زحمـات همیـن افـراد بـوده اسـت. به همیـن دلیل فقـدان هر یـک از این مدیران ارزشـمند، 

خسـرانی جبران ناپذیـر بـرای صنعت برق کشـور محسـوب می شـود. 
حادثـه تروریسـتی شـاهچراغ و فاجعـه ای کـه در آن عصـر شـوم در شـیراز رخ داد، بـر کام صنعـت برق 
چنـان تلـخ اسـت کـه بی تردیـد داغـش از حافظـه ایـن صنعـت پـاک نخواهد شـد. شـهید دکتر سـید 
فریدالدیـن معصومـی، از مدیـران جـوان، خوش آتیـه، موثـر و نخبـه صنعت بـرق یکی از شـهدای همان 
روز فاجعه بـار بـود. او کـه چنـد سـالی بـود با سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده برق همراه شـده بود 
تـا در کنـار فعالیت هـای صنعتـی و علمـی اش، حضـوری موثر در حـوزه تشـکلی را نیز تجربـه کند و به 
عنـوان عضـوی تاثیر گـذار در هیات مدیـره سـندیکا، در ایـن کسـوت هـم همچـون سـایر مسـئولیت ها 

باشـد.  نقش آفرین 
عضـو جـوان، باایمـان، خسـتگی ناپذیر، بااخـاق و خـوش روی هیات مدیـره سـندیکا، ایده های بسـیاری 
بـرای توسـعه و بهبـود در سـر داشـت که متاسـفانه تقدیـر فرصت عملی کردنـش را به او نـداد. هر چند 

شـهادتش، عروجـی در شـان شـخصیت و ایمانـش بـود، اما بـاز هـم از درد و غم فقـدان او نمی کاهد. 
شـهید سـید فریدالدیـن معصومـی دانشـمند جـوان و چهره ارزشـمند صنعـت برق که در راس شـرکت 
سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر هـم سـابقه ای موفـق داشـت، در طول حیـات پربرکت خـود، با اتکا 
بـه دیدگاه هـای جهادگرانـه، دانـش و تجربه، مسـیر هم فکری، تعامل و مشـارکت را برای توسعه بخشـی 

بـه صنعت بـرق برگزیـده بود.

ایـن شـهید بزرگـوار کـه فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشـته مهندسـی مکانیـک از دانشـگاه کنتربری 
نیوزیلنـد بـود، بـه عنـوان اولیـن مختـرع بین المللـی »ربات ماهـی بهینـه در چنـد گام حرکتـی« نیـز 
شـناخته می شـد و سـوابق ارزنـده ای در شـرکت های مختلـف از جمله شـرکت مهندسـی بـرق و انرژی 
دماونـد، شـرکت مهندسـی امین انـرژی برکـت، آیفیـک و در نهایـت سـرمایه گذاری برق و انـرژی غدیر 
داشـت و ظـرف چنـد سـال اخیـر نقـش خـود را در حـوزه فعالیت هـای تشـکلی و مدنـی بـا حضـور 
پررنـگ و موثـر در سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق ایفـا کـرد. ایشـان کـه تجربـه تدریس در 
دانشـگاه های نیوزیلنـد را داشـته، در حـوزه پژوهـش هـم سـوابق ارزنـده ای ثبـت کـرده کـه عمدتـا بر 

طراحـی و سـاخت متمرکـز بوده انـد.
شـهید دکتـر معصومـی کـه در طـول همین سـال های نه چنـدان طوالنـی فعالیت خـود در صنعت برق 
توانسـت بـه یـک چهـره تاثیرگـذار، خوش نـام و شناخته شـده تبدیل شـود، هنـوز فرصت های بسـیاری 
بـرای مشـارکت در سـازندگی، آبادانـی و اعتـای صنعـت کشـور داشـت، امـا اینـک جـای ایـن چهـره 

ارزشـمند در خانـواده بـزرگ صنعـت برق خالی اسـت.
از ایـن شـهید بزرگـوار در طـول بیـش از یـک ماه گذشـته، بسـیار گفته شـده، امـا کمتر بـه تاش های 
متعالـی و تشـکلی وی بـرای بهبود شـرایط صنعت برق اشـاره شـده اسـت. او فـارغ از تاش هایش برای 
انجـام وظایفـش در جایـگاه مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر، با نگاهـی کان تر 
و متعالی تـر، توسـعه صنعـت بـرق را یکـی از ماموریت هـای جـدی خـود برمی شـمرد و تـاش می کـرد 

مسـائل و مشـکات فعـاالن ایـن حوزه را از مسـیر مشـارکت جویی در بسـتر سـندیکا دنبـال کند. 
ایـن کـه امـروز همکاران این شـهید واالمقام در شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انرژی غدیر و سـندیکای 
شـرکت های تولیدکننـده بـرق هنـوز از او بـه عنـوان انسـانی تعالی جـو یـاد می کننـد کـه شـرافت، 
انسـانیت، اخـاق و ایمـان سـرلوحه همـه کارهایـش بـوده، بـه درسـتی نشـان می دهـد که فقـدان این 

مدیـر جـوان نخبـه، چقـدر بـرای صنعت برق کشـور سـنگین اسـت. 
بـه همیـن دلیـل در ادامه مسـیری که او یکـی از تاشـگرانش بود، نبایـد فراموش کرد که شـهید دکتر 
سـید فریدالدیـن معصومـی بـا چـه اراده و بـاوری، برای توسـعه بخشـی به صنعـت برق تـاش می کرد، 
ناامیـد نمی شـد و پـا پـس نمی کشـید. ادامـه راه او، توسـعه و تعالـی از مسـیر مشـارکت و هم فکـری و 
تعامـل اسـت. دانشـمند جـوان و نخبـه صنعـت بـرق بـه فـردای بهتر ایمـان داشـت و بر ماسـت که در 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده برق و از آن مهمتـر در خانواده بزرگ صنعت برق، در همین مسـیر 
متعالـی، توسـعه صنعـت بـرق را دنبـال کـرده و اجـازه ندهیـم کـه چـراغ نـام و راهـش در ایـن صنعت 

خاموش شـود. 
بـرای شـهادتش کـه عروجـی آسـمانی بـرای مـردی باایمـان چـون او بـود، غـم و اندوهی تمام ناشـدنی 
خواهیـم داشـت، امـا مانـدگاری نـام خـوش آوازه، خدمـات ارزنـده و تاش هـای بی دریغـش در صنعـت 
بـرق را وظیفـه ای انسـانی می دانیـم و نـام و یـادش را در خانـواده سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده 

بـرق همـواره بـه خیـر و نیکـی، زنده نـگاه خواهیم داشـت. 
نامش ماندگار و یادش گرامی
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مروری بر زندگی شهید؛
مسئولیت ها، مدارج و فعالیت های علمی و پژوهشی

زندگی نامه
تولد: بیست و ششم شهریورماه سال 1362  

 شـهادت: چهـارم آبـان مـاه سـال 1401 در عملیـات تروریسـتی در حـرم حضـرت احمدبن موسـی، 
شـاهچراغ )ع(، شـیراز
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5. عضو اصلی و نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت  های تولیدکننده برق 
6. رییس کمیسیون باکچین سندیکای شرکت  های تولیدکننده برق  

7. مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت غدیر انرژی المرد 
8. مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی غدیر تهران  

9. مدیر پروژه نیروگاه های بادی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 
10. عضو هیات مدیره شرکت مهندسی برق و انرژی دماوند 

11. عضو هیات مدیره شرکت مهندسی امین انرژی برکت 
12. مشـاور مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری های خارجی ایـران در زمینه مدیریـت فناوری های نوین 

و انرژی هـای نو 
13. رییس کارگروه مدیریت فناوری شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

14. نماینده گروه توسعه انرژی تدبیر در کمیته اقتصاد دانش بنیان 
15. اتمام موفقیت آمیز چندین پروژه تخصصی در زمینه مهندسی مکانیک 

16. دارای آثار علمی گوناگون در کتب و مجات معتبر علمی جهان 
17. برنده بهترین مقاله دانشجویی در کنفرانس بین المللی M2VIP در زمینه مکاترونیک و رباتیک 

18. دارای 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه کنتربری )نیوزیلند(
19. مشاور سرمایه گذاری فنی- اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر 

20. عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 
21. عضو هیات مدیره شرکت پاالیش پارسیان سپهر 
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از دیدگاه همکاران

اخالق مدار، منضبط و جدی
محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره دوره پنجم سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اه
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هیات مدیـره  اعضـای  از  یکـی  معصومـی  فریدالدیـن  دکتـر  شـهید 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق بـود و بنـده هـم ایشـان را از 
همـان زمان شـناختم. ایشـان همـواره آرام، بااخاق و مـودب بودند و با 
دیگـران بسـیار محترمانه برخـورد می کردند. به عـاوه در رعایت حقوق 
دیگـران هـم رفتـاری مثال زدنی داشـتند. به عنوان مثـال همواره تاش 
می کردنـد در جلسـات بـه شـکلی منظم و مسـتمر شـرکت می کردند و 
در صورتـی کـه بـه هـر دلیلی امـکان حضـور نداشـتند، پیش از جلسـه 

اعـام می کردنـد تـا حقـی از دیگـران ضایـع نشـود. شـهید معصومـی در جلسـات و تصمیم گیری هـا 
کامـا بـا سـندیکا همـراه و هم فکـر بودنـد و در جایـگاه تشـکلی خـود، همواره منافـع جمـع را مد نظر 
قـرار می دادنـد و ایـن رویکـرد بـاز هـم ناشـی از باور ایشـان به رعایـت و احترام بـه حقوق دیگـران بود. 
ایشـان همچنیـن در انجـام وظایـف خـود در هیات مدیره سـندیکا، بسـیار مسـئولیت پذیر بودند و تاش 

می کردنـد کـه مسـئولیت های محولـه را بـه بهترین شـکل ممکن انجـام دهند. 
آنچـه کـه قطعـا همـه در مـورد شـهید معصومی عنـوان می کننـد، رفتـار محترمانه بـا دیگـران، نظم و 
دقـت در امـور اجرایی و مسـئولیت پذیری در حد توانش بود. ایشـان البته در حـوزه کاری خود در بخش 
توسـعه نیروگاه هـا هـم بسـیار جدی، پرتـاش و پیگیر بـود و این خسـتگی ناپذیری و مسـئولیت پذیری 

را می تـوان از خصوصیـات بارز آن شـهید گران قدر دانسـت. 
بـا وجـود ایـن کـه تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران غیـر دولتـی بـرق بـا مشـکات متعددی دسـت به 
گریبـان هسـتند و گاهـی بـا رفتارهـای خاصی از سـوی مدیـران و مسـئولین صنعت برق کشـور مواجه 
می شـوند و از ایـن محـل نارضایتی هـای جـدی در بیـن فعـاالن ایـن حـوزه وجـود دارد، امـا بـاز هم با 
ایـن حـال ایـن چالش هـا هیچ وقت باعث نشـد که شـهید دکتـر معصومی از انجـام مسـئولیتی که برای 

احـداث و بهره بـرداری از نیروگاه هـا و رفـع نیازهـای مـردم کمتریـن کوتاهـی عقب نشـینی کنند. 
بـا وجـود همـه این مشـکات، ایشـان همچنـان مسـئولیت ها و وظایـف خـود را در این حوزه به شـکل 
جـدی دنبـال کـرده و توسـعه نیروگاهـی کشـور را بـه بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای خود 
مدنظـر قـرار داده بودنـد. حاصـل این تـاش خسـتگی ناپذیر، ادای احترام صنعت برق کشـور به ایشـان 
پـس از شهادتشـان بـود. ایـن اقدامـات پاسـخ کوچکـی بـه مسـئولیت پذیری، تـاش جهادگرانـه، رفتار 

محترمانـه و نـگاه ملـی ایشـان بـه حوزه برق اسـت.
پیشـنهادم بـه مسـئولین محتـرم صنعـت بـرق ایـن اسـت کـه بـه گفته هـا و نوشـته هایی کـه شـهید 
معصومـی بـا محـور درخواسـت های تولیدکنندگان بـرق و در چارچـوب قوانین و مقررات کشـور مطرح 
کرده انـد، مراجعـه و تـاش کننـد نظـرات، دغدغه هـا و درخواسـت های ایشـان را کـه مرتبـط بـا اصول 
و در چارچـوب قوانیـن اسـت، در حدتـوان پیگیـری و پیاده سـازی کننـد. ایـن اقـدام شـاید موثرتریـن 
کار بـرای بزرگداشـت نـام اوسـت. چـرا که صرفـا برگزاری جلسـات و انجام سـخنرانی ها کافی نیسـت و 
شایسـته تر آن اسـت کـه بـرای زنـده نگه داشـتن نام شـهدا، به همـان اصولی پایبند باشـیم کـه تفکر و 

رویکـرد کلیـدی آنها بوده اسـت. 
در پایـان امیـدوارم خداونـد بـه خانـواده ایشـان صبر و اجـر عنایت کنـد و روح این عزیـز واال مقام را در 

جـوار اولیای خود محشـور سـازد.
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کشف یک استعداد شریف برای صنعت برق
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شاید یکی از آشـناترین مدیران سـندیکا با کارنامه کاری شهید دکتر معصومی 
چه در امور شـرکتی و چـه در قالب فعالیت های تشـکلی، ابراهیـم خوش گفتار 
اسـت که طی عالوه بر سـال هـا همـکاری در مجموعه برق و انـرژی غدیر، طی 
دو دوره هیات مدیـره سـندیکا نیـز از نزدیک شـاهد تالش هـا و توانمندی های 
آن شـهید بزرگـوار بـوده  اسـت و نقش مهمـی نیز در کشـف شایسـتگی های 
ایشـان داشـته  اسـت. شایسـتگی هایی کـه می توانسـت صنعـت بـرق سـال 
هـای سـال از آن بهره مند شـود، امـا شـوربختانه ایـن بهره منـدی تنها مدت 
کوتاهـی انجامیـد. بـا این حـال دکتـر معصومـی در صنعت برق کشـور خوش 
درخشـید. با گرامی داشـت یـاد ایشـان، گفت وگوی پیـش رو تقدیم می شـود: 

سـابقه آشـنایی شـما با شـهید دکتـر معصومی بـه چه زمـان بازمی گـردد و طـی این مدت 
ایشـان را عمدتـا بـا چـه ویژگی های می شـناختید؟

در آن زمانـی کـه بنـده بـه عنـوان مدیرعامـل مجموعـه انـرژی غدیـر انجـام وظیفـه می کـردم یکـی از 
دوسـتان، ایشـان را بـه مـن معرفـی و خاطـر نشـان کرد بـا توجه بـه کارایـی و توانمنـدی باالی کـه دارا 
هسـتند می توانیم همکاری خوبی با ایشـان در شـرکت سـرمایه گذاری برق و انرژی غدیر داشـته باشـیم. 
شـهید دکتـر معصومـی در آن مقطـع در بخش انرژی سـتاد اجرایی فرمـان امام فعالیـت می کردند. بر این 
اسـاس بـا ایشـان ارتبـاط گرفتـم و با هـم دیـداری کردیم که طی آن ضمن آشـنایی، از ایشـان خواسـتم 
کـه در  مجموعـه غدیـر انـرژی به ما بپیوندند و با توجه به سـابقه و تحصیات ایشـان و سـازوکار فعالیتی 

مجموعـه غدیـر، یقیـن داشـتم می توانند همـکاری خوبی با ما داشـته باشـند. 
زمـان آغـاز بـه کار ایشـان در مجموعـه غدیـر، قـرارداد نیروگاه هـای »نما« و »دزفـول« در ایـن مجموعه 
منعقـد شـده بـود. بـرای نیـروگاه تهران هـم در حال مذاکـره بودیـم و شـرکت فاینانس کننده ایـن پروژه 
همـکاری خـود را بـه انتخاب شـرکت »فیشـنر« آلمان به عنوان مشـاور پروژه، مشـروط کرده بـود. بر این 
اسـاس دکتـر معصومـی مطالعـه و بررسـی در مـورد ایـن موضـوع انجـام دادنـد و با نظر ایشـان، شـرکت 
مشـترکی بـا فیشـنر آلمان تاسـیس  کردیم که دکتر معصومـی  مدیرعاملی و عضویـت در هیات مدیره آن 
را عهده دار شـدند. اما با افزایش تحریم ها، فیشـنر از قرارداد خارج شـد و شـرکت فعال نشـد، با این حال 
دکتـر معصومـی پـروژه نیـروگاه تهـران را هم بـه طور مجـزا پی گیـری می کردند. عـاوه بر ایـن همزمان 
با بحث تاسـیس شـرکت مشـترک با »فیشـنر«، با شـرکت های یونانی در حال مذاکره در سـرمایه گذاری 
مشـترک بـه منظـور ایجـاد نیـروگاه بادی بودیـم و آقای دکتر مسـئولیت ایـن کار را نیز عهده دار شـدند. 
هـر چنـد موضـوع احـداث نیـروگاه بادی بـه دلیل عـدم همکاری طـرف مقابل، محقق نشـد، ولـی نتیجه 

فعالیت هـا  در ایـن حـوزه نیز چهار نیروگاه خورشـیدی شـد.
پس از آن، زمانی که در مجموعه غدیر با چینی ها در حال اجرای پروژه نیروگاه و پست المرد بودیم، با 
توجه به تقاضای ترک پروژه توسط شخصی که تا پیش از آن مسئولیت این پروژه را داشت، من از شهید 
معصومی خواستم که ادامه کار را عهده دار شوند و برای هر گونه همراهی و کمک در این پروژه به ایشان قول 
مساعد دادم. در واقع این پروژه که اساسا به منظور تامین برق کارخانه آلومینیوم جنوب تعریف شده بود، 
با توجه به تشدید تحریم ها و جوابگویی ضعیف چینی ها، با مشکات زیادی مواجه شد. با این حال تصمیم 
گرفتیم که به هر قیمت پست نیروگاه در اسرع وقت اجرا شود و تامین برق آن با توجه به وجود پتانسیل 
الزم و محدودیت شبکه برق موقتا از شبکه برق منطقه صورت گیرد. برای این منظور اجرای پست نیروگاه 
و شبکه انتقال را در اولویت قرار دادیم. از این طریق با اجرای دو خط انتقال یکی از »عسلویه« و دیگری از 
»چغادک« و راه اندازی پست المرد، عما برق کارخانه آلومینیوم جنوب الحمداهلل حتی پیش از راه اندازی 

خود کارخانه تامین شد که مورد تعجب و تحسین همه واقع شد. و دوستان هیات مدیره تعجب می کردند که 
چرا ایشان با توجه به مشکات اجرایی که در المرد داریم می تواند من به همه اطمینان دادم که مسئولیت 
با من و آقای دکتر معصومی شد مدیرعامل برق و انرژی غدیر که در رابطه با تامین برق آلومینیوم جنوب 
متعهد به تامین برق بموقع بودیم جلسات و مشکات بسیار در رابطه با چگونگی تامین برق داشتم قرارداد 
تامین مالی و پیمانکار اصلی با چینی ها بود و اعتبار اسنادی پروژه گشایش یافت و دکتر پیگر خط و پست 
نیروگاه بود چقدر دردسر کشیدیم تا اتصال شبکه اتفاق افتاد یادم هست در دوماه چندین بار المرد رفت 
که مشکل مالکیت زمین را حل کند مقامات استان و شهر قول میدادند و موقع اجرا کار دیگری میشد یک 
روز با هم المرد بوردیم گفت چرا این چنین است آدم را از کار کردن خسته میکندد گفتم باید مقاومت 

کرد و پیگری تا حل شود 
زمانـی کـه بنـده داشـتم از مجموعـه غدیر خـارج می شـدم گزینه اصلی پیشـنهادی ام بـرای ادامـه انجام 
مسـئولیت بـه عنـوان مدیرعامـل بعدی مجموعه، شـهید دکتـر معصومی بودند و به ایشـان هـم اطمینان 
دادم کـه بـا توجـه به شـناخت چند سـاله ای که از همـکاری با ایشـان و توانمندی هایشـان دارم، به خوبی 

از عهـده کار بـر خواهنـد آمـد و واقعـا هـم حتی بیشـتر از انتظار ایـن امر را محقـق کردند. 

طـی ایـن مـدت همـکاری ایشـان را عمدتـا بـا چـه ویژگی هـای اخالقـی می شـناختید و 
همچنیـن مهمتریـن ویژگی هـای مدیریتـی و کاری ایشـان را چـه مـواردی می دانسـتید؟
ایشان بسیار متین و مودب و اصطاحا خانواده دار بودند. به این واسطه شخصا به ایشان عاقه قلبی داشتم 
و با توجه به حسن خلق و توانمندی هایی که داشتند به نظرم انسانی بسیار شریف و مدیری بسیار کارآمد بودند. 
آن شـهید در امـور اجرایـی هـم بسـیار صبـور و هـم بسـیار متیـن و جـدی بودنـد، بـه این معنـی که در 
عیـن شـفافیت در ارائـه پیشـرفت کارها، اهـل هیاهـو و بزرگنمایی آن ها نبـود. این صبر و خویشـتن داری 
حتـی در مـواردی هـم که پیشـبرد امور با مشـکاتی مواجه بود، موجب فشـار مضاعف بر ایشـان می شـد. 

همچنیـن از نظـم کاری بسـیار خوبی نیز برخـوردار بودند. 
دکتـر معصومـی در زندگـی شـخصی خـود هـم بسـیار متدین بودنـد و نمـاز اول وقت ایشـان زبانـزد بود. 

همچنیـن مانـوس بـا قـرآن و از آراسـتگی باطـن  و ظاهـر و متانـت در رفتار و گفتـار برخـوردار بودند. 

عملکردشان در هیات مدیره سندیکا و رویکردشان به کار تشکلی از نظر شما چگونه بود؟
آغـاز بـه کار ایشـان در سـمت مدیرعاملـی غدیـر تقریبـا بـا برگـزاری مجمـع سـالیانه سـندیکا در سـال 
1398 و انتخابـات دوره پنجـم هیات مدیـره همزمـان شـد. یکـی از شـرکت هایی که از نظر اعضا مناسـب 
بـود در هیات مدیـره سـندیکا صاحـب کرسـی باشـد، بـا توجـه بـه مالکیـت چنـد نیـروگاه مهم، شـرکت 
سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر بـود و بـر این اسـاس مدیرعامـل این مجموعـه یعنی دکتـر معصومی 
بـرای عضویـت در هیات مدیـره سـندیکا انتخـاب شـدند. دکتـر معصومـی در ایـن خصـوص هـم بسـیار 
مسـئوالنه رفتـار می کردنـد و بـه طور مشـخص امـور کمیسـیون هایی را که به ایشـان واگذار شـده بود به 
خوبـی پی گیـری می کردنـد. بـه طور کلـی مسـئولیت پذیری باالیی در امـور مجموعه سـندیکا و اعضایش 
داشـتند و بـرای آن وقـت می گذاشـتند. در دوره ششـم انتخابـات هیـات مدیـره سـندیکا هم بـا توجه به 
ایـن سـابقه مثبـت بـه عنـوان نایب رییـس انتخـاب شـدند. حتی ایـن اواخـر، بنده مصـر بودم که ایشـان 
مسـئولیت ریاسـت هیـات مدیـره را بـه عهده بگیرنـد و قبل از شهادتشـان در ایـن باره با ایشـان صحبت 

کـرده بـودم که متاسـفانه ایـن توفیق حاصل نشـد. 
بـه هرحـال فقـدان ایشـان بـرای صنعـت بـرق به خصـوص بخش خصوصـی فعـال در این صنعـت ضایعه 
بزرگـی اسـت، چـرا که این شـهید بزرگـوار با توجه بـه دانش، تعهـد و تخصص و توانمندی هـای مدیریتی 

خـود می توانسـت بـه ایـن صنعت پایه و اساسـی کـه درگیـر چالش های متعددی اسـت کمـک کند. 
به روح پاکش درود می فرستیم و یادش را همواره در دل و جان گرامی می داریم.
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انسانی شریف، منصف و معتدل 
سید احمد مطهری، نایب رییس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اه

دگ
دی
از

ان
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شـهید دکتـر معصومـی انسـانی شـریف و مدیری متخصـص بود که بـه نظر من 
رسـیدن به درجه رفیع شـهادت نشـان از برخورداری از ویژگی های واال و معنوی 
او دارد و امیـدوارم کـه خداونـد درجـات ایشـان را افـزون کـرده و بـه خانواده اش 

صبـر و اجر عطـا کند. 
حضـور در سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق عامـل اصلـی آشـنایی من 
بـا ایشـان بـود. بـه خاطـر دارم وقتـی عهـده دار مسـئولیت بخـش بـرق و انرژی 
شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر شـدند، با وجود این کـه جزو مدیران جـوان بودند، 

تـاش کردنـد از طریـق مشـورت با افـرادی که درگیـر مسـائل سـرمایه گذاری نیروگاهی بودنـد، بر حوزه 
مسـئولیت و فعالیت هـای خـود مسـلط شـده و وظایـف محوله را بـه بهترین شـکل انجام دهنـد. در واقع 
رویکرد ایشـان برای آشـنایی با جزییات و روش های کار با اسـتفاده از تجارب مدیران موفق و باسـابقه در 
ایـن حـوزه، جـزو مهمترین و موثرتریـن خصوصیات مدیران موفق ازجمله ایشـان بوده که نشـان از هوش 

سرشـار و تفکرات توسـعه محور شـهید دکتر معصومـی دارد.
در همـان زمـان بنده هم توفیق داشـتم که در یک نشسـت یکی دو سـاعته به شـکل مفصـل در خصوص 
مسـائل مربـوط بـه سـرمایه گذاری نیروگاهی در کشـور و نیز مزایا، معایب و مشـکات پیـش روی فعاالن 

ایـن حـوزه با ایشـان مذاکره و تبادل نظر داشـته باشـم. 
شـهید دکتـر فریدالدیـن معصومـی مدیـر جـوان و متخصصـی بـود کـه بـه واسـطه توانایی علمـی و نگاه 
جامعـش در مدیریـت، در صنعـت بـرق پیشـرفت کـرده و جایـگاه قابـل قبولی پیدا کـرده بود. او انسـانی 
شـریف، منصـف و معتـدل بـود، بـه همیـن دلیـل همـکاران مـا در مجمـع عمومی سـندیکا بـا اطمینان 
بـه ایشـان رای دادنـد تـا در هیات مدیـره سـندیکا، عهـده دار نمایندگـی فعـاالن صنعـت بـرق در حـوزه 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی شـود. اعتماد به اثربخشـی، بـی طرفی، انصاف و تخصص ایشـان آن قـدر در بین 
اعضـا و هیات مدیـره عمیـق بـود کـه ایـن شـهید گرانقـدر در همیـن دوره اخیـر هیات مدیـره در جایگاه 

نایب رییـس قـرار گرفتند. 
در همیـن مـدت کوتـاه تـا شهادتشـان، دوبـار ایـن توفیـق نصیـب مـن شـد کـه بـه عنـوان یکـی دیگـر 
از نـواب رییـس سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق، در کنـار ایشـان مسـائل و مشـکات مبتابـه 
سـرمایه گذاران در صنعـت بـرق را دنبـال کنیـم. شـهید معصومـی در حـوزه فعالیت های تشـکلی بسـیار 
فعـال بودنـد و تـاش می کردنـد بـا اتـکا بـه ارتباطـات خـوب و گسـترده خـود، سـندیکا و اعضـا را در 

پی گیـری هـای موضوعـات و بهبـود شـرایط یـاری کننـد. 
بـه عـاوه بـا وجـود مشـغله بسـیاِر کاری، تـاش می کردنـد ضمـن حضـور منظم و مسـتمر در جلسـات 
و پرهیـز از تنـدروی، مسـائل و مشـکات را بـا صراحـت بیـان کـرده و در پی گیری هـا از محافظـه کاری 
خـودداری کننـد. بـه همیـن دلیـل امـروز همـه ما در سـندیکا مـواردی را از ایشـان بـه یـاد می آوریم که 
شـهید معصومـی در موضـع نایب رییـس ایـن تشـکل، گایه هـای خـود را از عـدم برقـراری ارتبـاط موثر 

وزارت نیـرو بـا سـندیکا بـا صراحـت بیـان می کردند. 

امـروز کـه ایشـان بـه عنـوان یکـی از مدیـران جـوان و کارآمـد صنعـت بـرق کشـور در میـان ما نیسـت، 
امیدواریـم کـه مدیـران محتـرم وزارت نیرو که دکتـر فریدالدین معصومی را شـهید این صنعـت می دانند 
و نهایـت احتـرام، لطـف و توجـه را بـه مقـام این شـهید داشـتند، رویکردها، اهـداف و نظریات این شـهید 
واالمقـام را نیـز مدنظـر قـرار داده و فرامـوش نکننـد کـه یکـی از مهمتریـن اهـداف متعالی ایشـان بهبود 

شـرایط بخـش غیردولتـی در مجموعـه صنعـت برق بوده اسـت. 
اگرچـه فقـدان ایـن مـرد بزرگ کـه بدون تردیـد یکـی از مدیران آتیـه دار صنعت بـرق بود، بـرای همه ما 
بسـیار سـنگین اسـت، اما قطعا ایشـان شایسـتگی رسـیدن به مقام واالی شـهادت را داشـته اند. آنچه که 
در نبـود ایشـان بایـد انجـام شـود پی گیـری همـان اهـداف و رویکردهـا و نظراتی اسـت که دغدغـه دکتر 
معصومـی بـرای بهبـود وضعیـت سـرمایه گذاری در صنعت برق و توسـعه زیرسـاختی کشـور بـود. ما باید 
در گامـی فراتـر از بزرگداشـت ها و مراسـم متعـدد، پیگیـر بـه ثمـر رسـاندن ایده هـای ایشـان در صنعـت 
بـرق کشـور باشـیم و فرامـوش نکنیـم کـه شـهید معصومی همـواره تقویـت سـندیکا و توسـعه ارتباطات 
ایـن تشـکل بـا وزارت نیـرو و سـایر نهادهـای حاکمیتـی را بـه عنـوان اصلـی قابـل اتـکا بـرای صیانت از 
تولیدکننـدگان غیـر دولتـی برق برمی شـمردند و باور داشـتند که سـندیکا باید جایگاه فکری و مشـورتی 
خـود و همچنیـن موقعیـت نیروگاه هـای خصوصی و غیـر دولتی را به عنـوان بازوی وزارت نیـرو در تامین 

پایـدار بـرق و انـرژی کشـور تثبیت کند.
امیدواریـم کـه در پی گیـری ایـن اهـداف به عنـوان بخشـی از دغدغه هـای شـهید دکتر سـید فریدالدین 
معصومـی موفـق عمـل کنیـم و یـاد ایشـان را از ایـن طریـق در صنعت بـرق زنده نـگاه داریم. بـاور کردن 
فقـدان ایشـان سـخت و انـدوه بار اسـت، اما بـدون هیچ تردیـدی نام و یـاد او همواره در قلب مـا و حافظه 

صنعـت بـرق جـاودان و مانـدگار خواهد بود. 
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محجوب، آرام و اهل تفکر و گفت وگو 
نصرت اهلل کاظمی، عضو دوره پنجم هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اه
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زنده یـاد دکتـر سـید فریدالدین معصومـی انسـانی اخاق مـدار و از مدیران 
توانمنـد صنعـت تولیـد بـرق کشـور بودنـد. از این رو تاسـف بابـت از دادن 
ایشـان اولیـن جملـه ای اسـت کـه همـواره بـه ذهـن متبـادر می شـود و از 
خداونـد بـزرگ خواهانـم بـه خانواده محترم ایشـان صبـر و اجر عطـا کند. 
اولیـن برخوردهـا و آشـنایی بنـده بـا دکتر معصومـی به جلسـات پنجمین 
دوره هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق بر می گـردد، 
نجابـت، مبـادی آداب بـودن، تخصـص و انگیـزه از ویژگی هـای بارز ایشـان 

بـود. دکتـر معصومـی هنگامی در خصـوص موضوعی اظهار نظـر می کردند که از آن شـناخت الزم و کافی 
داشـتند، اصـول گفت وگـو را بـه خوبـی رعایـت می کردند، انسـانی منظـم، باتقـوا، بی ریا و دوسـتی خوب 

و صمیمـی بودند. 
فکـر می کنـم همـه کسـانی کـه ایشـان را می شناسـند در ایـن موضـوع متفق القـول هسـتند کـه دکتـر 
فریدالدیـن معصومـی فـردی بی آالیـش، آرام، بـا انگیـزه و پرتـاش بودنـد. چـرا کـه آن روز پـس از انجام 
برنامه هـای کاری شـان، ترجیـح داده انـد فرصتی را که داشـته اند در مکانـی مانند حرم حضرت شـاهچراغ 
خلـوت کـرده و از حـس آن فضـا کـه صـد البتـه بـرای افـراد معتقـد مضاعـف اسـت بهره مند شـوند، که 

متاسـفانه قربانـی تـرور کـور و ناجوانمردانـه آن روز شـدند و به شـهادت می رسـند. 
شـهید معصومـی دارای رفتـاری متیـن و موجه بود کـه ناخودآگاه همه افـراد به وی عاقمند می شـدند و 
برایـش احتـرام بسـیاری قائـل بودند. اما متاسـفانه فرصت بهره مندی از وجود ارزشـمند ایشـان از دسـت 
رفـت و صنعـت بـرق به ویژه صنعت نیروگاهی کشـور انسـانی بـا ارزش، محجوب و خوش فکر را از دسـت 
داد کـه می توانسـت بـا اتـکاء به قابلیت هـا و توانمندی هایش بـه یکی از مدیـران موثر ایـن صنعت تبدیل 

شود.

با آبرو، جاودانه و البته در اوج رفت
دلنوشته مازیار حسینی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر اه
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َ َعلَْیـِه َفِمْنُهـْم َمـْن َقَضی  ِمـَن الُْمْؤِمِنیـَن ِرَجـاٌل َصَدُقـوا َمـا َعاَهـُدوا اهللَّ
لُـوا تَْبِدیـًل )سـوره احـزاب، آیه 23( نَْحَبـُه َوِمْنُهـْم َمـْن یَْنَتِظـُر َوَمـا بَدَّ

دکتـر سـید فریدالدیـن معصومی جـوان رعنا، باغیرت، پـاک و متخصص 
مـا در حـرم احمـد بـن موسـی )ع( آسـمانی شـد و بـه کاروان شـهدا 

پیوست.
سـال 99 همـراه بـا مدیرعامـل وقـت سـاتا سـوریه بودیـم. یـه روز اومد 

گفـت: می تونـم چنـد دقیقـه وقتـت رو بگیـرم؟ 
گفتـم: چـرا کـه نه، نشسـتیم بـه صحبـت و از خاطـرات دوره دکتریـش در نیوزلند گفـت و تهش گفت 

کـه بمونـم یا بـرم؟ موقعیت هـای کاری دیگه هـم دارم. 
پرسیدم: کجا؟

توضیـح کـه داد، راضیـش کـردم بمونـه گفتـم: تـو هنـوز اینجـا بـه قلـه کاریت نرسـیدی؛ باش تـو اوج 
بـرو. تشـکر کـرد و رفت.

امسـال وقتـی مسـئولیت غدیـر بهـم سـپرده شـد، اومد پیشـم، گفت: اون سـال کـه تو سـوریه صحبت 
کردیـم، یادته؟ 

گفتم: کامل؛ حتی جایی که نشستیم و صحبت کردیم خاطرم هست که کجا بود. 
گفـت: مسـتاصل بـودم، دسـت بـه دامن حضـرت زینب )س( شـدم. بهـم گفتن بـرو پیش فانـی  و .... 

و مـن موندم ...
با آبرو، جاودانه و البته در »اوج« رفت. هر چند که دل ما رو بدجوری سوزوند. 

فرید جان  االن تو باالیی و ما اینجا زمین گیر شدیم، رسم رفاقت یادت نره ...
و تمام

1401/08/4
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وارسته، خاضع و تالش گر
عبدالحسین فضل اللهی، رییس هیات مدیره شرکت غدیرانرژی المرد اه
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شـهید دکتـر فریدالدیـن معصومـی را بـرای اولیـن بـار وقتـی دیـدم 
کـه قـرار بـود در شـرکت غدیـر انـرژی المـرد مشـغول بـه کار شـوند. 
ایشـان از همـان ابتـدا بـه خوبـی نشـان دادند که فـردی بسـیار باهوش 
و پـرکار هسـتند و همیـن ظرفیـت و توانمنـدی سـبب شـد کـه پس از 
مدتـی مسـئولیت مدیرعاملـی شـرکت غدیر انـرژی المرد کـه طرح یک 

نیـروگاه 913 مگاواتـی را در المـرد فـارس در دسـت اجـرا داشـت.  
در تمـام ایـن سـال هـا که در هیات مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری برق 
و انـرژی غدیـر فرصـت همـکاری بـا شـهید معصومـی را داشـتم، خصایـص و ویژگی هـای بـارزی را در 
ایشـان دیـدم کـه یکـی از اصلی ترین آنها درک سـریع و فوری از مسـائل بود. همچنین شـهید معصومی 
بـه شـکل قابـل توجهـی پـرکار بودنـد و نـه تنهـا کار امـروز را بـه فـردا نمی سـپردند، بلکـه معمـوال از 

موکـول کـردن کار ایـن سـاعت بـه سـاعت دیگر هـم پرهیـز می کردند. 
شـهید دکتـر معصومـی حافـظ کل قرآن بـود و با اتکا به هوش سرشـارش ایـن توانایی را داشـت که در 
مـورد مسـائل و موضوعـات مختلـف بـه آیـات قرآن اسـتناد کـرده و آن را با شـرایط روز تطبیـق دهند. 

نمـاز اول وقـت اولویـت اصلی ایشـان بـود و همـواره آن را به هـر کار دیگری ارجح می دانسـتند.
دکتـر معصومـی در انجـام کارها و مسـئولیت هایش بسـیار پیگیر و فعال بود و هرگز احسـاس خسـتگی 
نمی کـرد. مـا بارهـا دیـده بودیـم کـه علی رغـم مشـغله زیـاِد کاری و مسـئولیت های سـنگین، وقتـی 
ماموریـت و وظیفـه ای را عهـده دار می شـدند، تمـام تـوان خـود را برای انجـام این کار صـرف می کردند 
و در ایـن مسـیر تـاش مـی کـرد از کمـک و هم فکـری دیگـران اسـتفاده کنـد. رویکـرد شـهید دکتـر 
معصومـی در مشـارکت جویی و تبـادل نظـر بـا دیگران عـاوه بر این که نشـان مـی داد او در انجام کارها 
و وظایفـش هیـچ ابایـی از پرسـیدن و تعامـل ندارد، نشـان از هوش سرشـارش بـرای پیشـبرد بهتر امور 

هـم بود.
مـن در طـول سـال هایی کـه دکتـر معصومـی مدیرعامـل شـرکت غدیـر انـرژی المـرد و پـس از آن 
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر بودند و تـا آخرین روزهای حیاتشـان به شـکل 
مسـتمر بـا ایشـان در ارتبـاط بـودم و جلسـات مـا هـر هفتـه یـا هـر دو هفتـه یک بـار برگزار می شـد. 
حتـی در ارتبـاط بـا سـفری کـه برای پی گیری مسـائل نیروگاه المرد به شـیراز داشـتند بـا هم صحبتی 
داشـتیم و تاکیـد کردنـد کـه بـا توجـه بـه مذاکراتشـان بـا اسـتاندار فـارس سـفری بـه شـیراز خواهند 
داشـت کـه متاسـفانه ایـن حادثـه رخ داد. مـن تقریبا جـزو اولیـن نفراتی بودم کـه از طریـق مدیرعامل 
شـرکت غدیـر انـرژی المـرد در جریـان شـهادت دکتر معصومـی قـرار گرفتم. خبـر آن قـدر دردناک و 

شـوکه کننده بـود کـه هنـوز هـم بـاور آن برای من سـخت اسـت. 
متاسـفانه صنعـت بـرق کشـور انسـان وارسـته ای را از دسـت داد کـه من معتقـدم کمتر می توان کسـی 
را شـبیه بـه اون پیـدا کـرد. انسـانی پـرکار، شـریف، زحمتکش، خاضـع و بی ادعـا که از هـوش و دانش 
باالیـی برخـوردار بـود و می توانسـت ضمن دریافت و درک سـریع مسـائل، به درسـتی دربـاره آن اظهار 

نظـر کـرده و بهتریـن تصمیمـات را در آن خصـوص اتخاذ کند. 
از خداوند برای این شهید بزرگوار علو درجات را طلب می کنم. 

صادق، متواضع و متعهد
شهرام صدرا، عضو هیات  مدیره سندیکای شرکت هایی تولیدکننده برق اه
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شـنیدن خبر شـهادت مظلومانه دکتر سـید فریدالدین معصومی دردناک 
و غیـر قابل بـاور بود.

 دوسـتی و آشـنایی مـا بـه حـدود 5 سـال قبل و زمـان برگـزاری مجمع 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق و کاندیـدا شـدن ایشـان برای 
عضویـت در هیات مدیـره بازمی گـردد. در آن جلسـه از طریـق یکـی از 
دوسـتان مشـترک بـا آقـای دکتـر معصومی آشـنا شـدم و پـس از آن، به 
واسـطه حضـور در جلسـات هیات مدیـره سـندیکا و ارادتـی که به ایشـان 

پیـدا کـرده بـودم، رفاقت ما بیشـتر شـد. 
دکتـر معصومـی مـردی متیـن، خوش برخـورد، دارای فضایـل اخاقـی و قلب سـلیم، راسـتگو، متواضع و 
متعهـد بـود و نقطـه نظراتـش را صریـح بیان می کـرد. در طول این مـدت هیچ وقت ندیدم در مورد کسـی 

بـد بگویـد و ایـن خصیصه نشـان از اصالت خانوادگی ایشـان داشـت. 
بـدون تردیـد زنده یـاد دکتـر معصومـی یکی از شـخصیت هایی بود کـه در طـول مدت محـدود کاری اش 
در صنعـت بـرق، نشـان داد کـه عـاوه بـر نقش آفرینی در توسـعه این صنعـت، خواهان خدمـت به میهن 
بـود و بـاور داشـت کسـانی کـه در خـارج از کشـور تحصیـل می کننـد، بایـد بـرای خدمـت بـه کشـور به 
میهـن برگردنـد؛ کمـا ایـن کـه خود ایشـان هم همیـن کار را کـرد و پس از اتمـام تحصیـات عالیه خود 

در نیوزلند به کشـور بازگشـت.
روحیـه همـکاری و شـکل دهی به شـرکت و ارتقای جایـگاه تخصصی صنعـت، یکی از دغدغه های ایشـان 
بـود و در همیـن راسـتا تـاش مـی کـرد با پشـتکار و درایـت، چالش هـا و عـدم عماهنگی هـا را رفع کند. 
شـهید معصومـی همـواره برای تسـریع در امور، اختیـار تصمیم گیری را بـه مدیران میانی واگـذار می کرد، 

امـا در عین حال همیشـه پاسـخگو بود و مسـئولیت امـور را می پذیرفت. 
بسـیاری از دوسـتان مشـترک در شـرکت سـرمایه گذاری برق و انرژی غدیر، بر توانمندی فکری و دانش 
و مقبولیـت ایشـان و لطفـی کـه همـواره بـه همـکاران خـود داشـتند، اذعـان دارند و بـه نیکی از ایشـان 
یـاد می کننـد. همیـن اخاق هـای نیکـو باعـث شـده بود کـه مـورد وثوق همه کسـانی باشـد کـه افتخار 

همـکاری و همراهـی با ایشـان را داشـتند و مـورد احترام همگی باشـد. 
روحش شاد و درجاتش در عالم باقی متعالی باد. 
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به یاد انسانی شریف، تالشگر و باایمان
پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اه
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رخ  پیش بینـی  قابـل  غیـر  زمان هایـی  در  همیشـه  اتفاقـات  تلخ تریـن 
می دهنـد. وقت هایـی کـه بـرای فردایـش پرنامه ریـزی کرده ایـم و بـه 
همـه جوانبـش فکـر کرده ایـم. اتفاق تلـخ و دردآور و هولناک شـاهچراغ 
یکـی از همـان اتفاقاتـی اسـت کـه کابوسـش را در هیـچ تاریـخ و روزی 

نمی شـد پیش بینـی کـرد.  
هیـچ کـس فکـر نمی کـرد کـه نایب رییـس جـوان و خوش فکـر و فعـال 
سـندیکا یکی از شـهدای آن روز شـاهچراغ باشد. در سـاعت های پس از 
فاجعـه همـان چهارشـنبه نفرین شـده، مـن ده هـا تمـاس از مدیـران و فعال صنعـت بـرق در حوزه های 
متعـدد داشـتم کـه می پرسـیدند »آیـا خبـر واقعیـت داشـته؟« و هر بـار که به این سـوال پاسـخ مثبت 

دادم، آرزو می کـردم کـه  ای کاش شـایعه بود. 
شـهید دکترسـید فریدالدیـن معصومـی را در سـندیکا شـناختم و عمر آشـنایی و دوسـتی و همکاری ام 
بـا ایـن جـوان خوش فکـر کمی بیشـتر از سـه سـال بود ولـی عمق ایـن آشـنایی در همین مـدت کوتاه 

آن قـدر زیـاد شـد که انگار سـال های سـال بـا او رفاقت و دوسـتی داشـته ام. 
در طـول ایـن سـال ها مـن همـواره ایشـان را فـردی بسـیار مـودب، آرام و ماخـوذ بـه حیـا دیـدم کـه 
بـرای پیشکسـوتان و مدیـران قدیمـی صنعـت احتـرام بسـیاری قائـل بودنـد. بـه خاطـر دارم کـه برای 
طـرح موضوعـی بـه همراه مهنـدس وحدتی به دفتر ایشـان رفتیـم. در سـاعاتی که میهمانشـان بودیم، 

برخوردشـان چنـان سرشـار از احتـرام و محبـت بـود کـه هرگـز از خاطـر من پـاک نخواهد شـد. 
شـهید دکتـر معصومـی انسـانی شـریف و مدیـری مسـتعد بـود و همین مسـاله سـبب شـد که نـه تنها 
مـن، بلکـه همـه اعضای هیات مدیره و کارکنان دبیرخانه سـندیکا قلبا ایشـان را دوسـت داشـته باشـند. 

بـه همیـن دلیـل هم شـنیدن خبر شـهادت ایشـان همـه ما را به شـدت متاثـر کرد. 
ایشـان عضـو علی البـدل پنجمیـن دوره هیات مدیره سـندیکا بود. هر چنـد به دلیل جایگاه سـازمانی اش 
در شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیر و نیز مشـارکت در جلسـات متعدد سـندیکا، بسـیاری از 
مدیـران و فعـاالن حـوزه نیروگاهـی را بـه خوبـی می شـناخت، بـا ایـن حال همه مـا در سـندیکا پس از 
عضویـت ایشـان در هیات مدیـره بـه شـکل دقیق تـر و عمیق تـری بـا تفکـرات، دیدگاه هـا و دغدغه های 
ایشـان آشـنا شـدیم. مشـارکت فعال شـهید دکتـر معصومـی در جلسـات دوره پنجم هیات مدیـره، ارائه 
نظـرات کارشناسـی در حوزه هـای متعـدد و همچنیـن هم فکـری دلسـوزانه و تاش های مشـفقانه او، به 
درسـتی نشـان داد کـه مدیـری کارآمد، مسـلط و مشـارکت جو اسـت و در کنـار پی گیـری وظایفش در 
جایـگاه مدیرعامـل شـرکت غدیـر، دغدغـه بهبـود شـرایط همـه تولیدکنندگان بـرق و در بعـد کان تر 
صنعـت بـرق کشـور را دارد. همیـن رویکـرد باعث شـد کـه نظـرات ایشـان در هیات مدیره مـورد توجه 

قـرار گیـرد و جایگاه ایشـان در سـندیکا بیـش از پیش تثبیت شـود. 
دکتـر معصومی در طول دوره پنجم هیات مدیره سـندیکا، مسـئولیت کمیسـیون باک چیـن را عهده دار 
شـدند که یک کمیسـیون جدید بود و با پیشـنهاد خود  ایشـان ایجاد شـده بود و عمدتا در حوزه برق 
رمزارزهـا فعالیـت می کـرد. ایشـان ایـده تامیـن بـرق رمزارزهـا را بـه عنوان یـک فرصت مناسـب برای 
تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق و همچنیـن توسـعه اقتصـاد ملی، مطـرح کردنـد. این موضـوع با توجه 
بـه اسـتدالل های درسـتی کـه از سـمت ایشـان مطرح شـد به سـرعت در سـندیکا جـا افتـاد و به یکی 

از موضوعـات ثابـت پی گیری در سـندیکا تبدیل شـد.
بـه خاطـر دارم کـه آن زمـان ایشـان مکاتبات گسـترده ای در خصوص حفـظ صنعت باک چیـن و لزوم 
تدویـن تعرفـه اقتصـادی بـرای بـرق رمزارزهـا و فرصت هـای ایـن صنعـت بـرای توسـعه صنعـت برق و 
توسـعه اقتصـاد کشـور داشـتند و بارهـا نسـبت بـه تعطیلـی این صنعـت و افزایش سـطح اسـتفاده غیر 
مجـاز از بـرق شـبکه در حـوزه رمزارزهـا در کشـور بـه دلیـل نوع تعرفـه گذاری بـرق هشـدار دادند و از 
مسیرکمیسـیون باک چین سـندیکا حساسـیت مضاعفی را نسـبت به موضوع رمزارزها در کشـور ایجاد 
کردنـد. شـهید معصومـی بـا همین رویکردهای توسـعه محـور خود، کمیسـیون را به شـکل قابل قبولی 
فعـال کردنـد و بـا وجـود ایـن کـه در بیـن مدیـران سـندیکا جـزو جوانترین ها محسـوب می شـدند، به 

سـرعت در بیـن اعضـا بـه عنـوان یک چهـره مقبـول، توانمنـد و موثر پذیرفته شـدند. 
شـهید دکتـر معصومـی در دوره ششـم انتخابـات هیات مدیـره سـندیکا کـه در مهرمـاه سـال جـاری 
برگـزار شـد، بـا آرای بـاالی اعضـای مجمـع بـه عنـوان عضـو اصلـی هیات مدیـره و پـس از آن به عنوان  
نایب رییـس هیات مدیـره انتخـاب شـد و زمینـه بهره منـدی بیشـتر از دانـش و دیدگاه هـای سـازنده او 

بـرای سـندیکا فرآهـم آمـد امـا این شـرایط بـا تـرور ناجوانوردانـه او دیـری نپایید.
نکته دیگری که در خصوص شـهید دکتر معصومی وجود داشـت صراحت کام ایشـان در بیان مسـائل 
بـود. مشـکات نیروگاه هـا بـه بهتریـن شـکل بیـان می کردند و بـا توجه به سـوابق و مسـئولیت خود در 
شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر، مثال های قابل لمـس و موثری در مورد هر مشـکلی مطرح 
می کـرد. قطعـا همـه اعضـای هیات مدیـره سـندیکا می تواننـد شـهادت دهنـد کـه ایشـان در جلسـات 
متعـددی کـه بـا وزارت نیـرو، مجلس و سـایر نهادها داشـتیم، چقدر با شـفافیت و بـدون محافظه کاری 
مسـائل را بیـان می کـرد و همیـن صراحـت کامشـان کمک بزرگـی بـه پی گیری های سـندیکا می کرد. 
پیـش از سفرشـان بـه شـیراز قـرار جلسـه ای بـرای روز شـنبه بـا ایشـان در سـندیکا تنظیم شـده بود، 
بـه همیـن خاطـر اصا برایمـان باورپذیـر نبود که پنج شـنبه در مراسـم تشـییع پیکرش شـرکت کنیم. 
در تمـام ایـن روزهـا بـه ایـن فکـر می کنـم کـه ای کاش ایـن انسـان بی گنـاه و شـریف و خوش آتیـه را 
از دسـت نمی دادیـم و همچنـان از وجـود پربرکتـش بهره منـد می بودیـم. ایـن همـه سـال تـاش برای 
تحصیـل، اخـذ مـدارک دکتـرا، ثبـت اختـراع، بازگشـت بـه ایـران و تـاش بـرای پیشـرفت و در نهایت 
خدمتگـذاری بـه ایـن کشـور، در ثانیـه ای از بین می رود و همین مسـاله هضم حادثه ای کـه اتفاق افتاده 

را بـرای همـه مـا سـخت تر از حـد انتظار کرده اسـت. 
فکـر می کنـم کـه اغـراق نیسـت اگـر بگویـم کـه هـر روز حسـرت و تاسـف از دسـت دادن ایـن جـوان 
توانمنـد و بـاارزش را خواهیـم خـورد. بـدون تردیـد او جزو کسـانی اسـت که یـادش از خاطر دوسـتان 
و همکارانـش نخواهـد رفـت، چـرا کـه همـه کسـانی که بـه نحوی دکتـر معصومـی را می شـناختند، به 
خوبـی از او یـاد می کننـد و بـه خاطـر توانایـی علمی و فنـی و همچنین انسـانیت و شـخصیتش احترام 

زیـادی برایـش قائل هسـتند.
در طول سـال هایی که ایشـان در سـندیکا حضور داشـتند، علی رغم باورهای عمیق مذهبی، کسـی حس 
نکـرد کـه در رفتار ایشـان ذره ای ریا وجود دارد. با این که فردی بسـیار مومن بودنـد، اما هرگز از این باور 
عمیق و قابل احترام برای پیشـرفت بهره نجسـت و امتیازی از محل مذهبی بودن برای خود کسـب نکرد. 
جایگاهـی کـه شـهید دکتـر فریدالدیـن معصومی به آن دسـت یافت، تمامـا حاصل ایمـان، تعهد، دانش 
و روحیـه جهـادی او بـود کـه بـه آن باور داشـت و از او فردی قوی، خاق و موثر سـاخته بـود. به جرات 

می تـوان گفـت کـه در وصـف ایشـان یک کلمـه کافی اسـت: »او به معنـای واقعی کلمه انسـان بود.«
روحش شاد و نامش ماندگار 
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متدین، باهوش و مصمم
معصومه پاشا، دبیر کمیسیون های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اه
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شـهید دکتـر معصومی انسـانی وارسـته، بی آالیـش، آرام و توانمند بودند 
و بـدون شـک از دسـت دادنشـان، خسـرانی بـزرگ بـرای صنعـت بـرق 

کشـور است. 
شـناخت بنـده از دکتـر معصومـی مسـتقل از عضویـت در هیات مدیـره 
شـرکت های  سـندیکای  باک چیـن  کمیسـیون  طریـق  از  سـندیکا، 
تولیدکننـده بـرق بود و افتخار داشـتم کـه به عنوان دبیرکمیسـیون های 
سـندیکا، بـه مـدت یـک سـال بـه طور مـداوم بـرای پیشـبرد اهـداف و 
برنامه هـای کمیسـیون مذکـور بـا ایشـان به صـورت مسـتقیم کار کنـم. 
بـه خاطـر دارم کـه در آن زمان جلسـات منظم کمیسـیون هر دو هفته یک بار برگزار می شـد و تکالیف 
تعییـن شـده بایـد در ایـن فرصـت پیگیـری و دنبـال مـی شـد. بـا توجه بـه این کـه اعضای کمیسـیون 
بـه دلیـل مشـغله کاری فـراوان، اغلـب امـکان مشـارکت در تهیـه گزارش هـا و مکاتبـات کمیسـیون را 
نداشـتند و همکاری شـان بـه تبـادل نظـر در جلسـات محـدود می شـد، مسـئولیت تهیـه گزارش هـا بر 
عهـده بنـده بـود و بررسـی و نهایی کـردن آنها را نیز دکتر معصومـی عهده دار بودند. از همین رو ایشـان 
بـا وجـود مشـغله فـراوان کاری، ناگزیـر بودنـد زمـان قابـل توجهـی را هم بـرای موضوعات مطرح شـده 
در کمیسـیون صـرف کننـد. ضمـن این کـه در تمـام جلسـاتی کـه در نهادهـای مرتبـط در خصـوص 
موضوعـات کمیسـیون برگـزار می شـد، ازجملـه ریاسـت جمهوری، مجلس شورای اسـامی، قوه قضاییـه و 
انجمن صنفی رایانـه ای کشـور، عمدتـا بـه نمایندگـی از سـندیکا حضـور می یافتنـد و نظرات سـندیکا را 

می کردند.  منتقـل 
ایـن یـک سـال همـکاری مسـتمر بـا شـهید دکتـر معصومـی بـه مـن نشـان داد کـه ایشـان عـاوه بر 
این کـه مدیـری جـوان، مدبـر و باهـوش بودنـد، فضیلت هـای انسـانی واالیـی داشـتند کـه شـاید نتوان 
کلمـه مناسـبی بـرای تعریـف و تبییـن آنهـا پیدا کرد. ایشـان انسـانی خاضع، متیـن و نجیـب بودند، به 
نحـوی کـه در طـول ایـن مـدت همـکاری هرگز ندیـدم که رفتار دسـتوری یـا نـگاه از باال بـه پایین به 
همکارانـش داشـته باشـند. همیشـه بـا آرامـش، درخواسـت ها و صحبت هـای دیگـران را می شـنیدند و 

تـاش می کردنـد حتی االمـکان بـه آنهـا جامـه عمل بپوشـانند. 
از همیـن لحـاظ دکتـر فریدالدیـن معصومی در حـوزه کاری و رفتاری بـرای من الگویی بـا ارزش بودند. 
ایشـان تصویـر مدیـر جـوان، کارآمـد و مسـئولیت پذیـری بـود کـه علیرغـم مشـغله و وظایف فـراوان، 
عملکـرد بسـیار موفقـی داشـت. بـه عـاوه دکتـر مصومی کـه همـه دوسـتان و همکارانشـان از خلوص 
نیـت ایشـان مطلـع بودنـد، در حـوزه خصایـص فردی هم شـخصیتی واال و وارسـته داشـتند. ایشـان به 
شـدت معتقـد و متدیـن و نمـاز اول وقـت یکـی از اولویت هـای اصلـی اش بـود بـا این حـال هرگـز اثری 
از ریـاکاری و تظاهـر در دیانتـش دیـده نمی شـد و همیـن امـر هـم ارزش هـای واالی ایشـان را بیش از 

پیـش اعتـا داده بود. 
ارتبـاط مـا در دبیرخانه سـندیکا با شـهید دکتر معصومـی تا روزهـای پایانی حیات ارزشمندشـان ادامه 
داشـت و همیـن امـر در کنـار خوش خلقی و آرامش همیشـگی ایشـان، پذیرش خبر شـهادت ایشـان را 
بـرای همـه مـا دشـوار کـرد، گویی که یکـی از اعضـای خانواده خـود را از دسـت داده ایم. فکـر می کنم 
کـه بـا توجـه بـه شایسـتگی های مدیریتـی، علمـی و کاری و همچنیـن روحیـات و ویژگی هـای بـارز 
رفتـاری و اخاقی شـان، شـاید در صنعـت بـرق کمتر مدیر جوانی شـبیه دکتـر معصومی باشـد و از این 

لحـاظ از دسـت دادن ایشـان را ضایعـه ای جبران ناپذیـر بـرای صنعـت برق کشـور می دانم. 
امیدوارم که روحشان در آرامش باشد و برای ما هم دعا کنند. 

دیدگاه ها و رویکردها
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راه کارهای ناگزیر توسعه صنعت برق 
خبرگزاری تسنیم
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صنعـت بـرق بـه ویـژه در حـوزه نیروگاهـی در طـول سـال های اخیـر بـا 
مشـکات متعـددی مواجـه بـوده کـه عمـده آنهـا از اسـتمرار ایـن سـه 
ابرچالـش در طـول ایـن سـال ها عما بـه گریـز سـرمایه ها از صنعت برق 
منجـر شـده و بخـش خصوصـی را از ورود مجدد به حـوزه احداث یا حتی 

خریـد نیروگاه هـای جدید بازداشـته اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه اقتصـاد نابسـامان بـرق، قیمت گـذاری تکلیفـی 
و از همـه مهمتـر انباشـت مطالبـات نیروگاه هـای غیردولتـی بـه عنـوان 
زنجیـره ای مخـرب از چالش هـا، عواملـی هسـتند کـه سـرمایه گذاران ایـن حـوزه را بـه نوعـی ناامیدی از 
بهبـود شـرایط صنعـت بـرق دچـار کرده انـد. به بیان سـاده تر تا زمانـی که ایـن زنجیره آسـیب زا از چرخه 
سـاختار اقتصـادی صنعـت بـرق حـذف نشـود، نمی تـوان انتظـار بازگشـت رونق بـه سـرمایه گذاری های 

صنعـت برق را داشـت.
در شـرایطی کـه بـه دلیـل گسـتردگی و عمـق تحریم هـای بین المللـی عمـا هـر گونـه امـکان تامیـن 
نقدینگـی از مسـیر فاینانـس و یـا شـرکای خارجی برای سـرمایه گذاران از میـان  رفتـه، واردات قطعات به 
یـک فراینـد پرهزینـه و حتـی ناممکـن تبدیل شـده، کشـور با کمبـود منابـع ارزی مواجه اسـت و انتقال 
و مبادلـه ارز از مسـیر واسـطه هـا هزینه هـای بسـیاری را بـه شـرکت ها تحمیـل می کنـد، بی اثر دانسـتن 

تحریم هـا آن هـم در یـک صنعـت زیرسـاختی نظیـر بـرق، یک اشـتباه بزرگ اسـت.
ایـن مسـاله در شـرایطی بـه ایجـاد یـک بحـران جـدی در صنعـت نیروگاهـی کشـور بـدل می شـود که 
سـاختار نهـادی بـرق در ایـران دچـار نقصان هـای جدی و بزرگی اسـت که به هـر حال نمی تـوان از آنها 
چشـم پوشـید. سـاختار بیمار صنعت برق در بطن اقتصاد پرنوسـان و ملتهب کشـور، عما به سیسـتمی 

پرهزینـه بـرای فعـاالن این صنعت بدل شـده اسـت. 
چـرا کـه از یـک سـو درآمـد نیروگاه هـا از محل فـروش برق آن هـم با قیمت هـای تکلیفی کـه پایین تر از 
بهـای تمام شـده هسـتند، به صورت ریالی اسـت؛ امـا در مقابل عمـده هزینه های آنها بـرای تامین قطعات، 
توسـعه زیرسـاخت ها و تعمیـرات دوره ای و اورهـال نیـروگاه، ارزی اسـت. جبـران اختـاف قابـل ماحظه 
بیـن درآمدهـای ریالـی و هزینه هـای ارزی، عمـا نیروگاه هـا را به یک مجموعـه زیان ده بدل کرده اسـت.
در ایـن بیـن چتـر انحصـار وزارت نیـرو بر سـر صادرات برق هـم به یک عامـل دیگر برای گریز سـرمایه ها 
از ایـن صنعـت بدل شـده اسـت. در حقیقـت فرایند فعلی صـادرات برق یک مبادله سـودآور بـرای وزارت 
نیـرو اسـت، در حالـی کـه با نگاهی فرابخشـی می توانسـت بـه ابزاری بـرای توسـعه بازارهـای صادراتی از 
مسـیر بخش خصوصی، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشـتر برای کشـور، زمینه سـازی برای تبدیل ایران 
بـه هـاب انـرژی منطقـه و تحکیم امنیت کشـور از طریق وابسـتگی اقتصادی کشـورهای هم جـوار به برق 
ایـران تبدیـل شـود، امـا متاسـفانه در طول این سـال ها بـا وجـود همراهی هـا و مشـارکت تولیدکنندگان 
غیـر دولتـی بـرق بـا وزارت نیـرو، ایـن وزارتخانه هنوز هم نتوانسـته بـه فعاالن ایـن بخش اعتمـاد کند و 

تصدی گـری خـود را در ایـن بخـش کاهش دهد.
اگـر زمینـه بـرای صـادرات بـرق توسـط بخـش خصوصی در زمـان غیر پیـک و حتـی مجـوز واردات برق 

در زمان هـای پیـک مصـرف بـرای فعـاالن این صنعـت فراهم می شـد و وزارت نیـرو مطابق قانـون تنها در 
ترانزیـت بـرق ایفـای نقـش می کرد، قطعـا سـرمایه گذاران این حـوزه انگیزه مناسـبی بـرای ورود به حوزه 
نیروگاهـی پیـدا می کردنـد. البتـه ایـن همه در گـرو تدوین یک سیاسـت جامع انـرژی برای تامیـن پایدار 
گاز نیروگاه هـا بـا قیمتـی اقتصـادی و مطابـق بـا منافـع ملـی امکان پذیر اسـت. در مقابـل اما ادامـه روند 
فعلـی نـه تنهـا بـه یک فرصت سـوزی تاریخـی در حوزه صادرات برق منجر شـده و سـهم ایـران را از بازار 
بـرق منطقـه کاهـش می دهـد، بلکـه به عاملـی برای اسـتمرار افـت سـرمایه گذاری ها در ایـن صنعت بدل 

می شـود.
نکتـه کلیـدی دیگـری کـه نبایـد از نظـر دور داشـت این اسـت کـه ضعف های سـاختاری اقتصـاد صنعت 

بـرق چنان گسـترده و
عمیـق اسـت کـه عمـا به کارگیـری روش هـای نویـن مالـی را در نیروگاه هـا ناممکـن کـرده اسـت. نحوه 
قیمت گـذاری بـرق و یارانـه عظیـم و قابـل توجهی کـه به مصرف کننـدگان ایـن کاالی اسـتراتژیک تعلق 
می گیـرد، عمـا موازنـه جریـان درآمـد و هزینه های صنعـت برق را از بین بـرده و به یکـی از عوامل جدی 
بـرای انباشـت مطالبـات ایـن وزارتخانـه از دولـت و بدهی هـای آن به بخش خصوصی تبدیل شـده اسـت.
افـزون بـر این کـه به دلیـل نقش های متعـدد و گاه متناقـض وزارت نیـرو در صنعت برق به عنـوان متولی 
صنعـت، تولیدکننـده و خریـدار برق، سیاسـتگذاری های ایـن صنعـت را در برخی موارد گرفتـار تعارضات 

جدی کرده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل بخـش خصوصی سال هاسـت نبـود یک نهـاد تنظیم گر مسـتقل بـرای برق را بـه عنوان 

یکـی از چالش هـای جـدی مطـرح و پی گیری کرده اسـت.
ایجـاد نهـاد رگوالتـوری می تواند بخشـی از تعارضـات موجـود را رفع کرده، بـه بهبود نحـوه قیمت گذاری 
بـرق کمـک کنـد و زمینـه را برای شـفافیت فرآیندهای اقتصـادی و قانون گـذاری برق فراهـم می کند. در 
حقیقـت در سـایه ایجـاد یـک نهـاد تنظیم گر مسـتقل، می تـوان بـه تدوین آییـن نامه ها و بخشـنامه های 

تسـهیل گر و منصفانـه و همچنیـن تعییـن قیمـت اقتصادی برای برق امید بیشـتری داشـت.
بـه هـر حـال آنچه کـه امروز در صنعت برق کشـور قابل مشـاهده اسـت، انباشـت مشـکات گسـترده در 
وزارت نیـرو بـه دلیـل نبـود نقدینگـی و منابع مالـی کافی اسـت. مابه التفـاوت قیمت تمام شـده و تکلیفی 
بـرق کـه عـدم پرداخت آن از سـوی دولـت به وزارت نیـرو به ایجاد یـک مطالبه بیش از 50 هـزار میلیارد 
تومانـی بـرای ایـن وزارتخانه منجر شـده، وزارت نیرو را بـه یکی از بزرگترین طلبـکاران دولت تبدیل کرده 

کـه در کنـار آن ده هـا هـزار میلیـارد تومان هم بـه بخش خصوصی بدهکار اسـت.
ایـن انباشـت بدهـی کـه عـوارض و پیامدهایـش آنطور کـه باید جـدی گرفته نمی شـود، شـالوده صنعت 
بـرق را دچـار ضعف هـای جـدی کـرده اسـت. در حقیقـت عـدم توانایـی وزارت نیـرو در پرداخـت بدهـی 
هایـش بـه دلیـل ارزان فروشـی بـرق، نه تنهـا زیرسـاخت های اصلی صنعـت را تضعیف کرده، بلکه دسـت 
بخـش خصوصـی را هـم بـرای توسـعه و حتـی حفـظ سـرمایه گذاری های انجام شـده بسـته اسـت. ضمن 
این کـه بوروکراسـی حاکـم بـر ایـن وزارتخانـه خود بـه مانع جدیـدی برای تسـهیل و توسـعه فعالیت های 

بخـش خصوصی تبدیل شـده اسـت.

راه کارهای کوتاه مدت
بـا وجـود همـه ایـن چالش هـا، امـا صنعـت بـرق همچنـان راهکارهـای موثـری در پیـش رو دارد. ایـن 
صنعـت در کوتاه مـدت می توانـد بـا تعییـن تکلیـف مطالبـات نیروگاه هـا، ایجـاد مشـوق های الزم بـرای 
نیروگاه هـای کوچـک مقیـاس، تجدیدپذیـر و تولیـد پراکنـده و نیـز اعطـای تسـهیات خـاص کوتاه مدت 
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بـه تولیدکننـدگان بـرق، زمینـه را برای توسـعه زودهنـگام ظرفیت های موجـود فراهم کـرده و حداقل تا 
انـدازه ای بـرای مواجهـه بـا خاموشـی های احتمالی سـال آینده که ناشـی از افـت سـرمایه گذاری ها ظرف 

یـک دهـه اخیر اسـت، مهیا شـود.

راه کارهای میان مدت
در میـان مـدت هـم اصلـی تریـن راهبـرد جلوگیـری از انباشـت مطالبـات نیروگاه هـا اسـت و در کنار آن 
بـدون تردیـد ایجاد مشـوق هـای الزم بـرای تکمیـل نیروگاه های گازی توسـط بخش خصوصـی می تواند 

نویدبخـش جبـران عقب ماندگی هـای یـک دهـه ای صنعـت از برنامه ریزی هـا باشـد.
در بلندمـدت امـا اصلی تریـن راهـکار صنعـت بـرق برای بازگشـت به ریـل توسـعه ایجاد اطمینـان خاطر 
و احسـاس امنیـت بـرای سـرمایه گذاران اسـت. بازگشـت سـرمایه های بخـش خصوصـی بـه صنعـت برق 
تنهـا راه حـل بـرای رونق بخشـی بـه ایـن صنعت اسـت، لذا چـاره ای جـز تسـهیل سـرمایه گذاری و ایجاد 

اطمینـان از نحـوه بازگشـت سـرمایه فعـاالن این صنعت نیسـت.
بـه عـاوه وزارت نیـرو بایـد فرآینـدی قانونـی، شـفاف و کارآمـد بـرای تامیـن ارز مـورد نیـاز نیروگاه هـا 
از طریـق صـادرات بـرق یـا سـایر مسـیرهای ممکـن پیش بینـی کـرده و بسـترهای الزم را بـرای اعطـای 
ضمانت نامه هـای الزم بـرای سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی در حـوزه نیروگاهـی فراهـم آورد. در نهایت 
رفـع انحصـار از واردات و صـادرات بـرق هـم راه حلی اسـت کـه برای توسـعه نمی توان از آن چشم پوشـی 

کرد.
بـه طـور خاصـه باید گفـت صنعت بـرق برای پیاده سـازی همـه ایـن راهکارها بـه اخاق مـداری، روحیه 
جهـادی و نیـز یکپارچگـی و درک مشـترک بیـن دولت و بخـش خصوصی نیـاز دارد و نظـام بوروکراتیک 
فعلـی در وزارت نیـرو هم خوانـی چندانـی بـا ایـن شـاخصه ها نـدارد. لـذا بـه نظر می رسـد تغییـر رویکرد 
در ایـن وزارتخانـه بـر مبنـای سـه راهبـرد مذکـور می توانـد زمینه را بـرای بهبود شـرایط صنعـت برق در 

کوتاه مـدت فراهـم کند.

مشکل بازپرداخت بدهی های ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی
خبرگزاری ایرنا

1400/10/26 

انـرژی بـرق در هـر کشـوری چـه توسـعه یافته و چـه در حـال توسـعه 
آن  توسـعه  در  زیرسـاختی  و  اصلـی  مولفه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه 
کشـور محسـوب شـده و از ایـن رو در تدویـن برنامه هـای بخـش انرژی، 
برخـورداری پایـدار از انـرژی بـرق بـرای ایجـاد زیرسـاخت های الزم و 
افزایـش ظرفیت هـای تولیـد بـرق بـه تناسـب نیـاز مـورد توجـه اسـت.
از جملـه سیاسـت گذاری های صنعت بـرق می توان به ایجـاد زمینه های 
مناسـب برای حضـور بخش خصوصی و ترغیب سـرمایه گذاری در بخش 
تولیـد بـرق اشـاره کـرد. در صنعت برق ایـران نیـز ورود بخش خصوصی  
بـه ایـن صنعـت از حـدود سـه دهـه قبل مطرح شـده اسـت. بـا ورود بخـش خصوصـی به حـوزه تولید 
بـرق، سـاخت و توسـعه نیروگاه هـای جدیـد و بـه روز و اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد بـا راندمـان باال 

اهمیـت به سـزایی پیـدا می کند.
همچنیـن در راسـتای اجـرای سیاسـت های اصـل 44 قانون اساسـی و واگـذاری نیروگاه هـای دولتی به 
بخـش خصوصـی، یکـی از اهـداف بنگاه هـای بخـش خصوصـی در ایـران سـاخت و احداث نیروگاه شـد 
کـه شـواهد آمـاری نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت کـه بخـش خصوصـی بـه خوبی توانسـته اسـت از 

عهـده احـداث و سـاخت نیروگاه هـای جدیـد برآید. 
حـال آن کـه بـا توجـه بـه فنـاوری به کاررفتـه به منظـور سـاخت نیـروگاه در ایـران، اسـتفاده از منابـع 
ارزی جـزء الینفـک و ضـروری آن اسـت. در سـنوات گذشـته بخـش خصوصـی از منابع حسـاب ذخیره 
ارزی و طـی چنـد سـال گذشـته از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی با توجـه به اساسـنامه و وظایـف ذاتی 
ایـن نهادهـا اسـتفاده و نسـبت بـه تامیـن مالـی پروژه ها اقـدام کـرده و نقش بـدون کتمانی در توسـعه 

زیرسـاخت های اساسـی کشـور داشـته است.
بـا وجـود اسـتفاده از ایـن منابع ارزی که مقرر اسـت در راسـتای رشـد اقتصـادی و دسـتیابی به اهداف 
کان اقتصـادی انجـام گیـرد، بـه علـت ایجاد شـوک های ارزی ناشـی از تاطم هـای ارزی کـه به دالیل 
متعـدد در اقتصـاد ایـران بـه وقـوع پیوسـته اسـت، مشـکات عدیـده ای بـرای اسـتفاده کنندگان از این 
تسـهیات رخ داده اسـت به خصـوص بـرای تولیدکننـدگان بـرق طـی سـال های گذشـته و همیـن امـر 
باعـث شـده تـا تولیدکننـدگان بـرق در بازپرداخت اقسـاط دچـار مشـکات مختلف شـده و درآمدهای 
حاصـل از فـروش بـرق تکافوی کافی بـرای پرداخت اقسـاط تسـهیات ارزی دریافتـی از منابع صندوق 

توسـعه ملـی را برای ایـن تولیدکننـدگان ندارد.
بـا بـروز خاموشـی های متعـدد در تابسـتان سـال جـاری، مشـخص شـد کـه صنعت بـرق به علـت نبود 
جذابیـت سـرمایه گذاری کافـی از طـرف بخـش خصوصـی و حتـی بخـش دولتـی بـرای افزایـش تولید 
دچـار ضعـف و بحـران شـدید اسـت، کـه یکـی از مهم ترین دالیـل آن همان طـور که بیان شـد افزایش 
نـرخ ارز بـه عنـوان کلیـدی ترین متغیرهای اقتصادی در کشـور بـوده، حال آن که دالیـل متعدد دیگری 
را نیـز می تـوان بدیـن منظـور ذکـر کـرد کـه ایفانشـدن تعهـدات دولـت و دسـتگاه های متولـی امـر، 
قیمت گـذاری دسـتوری، ممنوعیـت صـادرات بـرق، اسـتفاده از مدل هـای مالـی نامناسـب و غیر جذاب 
و... از مهم تریـن دالیـل نبـود انگیـزه و عاقـه بنگاه هـای سـرمایه گذاری بـرای ورود به این بخش اسـت.
دالیـل وقـوع شـوک های ارزی علـل و عوامـل گوناگـون اقتصـادی و سیاسـی دارد کـه طـی سـال های 
گذشـته با توجه به سـاختار اقتصاد ایران به وقوع پیوسـته اسـت و بازیگران و عوامل اقتصادی همیشـه 
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از ایـن رویـداد متاثر شـده اند. لذا سیاسـت گذاران حـوزه اقتصادی و انرژی در کشـور می بایسـت باتوجه 
بـه شـوک های ارزی متعـدد راهکارهـای مناسـب، دقیـق و همه جانبـه ای را بـه منظـور حـل و فصـل به 
موقـع طراحـی و در نظـر بگیرنـد. بـا توجـه بـه مـوارد بیـان شـده بازیگـران اصلـی ایـن بازار نسـبت به 

تعییـن و تکلیـف این موضـوع اقدامـات متعـددی کرده اند.
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق طـی دو سـال گذشـته بـا برگزاری جلسـه هم اندیشـی منظم 
و هفتگـی، مکاتبـات و مذاکـرات مهمـی بـا تصمیم گیـران دولتی درنهادهـای مختلـف از جمله صندوق 
توسـعه ملـی، وزارت نیـرو، سـازمان برنامـه و بودجـه، مجلس شـورای اسـامی، قـوه قضاییه، ... سـامان 
داده اسـت و نسـبت بـه تشـریح عـدم توانایـی در بازپرداخت اقسـاط ارزی اقدام و همچنیـن راه حل های 

مناسـب بـا ایـن موضـوع را ارائه کرده اسـت.
از جملـه مهم تریـن پیشـنهادهای ذکرشـده می تـوان شـامل اصـاح شـیوه قیمت گـذاری بـرق و حذف 
محدودیت هـای اعمال شـده از سـوی سیاسـت گذاران ایـن بخـش، بازپرداخت اقسـاط بر مبنـای نرخ ارز 
در زمـان گشـایش اعتبـار اسـنادی ماننـد مـاده 20 قانـون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقـای نظام 
مالـی کشـور، محاسـبه نـرخ ارز دولتـی بـرای بازپرداخـت اقسـاط تسـهیات )رجـوع بـه مصوبـه هیات 
وزیـران در سـال 1394( و ریالـی کـردن تسـهیات ارزی و مبنـا قـرار دادن تبدیـل نـرخ ارز عادالنـه با 
 ECA توجـه بـه مدل هـای مناسـب و به روزشـده و افزایش طـول مدت قراردادهـای خرید تضمینـی برق

بـر اسـاس طراحـی مدل های مالـی جدید دانسـت.
لیکـن بـا توجـه به رایزنی هـای صورت گرفتـه سـندیکا و تولیدکنندگان برق بـا نهادهـای دولتی مختلف 
و ارائـه ایـن پیشـنهادها تـا بـه امـروز متاسـفانه مشـکل بـه وجـود آمده حـل نشـده اسـت و بنگاه های 
بخـش خصوصـی بـا بانک هـای عامـل و نظـام بانکـی کشـور دچـار چالـش شـده اند و همچنیـن ایـن 
نیروگاه هـا بـا توجـه بـه عـدم نقدینگـی کافـی در تامیـن منابـع کافـی مالـی بـرای تعمیـرات و تامیـن 

قطعـات مشـکات خـاص خـود را دارند.
حـل و فصـل نشـدن این مشـکل طی دو سـال گذشـته نشـان می دهد وفاقی بیـن تصمیم گیـران نهایی 
جهـت تعییـن و تکلیـف ایـن موضـوع وجود نداشـته اسـت. لذا پیشـنهاد می شـود این موضوع بـا توجه 
به اهمیت صنعت برق و خاموشـی های رخ داده در تابسـتان سـال جاری توسـط روسـای محترم سـه قوه 
کشـور )قـوه قضاییـه، قـوه مجریـه و قـوه مقننه( صـورت گیرد تا بتـوان هرچـه سـریع تر تولیدکنندگان 
بـرق برنامه ریـزی و هماهنگـی الزم را در جهـت تامیـن بـرق پایـدار و مطمئن در سـال های آتـی انجام 

دهند.

سهام شرکت های صنعت برق در بورس جذاب نیست
روزنامه ایران

1400/12/12 

در حـال حاضـر بورس انـرژی زیرسـاخت ها و پتانسـیل الزم برای عرضه 
بیـش از 40 تـا 50 درصـدی معامـات بـرق در کشـور را دارا بـوده امـا 
بـه دالیلـی ایـن امـر از سـوی عرضـه کننـدگان، بخصـوص نیروگاه های 

خصوصـی انجـام نمی شـود.
ظرفیـت اسـمی بـرق کشـور درحـال حاضـر از 86 هـزار مـگاوات فراتـر 

رفتـه و ظرفیـت عملـی آن بـه 64 هـزار مـگاوات رسـیده اسـت.
بـه عنـوان نمونه، 33 درصد از بـرق تولیدی کشـور را واحدهای صنعتی 
مصـرف مـی کننـد کـه اگر تنهـا 50 درصد واحدهـای صنعتی بخواهند بـرق مورد نیاز خـود را از طریق 

بـورس انـرژی تامیـن کننـد، این میزان به بیـش از 16 درصد برق تولیدی کشـور خواهد رسـید.
بنابرایـن عـدم عرضـه بـرق توسـط نیروگاه های دولتـی در بورس انـرژی می توانـد به واقعی شـدن نرخ 

بـرق در بـورس انـرژی کمک کند.
دالیـل متعـددی را مـی تـوان بـرای کم بودن سـهم معامـات برق دربـورس انرژی برشـمرد. متاسـفانه 
میـزان عرضـه و تقاضـا در بـورس انرژی متعادل نیسـت، میـزان عرضه به مراتب بیشـتر از میـزان تقاضا 

بـوده و همیـن امـر موجب کشـف نـرخ غیر واقعـی در بورس می شـود.
ازسـوی دیگـر، بـورس انرژی رفتاری غیر مسـتقل نسـبت بـه بازار موازی خود نشـان می دهـد، بنابراین 

از نـرخ بـازار عمده فروشـی برق تاثیـر می پذیرد.
یکـی دیگـر از مشـکات بـازار بـرق، انعطاف پذیـری نامطلـوب آن در مواجهه بـا رفتـار مصرف کنندگان 

است.
بـه عنـوان مثـال، بارهـا شـاهد ایـن موضـوع بوده ایـم که بـرق مصرف کننـدگان از سـوی شـرکت هایی 

بـرق منطقـه ای و توزیـع بـرق بـدون هماهنگی قطع شـده اسـت.
بـورس انـرژی در ایـن راسـتا تضمینـی مناسـب بـرای جلوگیـری از عـدم خسـارت بـه مصرف کنندگان 
نداشـته اسـت، البتـه در تابسـتان اخیـر اقداماتـی صـورت پذیرفـت اما ایـن اقدامـات مطلوبیـت الزم را 

است. نداشـته 
معامـات بـورس انـرژی از اوایـل سـال 1392 آغـاز شـده و درآن زمان، تنهـا نیروگاه هـای خصوصی به 
عنـوان عرضـه کننـده و شـرکت هایی توزیـع بـرق بـه عنـوان خریـدار حضـور داشـتند، از همـان زمـان 

تاکنـون نیـز تعییـن نـرخ واقعـی بـرق از طریـق بـورس انـرژی امکان پذیر نبوده اسـت.
بـا رونـق مجـدد معامـات سـال 1399 بـا حضـور صنایـع بـاالی 5 مـگاوات بیشـتر خریدهـا از سـوی 
خریـداران صنعتـی انجام پذیرفت. در سـال جـاری با وجود وعده مسـاعد وزارت نیرو بـه منظور افزایش 
نقدینگـی شـرکت هایی توزیـع بـرق جهـت خرید برق از بـورس انرژی، تنهـا بخش کمـی از بودجه برای 
خریـد محقـق شـد و همچنان مهمتریـن خریداران بـورس انرژی شـرکت هایی خصوصـی مصرف کننده 

. هستند
در ایـن شـرایط، مجـوز عرضـه برق توسـط نیروگاه های دولتی شـرایط بـرای رقابت و تعییـن نرخ واقعی 

را سـخت ترکرده و تعـادل فی مابیـن عرضه و تقاضا نامتعادل تر شـده اسـت.
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درحـال حاضـر بـا توجـه بـه قوانیـن موجـود در بـازار بورس انـرژی بـازار مصرف کننـدگان شـامل همه 
مصرف کننـدگان بـرق بـاالی 5 مـگاوات در سـاعت هسـتند که بـا توجه به تعییـن نرخ صنایـع انرژی بر 
مبتنـی بـر بنـد )ز( تبصـره 15 قانـون بودجـه، به موجـب کاهـش هزینه اندک ایـن صنایـع از خرید در 

بـورس انـرژی تمایـل آنهـا بـه مشـارکت در بازار بـورس انرژی کاهـش پیدا کرده اسـت.
بـر اسـاس بنـد »ب« ماده 44 قانون برنامه توسـعه ششـم وزات نیـرو مکلف به اباغ سـازوکار الزم برای 
تعییـن قیمـت در بـورس انـرژی اسـت، در ایـن بیـن، ارائه بـرق 160 واحـد نیروگاهی در بـورس انرژی 
از سـال آینـده در صورتجلسـه هیـات وزیـران مورخ 1400/10/26 نیز مطرح شـده اسـت، اما متاسـفانه 
عـدم تعـادل میـزان عرضـه و تقاضا موجب شـده کشـف قیمت به درسـتی در این حوزه صـورت نپذیرد، 
امـا بـه نظـر مـی آید اگـر این موضـوع و چند مشـکل حیاتـی دیگر مرتفع شـود، بتـوان در قـدم اول تا 

حـدود 50 درصـد ظرفیـت معامـات خارج از بـازار از طریق بـورس انرژی انجـام پذیرد.
ناگفتـه نمانـد کـه دراین بین، دلیـل اصلی پایین بـودن نرخ بـازده دارایی ها در شـرکت های تولید کننده 
بـرق در کشـور بـه ایـن صـورت بـوده که سـاخت و احـداث نیـروگاه در کشـور بـه صـورت ارزی بوده و 
حجـم هزینـه این سـرمایه گذاری عـدد قابل توجهی اسـت، حـال آنکه میزان سـودآوری ایـن نیروگاه ها 
بـا توجـه بـه انحصـار موجـود بـه صـورت ریالـی و یارانـه ای اسـت، تناسـب مابیـن سـرمایه گذاری و 
سـودآوری اصـوال در نیـروگاه دارای انحـراف قابـل توجهی اسـت. از ایـن رو باید نرخ خرید برق از سـوی 

دولـت اصـاح و به صـورت واقعی باشـد.
همان گونـه کـه درقسـمت های قبلـی ذکـر شـد، مهمتریـن ضعف بـورس انرژی عـدم تعـادل درعرضه و 
تقاضـا، غیرمسـتقل بـودن نـرخ در بورس انـرژی از بازار عمده فروشـی رقابتی برق ایـران، انعطاف پذیری 
غیر قابل قبـول بـورس انـرژی و بروکراسـی حجیـم اداری و درنهایـت اختـاف جـدی نـرخ واقعـی بـرق 

بخصـوص در سـال های اخیـر بـا فـروش در بورس انرژی اسـت.
در تنظیـم مقـررات بـرای بـورس انـرژی چنـد اصـل بایـد رعایت شـود کـه می توان بـه شـفافیت، عدم 
پیچیدگـی، پویایـی و انعطـاف الزم، کاهش ریسـک، عادالنـه و رقابتی بودن برای فعاالن و یکسـان بودن 

شـرایط مشـارکت کنندگان در مقابـل قوانیـن بازار اشـاره کرد.
رعایـت ایـن اصـول در بـورس انـرژی می توانـد نقـش بسـیار مهمـی را در تـوازن بیـن عرضـه و تقاضـا 

باشد. داشـته 
بنابرایـن صاحیـت قانونـی مراجـع وضـع مقررات بـه عنوان شـرط الزم بـرای تدوین مقررات مناسـب، 

از اهمیـت بسـزایی برخوردار اسـت.
صاحیـت مرجعـی کـه در آن قانونگـذار خـود یکـی از طرفیـن عرضـه و تقاضـای بازار اسـت مـی تواند 

سـوال بزرگـی را ایجـاد کند.
قوانیـن مـدون حاکـم بـر بازار بـورس انـرژی، می تواند مزایـای فراوانـی بـرای سـرمایه گذاران این حوزه 
بـه همـراه داشـته باشـد. این قوانیـن درکنار نظارت هـای بسـیار دقیق بر معامـات می توانند ایـن بازار 

را بـه یکـی از کاراتریـن بازارهای بـورس و اوراق بهـادار تبدیل کند.
معافیت هـای مالیاتـی لحـاظ شـده در این بازار شـامل بخشـودگی 10 درصد از درآمد حاصـل از فروش 
کاال و معافیـت مالیاتـی از معامـات قراردادهـای آتـی و همچنیـن معافیت از تشـریفاتی نظیـر مزایده و 
مناقصـه توسـط ارکان و سـازمان های دولتـی، قابلیـت نقدشـوندگی این بازار را بسـیار باال بـرده و باعث 

ایجـاد جذابیـت بـرای مشـارکت عرضه کننـدگان حامل هـای انرژی در این بازار شـده اسـت.
در واقـع، عـدم اجـرای صحیـح سیاسـت ها و قوانین باعث شـده تا ابزار بـورس انرژی نتواند بـرای تعیین 

قیمـت واقعـی بـرق و بـه تبـع آن تامیـن مالـی شـرکت هایی خصوصـی سـرمایه گذار در حـوزه نیروگاه 
بـه کار گرفته شـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه صنایـع انـرژی بـری ماننـد پتروشـیمی و فـوالد انـرژی خـود را بـا نرخ هـای 
یارانـه ای دریافـت کـرده، امـا محصـوالت خـود را بـه نرخ هـای بین المللـی عرضـه می کننـد.

بی شـک، دولـت بایـد بـا ایجـاد فضـای امن بـرای بخـش خصوصی در بـورس انـرژی، اجازه دهـد تا این 
بخـش بتوانـد از طریـق ایـن بـورس یـک بـازار واقعی و بـا نرخ های واقعـی و رقابتـی برای بـرق تولیدی 

پیـدا کند. خود 
از ابتـدای تشـکیل بـورس انـرژی، وزارت نیـرو بـه دنبال اجرای سیاسـت هایی بـود که میـزان معامات 
بـرق در بـورس انـرژی را افزایـش دهـد کـه حتی بـا وجود مقـررات قانونـی، به دلیـل کمبـود اعتبارات 
ایـن امـر بـه خوبـی انجـام نشـد و معامـات خـارج از بـازار بـرق )بیـش از 90 درصـد( اغلـب از طریـق 

قراردادهـای دوجانبـه و تحـت نظـارت مدیریت شـبکه صـورت گرفت.
از آنجایـی کـه در ایـن بـازار، وزارت نیـرو و ارکان تابعـه آن هـم عرضه کننـده و هـم متقاضـی خریـد 
بـرق هسـتند )ماننـد عرضـه توسـط نیروگاه های دولتـی و خرید توسـط شـرکت هایی توزیـع(، بنابراین 

بسـیاری از سیاسـت ها منجـر بـه پیشـرفت بـه سـوی اهـداف از پیش تعریف شـده نخواهـد شـد.
در واقـع بارهـا در سـندیکای شـرکت هایی تولیدکننـده بـرق مطرح شـده که نـرخ پایین بـرق در بورس 

انـرژی، ابـزاری بـرای واقعی نکردن قیمت برق شـده اسـت.
بـه ایـن معنـا کـه برخـی از نیروگاه هـا به علـت سـهل الوصول بـودن نقدینگـی در بـورس انـرژی، برای 
تامیـن مالـی جهـت هزینه هـای ضـروری خـود همچون حقـوق کارمنـدان، پرداخـت هزینه هـای مالی، 
انجـام تعمیـرات واحدهـای نیروگاهـی و سـایر هزینه هـای مترتـب، مجبور بـه فروش بـرق تولیدی خود 

در بـورس انـرژی بـا نـرخ پایین شـده اند.
همیـن امـر موجـب شـده تـا وزارت نیـرو در سـنوات گذشـته بارها از ایـن نرخ پاییـن به عنـوان ابزاری 

بـرای جلوگیـری از واقعـی شـدن نـرخ خرید بـرق نیروگاه ها اسـتفاده کرده اسـت.
ازجملـه مـوارد دیگـری کـه می تـوان از بورس انرژی انتظار داشـت تـا با تدویـن قوانین مربوطـه بتواند 
نقـش سـازنده ای در صنعـت بـرق ایفـا کند، امـکان خرید بـرق مصرف کننـدگان مجاز برای اسـتخراج 
رمـز ارز از طریـق بـورس انـرژی می باشـد، ایجاد مشـوق های مناسـب بـرای رونـق بازارگواهـی ظرفیت 
نیـز یکـی از انتظارهـای عرضه کننـدگان و مصرف کنندگان از بورس انرژی اسـت. به عنـوان مثال بورس 
انـرژی می توانـد سـازوکاری فرآهـم آورد کـه بتـوان گواهـی ظرفیـت خریـداری شـده را از طریـق بازار 

فیزیکـی و تسـویه خـارج از پایاپـای با نیـروگاه عرضه کننـده انجام داد.
بدون شـک دورنمـای سـهام شـرکت هایی بورسـی صنعـت بـرق بـا توجـه بـه بهای تمام شـده و نرخ های 

فـروش کنونـی بـرای سـرمایه گذاران جذاب نخواهـد بود.
از ایـن رو تـا زمانـی کـه نـگاه دولـت و بخـش حاکمیتـی بـه اقتصـاد بخش بـرق تغییـر نکند اسـتقبال 

خوبـی از سـهام ایـن شـرکت های در بـورس صـورت نخواهـد گرفـت.
همان گونـه کـه می دانیـد EPS و حتی DPS شـرکت هایی فعـال در صنعت برق عدد قابل توجهی نیسـت 
و از منظـر p/e هـم حـدود 20 هسـتند همـه این عوامل این نکته را به روشـنی نشـان می دهد که برای 
سـرمایه گذاران جذابیتـی بـرای ورود بـه ایـن صنعت وجود نـدارد. بنابرایـن دولت باید نسـبت به اصاح 
نرخ های خرید برق از نیروگاه ها تجدید نظر کرده کرده و یا به بخش خصوصی مجوز صادرات برق را بدهد.
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تنظیم گری صنعت برق و جای خالی نهاد مستقل 
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آنچـه که از ابتدای تشـکیل هیـات تنظیم بازار برق، ذهـن فعاالن صنعت 
بـرق را بـه خـود مشـغول کرده، دغدغـه میزان مسـتقل بودن ایـن نهاد و 
تدویـن ضوابـط بـدون در نظـر گرفتن مصلحت طـرف خاص بوده اسـت؛ 
چراکـه همزمـان بـا تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق، همچنیـن واگـذاری 
برخـی از نیروگاه هـای دولتـی بـه بخـش خصوصـی، وزارت نیـرو و بخش 
خصوصـی رقیـب یکدیگـر در تولید برق شـده اند و از سـوی دیگـر، دولت 

خریـدار عمـده برق نیروگاه ها شـده اسـت. 
عـاوه برایـن، تنظیـم برخـی از قوانین و اجـرای آن برعهده وزارت نیرو اسـت. مسـاله ای کـه در این میان 
مطـرح بـوده، ایـن اسـت که آیـا اعضای هیـات تنظیم بـازار برق مسـتقل از شـرکت های تابعـه وزارتخانه 

منصـوب شـده اند؟ بررسـی سـوابق اعضـای هیـات در ادوار مختلف خـاف این را نشـان می دهد.
در شـرایط کنونـی کـه صنعت برق با مشـکات عدیده ای مواجه اسـت، تشـکیل نهاد مسـتقل رگوالتوری 
یکـی از مهم تریـن اقدامـات الزم بـرای خروج از این شـرایط اسـت. این اقـدام منجر به جذب سـرمایه گذار 
بازسـازی  و  فرسـوده و گسـترش  نیروگاه هـای  بازسـازی  نیروگاه هـای جدیـد،  احـداث  به خصـوص در 

شـبکه های انتقـال و توزیع می شـود.
درجلسـه مورخ ششـم تیرماه امسـال نمایندگان دولت و بخش خصوصی، ضرورت تاسـیس نهاد تنظیم گر 
بخـش خصوصـی مجـددا مطـرح و وزارت نیـرو مکلـف شـد، هرچه سـریعتر نظـرات خـود را در خصوص 
الیحـه تنظیم گـری بخـش بـرق بـه کمیسـیون اقتصـادی دولـت ارائـه کند کـه تاکنـون این امـر محقق 
نشـده اسـت.  یکـی از اختـاف نظرات در تشـکیل این نهاد، مسـوولیت دبیرخانه آن اسـت. ایـن دبیرخانه 
بایـد امـکان دسترسـی به اطاعـات فنی و اقتصادی مـورد نیاز و نیـز تخصص کافی بـرای تنظیم مقررات 
صنعـت برق داشـته باشـد کـه ظاهـرا وزارت نیرو از این امـکان برخوردار اسـت، اما این کـه دبیرخانه نهاد 

رگوالتـوری در وزارت نیـرو مسـتقر شـود، خـاف قانون و مغایـر حفظ حقوق ذی نفعان اسـت.
بـه هـر روی ضـرورت تشـکیل نهـادی کامـا مسـتقل بـا قـدرت اجرایـی و دانـش فنـی و مدیریتـی الزم 
کـه دارای قـدرت نظـارت بـر رفتـار تمـام بازیگـران بازار بـرق بـوده و مرجع رسـیدگی به شـکایات آنها و 

شـرکت های مختلـف صنعـت بـرق باشـد، به شـدت احسـاس می شـود.
بـه نظـر می رسـد، باید در وهلـه اول برای همه بازیگران صنعت برق تشـکیل این نهاد مسـتقل رگوالتوری 
در اولویـت باشـد و مسـاله انتخـاب دبیرخانه نیز می توانـد با مصالحـه و رایزنی بین شـورای رقابت، وزارت 
نیـرو، اتـاق بازرگانـی و سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق، حل شـود تـا در ابتدای امر، تشـکیل این 

نهـاد بتوانـد عاملـی برای برون رفـت از ایـن چالش های جدی صنعت برق باشـد.

»سرمایه گذاری« حلقه مفقوده صنعت برق 
روزنامه دنیای اقتصاد
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نامتـوازن و نامتناسـب بودن اثـر نـرخ تسـعیر ارز در فرمول هـای تعدیـل 
نـرخ فـروش بـرق توسـط وزارت نیـرو، عاملی اسـت که بی انگیزه شـدن 
سـرمایه گذاران بـرای فعالیـت در ایـن حـوزه را به همراه داشـته اسـت.

 سـیدفریدالدین معصومـی مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و 
انـرژی غدیـر و عضـو هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده 
بـرق بـا اعام ایـن مطلب به موضـوع بازپرداخت تسـهیات ارزی اشـاره 
کـرد و افـزود: بـا درآمد هایـی کـه در حـال حاضـر بـه صـورت ریالـی 
دریافـت می شـود توانایـی بازپرداخت ممکن نیسـت. متاسـفانه بانک هـا و صندوق توسـعه ملی عاقه ای 
بـه سـرمایه گذاری در صنعـت نیروگاهـی ندارنـد، چرا کـه می دانند پولی کـه هزینه می کنند، بازگشـتی 
نخواهـد داشـت. مـا در حـال حاضـر در نیـروگاه بهبهـان با این مشـکل نیز مواجـه هسـتیم، به نحوی که 
میـزان اقسـاط نیـروگاه هم اکنـون چنـد برابـر درآمـد فـروش بـرق بـوده و بازگشـت سـرمایه حتـی در 

بلندمـدت نیـز ممکن نیسـت.
معصومـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا ورود سـرمایه گذاری خارجـی بـه حـوزه احـداث و توسـعه 
نیروگاه هـای کشـور در شـرایط کنونـی امکان پذیـر اسـت یا خیر؟ گفت: اساسـا در شـرایطی که صندوق 
توسـعه ملـی حمایـت الزم را بـه عمل نیاورده، بازار برق کشـور در شـرایط انحصاری قرار داشـته، هزینه 
سـرمایه گذاری بـاال بـوده و عـاوه بـر آن درآمدهـای فروش بـرق نیز پایین اسـت، قطعا جذب سـرمایه  

نیـز با مشـکل روبه رو خواهد شـد.
وی افـزود: بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کرد کـه دریافـت وام بین المللـی به معنـی بازپرداخـت ارزی 

اسـت کـه بـا توجـه بـه نوسـانات نـرخ ارز، این کار ریسـک بزرگـی با خـود به همـراه دارد.
عضو هیات مدیره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق در ادامه افزود: مشـکل دیگر سـرمایه گذاری، 
مربـوط بـه قوانیـن اسـت. او پرسـید: چـرا سـرمایه گذار خارجـی بایـد در حـوزه ای سـرمایه گذاری کند 
کـه می دانـد ریسـک باالیـی دارد و در قوانیـن آن کشـور حتی یـک گارانتی بـرای سـرمایه گذار )تعریف 
گارانتـی در تمـام فاینانس هـای بین المللـی متـداول اسـت( وجـود نـدارد؟ آیین نامه هایـی کـه توسـط 
»سـازمان سـرمایه گذاری و کمک هـای اقتصـادی ایـران« به عنـوان یکـی از زیرمجموعـه وزارت اقتصاد 

صـادر شـده اسـت، اطمینـان الزم را بـه سـرمایه گذار خارجـی جهت بازگشـت سـرمایه نمی دهد.
معصومـی بـه تغییـرات نقـل و اتقـال پـول اشـاره کـرد و گفـت: نقـل و انتقـال پـول و مکانیـزم آن 
هـرروز دسـت خوش تغییـرات اسـت، به گونـه ای کـه وقتی بـا تحریم هـا مواجه شـدیم، رفع تعهـد ارزی 
هـم ممکـن نبـوده و ایـن موضـوع مشـکل دیگـری بـرای سـرمایه گذاران ایجـاد کـرده اسـت. بنابرایـن 
بحـث فقـط ایـن نیسـت کـه امتیـازات ویـژه ای بـه سـرمایه گذاران خارجـی تعلـق گیـرد، بلکـه اساسـا 
سـرمایه گذاری در حـوزه نیروگاهـی بـدون ارائـه مشـوق هایی بـرای سـرمایه گذاران قابل تحقق نیسـت.

حـوزه  در  واحـد«  »پنجـره  موضـوع  بـه  غدیـر  انـرژی  و  بـرق  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 
سـرمایه گذاری اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر سـرمایه گذار خارجـی بایـد بـرای انجـام اقدامـات 
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الزم جهـت سـرمایه گذاری بـه سـراغ سـازمان های متعـدد بـرود. در صورتی کـه برای ایجاد سـهولت در 
جـذب،  بایـد بتوانـد تنهـا بـا مراجعـه به یـک مرکز، مسـائل مربـوط بـه گمـرک، تضامین مالـی و امور 
بانکـی و ... را پی گیـری کـرده و دچـار سـردرگمی نشـود. اگـر طـرف خارجـی بـا یـک سـازمان روبه رو 

باشـد بـه راحتـی می توانـد مشـکات خـود را حـل کنـد.
بـه گفتـه وی: اسـتاندارد های ایـران بـا اسـتاندارد های بین المللـی متفـاوت اسـت. درباره خوبـی یا بدی 
عضویـت ایـران در لوایـح و کنوانسـیون های مختلـف بین المللـی اظهارنظـر نمی کنم، بلکـه منظورم این 
اسـت کـه اگـر سـرمایه گذار خارجی بخواهـد در صنعت تولیـد برق کشـور ورود کند برای او مهم اسـت 
کـه عضـو چـه کنوانسـیون هایی هسـتیم یا نیسـتیم. بانک هـا بایـد اسـتاندارد هایی بین المللی را داشـته 
باشـند کـه اگـر طـرف معامله یک بانـک خارجی قـرار گرفتنـد، بتوانند اسـتاندارد های طرفیـن را درک 

. کنند
معصومـی ادامـه داد: بـه هـر حـال عضـو نبـودن در برخـی تشـکیات و کنوانسـیون های بین المللـی به 
قوانیـن حکومتـی و دولتـی مربـوط اسـت، امـا در هـر صـورت دغدغـه ای اسـت کـه مشـخصا بـر جذب 

سـرمایه گذاری خارجـی تاثیـر می گـذارد.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیر با اشـاره به این مطلـب که سـرمایه گذار خارجی 
بایـد امـکان دسترسـی بـه اطاعـات زبان کشـور خود را داشـته باشـد، افزود: متاسـفانه در حـال حاضر 
چنیـن امکانـی وجـود نـدارد و گاهـی روند کار برای سـرمایه گذار سـخت می شـود. دوزبانه یـا چندزبانه 
نبـودن قوانیـن نشـان می دهد کـه سیسـتم اقتصادی ما نسـبت به جذب سـرمایه های خارجـی پذیرش 

کافـی را ندارد.
او تصریـح کـرد: البتـه توافق هـای بین المللـی دوجانبـه و چندجانبـه ای بیـن کشـور های مختلـف وجود 
دارد کـه سـرمایه گذاری خارجـی را تسـهیل می کنـد، امـا تعـداد کشـور هایی کـه مـا بـا آنهـا توافق نامه 
تجـاری بین المللـی داشـته باشـیم، خیلی کم اسـت. اگر بتوانیـم با کشـور های مختلف اروپایـی و دارای 

تکنولـوژی در حـوزه نیروگاهـی توافقنامـه تجاری داشـته باشـیم می تـوان به نتیجه رسـید.
ایـن کارشـناس صنعـت برق در پاسـخ به این سـال که بـرای برون رفت از دشـواری های شـرایط موجود 
در صنعـت تولیـد بـرق چـه راهکارهایی وجـود دارد؟ افـزود: انباشـتی از مطالبـات در وزارت نیرو وجود 
دارد کـه سـعی می شـود در تهاتـر بـا سـازمان های دولتـی دیگـر حل شـود. قوانینـی هم در ایـن زمینه 
وجـود دارد کـه مجموعـه غدیـر در چنـد سـال اخیـر از آن اسـتفاده کـرده اسـت. بـرای حـل معضـل 
تاثیرگـذاری بـاالی نـرخ ارز بـر صنعـت تولید بـرق هم به نظـر می آید کـه شـرکت های تولیدکننده برق 

بایـد بـه سـمت اخذ وام هـای ریالی سـوق پیـدا کنند.
وی افـزود: دولـت می توانـد بـا واقعی کـردن نـرخ خرید بـرق و همچنیـن ارائه تسـهیات کم بهـره، ورود 
سـرمایه گذاران بـه ایـن عرصـه را تسـهیل کنـد. ضمنـا رفع موانـع مربوط به صـادرات برق نیـز می تواند 
کمـک شـایانی بـه تامیـن نقدینگـی نیروگاه هـا جهـت بهره بـرداری مطلـوب و انجـام تعمیـرات به موقع 

کند. نیروگاهی  واحدهـای 
معصومی در پایان به رشـد سـالیانه مصرف برق در کشوراشـاره کرد و گفت: رشـد سـالیانه مصرف برق 
در کشـورحدود 5 تـا 8 درصـد اسـت. بـا توجـه به ایـن افزایش مصـرف، پیش بینی ها حاکی از آن اسـت 
کـه تـا دو سـال آینده شـاهد بروز خاموشـی های گسـترده خواهیـم بود. به بیـان بهتر اگر طی دو سـال 
آتـی هـم تصمیـم بـه احداث نیـروگاه گرفتـه شـود، فرایند سـاخت و به بهره بـرداری رسـیدن آن قریب 

بـه 3 سـال زمـان خواهـد بُرد و بـا این وصف تشـدید بروز خاموشـی ها بسـیار محتمـل خواهد بود.

تامین سرمایه از بورس راه کاری برای تداوم فعالیت نیروگاه ها
خبرگزاری ایرنا
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و عضو هیات مدیره 
سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با اشاره به مشکاتی که نیروگاه ها 
در باره تامین سرمایه با آن روبرو هستند گفت: تامین سرمایه از بورس 

راهکار نوینی است که می تواند به تداوم فعالیت نیروگاه ها کمک کند.
افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت و گو  در  معصومی  سید فریدالدین 
اکنون صندوق توسعه ملی در زمینه تامین سرمایه برای سرمایه گذاری 
در ایجاد نیروگاه به دو دلیِل در اولویت نبودن این فعالیت و کمبود منابع 

نمی تواند سرمایه مورد نیاز را تامین کند.
وی ادامه داد: براین اساس تاش شد به جای اتکا به سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیات صندوق 
توسعه ملی برای تامین سرمایه مورد نیاز از روش های نوینی مانند اوراق مشارکت و بورس بهره گیری شود.
معصومی گفت:    براین اساس تامین سرمایه یک نیروگاه 900 مگاواتی از این روش ها در دستورکار قرار گرفته است.
تحت  نیروگاه های  ورود  برای  تاش  به  همچنین  غدیر  انرژی  و  برق  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
پوشش این مجموعه به بورس اشاره کرد و گفت: نیروگاه گیان در نخستین گام و با هدف افزایش سود 

سهامداران تا پایان تیر در بورس عرضه خواهد شد.

اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود
قراردادهای  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  برق  تولیدکننده  شرکت های  سندیکای  هیات مدیره  عضو 
فروش برق نیروگاه ها با وزارت نیرو و چند مجموعه دولتی دیگر است که جوابگوی سرمایه گذاری صورت 
گرفته نیستند افزود: سرمایه گذاری های انجام شده ارزی بوده اما درآمدها ریالی است. بنابراین نمی توانند 

درتکانه های ارزی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری صورت گرفته باشند.
موضوع  بنابراین  گرفت  قرار  دستورکار  در  ارزی  درآمد  ایجاد  برای  تاش  اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
صادرات برق مورد توجه جدی قرار گرفت، این درحالی است که وزارت نیرو اجازه ورود بخش خصوصی 

به موضوع صادرات برق را نمی دهد.
مدیرعامل شرکت برق و انرژی غدیر به مشکات نیروگاه ها در باره باز پرداخت تسهیاتی که پیشتر از 
صندوق توسعه ملی اخذ شده اشاره کرد و گفت: خیلی از نیروگاه های بخش خصوصی با این مشکل 

درگیر هستند و نمی توانند به دلیل درآمد ریالی از پس باز پرداخت تسهیات ارزی صندوق برآیند.
نیروگاه  اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:  به عنوان مثال  این شرکت  به  وابسته  بهبهان  نیروگاه  به  وی 
بهبهان اکنون دوسال است کامل وارد مدار شده، اما هنوز نتوانسته است از پس تسهیات اخذ شده برآید 

و ادامه این روند مشکل ساز خواهد بود.
معصومی افزود: چنانچه با کمک قانون رفع موانع تولید در این زمینه به نیروگاه های بخش خصوصی یاری 

رسانده شود نیروگاه های این بخش می توانند مشکات را تاحدودی برطرف کنند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در ادامه گفت: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی 

غدیر یکی از هشت هلدینگ سرمایه گذاری غدیر است که از شرکت های مطرح بورسی است.
وی ادامه داد: این شرکت کار خود را با خریداری نیروگاه 1305 مگاواتی گیان از سازمان خصوصی سازی 
در سال 90 آغاز و در ادامه نیروگاه 10 مگاواتی ابوموسی را ساخت و سپس کار ساخت نیروگاه 500 

مگاواتی بهبهان را کلید زد که اکنون هم بخش گاز و هم بخش بخار آن به بهره برداری رسیده است.
معصومی افزود: فعالیت در نیروگاه بندرعباس گام بعدی این شرکت بود که همزمان بخش گازی آن 
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انجام شده و بخش بخار باقی مانده که 160 مگاوات از بخش گاز وارد مدار شده و 75 مگاوات هم از 
بخش بخار کار موثری صورت نگرفته است.

این نیروگاه دار بخش خصوصی گفت: همزمان با نیروگاه های حرارتی اقدام هایی در زمینه نیروگاه تجدیدپذیر 
انجام یافته به گونه ای که 3 نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی جرقویه اصفهان، مهریز یزد و قم به بهره برداری رسیده اند.

نیروگاه قشم به زودی به بهره برداری می رسد
معصومی با بیان این که در حوزه های مختلف نیروگاهی حرارتی و تجدید پذیر هم چند پروژه دردست 

اقدام است افزود: یکی از آنها که زودتر ازبقیه امید است به بهره برداری برسد نیروگاه قشم است.
وی ادامه داد: واحدهای گازی این نیروگاه تا آخرتیرماه سنکرون خواهد شد و واحد یک آن اکنون کامل 
شده است و تا چند روز دیگر وارد مدار می شود و امید است که واحد دوم آن نیز تا پایان تیر وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر گفت: نیروگاه قشم نیروگاهی است که با تکنولوژی 
ساخت داخل گروه مپنا در حال ساخت است و شرکت غدیر 60 درصد سهامدار نیروگاه قشم است که 
کار آن سه سال پیش و از انتهای سال 96 با بازشدن اعتبار اسنادی آغاز شد و در دوسال گذشته جدی تر 
شده و اکنون پیشرفت واحد های گازی آن به 97 درصد رسیده که با 98 درصد می توان سنکرون کرد.

معصومی از تاش برای ایجاد آب شیرین کن در این نیروگاه خبرداد و خاطرنشان ساخت: نحوه ورود به 
بحث آب شیرین کن در دست بررسی است.

وی میزان سرمایه گذاری در نیروگاه قشم را افزون بر 308 میلیون یورو حجم سرمایه گذاری صورت گرفته 
در این نیروگاه دانست که 203 میلیون یورو آن تسهیات از صندوق توسعه ملی است و حدود 100 

میلیون یورو از مجموع 308 میلیون یورو هزینه انجام شده است تا به اینجا رسیده است.
این نیروگاه ساز ادامه داد: بخش بخار این نیروگاه بعد از وارد مدار شدن واحدهای گازی با فاصله دوازده 

ماهه وارد مدار خواهد شد
اکنون  انجام خواهد شد.  به سرزمین اصلی  انتقال  از خط  با شبکه سراسری  معصومی گفت: سنکرون 
مصرف جزیره در زمستان بین 80 تا 100 مگاوات است و با واردشدن واحدهای گازی، مقداری از برق 
تولیدی در جزیره می تواند به بیرون صادر شود. در تابستان نیز میزان مصرف به 280 مگاوات می رسد 

که نیروگاه قشم توان تامین آن را دارد.
مدیرعامل شرکت برق و انرژی غدیر گفت: نیروگاه قشم از کشورهای منطقه تقاضای زیادی داشته است 
به خصوص عمان ولی بخش خصوصی اجازه صادرات برق نداشته و لذا تاکنون مذاکره جدی در این باره 

نشده است هرچند تقاضا داریم به بخش خصوصی اجازه داده شود صادرات برق داشته باشند.
وی ادامه داد: درحال حاضر دو هزار نیروگاه درحال بهره برداری است که با بهره برداری از نیروگاه قشم به 
دو هزار و 500 مگاوات افزایش خواهد یافت و هفت پروژه در دست اقدام وجود دارد که هم نیروگاه های 

تجدیدپذیر و هم نیروگاه های حرارتی را در بر می گیرد.
معصومی افزود: درحال حاضر سهم حدود 3 درصدی نیروگاه های حرارتی و 3.5 درصدی نیروگاه های 
تجدیدپذیر متعلق به این شرکت است و تمایل برافزایش این سهم به 5 درصد در بخش حرارتی و بیش 

از آن در بخش تجدیدپذیر است.
مدیرعامل شرکت برق و انرژی غدیر از تاش برای بهینه سازی دارایی های اقتصادی شرکت خبرداد و 
گفت: براین اساس بحث ورود به تجارت انرژی مد نظر قرار گرفت و برای اجرای آن از سال 95 کار تجارت 

گاز که سوخت نیروگاه ها است آغاز شد و گاز از ترکمنستان خریداری و سوآپ به آذربایجان می شد.
وی گفت: بهره برداری مستقل گام دیگری بود که برداشته شد و در نیروگاه گیان پیاده سازی شد و ایجاد 

شرکت بهره برداری در دستورکار قرار گرفت که نیروگاه قشم نخستین گام در این بخش است.
معصومی متنوع سازی سبد سرمایه گذاری را گام دیگر برشمرد و گفت: ما تا کنون در نیروگاه های برق  آبی  
ورود نداشته ایم اما اکنون حدود شش ماه است که به شدت سه طرح را تعقیب کرده و به جمع بندی در 

یک پروژه رسیده و به این حوزه ورود خواهیم کرد.
وی از ورود این شرکت به بخش  انرژی بادی خبر داد و گفت: دو سایت را در دست طراحی داریم و هزینه خوبی شده است.

بیت کوین می تواند مشکل ارزآوری را حل کند
خبرگزاری ایسنا

1399/11/01

گفت وگوی خبری
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سید فریدالدین معصومی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید 
مجموعه  گفت:  کشور،  نیروگاهی  صنعت  آمادگی  درباره  برق،  کننده 
و جمع  دارد  دست  در  را  کشور  برق  تولید  درصد   50 برق،  سندیکای 

دارایی های سندیکا، 22.5 میلیارد یورو است.
بااستفاده  ظرفیت  مگاوات  هزار   12 حدود  نیرو،  وزارت  آمار  طبق 
خاموشی های  مشکل  بنابراین  ندارد.  نیروگاه ها  برای  کارایی  که  داریم 
اخیر کشور ربطی به ماینرها ندارد و ما به راحتی می توانیم از ظرفیت 

نیروگاه ها، ظرفیت ماینرها را افزایش دهیم.
اتفاقاتی که الزم بوده در وزارت نیرو بیفتد، نیفتاده است، گفت: نرخ خرید برق از  با بیان این که  وی 
نیروگاه ها از سال 1394 ثابت مانده، در حالی که ما در این مدت تورم زیادی داشتیم. امسال سوخت 
بیشتری برای نیروگاه ها تامین شده، اما چرا نیروگاه ها نتوانستند پا به پای برنامه پنجم و ششم توسعه 

پیش بروند؟ چون راندمانشان پایین است.
 رییس کمیسیون باکچین سندیکا افزود: استخراج بیت کوین در کشور باید غنیمت شمرده شود. اگر 
بخش خصوصی فعال و حمایت می شد، می توانست مشکل رمزارز و مشکل ارزآوری وزارت نیرو را حل 

کند.
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کالف سردرگم رمزارز و خاموشی
روزنامه دنیای اقتصاد

1400/03/29

گفت وگوی خبری

ماجـرای خاموشـی های امسـال، پرونـده مباحـث گسـترده ای را در ایـن 
صنعـت بـاز کـرد. اظهارنظرهای بسـیاری درخصـوص دالیل و ریشـه های 
خاموشـی های اخیـر مطـرح شـد که یکـی از مهم تریـن آنها کـه عمدتا از 
سـوی مدیـران وزارت نیـرو طـرح می شـد، فعالیـت غیـر قانونـی ماینرها 
بـود. اگرچـه فعـاالن صنعت بـرق کاهـش رونـد سـرمایه گذاری ها به ویژه 
در حـوزه نیروگاهـی و تولید بـرق را عمده ترین دلیل خاموشـی های اخیر 
دانسـته اند، امـا وزارت نیـرو بارهـا بـر تاثیر فعالیـت گسـترده و زیرزمینی 

اسـتخراج کنندگان رمزارزهـا تاکیـد کرده اند.
در همیـن راسـتا مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر و عضـو هیات مدیره سـندیکای 
شـرکت های تولیدکننـده بـرق در گفت وگـو بـا »دنیـای اقتصاد« ضمـن تاکید بـر قیمت گذاری نادرسـت 
بـرق بـرای ماینرهـا، اذعـان کـرد: قیمت تعیین شـده برای بـرق مصرفی ماینرها در هشـت مـاه کم مصرف 
سـال 965 تومـان و بـرای چهـار مـاه پیک مصرف، کمی بیشـتر از 1900 تومان تعیین شـده اسـت. عاوه 
بـر اینکـه قیمـت تعیین شـده عمـا فعالیت قانونـی در حـوزه اسـتخراج رمزارزهـا را غیر اقتصـادی و غیر 
رقابتـی می کنـد، از آنجـا کـه وزارت نیـرو امـکان قطـع بـرق فعـاالن ایـن صنعـت را در هـر زمانـی دارد، 
بسـیاری از آنهـا ترجیـح دادنـد به جـای فعالیت شـفاف و قانونی که مشـمول پرداخت هزینه بسـیار باالی 
بـرق و ریسـک قطـع بـرق ناگهانی اسـت، بـه شـکل زیرزمینی کار کننـد. به  ایـن  ترتیب ایـن مصوبات به 

اسـتخراج غیرقانونـی رمزارزهـا به  شـدت دامن زد.
سـید فریدالدین معصومـی، در ادامـه بـا بیـان این کـه دسـتگاه های ماینر به دلیل اسـتفاده برق بسـیار باال 
در منـازل قابل  اسـتفاده نیسـتند، خاطرنشـان کـرد: ظرفیت بـاالی تراهش)این رقم قدرت پردازشـی یک 
ماینـر در شـبکه را نشـان می دهـد( ماینرهـا عمـا میـزان مصرف بـرق آنها را به شـدت افزایـش داده و به 
همیـن  دلیـل بـه جـرات می توان گفـت که تعـداد دسـتگاه های خانگی در طول سـال های اخیـر افزایش 
پیـدا نکـرده اسـت. با ایـن  وجود نحـوه قیمت گذاری و سیاسـت های تدوین شـده در زمینـه رمزارزها عما 
انگیـزه سـرمایه گذاران را بـرای ورود قانونـی بـه این حـوزه از بین برد.  مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری 
بـرق و انـرژی غدیـر بـه حبس بـار نیروگاه هـا در برخی از ماه های سـال اشـاره کـرد و گفـت: واقعیت این 
اسـت کـه نیروگاه هـا در صـورت نبود مشـکل بـرای تامین سـوخت موردنیـاز، در ماه های کم مصرف سـال 
می تواننـد بـا همـان ظرفیت حبس شـده مـزارع بزرگ رمـزارز را تامین کننـد، بدون آن که فشـار مضاعفی 
بـه شـبکه برق رسـانی کشـور وارد کننـد. این اقـدام نه تنها بـرای نیروگاه هـا و صنعت برق، بلکـه برای  کل 
اقتصـاد کشـور منافـع غیر قابل  انکاری دارد که متاسـفانه در شـرایط حاضر خود را از آن محـروم کرده ایم.
ایـن فعـال اقتصـادی ضمن اشـاره بـه تاش هـای سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده برق بـرای مجاب 
کـردن دولتمـردان برای اسـتفاده بهینـه از این ظرفیت، تاکید کرد: متاسـفانه سیاسـت ها به نحوی تعیین 
نشـده کـه مـردم بتواننـد از ایـن ظرفیـت باال بـرای تولید ثـروت در کشـور اسـتفاده کنند. عـاوه بر همه 
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اینهـا، خاموشـی ها را هـم بـه گـردن ماینرهـا انداختیم؛ آن  هم در شـرایطی کـه هیچ آمار دقیق و رسـمی مص

از میـزان مصـرف قانونـی و غیـر قانونی اسـتخراج کنندگان رمزارز در کشـور وجـود ندارد.
رییـس کمیسـیون باکچیـن سـندیکا بـا طـرح این سـوال که مصـرف 2هـزار مگاواتـی ماینرها از سـوی 
وزارت نیـرو بـر مبنـای کـدام آمـار رسـمی و دقیق اعام شـد، تصریح کرد: پرسـش بسـیار اساسـی تر این 
اسـت کـه چرا در کشـوری ماننـد ایران با ظرفیـت قابل توجه تولید برق و زیرسـاخت های گسـترده انرژی، 
مـا بایـد نگـران مصـرف 2 هزار مگاواتی برق توسـط ماینرها باشـیم. واقعیت این اسـت که اگـر وزارت نیرو 
در اجـرای برنامه هـای پنج سـاله توسـعه و افزایـش 5 هـزار مگاواتـی ظرفیت تولید برق کشـور به درسـتی 
عمـل می کـرد، مـا نه تنهـا امـروز نگران مصـرف ماینرها نبودیـم، بلکه قادر بودیـم با اتکا بـه ظرفیت تولید 
بـرق کشـور، سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی بزرگی را بـرای ایجاد مزارع بزرگ اسـتخراج رمـزارز جذب 

کنیم و زمینه سـاز توسـعه اقتصـادی در این حوزه شـویم.
وی ضمـن یـادآوری محدودیت هـای گسـترده در حـوزه تبـادالت مالـی و پولی بـه دلیل تحریم هـا، اذعان 
کـرد: مـا می توانیـم بخـش قابل توجهی از مشـکات کشـور را بـرای تبادالت مالـی از مسـیر رمزارزها حل 
کنیـم، امـا متاسـفانه بـا وجـود هزینه های سرشـار ناشـی از تحریم ها و خسـارات واردشـده بـه بخش های 
مختلـف اقتصـاد و صنعـت بـه دلیـل محدودیت هـای ظالمانـه در حـوزه تبـادالت مالـی، به جـای توسـعه 
صنعـت رمـزارز به عنـوان یـک فرصت ویـژه، مسـیری پرمانع بـرای فعالیت آن ایجـاد کرده ایـم. مدیرعامل 
شـرکت سـرمایه گذاری  غدیـر در ادامـه افـزود: نکتـه دیگـری کـه نبایـد ازنظر دور داشـت این اسـت که 
هـر جـا وزارت نیـرو تـاش کـرد فعالیتـی را بـه شـکل انحصـاری انجام دهـد، کار به بن بسـت رسـیده یا 
بـا فرصت سـوزی همـراه بـوده اسـت. ایـن مسـاله را ما سال هاسـت در حـوزه صـادرات کاالی بـرق تجربه 
کرده ایـم و کاهـش میـزان صـادرات بـرق بـه کشـورهای همسـایه و دشـواری های وصـول بهـای آن از 

دولت هـا بـه دلیـل تحریم هـای گسـترده، خـود به خوبـی مویـد همین نکته اسـت.
معصومـی اسـتمرار مشـکات مالـی وزارت نیـرو را ریشـه اصلـی چالش های ایـن صنعت دانسـت و گفت: 
همیـن کمبـود نقدینگـی و انباشـت بدهی هـای وزارت نیـرو بـه کاهـش تـوان نیروگاه هـا بـرای انجـام 
تعمیـرات دوره ای و اورهـال و در نهایـت کاهـش تـوان تولیـد بـرق آنهـا منجـر شـده اسـت. البتـه به نظر 
می رسـد ایـن کسـری بودجـه هم بیـش از هر چیـز از سیاسـت ها و اسـتراتژی های ایـن وزارتخانه نشـات 
می گیـرد، امـا درنهایـت ایـن بخش خصوصی اسـت که هزینه ها و خسـارات ناشـی از بی پولـی وزارت نیرو 

را متحمـل می شـود.
ایـن فعـال صنعـت بـرق به انباشـت چند هـزار میلیـارد تومانی مطالبـات شـرکت سـرمایه گذاری غدیر از 
وزارت نیـرو اشـاره کـرد و افـزود: بدقولی هـا بـرای پرداخت مطالبـات نیروگاه هـا همچنان ادامـه دارد و در 
کنـار آن حتـی تاش هـای وزارت نیـرو هـم برای تعیین تکلیف مسـائل خسـارت بـاری ماننـد بازپرداخت 
تسـهیات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی بی نتیجـه مانده و همین مسـاله به مشـکات تولیدکننـدگان غیر 
دولتـی برق به شـدت دامن زده اسـت. به بیان سـاده تر باید گفـت وزارت نیرو در حمایت از سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی ناموفـق عمـل کرده و بـه همین دلیـل توسـعه نیروگاه های موجـود غیر دولتـی و ایجاد 

ظرفیت هـای جدیـد توسـط این بخش متوقف  شـده اسـت.
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گفت وگوی تفصیلی

سـندیکای  بالک چیـن  کمیسـیون  رئیـس  معصومـی،  سـید فریدالدین 
شـرکت های تولیدکننـده بـرق ایـران معتقـد اسـت قوانیـن وضع  شـده برای 
رمزارزهـا حرکتـی روبـه جلو در حـوزه سـرمایه گذاری های بخش انرژی اسـت 
امـا کاسـتی هایی دارد. بـه اعتقـاد او سـازوکار قوانیـن مصوب شـده، عالوه بر 
دارا بـودن قابلیـت اجـرا، باید انگیزه سـرمایه گذاران بـرای فعالیـت قانونی در 

این صنعـت را نیـز تقویـت کند. 
ایـن در حالـی اسـت که قیمـت برق بـرای اسـتخراج رمـزارز در ایـران نه تنها 
نسـبت به سـایر تعرفه های بـرق از جمله خانگی و صنعتی بیشـتر اسـت بلکه 

بـا قیمت هـای جهانـی در نظر گرفته شـده بـرای این صنعـت نیز فاصلـه دارد. 
آسیب شناسـی ها نشـان می دهـد ارزان بـودن تعرفه هـای بـرق صنعتی و کشـاورزی نسـبت به تعرفـه ماینینگ 

منجـر به گسـترش روزافـزون مناطـق ممنوعه در حوزه رمزارزها شـده اسـت. 
»دنیای اقتصـاد« در گفت وگـو بـا عضـو هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق، ابعـاد قوانین و 

سیاسـت  ها در حـوزه اسـتخراج رمزارزهـا را مـورد بررسـی قرار داده اسـت.

 نظـر شـما دربـاره جزئیـات مصوبـه اخیـر وزارت نیرو کـه اسـفند 1399 در حـوزه مقررات 
تامیـن بـرق مراکـز اسـتخراج رمزارزها ابالغ شـد چیسـت؟

ابـاغ ایـن مصوبـه را می توان حرکتی رو به جلو در جهت سـاختارمندتر کردن این حوزه از سـرمایه گذاری 
در بخـش انـرژی دانسـت، زیـرا چارچوب هـای زمانـی اسـتفاده از برق شـبکه یـا ایجاد واحدهای مسـتقل 
اعـم از تجدیدپذیـر، تولیـد پراکنـده و افزایش ظرفیت تولید ناشـی از بهینه سـازی واحدها برای اسـتخراج 
رمـزارز در آن دیـده شـده اسـت. اما نکته ای که در ایـن مصوبه وجود دارد درخصـوص قیمت  برق تحویلی 

به مراکز اسـتخراج بیت کوین اسـت. 
خروج سـرمایه  خواهد شـد. نکته قابل توجه دیگر که توسـعه صنعت اسـتخراج رمزارز را با مشـکل مواجه 
سـاخته، الـزام بـه ایجـاد ظرفیـت جدید، تولید بـرق از مولدهـای حرارتی برای اسـتخراج رمزارز اسـت که 
در ایـن حالـت سـرمایه گذار بایـد در دو بخـش سـرمایه گذاری انجـام دهد، یکـی احداث نیـروگاه جدید و 
دیگـری احـداث مزرعه اسـتخراج رمـزارز. این در حالی  اسـت که بسـیاری از نیروگاه هـای بخش خصوصی 
در اکثـر اوقـات سـال ظرفیـت خالی برای تامیـن برق اسـتخراج کنندگان رمزارز داشـته اما امـکان فروش 

بـرق به صورت مسـتقیم برای این بخش سـلب شـده اسـت.
بـر اسـاس آمـار ارائـه شـده از سـوی منابع رسـمی، حـدود 1500 مـگاوات از ظرفیت برق کشـور توسـط 
اسـتخراج کنندگان رمـزارز مصـرف می شـود و ایـن درحالـی اسـت کـه وزارت نیـرو بـرای تامیـن بـرق 
واحدهـای اسـتخراج رمـزارز، تاکنـون تنهـا 320 مـگاوات مجـوز صـادر کرده  کـه 200 مـگاوات آن فعال 
اسـت. ایـن موضـوع به این معناسـت کـه حـدود 1300 مـگاوات از ظرفیت برق کشـور توسـط واحدهای 
غیـر مجـاز مصـرف می شـود و نشـان دهنده ایـن اسـت کـه قوانین بایـد عاوه بـر دارا بـودن قابلیـت اجرا، 

انگیـزه سـرمایه گذاران بـرای فعالیـت قانونـی در ایـن صنعـت را نیز افزایـش دهند.

ها
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 برخـی برایـن  باورنـد اسـتخراج رمزارزهـا، در پیـک سـال گذشـته و امسـال باعـث بـروز مص

خاموشـی ها شـده اند. شـما در ایـن خصـوص چه نظـری داریـد؟ چگونـه و با چه اسـتراتژی 
می تـوان از فرصـت رمزارزهـا بیشـترین بهـره را در صنعـت بـرق برد؟

طـی آخریـن برآورد دانشـگاه کمبریج و براسـاس شـاخص مصـرف برق بیت کویـن کمبریـج )CBECI(، به 
طـور میانگیـن طی یک سـال اخیر حـدود 12/5 گیگاوات از ظرفیـت برق جهان با میـزان مصرف تقریبی 

120 تراوات سـاعت )TWH( برای اسـتخراج بیت کوین به کار گرفته شـده اسـت.
هـر چنـد در ایـران هـم بـا توجه بـه اتفاقاتـی کـه در سـطح بین المللـی رخ داده کاهـش فعالیـت در این 
حـوزه محسـوس بوده اسـت، اما بـا در نظر گرفتن مـواردی چون افزایش نـرخ  تورم، نـرخ ارز و ارزان بودن 
نـرخ انـرژی - بـرای فعالیت هـای غیر قانونـی در این زمینـه - همچنان انگیزه بـرای ادامه فعالیـت در این 
حـوزه وجـود دارد، به طوری کـه تـا چنـدی پیـش آمارهای غیر رسـمی خبـر از فعالیت بیـش از 500 هزار 

دسـتگاه ماینـر قانونـی و غیر قانونـی در ایـران را می دادند.
همان گونـه کـه در پاسـخ سـوال قبلـی نیز به آن اشـاره شـد، حدود 1500 مـگاوات از ظرفیت برق کشـور 
توسـط واحدهـای اسـتخراج رمـزارز مصـرف می شـود کـه میـزان مصـرف تقریبـی سـاالنه ایـن واحدهـا 

12میلیـون مگاوات سـاعت خواهـد بود.
طـی سـال 1399 تولیـد ویـژه بـرق توسـط نیروگاه های کشـور حـدود 334میلیـون مگاوات سـاعت بوده 
کـه بـا احتسـاب ایـن میزان تولید بـرق که در اختیار شـبکه قـرار گرفته اسـت و با در نظر داشـتن میزان 
بـرق مصرفـی ماینرهـا مشـخص می شـود کـه حـدود 3/6 درصـد برق تولیـدی کشـور را ماینرهـا مصرف 

می کننـد. 
ایـن میـزان در زمـان  اوج مصـرف )پیـک(، قابل ماحظـه اسـت امـا سیاسـتگذاران می تواننـد بـا مدیریت 
صحیـح و تدویـن قوانینـی کـه فعالیـت در ایـن زمینـه را در سـاعات غیـر پیک تسـهیل و چالـش تامین 
بـرق در پیـک سـال را جبـران کننـد، به طوری کـه هـم تولیدکننـدگان بـرق و هـم اسـتخراج کنندگان 
رمـزارز براسـاس چارچوب هـای قانونـی از فعالیـت خود منتفع شـوند. به عبـارت دیگر با توجـه به ظرفیت 
تولیـد 85 هـزار مگاواتـی تولیـد بـرق در کشـور و اوج مصـرف )حـدود 40هـزار مـگاوات در زمسـتان و 
55هـزار مـگاوات در تابسـتان(، بـا یک مدیریـت صحیح می توان منافـع طرفین یعنـی تولیدکنندگان برق 
و اسـتخراج کنندگان رمـزارز را تضمیـن و در زمـان  بحـران ماننـد تحریم هـای ظالمانه، از رمزارز به دسـت 

آمـده کـه محصـول ایـن فعالیت مشـترک اسـت، در جهـت منافع ملـی اسـتفاده کرد.
از سـوی دیگـر، طبـق آمارهـای سـال 1399 ضریـب بهره بـرداری از نیروگاه هـا 52/8 درصـد بـوده که به 
عبارتـی 47/2 درصـد از کل ظرفیـت شـبکه برق بااسـتفاده بوده اسـت. درصدی از این میـزان به دالیلی 

همچـون تعمیـرات نیروگاهـی یا محدودیت سـوخت مربوط می شـود. 
بـا فـرض اینکـه 30 درصـد از ایـن ظرفیـت پـس از در نظـر گرفتن تمامـی ماحظـات همچنان قـادر به 
تولیـد باشـد، در حـدود 200 میلیارد کیلووات سـاعت به تولید برق کشـور افزوده می شـود. اگـر برای این 
میـزان تولیـد بـرق، متقاضی خرید با قیمت 3سـنت بر کیلووات سـاعت وجود داشـته باشـد )کـه با توجه 
بـه درآمـد ارزی اسـتخراج کنندگان رمـزارز قابـل قبـول اسـت( درآمد ناشـی از فـروش این میـزان حدود 
6 میلیـارد دالر خواهـد شـد کـه بیـش از 6 برابـر درآمـد صادراتـی وزارت نیـرو از محل فروش برق اسـت. 

همان طـور کـه بیـان شـد درآمدزایـی بالقوه ناشـی از فـروش بـرق از این محل بسـیار قابل  توجه اسـت.

 پیشنهاد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای ساماندهی ماینرها چیست؟
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سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق ایران، به عنـوان یک نهاد حامـی سـرمایه گذاران بخش خصوصی 
در صنعـت بـرق، همـگام بـا سیاسـتگذاری های ملـی در ایـن صنعـت، بـا ایجـاد کمیسـیون باکچیـن به 
دنبـال ارائـه طرح هـا و سـازوکارهایی بـرای فعالیت بخـش خصوصی صنعت بـرق در حوزه رمزارزها اسـت 

تـا قانون گـذار را بـرای ارائـه راهکارهـای اجرایـی و تدوین قوانین تسـهیل کننده یـاری کند. 
برخـی از اهـداف تدویـن طـرح تامین برق برای تولید رمزارز از سـوی سـندیکای شـرکت های تولیدکننده 
بـرق به شـرح ذیل اسـت: »به صرفه نبودن و اقتصـادی نبودن نرخ برق صادراتی برای مـزارع و لزوم اصاح 
تعرفه گاز«، »جلوگیری از زیرزمینی بودن این صنعت«، »حل برخی از مشـکات ارزی کشـور و تامین ارز 
مورد نیاز در شـرایط تحریمی«، »عدم نگاه تبعیض آمیز نسـبت به صنعت برق در مقابل دیگر صنایع کشور 
از جملـه »صنعـت آلومینیـوم« و »اسـتفاده حداکثری از ظرفیـت نیروگاه ها و کاهش اتافـات حوزه برق«.

شـبکه بـه صنعتگـران دارای مجـوز اسـتخراج رمـزارز = )سـهم سـوخت( + )بهـای تبدیل انـرژی( + )نرخ 
برق( ترانزیـت 

کلیـه نیروگاه هـای حرارتـی موجـود متصـل بـه شـبکه مجـاز هسـتند براسـاس نـرخ سـوخت فوق الذکر، 
نسـبت بـه تولیـد رمـرز ارز اقـدام کننـد. همچنیـن کلیـه نیروگاه هـای تجدیدپذیر نیـز مجاز هسـتند در 

صـورت نداشـتن قـرارداد خریـد تضمینـی نسـبت بـه تولید رمـزارز اقـدام کنند.

 از دیـدگاه شـما چگونـه می تـوان نتیجـه برد-بـرد را بـرای نیروگاه های بخـش خصوصی و 
اسـتخراج کنندگان رمـزارز تعریـف کرد؟

اسـتخراج رمزارزهـا می توانـد فرصتـی برای بخش خصوصی صنعت برق باشـد تا بتواند بخش از مشـکات 
ارزی و تامیـن ارز از خـارج را حـل کنـد و از طرفـی رمزارزهـای بـه دسـت آمـده می تواننـد بخشـی از 
مشـکات کشـور در زمان هـای بحـران و شـرایط تحریم هـای اقتصـادی را حل کننـد. اسـتفاده از ظرفیت 
بااسـتفاده نیروگاه هـای بخـش خصوصـی در صنعـت اسـتخراج رمـزارز می توانـد تحـول قابل توجهـی در 
درآمدهـا و نقدینگـی ایـن بخـش ایجـاد کند. انتظـار بخش خصوصـی از بخش حاکمیت صنعـت برق این 
اسـت کـه نـگاه ویـژه ای به حـوزه رمزارزهـا و ایجـاد سـازوکارهای قانونـی و عملیاتی بـرای فعالیت بخش 
خصوصـی صنعـت بـرق داشـته باشـد تـا از فرصت به وجـود آمـده بهترین اسـتفاده ممکن صـورت گیرد.

در صورتـی کـه صنعت اسـتخراج رمزارز )ماینینـگ( به  عنوان صنعتی که مصرف کننـده حجم قابل توجهی 
از بـرق ارزان نیروگاه هاسـت و در فضـای غیرشـفافی چـه از نظر مجـوز و چه از نظر فروش تولید می شـود، 
در تلـه دولت گرایـی شـدید قـرار گیرد، کشـور از یـک فرصـت قابل توجه درآمـدی و اشـتغال زایی در کنار 

مقابلـه با بحران هـای ملی محروم می شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه حوزه اسـتخراج رمـزارز به عنـوان یک صنعت نوپا شـناخته شـده و با توجـه به مصرف 
33 درصـدی صنایـع از بـرق کشـور، بـا افـزودن ظرفیـت 10 درصـدی بـرای مصـارف صنعتـی می تـوان 
تحولـی شـگرف در بازدهـی صنایـع متصور بـود. بنابراین انتظار مـی رود با تنظیم و نگرش مجـدد مقررات 
ایـن حـوزه در جنبه هـای مختلف آن و تسـهیل حضور سـرمایه گذاران در اسـتخراج رمـزارز، بخش دولتی 
نیـز بتوانـد از فوایـد ایـن صنعـت بهره منـد شـود. حتی اعمـال مقـررات مالیاتی جدیـد برای این حـوزه از 
فعالیـت می توانـد یـک مسـیر درآمدزایـی جدیـد بـرای دولـت ایجاد کنـد. موسسـات مالی نیـز می توانند 
بـا اعطـای تسـهیات مناسـب بـه سـرمایه گذاران، زمینه رشـد هر چـه بهتر این صنعـت را فراهـم کنند.

ایجـاد یـک نهـاد تنظیم گـر )رگوالتـور( بـه طـور مشـترک توسـط بخش هـای خصوصـی و دولتـی بـرای 
صنعـت اسـتخراج رمـزارز و حتـی فنـاوری باکچیـن می تواند عـاوه بر ایجاد مسـیرهایی بـرای همکاری 
شـفاف و هـر چـه بهتـر این دو بخش در حوزه اسـتخراج رمزارز، به رشـد و توسـعه فنـاوری باکچین و به 

کارگیـری آن در جنبه هـای مختلـف صنعـت بـرق نیـز کمک شـایانی کند.

 برای تعیین قیمت سوخت مورد استفاده ماینرها چه راه کاری می توان پیشنهاد کرد؟
یکـی از مشـکات کشـور در حامل هـای انـرژی ماننـد بـرق و سـوخت های فسـیلی )گاز و گازوئیـل( کـه 

ناشـی از اقلیـم ایران
اسـت عـدم تناسـب مصـرف آنها در ایام مختلف سـال اسـت. یعنی در ایام گرم سـال مصرف بـرق افزایش 
و مصـرف سـوخت های فسـیلی کاهـش یافته و در ایام سـرد سـال نوع مصـرف بالعکس می شـود. بنابراین 
متولیـان حـوزه انـرژی بایـد بتواننـد ایـن مسـاله را به خوبـی مدیریت کننـد. در ایـام گـرم واردات برق از 
کشـورهای همسـایه افزایش و صادرات سـوخت از کشـور نیز افزایش می یابد و در ایام سـرد نیز صادرات 

بـرق افزایـش و صاردات سـوخت کاهـش می یابد.
واقعیت هـای فـوق نشـان می دهـد مراجـع قانونـی بایـد شـیوه های پویـا و قابـل انعطـاف در قیمت گذاری 
بـرق بـرای اسـتخراج رمـزارز را ایجـاد کننـد تـا سـرمایه گذاران ایـن حـوزه بتوانند بـا توجه بـه زمان های 

مختلـف سـال، برای اسـتخراج رمـزارز برنامه ریـزی کنند.
از آنجـا کـه در شـرایط تحریـم، صـادرات حامل هـای انـرژی بـه راحتـی انجـام نمی شـود و از طرفـی نقل 
و انتقـال ارز حاصـل از صـادرات بـه داخـل کشـور یـا حتـی بهره بـرداری از آن در کشـورهای مقصـد نیـز 
بـه سـختی صـورت می گیـرد، می تـوان بـا یک نـگاه تسـهیل گرایانه بـه صنعـت اسـتخراج رمـزارز و ارائه 
سـوخت بـا قیمـت منصفانـه بـه رشـد اقتصـادی کشـور و توسـعه نیروگاه های کشـور بـه ویـژه در بخش 
خصوصـی کمـک کـرد. بنابرایـن نگاه ویـژه به این صنعت کـه یک صنعـت نوپـا و دارای فناوری های نوین 
سـخت افزاری در دنیـا محسـوب می شـود و بخشـی از گـردش اقتصـادی دنیـا در دوره کنونـی روی ایـن 
صنعـت قـرار گرفتـه، می توانـد حتـی بخشـی از توسـعه اقتصادی و صنعتـی کشـور را نیز بر عهـده گیرد.

 موضع مجلس و دولت در مورد استخراج رمزارز را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسـفانه بایـد گفـت تدویـن قوانیـن بـرای حوزه هـای جدیـد کسـب وکار در کشـور بـه کنـدی صـورت 
می گیـرد. بـه عنـوان مثـال اگر در کشـورهای توسـعه یافته، کسـب وکار یا صنایـع و فناوری هـای جدیدی 
شـکل گیرند، به سـرعت برای آنها قوانین روزآمد تدوین می شـود و حتی با تغییرات نسـلی در آنها، قوانین 
نیـز دچـار تغییـرات اساسـی می شـوند، امـا ایـن موضوع در کشـور مـا گاهی تا مرحلـه مـرگ و پایان یک 
کسـب وکار پیـش مـی رود و قانونی تدوین نمی شـود، یعنی چابکـی الزم در تدوین قوانین بـرای حوزه های 
جدیـد کسـب وکار، صنایـع و فناوری هـای جدید وجود ندارد که این مسـاله نیز ناشـی از عـدم به کارگیری 
خبـرگان و نظـرات آنهـا در تدویـن قوانیـن و عدم تعامل سـازنده دولت و مجلـس در این گونه امور اسـت.

طبـق ارزیابی هـا هـر دو نهـاد یعنـی مجلـس و دولت بـه دنبـال قانونمند کـردن کسـب وکارها در صنعت 
رمزارزهـا هسـتند. به طوری کـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در حال تهیـه و تدوین طرحـی جدید برای 
سـاماندهی و قانون گـذاری درحـوزه رمـزارز اسـت امـا بنابـر آنچـه کـه در بـاال نیز به آن اشـاره شـد عدم 
چابکـی الزم در تدویـن قوانیـن بنـا بـه علل بیان شـده اسـت که منجر بـه ایجاد خـأ در تصمیم گیری در 

این گونـه از امور شـده اسـت. 
هـر سـه قـوه اصلـی کشـور برنامه ریزی بـرای تدویـن قوانیـن و راهکارهای نظارتـی و کنترلی بـرای حوزه 
رمزارزهـا را در دسـت دارنـد، امـا عـدم هماهنگـی در ایـن بین بـه خوبی مشـهود اسـت. »قانون گریزی«، 
»رانت خواری«، »سـوء اسـتفاده از انرژی ارزان و سـودهای کان باد آورده« از تبعات اصلی عدم هماهنگی 

سـه قـوه در تدویـن قوانیـن بـرای حوزه های جدید کسـب وکار به ویژه در اسـتخراج رمزارزهاسـت.
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مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر و عضوهیـات 
مدیـره سـندیکای شـرکت هـای تولیدکننـده بـرق از بهره بـرداری 10 
مـگاوات نیـروگاه جدیـد خبـر داد و گفـت: نیـروگاه کوشـک یـزد بـا 
کیفیت تریـن نیروگاه کشـور بـوده که عملیـات اجرایی آن اواخـر آذرماه 
سـال گذشـته آغـاز و ابتـدای تیرماه امسـال به شـبکه برق متصل شـد. 
ایـن نیـروگاه 10 مگاواتـی یکـی از بهتریـن نیروگاه هـا بـه لحـاظ فنـی 

بـوده کـه بـرای آن پنـج میلیـون یـورو سـرمایه گذاری شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، سـیدفریدالدین معصومی امـروز در نشسـتی خبری 
بـا بیـان این کـه ایـن پروژه جـزو معـدود پروژه هایـی بوده کـه سـرمایه گـذاری آن کاهش یافته اسـت، 
اظهـار کـرد: امیدواریـم کـه بتوانیـم نقـش گسـترده تری در سـاخت نیروگاه هـای خورشـیدی داشـته 

شیم. با
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر بـا تاکیـد بـر این کـه مـا طراحـی کرده ایـم 
کـه بتوانیـم بحـران صنعـت بـرق را حـل کنیـم، گفـت: یکـی از راهکارهـای کوتـاه مـدت تاکیـد روی 
نیروگاه هـای خورشـیدی اسـت چـرا کـه بـه لحـاظ انـرژی خورشـیدی پتانسـیل های باالیی در کشـور 
وجـود دارد. ضمـن این کـه زمـان احـداث ایـن نیروگاه هـا کوتـاه اسـت و می تـوان در کوتاه مـدت روی 

آن حسـاب بـاز کرد.
عضوهیـات مدیـره سـندیکای شـرکت هـای تولیدکننده بـرق ادامه داد: یکـی از گایه های مـا در دولت 
قبـل ایـن بـوده کـه هیـچ کمکـی بـه بخش خصوصـی بـرای توسـعه نیروگاه سـازی نشـده اسـت و این 
در حالـی اسـت کـه اگـر بخـش خصوصـی ورود کنـد در کوتـاه مـدت می تـوان مشـکل بـرق کشـور را 
حـل کـرد چـرا کـه زمان پیـک تولید بـرق خورشـیدی و نیـاز به مصـرف برق در تابسـتان اسـت و این 

نیروگاه هـا می تواننـد پاسـخگو باشـند.
معصومـی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر حـدود 200 میلیارد تومـان مطالبـه از دولت داریـم، تصریح 
کـرد: یکـی دیگـر از مشـکات ما عـدم ارائه تسـهیات ارزان قیمت اسـت ضمـن این که صندوق توسـعه 

ملـی ایـن امـکان را ندارد کـه سـرمایه ای در اختیار ما قـرار دهد.
وی بـا اشـاره بـه تمایـل بخـش خصوصـی برای حضـور در حـوزه تجدیـد پذیرها اظهـار کرد: بـا اتفاقی 
کـه در PPA رخ داده هیـچ فعـال بخـش خصوصـی در این حـوزه ورود نخواهد کرد و بسـیاری از افرادی 

کـه وارد ایـن عرصه شـده اند کار خـود را متوقـف کردند.
عضوهیـات مدیـره سـندیکای شـرکت هـای تولیدکننـده بـرق ضمـن انتقـاد از لغـو مجـوز فـروش برق 
تشـویقی تصریـح کـرد: اگـر برنامه ریزی شـده اسـت کـه سـاالنه 2500 مگاوات بـرق تجدید پذیـر وارد 
مـدار شـود، می بایسـت فـروش تضمینـی بـرق در نظـر گرفتـه شـود. در ایـن راسـتا نامه نگاری هایـی 
صـورت گرفتـه کـه در آن گفتـه شـده اگر قرار اسـت برق تجدیـد پذیر به شـبکه اضافه شـود باید برای 

سـرمایه گذار صرفـه اقتصادی داشـته باشـد.
معصومـی بـا بیـان این که هیچ شـرکتی صرف مسـئولیت اجتماعـی وارد این عرصه نمی شـود، گفت: در 
حالـی کـه نـرخ ارز بـاال مـی رود و مکانیزم هـای هزینه در نظـر گرفته نمی شـود و صادرات نیـز در قالب 

انحصـار قـرار دارد نـه تنهـا در ایـن زمینه رشـد نمی کنیم، بلکـه روند نزولی خواهیم داشـت.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر اضافـه کـرد: در تابسـتان امسـال 170 مگاوات 
بـرق وارد کردیـم و نتیجـه آن این شـد که عربسـتان سـعودی بـا عراق برای صـادرات بـرق وارد مذاکره 
شـد و حتـی بازارهـای ترکیـه، افغانسـتان و عمـان را کـه آمادگـی دریافـت برق از ما داشـتند از دسـت 

دادیم.
ایـن عضوهیـات مدیره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق در پاسـخ به این سـوال که آیا در سـال 
آینـده احتمـال وقـوع خاموشـی در کشـور وجود دارد یـا خیر، گفت: اگر شـرایط آب و هوایـی به همین 
روال باشـد 100 درصـد خاموشـی خواهیـم داشـت اما اگـر وضعیت تغییر کنـد احتمال دارد که شـاهد 
خاموشـی نباشـیم، امـا بایـد بـه ایـن موضوع نیـز توجه کـرد که اگـر همین امـروز نیز سـاخت 10 هزار 

مـگاوات نیـروگاه را آغـاز کنیم برای سـال آینـده وارد مدار نخواهد شـد.
معصومـی بـا بیـان این کـه مـا بزرگترین مجموعه نیـروگاه خورشـیدی کشـور را دارا هسـتیم، ادامه داد: 
علی رغـم وجـود مشـکات سـعی کردیم بـا اسـتفاده از فنـاوری هزینه هـا را کاهش دهیم بـه طوری که 
در افـق 1404 کـه وزارت نیـرو بنـا دارد 10 هـزار مـگاوات نیـروگاه تجدیـد پذیـر را وارد شـبکه کند ما 

نیـز نقش خواهیم داشـت.
بـه گفتـه وی نیـروگاه گیـان از جملـه نیروگاه هایـی اسـت کـه وارد بـورس شـده اسـت و مـا در حوزه 
فناوری هـای جدیـد نیـز گام هـای خوبـی برداشـته ایم تـا هزینه هـا کاهـش یابد، از مسـیر سیسـتم های 
سـخت افـزاری و اسـتفاده از ربات ها شست وشـوی پنل هـای خورشـیدی را انجام می دهیم و با اسـتفاده 

از ایـن روش هـا توانسـته ایم پروژه هـا را اقتصادی تـر پیـش ببریم.
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ضرورت اصالح ساختار »بازار« و »بورس« برق
روزنامه دنیای اقتصاد

1400/11/19  

گفت وگوی خبری

فقـدان توجـه بـه ضـرورت اصـاح اقتصـاد بـرق، بـه بنیـان توسـعه ای و 
زیرسـاختی ایـن صنعـت اسـتراتژیک آسـیب جـدی رسـانده اسـت. در 
حقیقـت مبادلـه برق در شـرایط نابرابـر رقابتی بین نیروگاه هـای دولتی و 
خصوصـی در بـازار و بـورس، عما معـادالت اقتصادی فعـاالن این صنعت 

را بـه ویـژه در بخـش خصوصـی بـر هم زده اسـت.
بـه همیـن دلیـل بسـیاری از صاحب نظران این حـوزه بر این باور هسـتند 
کـه افـول میزان سـرمایه گذاری در صنعـت برق بیش از هر چیز ناشـی از 

بی توجهـی بـه ظرفیت های تولیدکننـدگان بخش خصوصی برق اسـت. 
سـرمایه گذاران در طـول سـال های اخیـر بـا وجـود صـرف سـرمایه های هنگفـت بـرای خریـد یـا احداث 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی، بـه دلیـل ناکارآمـدی روش هـای موجـود اقتصـادی در صنعـت برق، عـاوه بر 
اینکـه خسـارات ناشـی از انباشـت مطالبـات خـود را تحمـل کرده  اند، بـه باخـت در رقابت بـا نیروگاه های 

دولتـی در بـورس و بـازار بـرق تـن داده اند. 
در همیـن راسـتا سـید فرید الدین معصومـی، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری برق و انـرژی غدیر و عضو 
هیات مدیره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق بر این باور اسـت که سـاختار تعریف شـده در بازار 
و بـورس بـرق، هنـوز کارآیـی الزم را بـرای بهبـود و شفاف سـازی سـاختار اقتصادی و حتی کشـف قیمت 

واقعـی نـدارد. بـرای واکاوی بیشـتر ایـن موضوع سـراغ او رفته ایم کـه در ادامه مشـروح آن را می خوانید.

رقابت نابرابر دولتی ها و خصوصی ها در بازار و بورس برق
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر ضمـن اشـاره بـه شـرایط نامسـاعد اقتصـاد برق 
می گویـد: مسـاله ایـن   روزهـای صنعـت بـرق، سـازوکار معیـوب بـازار برق یـا بورس انـرژی نیسـت، بلکه 
چالـش اصلـی در اقتصـاد کان ایـن صنعـت نهفته اسـت. اگرچـه امروز مشـترکان بـزرگ صنعتی مکلف 
بـه خریـد بخشـی از بـرق مـورد نیـاز از مسـیر بـورس بـرق و قراردادهـای دوجانبه شـده اند، امـا باید این 
سـوال را مطـرح کـرد کـه آیا مشـکل تقاضای بـرق، با سـاماندهی مشـترکان صنعتی حل می شـود؟ قطعا 
پاسـخ ایـن سـوال منفـی اسـت، چرا که تنها حـدود 30 درصـد مصرف برق کشـور مربوط بـه صنایع بوده 

و مابقـی مربـوط بـه مشـترکان خانگی، کشـاورزی، عمومی و... اسـت.
معصومـی شـرکت های توزیـع را اصلی تریـن مشـتریان بـرق نیروگاه ها می دانـد و بیان می کند: مشـترکان 
غیـر  صنعتـی نمی تواننـد بـه صـورت مسـتقیم بـرق خـود را از بـورس تامیـن کننـد و ایـن کار توسـط 
شـرکت های توزیـع نیروی برق انجام شـده و مشـکل درسـت از همین نقطه آغاز می شـود. چـرا که عمده 
شـرکت های توزیـع عاقه منـد بـه تامیـن بـرق مورد نیـاز خود از مسـیر بـازار بـرق و نیروگاه هـای دولتی 
هسـتند. از طرفـی تعییـن سـقف نـرخ خریـد برق یکـی از عواملی اسـت که موازنـه قیمت  هـا را در عرضه 

ها
به
اح
و تقاضـای بـرق از میـان می بـرد. اگـر فـرض را بـر ایـن بگذاریم کـه وزارت نیرو بـرای جلوگیـری از اعام مص

قیمت  هـای انتحـاری در بـورس، حداقـل قیمـت را هم تعییـن کند، با توجه بـه تاثیر گذاری نرخ بـازار برق 
بـر نرخ هـای بـورس انـرژی بـاز هم مسـاله حل نخواهد شـد.

عضـو هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده بـرق با تاکید بر اینکه با تعیین دسـتوری سـقف و 
کـف قیمـت بـرق نمی تـوان عرضـه و تقاضا را به شـکلی اقتصـادی در این صنعـت تنظیم کـرد، می افزاید: 
متاسـفانه نحـوه محاسـبه قیمـت بـرق در ایـن سـاختار نادرسـت و غیراقتصـادی اسـت. اگـر قیمـت هـر 
کیلـووات سـاعت بـرق نیروگاهی )سـیکل ترکیبی( را با احتسـاب هزینه سـرمایه  گذاری و بدون احتسـاب 
سـوخت حـدودا500 تـا 600 تومـان در نظـر بگیریم، در حقیقـت قیمت تمام شـده برق مطابـق با بهایی 
اسـت کـه بـرای بـرق صنایع در نظر گرفته شـده اسـت که این رقـم با احتسـاب هزینه سـوخت صادراتی 

و سـرمایه گذاری می توانـد تـا 2 هـزار تومـان نیز افزایـش یابد.
وی بـه نوسـانات اقتصـادی از جملـه افزایـش نرخ ارز بـه عنوان عاملی بـرای بر هم خـوردن همه معادالت 
و پیش بینی هـا در تعییـن قیمـت بـرق اشـاره می کنـد و می گویـد: تعییـن محـدوده حداقـل و حداکثـر 
قیمت برق به صورت دسـتوری، عما دسـت تولیدکنندگان را برای مدیریت خسـارات ناشـی از نوسـانات 
اقتصـادی می بنـدد و موجـب ایجـاد خسـارات جبران ناپذیـری بـرای آنهـا می شـود کـه نمونـه آن را در 
افزایـش هزینه هـای تعمیـرات و تامیـن قطعـات و نیـز ناتوانـی در بازپرداخـت اقسـاط تسـهیات ارزی به 

دلیـل افزایـش ناگهانـی قیمـت ارز بـه خوبی می تـوان مشـاهده کرد.

بورس برق، قربانی رقابت ناسالم
معصومـی عرضـه بـرق در بـورس انـرژی را در صـورت ایجـاد موازنـه در عرضـه و تقاضا، یک راهـکار موثر 
بـرای شـفاف شـدن سـاختارهای مالی صنعت بـرق می دانـد و تصریح می کنـد: در حال حاضر مقرر شـده 
کـه نیروگاه هـا مکلـف باشـند 45 تـا 50 درصـد ظرفیـت عملـی خـود را در بـورس عرضـه کننـد، این در 
حالـی اسـت کـه تنهـا خریـداران بـرق در بـورس انرژی یعنـی برخـی از صنایع و تعـدادی از شـرکت های 
توزیـع هسـتند کـه حداکثـر میزان مصرف آنهـا به 30 درصـد از ظرفیت شـبکه نیز نمی رسـد. این میزان 
تقاضـا در حالـی صـورت می پذیـرد کـه بیـن 45 تـا 50 درصـد از ظرفیـت نیروگاه هـای کشـور مجـاز به 
فـروش در بـورس انـرژی هسـتند، اما پیشـی گرفتن عرضه بـر تقاضا به ارزان تر شـدن قیمت هـا در بورس 
و ایجـاد زیـان انباشـته بـرای نیروگاه های خصوصی منجر شـده اسـت. البته ایـن اقدام زمانی می توانسـت 
موثـر باشـد کـه شـرکت های توزیع نیـروی برق مکلـف به تامین بـرق مورد نیاز مشـترکان خود از مسـیر 

انرژی باشـند. بورس 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه ظرفیـت 10 هـزار مگاواتی پیش بینی شـده بـرای کمبود نیـاز صنایع، بیشـتر از 
نیـاز واقعـی آنهـا اسـت، بیـان می کنـد: صنعت بـرق به سـازوکاری بـرای ایجـاد موازنـه موثر بیـن عرضه 
و تقاضـا از مسـیر رقابـت سـالم و توسـعه محور نیازمنـد اسـت و تـا زمانی کـه نیروگاه های دولتی بخشـی 
از رونـد عرضـه رقابتـی بـرق در بـازار یـا بـورس بـرق باشـند، نمی تـوان چنیـن سـازوکاری را طراحـی یا 
پیاده سـازی کـرد. چـرا کـه نیروگاه هـای دولتـی، بنـگاه داری نکـرده و در تعییـن قیمت هـا، اصول سـود و 
زیـان را در نظـر نمی گیرنـد. بـه همیـن دلیـل مـا بارهـا ایـن موضـوع را از طریق سـندیکای شـرکت های 
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تولیدکننـده بـرق مطـرح کرده  ایـم کـه کشـف قیمت واقعـی بـرق از طریق بـورس تنها در صـورت خروج 
نیروگاه هـای دولتـی از بـورس و عـدم تاثیـر نرخ بورس انـرژی از بازار عمده فروشـی برق امکان پذیر اسـت.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر، الگوبـرداری از سـاختارهای عرضـه بـرق در 
کشـورهایی نظیـر ترکیه را راهکاری مناسـب برای سـاماندهی شـرایط ایـن حوزه برمی شـمرد و می گوید: 
در حـال حاضـر بخـش عمـده ای از عرضـه بـرق در این کشـور در سـاختار قراردادهـای دوجانبـه و بورس 
انـرژی بـا نرخ هـای رقابتـی و مبتنی بر عرضه و تقاضـا صورت می گیـرد و تنهاحدود 30 درصـد فروش در 

بـازار بـرق به عنـوان یـک متعادل سـاز انجـام می پذیرد. 
اگـر وزارت نیـرو مطالبـات نیروگاه هـا را به موقع پرداخـت می کرد، قطعـا نیروگاه های داخلـی برای عرضه 

رقابتـی بـرق در بورس هم دچار مسـاله نمی شـدند.
 معصومـی بـه اسـترداد الیحـه نهاد تنظیم  گر بخش برق اشـاره کرده و می گوید: متاسـفانه اسـترداد الیحه 
رگوالتـوری صنعـت برق، عما مسـیر رقابت درسـت در این صنعت را مسـدود کرده اسـت. چـرا که ایجاد 
ایـن نهـاد می توانسـت رقابـت را بـه شـکلی پایـدار، سـالم و موثـر در صنعـت بـرق شـکل داده و از طرفی 

منافـع ایـن صنعـت را هم بـرای بخش خصوصـی و هم بـرای بخش دولتـی تامین کند.

تسهیالت ارزی چگونه بالی جان نیروگاه های خصوصی شد
عضـو هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره 
بـه چالـش بازپرداخـت اقسـاط تسـهیات ارزی نیروگاه هـا خاطرنشـان کـرد: مسـاله بازپرداخـت اقسـاط 
تسـهیات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی را باید از دو نگاه متفاوت بررسـی کـرد. در نگاه اول صورت سـود و 
زیـان و هزینه هـای مالـی در نظـر گرفتـه می شـود که در آن میـزان بهره وام از سـود خالص کم می شـود. 
امـا در نـگاه دوم کـه بـر اسـاس جریـان نقدینگـی ارزیابـی می شـود، کل قسـط ماهانـه را بـه عنـوان یک 
هزینـه خروجـی از نیـروگاه در نظـر می گیـرد. وی در ادامـه توضیح می دهد: بـه عنوان مثال یـک نیروگاه 
بـا وجـود ایـن کـه بـر اسـاس صورت هـای مالی سـودده بـوده امـا جریـان نقدینگـی آن منفی اسـت. چرا 
کـه قیمـت ارز نسـبت به زمـان دریافـت وام تقریبا 10 برابر شـده و درآمدهـای نیروگاه کفـاف این میزان 
افزایـش هزینـه را نمی دهـد. همیـن مسـاله باعث می شـود که گردش نقدینگی نیروگاه به شـکل مسـتمر 
منفـی باقـی بمانـد. معصومی بـه باتکلیفی نیروگاه ها برای بازپرداخت اقسـاط تسـهیات اشـاره می کند و 
می افزایـد: افزایـش نـرخ ارز و هزینـه باالی بازپرداخت ارزی اقسـاط این تسـهیات باعث شـده هزینه های 
مالی نیروگاه از درآمدها بیشـتر باشـد و این مسـاله برای یک بنگاه اقتصادی فاجعه اسـت. در حال حاضر 
بسـیاری از نیروگاه هـای بخـش خصوصـی عـاوه بـر اینکـه با جریـان منفی نقدینگـی مواجه هسـتند، به 

زیـان هـم رسـیده اند کـه ایـن در واقع آغاز ورشکسـتگی یـک بنگاه اقتصادی اسـت.

در آیینه رسانه ها
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شهید نخبه شاهچراغ را بیشتر بشناسید
سبک زندگی شهید دکتر معصومی به روایت خبرگزاری فارس نه

آیی
در

ها
انه
رس

این روزها حرف های زیادی درمورد »سبک زندگی« شنیده می شود، از بسیاری 
از رسانه های نارسا گرفته تا برخی از محافل و مجلس علمی، شاید هم طبیعی 
باشد که هیچ کدامشان در این زمینه نه درد مشترک دارند و نه حرف مشترک.

و…  سیاستمداران  اقتصاددان ها،  بازاریابان،  شناسان،  جامعه  روانشناسان، 
هرکدام این اصطالح را از دریچه نگاه خودشان و نیازهایی که احساس می کنند، 

تعریف و برایش مفهوم پردازی می کنند.
اما به راستی در این دنیای پر از حرص و طمع و آز و ناز و نیاز، کدامین سبک 
است که زندگی را به معنای واقعی کلمه می سازد، زندگی جاودانه می سازد و در 

یک کالم شهید می سازد، آن هم در هر روزگاری، چه روزگار جنگ باشد و چه جنگ روزگار.
مثال همین دانشمند بزرگوار، »سید فریدالدین معصومی« شاخصه های مهم زندگی برایش چه بود که عاقبتش شد 
شهید »سیدفریدالدین معصومی« از شهدای حادثه ترور شاهچراغ؟ آنچه در نوشتار پیش رو می خوانید حاصل 
گفت وگویمان با پنج نفر از دوستان صمیمی »شهید معصومی« است، هر کدام برایمان از نگاه خودشان قطعه ای 

کوتاه گفتند از قصه ای بلند ...

رزومه ای فشرده و خالصه
برایم بفرستد، زحمت کشید و  از »شهید معصومی«  از دوستان شهید خواسته بودم رزومه ای  از یکی 
فرستاد. دیدم فقط تیتر خاصه فعالیت ها و توانمندی های شهید معصومی از سه بُعد تخصصی و فنی، 
مدیریتی و اقتصادی، و ارتباطات بین المللی شامل 45 مورد می شود که حتی ذکر تیتروار آن ها خارج از 
ظرفیت این نوشتار می شود.برایم سخت بود اما به ناچار چشمم را بر روی این همه فعالیت و توانمندی 

و تخصص بستم و در معرفی اولیه شهید به همین مختصر اکتفا کردم:
»متولد سال 62 در تهران، فارغ التحصیل رشته دکتری در زمینه مهندسی مکانیک از دانشگاه »کنتر 
بری« )نیوزلند(، اتمام موفقیت آمیز دوره مهندسی انرژی باد، تکنولوژی انرژی و سیستم های حرارتی در 
دانشگاه »اوکلند« )نیوزلند(، اولین مخترع دو ربات ماهی در کشور نیوزلند و اولین مخترع بین المللی 

ربات ماهی بهینه در چند گام حرکتی. 
»شهید معصومی« تا قبل از شهادت در نیروگاه سازی و تامین برق کشور فعالیت داشت و مدیر عامل 

شرکت برق و انرژی غدیر  بود.

نجابت برخورد »سید فریدالدین« توجه همه را جلب می کرد
»محمد ساالری نسب« رفیق متولد سال 61 »شهید معصومی« است، فوق لیسانس مکاترونیک از دانشگاه 
»با  می گوید:  معصومی«  »شهید  درمورد  دارد.  اختراع  تا  هشت  هفت  هم  خودش  که  صنعت،  و  علم 
»شهید  برجسته  ویژگی  بود.  کردن  خدمت  دنبال  به  واقعا  معصومی«  »شهید  که  می گویم  اطمینان 
معصومی« حیا و عفتی بود که در گفتار و رفتار ایشان کاما مشخص بود. در واقع نجابت برخورد ایشان 
حتی برای کسانی که فقط در حد یک جلسه با ایشان برخورد داشتند جلب توجه کننده و جذاب بود و 

شاید هم همین بود که رفقا می گفتند »سید فرید« به اصطاح »تودل برو« بود. 
یادم هست دوران دانشجویی اش در ایران و قبل از رفتن به نیوزلند، فیلم »محمد رسول اهلل« را خیلی 
می دید، قشنگ یادم هست که می گفت فان بار فیلم را دیده ام و باز هم می خواهم ببینم. به حضرت 
زهرا)س(  ارادت ویژه ای داشت و عاشق پیامبر)ص( بود. انگار هر دفعه از طریق فیلم »محمد رسول اهلل« 

عشق خودش را تقویت می کرد و رابطه اش را عمق می داد.

بعد هم که از همان دوران لیسانس چند سالی همزمان با تحصیات دانشگاهی تحصیات حوزوی هم 
داشت و برای عمق دهی به مسائل اعتقادی اش تاش می کرد. برمبنای همین عمیق بودن اعتقاداتشان 
هم بود که وقتی در زمان تحصیل ایشان در دانشگاه نیوزلند، بحثی در مورد فلسطین پیش می آید و 
یکی از دانشجویان علیه فلسطین صحبت می کند، »شهید معصومی« بلند می شوند و جواب آن دانشجو 

را می دهد و از فلسطین دفاع می کند و همین ماجرا یک دردسر جدید برای سید درست می کند.
با وجود آنکه برای دکتری با استادی که ارشدش را با او گرفته بود هماهنگ بود، اما بعداز این ماجرا 
استادش به او می گوید به من گفته اند من دیگر نمی توانم با شما ادامه بدهم. ایشان هم بدون اینکه کسی 
متوجه شود به ایران برمی گردد و حدود شش ماه در شرکت با ما همکاری داشتند و همزمان پیگیر رفع 
مشکل ادامه تحصیلشان هم بودند که باالخره بعداز آن پروسه شش ماهه موفق به برگشت به نیوزلند و 

ادامه تحصیاتشان در مقطع دکتری می شوند.«
 

تعبد نسبت به خواست پدر و مادر نقطه عطف زندگی »شهید معصومی« بود 
متالوژی هم  نوری« دوست دیگر شهید در دوره تحصیلش در رشته  مهندسی  »امیرحسین منصوری 
ومعاون  دانشگاه  استاد  این  دارد،  فلسفه  دکتری  حاضر  حال  ودر  بوده  معصومی«  دانشگاهی»شهید 
با »سید  پژوهشی داخلی حوزه مروی در مورد شهید معصومی می گوید: »از سال 1380 در دانشگاه 

فریدالدین« آشنا شدم، ویژگی برجسته »شهید معصومی« از نظر من خوش اخاقی ایشان بود.
توفیق الهی و اخاص ایشان باعث شد که عاقبتشان ختم به شهادت بشود. نقطه  عطف و اوج زندگی 
»شهید معصومی« از نظر بنده تعبد نسبت به خواست پدر ومادرش بود. به طور کلی »سید فریدالدین« 

به مباحث اعتقادی اهتمام ویژه ای داشتند ...«

شرط شهید شدن، شهید بودن است 
دربین صحبت های دوستان یک حرف مشترک بیش از بقیه حرف ها توجهم را جلب می کند، همان اهتمام 
شهید به عمق بخشیدن به مسائل اعتقادی اش. لذا گفت وگویی داشتم با »حاج آقا مجید خیرآبادی« که 

نزدیک سی سال است در حوزه علمیه مروی مشغول تحصیل و تدریس است.
»حاج آقا خیرآبادی« می گوید: »آشنایی من با »سید فرید« به اوایل دوره دانشگاه ایشان برمی گردد. من 
با جمعی از دوستانم حوزه علمیه دانشجویی تشکیل دادیم که دانشجویان خوب و نخبه بتوانند دروس 
طلبگی را به شکل عمیق و درازمدت و هدفمند دنبال کنند. ایشان هم در همان سال ها به ما پیوستند 
و ایشان با پیگیری و عاقه درس های حوزوی را پیگیری می کرد که این از عاقه ایشان به سواد دینی و 

تربیت دینی خودش ناشی می شد.
و  سواالت  باهم  و  داشتند  تلفنی  تماس  بامن  گاهی  ایشان  هم  نیوزلند  در  تحصیلشان  دوره  در  حتی 
مشورت های متناسب با فضای آنجا را داشتیم. به عنوان کسی که مدرس و استاد ایشان در علوم حوزوی 
بودم از همان ابتدا چند نکته در وجود ایشان برای من روشن بود. اول صداقت و نجابت ایشان، دیگری 
نظم ایشان و مرتب و منظم بودن برنامه هایشان. نکته دیگری که برای من جالب بود داشتن دغدغه 
تربیت اسامی هم برای خودش و هم برای خانواده اش بود. آن موقع خواهر و برادر کوچکتر داشت و 
دلسوزانه پیگیری می کرد که چه طور می تواند کمک کند به خواهر و برادر کوچکترش که آن ها را در 

مسیر اسامی و مکتب الهی کمک کند. مادر شهید هم از اخاص شهید خیلی تعریف می کرد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوصیات ایشان، ادب شهید بود. ادب ایشان به گونه ای هم نبود که برای طرف 
مقابل زحمت درست کند. یعنی در عین راحتی و خودمانی بودن، مودب هم بود. پیگیر بودن موضوعات 
از طرف ایشان هم برای من جالب توجه بود. نکته مهم دیگر این بود که ایشان بعداز ازدواجشان هم 
دغدغه تربیت دینی و اسامی بچه هایش را داشت. از من می خواست مشاوری به او معرفی کنم که عاوه 

بر تسلط بر فنون مشاوره، سواد دینی و اسامی هم داشته باشد.
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خاصه که دغدغه تربیت و وقت گذاشتن در این مورد برای خانواده اش جالب توجه بود. ایشان گاهی از 
نظر شرعی در حوزه کاری اش با من مشورت می کرد، اگر کاری یا پروژه ای را می خواست شروع کند و 
متوجه می شد از نظر شرعی مسئله هنوز روشن نشده، می دیدم که پروژه را کنار می گذاشت و تا این حد 

تعهد داشت که که موضوع می بایستی حتما کاما روشن باشد و مورد تایید دینی قرار بگیرد.
به نظر من چیزی که باعث شد »سید فریدالدین« عاقبتش ختم به شهادت شود همان چیزیست که 
اگر  باشی آن موقع می توانی شهید بشوی. یعنی  اگر شهید  اند که  »حاج قاسم سلیمانی« عزیز گفته 
روحیات شهید شدن را داشته باشی شهید می شوی. خب ایشان این روحیات را داشت و جریان »اناهلل و 

اناالیه راجعون« را شناخته بود.« 
صحبت های »حاج آقا خیرآبادی« که تمام می شود اولین کاری که می کنم جمله دقیق سردار دل ها را 
پیدا می کنم و سعی می کنم با چشم جان دوباره بخوانمش. »حاج قاسم« عزیز گفته بود: »شرط شهید 
از رفتار و اخاق کسی استشمام شد شهادت نصیبش  شدن، شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید 

می شود. تمام شهدا دارای این مشخصه بودند.«

امروز دیگر غبطه نمی خورم، چون خودم هم رفیق شهید دارم
از دوستان »شهید معصومی« که کارشناسی مهندسی مواد دارد و در حال حاضر مشغول  یکی دیگر 
طلبگی و ادامه تحصیل و تبلیغ در شهر مقدس قم هست از تاثیری که »شهید معصومی« در رفع تردید 
و گرفتن یک تصمیم مهم برای ایشان داشته است این گونه می گوید: » طبیعی است هر فردی در هر 
مجموعه ای که قرار می گیرد، دنبال هم تیپ های خودش می گردد، با »سید فرید« در نماز خانه دانشکده 

و در رفت و آمدهایی که در دفتر بسیج انجام می شد آشنا شدم. 
ایشان دانشجوی مهندسی مکانیک بود، در همین حین متوجه شدم که به طلبگی عاقه مند شده و با 
فردی به نام حجت االسام و المسلمین »حاج آقا مجید خیر آبادی«، که شاگردان آقا مجید صدایش 
می زدند مراوده دارند، »حاج آقای خیر آبادی« در حوزه علمیه مروی تهران یک مجموعه حوزوی برای 
دانشجویان در روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل داده بودند و سلسله دروس حوزوی را توسط خود و 

شاگردان قدیمی  شان تدریس می کردند.
»سید فرید« با مجموعه آشنا شده بود و مشغول تحصیات حوزوی هم بود. من کمی تردید داشتم، 
شاید بتوان گفت یکی از افرادی که کمک کرد برای تصمیم گیری من، ایشان بود. حتی پیشنهاد داد در 
دانشکده بعد از دروس متداول، صرف ساده بخوانیم، صرف ساده از اولین کتاب های ادبیات عرب هست که 
در حوزه خوانده می شود، چند جلسه ای کتاب صرف ساده را باهم خواندیم، کم کم من هم جذب مجموعه 
»حاج آقای خیر آبادی شدم«. و همراه سید عزیز پنجشنبه و جمعه ها مشغول دروس حوزوی شدیم. 
آخرین تماس ما روز عید غدیر امسال بود، »سید فریدالدین« به من زنگ زد و عید را تبریک گفت، 
از او معذرت خواستم و گفتم وظیفه من بوده برای تبریک در چنین روزی به شما زنگ بزنم. »سید 
فریدالدین« از شرایط سخت کاری اش و اینکه در حال حاضر خیلی نمی تواند به خانواده اش رسیدگی 
کند صحبت کرد. از اینکه صبح ها، خواب آلود هست و روحیه اش به صبح زود بیدار شدن نیست، ولی 
برای تعهد کاری که دارد از صبح زود تا آخر شب مشغول کار هست، و بعضا جمعه ها هم سر کار می رود. 
از اینکه مدتهاست دنبال یک جلسه مذهبی مناسب می گردد که گمشده هایش را پیدا کند و از اینکه به 
من قول داد در اولین فرصت همراه خانواده اش بیاید قم، ولی چه کنیم که »گاهی بساط عشق خودش 

جور می شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می شود ...
می کردند، عکس  یاد  آنها  از  و  داشتند  شهید  رفیق  بچه های جنگ،  وقتی  می خوردیم،  غبطه  همیشه 
هایشان را در اتاق می زدند و برای ما خاطره می گفتند، ولی دنیا چقدر کوچک است و آرزوهای ما یک 

به یک برآورده می شود. امروز دیگر غبطه نمی خورم، چون رفیق شهید دارم.«

اهمیت به نماز اول وقت، شهادت را برایش دست یافتنی کرد
است.  معصومی«  »شهید  ساله  چندین  دوست  و  معصومی«  »شهید  همسر  برادر  تقوامنش«  »حامد 
می گوید: »چون مادرهای ما از زمان بچگی ما باهم دوست بودند ما هم از بچگی یکدیگر را می شناختیم 
و دوست بودیم. دوره راهنمایی هم باهم در یک مدرسه بودیم. وقتی »سید فرید« با خواهر من ازدواج 
کردند، برای ادامه تحصیاتشان در نیوزلند دوباره به اتفاق خواهرم به خارج از کشور رفتند. ولی با وجود 
امکانات و شرایط بسیار خوبی که در نیوزلند برایشان فراهم شده بود و علیرغم پیشنهادات خوبی که برای 
ماندن ایشان در نیوزلند و چند کشور اروپایی دیگر شده بود، ایشان می گفتند من باید حتما برگردم و با 

استفاده از این درسی که خوانده ام به کشورم خدمت کنم.
پسر ایشان هم در نیوزلند به دنیا آمد و با وجود اینکه می توانست تابعیت آنجا را بگیرند، اما این کار را نکرد و 
برای پسرشان »مهدیار« شناسنامه ایرانی گرفتند و گفتند ما ایرانی هستیم و به ایران برمی گردیم. به نظر 
من آنچه که »فرید« را به »شهید معصومی« تبدیل کرد، اعتقاد قلبی و صاف بودنش بود. یعنی همواره با 
همه رو بود و هیچ پشت پرده ای نداشت و ظاهر و باطنش یکی بود. و البته به نظر من نماز اول وقت و دائم 
الوضو بودن »سید فرید« بزرگترین اولویتش بود و من همیشه در این باره به ایشان غبطه می خوردم.«

با صدای اذان غیبش می زد!
»حامد تقوامنش« در ادامه می گوید: »به محض این که اذان می شد یکدفعه می دیدیم فرید غیب می شد، 
چون دائم الوضو هم بود، خیلی سریع نماز اول وقت را می خواند و می آمد. حتی در مسافرت هایی که با 
ماشین می رفتیم می دیدیم یکدفعه فرید کنار جاده می ایستاد و چون دائم الوضو بود همانجا کنار جاده 
سریع نمازش را می خواند و حرکت می کرد و اصا مثل ما معطل این مسائل نبود که به جایی برسیم که 
وضو خانه و نماز خانه داشته باشد.  به نظر من همین اهمیت به نماز اول وقت شهادت را برایش دست 

یافتنی کرد.
حتی در روز حادثه هم ایشان رفته بود به شاهچراغ تا قبل از پروازش به تهران، نماز اول وقتش را بخواند. 
من به شوخی به فرید می گفتم نقطه عطف زندگی تو ازدواجت با خواهر من بود، اما واقعا نقطه عطف 
زندگی فرید آنجایی بود که همه امکانات عالی و پیشنهادات خیلی خوب را در خارج از کشور رها کرد 
و به ایران برگشت و چون مدت زیادی بود که ایران نبود وقتی به ایران برگشت حقیقتا دوباره از صفر 

شروع کرد، ولی به لطف و کمک خدا روز به روز بیشتر اوج گرفت.
آخرین خاطره ای که با ایشان دارم مربوط می شود به سفری که امسال بیست و هشتم صفر به کربا و 
نجف داشتیم. روز آخر در نجف مشغول آماده سازی اتاق ها برای تحویل دادنشان و برگشت به ایران بودیم، 
اذان شد ما همانجا در نمازخانه هتل نماز خواندیم، اما فرید گفت من یک دقیقه بپرم حرم و برگردم. 
رفت و نمازش را در حرم امیرالمؤمنین خواند. وقتی برگشت گفت: »خب من دیگه همه کارهام را کردم 
دیگه االن وقت شهادتمه«. به شوخی گفتم: »بابا فرید جمع کن، ولمون کن، اذیت نکن«. گفت: » نه 

خوبه دیگه، آدم یک دفعه شهید میشه راحت میشه و این افتخاری هست که نصیب هرکسی نمیشه.«
در آخر این را هم عرض کنم که به نظر من ایمان و توکل و پیگیر بودنش در کار و حسی که در هر کاری 
داشت که هر کاری به او سپرده می شد، سعی می کرد تا آخرش به بهترین نحو انجام دهد و همیشه از 
خدا و حضرت زهرا )س( کمک می گرفت که آن کاری که درست و صحیح هست را انجام دهد، باعث 
شد که فرید در اوج برود. یعنی به آن چیزی که الیقش بود رسید. و این سعادت یک نفر است که همه 
چیز برای فراهم باشد به این شکل که توی حرم باشد، با وضو باشد، موقع نماز باشد و درحال خدمت 

باشد و شهید بشود.«
حاال از این نخبه علمی کشور که به تعبیر »حاج آقا پناهیان« الگوی تمدنی و الگوی پیشرفت کشورمان است؛ دو 
یادگار مهم مانده است، دو فرزند داغدار، »مهدیار« 10ساله و »محدثه« 4 ساله. کم کم بزرگ می شوند و درک 
می کنند که باوجود همه دلتنگی هایشان، جایی برای تاسف و تاثر نیست، چراکه شهید با خدا معامله می کند. 
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سید فریدالدین، نخبه شهید حرم که حافظ قرآن بود
شهید دکتر معصومی به روایت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

سید فریدالدین معصومی که در حمله تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ 
)ع( به درجه رفیع شهادت نایل آمد، حافظ قران بود و شخصیتی بسیار آرام 
داشت و  همیشه بر این باور بود که یک مؤمن باید در جامعه برای دیگران الگو 

باشد.
به گزارش ایرنا، غروب چهارشنبه چهارم آبان  ماه بود که حرم مطهر شاهچراغ 
)ع( با حمله فردی مسلح به خاک و خون کشیده شد و شماری از نمازگزاران  
سید  تروریستی  حمله  این  در  شدند،  زخمی  نیز  شماری  و  شهید  زائران  و 
فریدالدین معصومی حافظ قرآن کریم که دکترای مکانیک داشت به خیل شهدا 

پیوست.

خصوصیات شهید معصومی
سید ضیاء الدین معصومی برادر شهید سید فرید الدین پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا برخی 
از وجوه شخصیتی این شهید حافظ کل قرآن را بیان کرد و اظهار داشت: رعایت حق و حقوق مردم، 
داشتن تقوا، کم حرف بودن، آرامش قلبی، رازدار و احترام گذاری به والدین از جمله خصوصیات شهید 

معصومی بود.

شهید معصومی، کی و کجا متولد شد
ضیاء الدین معصومی درباره زندگی برادر شهیدش چنین گفت: شهید فریدالدین درسال 1362 در تهران 
متولد شد، دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در مدارس تهران گذراند و تا مقطع لیسانس در دانشگاه  

داخل کشور به تحصیات خود ادامه داد.
 وی اضافه کرد: برادرم پس از گرفتن لیسانس با آن رتبه علمی و معدل تحصیلی که داشت برای ادامه 
تحصیل راهی کشور نیوزیلند شد و پس از پشت سر گذاشتن مقطع فوق لیسانس در رشته مکانیک 

شاخه مکاترونیک تلفیقی از مهندسی مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر به مقطع دکترا رسید. 
این برادر شهید ادامه داد: فریدالدین پس از گرفتن دکترا برای خدمت به وطن بازگشت و در  نیروگاه سازی 
و تامین برق کشور شروع به فعالیت کرد و تا قبل از شهادت همچنان این مسئولیت بر عهده داشت و 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی شرکت غدیر بود. 

حافظ قرآن
وی بیان داشت: همچنین برادرم به زبان عربی و انگلیسی کاما آشنا و مسلط بود و عاوه براین حفظ کل 
قرآن به تفسیر موضوعی قرآن کریم نیز تسلط داشت و حدود پنج سال هم حین تحصیات دانشگاهی، 

تحصیات حوزوی و مباحث مرتبط می گذراند.
او، با اظهار اینکه فریدالدین همیشه سعی می کرد کوچکترین گناه را هم انجام ندهد و همیشه دراین 
جایگاه بسیار مراقبت می کرد که آلوده به معصیت نشود افزود : او سعی می کرد، همیشه تمیز، مرتب و 

آراسته باشد و حرفش هم این بود که یک مومن باید در جامعه برای دیگران الگو باشد.
معصومی بیان داشت: برادرم دائم مشغول کار بود و وقت اضافه ای هم که داشت سعی می کرد در کنار 
خانواده باشد و روی مسائل فرهنگی و تربیتی پسر 9 ساله و دختر چهار ساله اش  خیلی کار می کرد که 

هم اینک فرزندانش از داشتن چنین پدری محروم هستند.

نه
آیی
در

ها
انه
او رس از رفتن شهید معصومی به شیراز اطاع داشتید، اظهار داشت:  وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

ماموریت زیاد می رفت و کا انسان راز داری بود و مسائل شرکت را جایی بازگو نمی کرد اما عادت داشت 
همیشه حتی در ماموریت یک روزه به پدر و مادرم اطاع دهد زیرا به نظر والدین احترام می گذاشت.

شایسته ساالری 
برادر شهید معصومی با بیان اینکه خواسته ما این است که راه شهید در شایسته ساالری ادامه یابد افزود: 
شایسته ساالری نباید در حد شعار باشد، شهید معصومی به راستی مدیری شایسته بود، ایمان، تقوا و 
دانشش با هم گره خورده بود و این امر در تصمیم گیری هایش موجب می شد که بحث رعایت بیت المال 

و رعایت حقوق مردم در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: برادرم بر این باور بود کسی که ایمان و یا تخصص نداشته باشد یک جای کار لنگ می زند، 
به کار گماردن مسئولی که نه دانش دارد و نه تقوا و نه به حقوق مستضعفین که شعار نظام است، اهمیت 

می دهد کار را خراب می کند.

کشور ما مملو از سرمایه های انسانی و منابع است
دارید،  جامعه   از  انتظاری  که چه  ایرنا  از خبرنگار  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  معصومی  برادر شهید 
اظهارداشت: کشورمان مملو از سرمایه های گوناگون همچون منابع انسانی و منابع طبیعی است برای 
همین هم روزی نمی رسد که ما دشمن نداشته باشیم، جامعه باید با بصیرت و با جشم باز نخبگان را 
را جایگاه شایسته خود قرار دهد و با دشمن شناسی و بصیرت مشکات جامعه را طرح کنند و برای آن 

راه حل بیابند.
وی با بیان اینکه حمله تروریستی به حرم شاهچراغ )ع( تلخ و جانکاه بود، ادامه داد: در این حادثه، قلب 
مردم و امت جریحه دار شد، اما موجب شد عده ای آگاه شوند ، تشییع پیکر برادرم که در تهران برگزار 

شد با استقبال زیادی مواجه شد و امیدوارم همیشه تداوم راه شهدا برای مردم یک اولویت باشد.
مسئوالن به مردم بیشتر توجه کنند، مردم هوشیار باشند

معصومی افزود: به مردم عزیز عرض می کنم که  هوشیار و دشمن شناس باشند، هر حرفی می زنند بدانند 
که مدیون خون شهدا هستند و شهدا بر کار و رفتار آنان نظارت می کنند ، از مسئوالن  هم می خواهیم 

به مردم بیشتر توجه کنند و برای حل مشکات کشور راهکار ارائه دهند.
گفتنی است غروب چهارشنبه )چهارم آبان 1401( فردی مسلح با حمله به زائران در حرم مطهر حضرت 

شاهچراغ )ع( در شهر شیراز، افراد بی گناه را به خاک و خون کشید. 
پیکر مطهر شهید »سیدفریدالدین معصومی« از شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ ششم 
آبان ماه در جمع پرشور نمازگزاران نماز جمعه تهران تشییع و در قطعه 26 گلزار شهدای بهشت زهرای 

تهران آرام گرفت.
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از دریچه دوربین
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