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مدیر مسئول

صنعت ترانسفورماتور در شرایط ویژهای قرار دارد .از طرفی تحریمهای بین المللی،
تامین قطعات مورد نیاز برای ترانســفورماتورهای توزیع و قدرت را دشــوارتر و
افزایش نرخ ارز ،قیمت این تجهیزات را تا سه برابر افزایش دادهاست .از طرف دیگر
تحریمهای بانکی ،موجب کاهش شدید صادرات ترانسفورماتور شدهاست .یکی از
دالیلی که این صنعت تا این حد تحت تاثیر تحریمها قرارگرفتهاست ،وابستگی
تامین قطعات و مواد مصرفی به خارج از کشور است .در ترانسفوماتورهای قدرت
حدود 75درصد و در ترانسفورماتورهای توزیع بیش از 60درصد مواد و قطعات
از خارج از ایران تامین میشــود .این موضوع در شــرایطی که ارتباطات مالی و
تجاری ایران با کشورهای دیگر عادی باشد قابل قبول و گریزناپذیر است .لیکن در
شرایط حاضر که هر روز تامین قطعات و انتقال وجه به کشورهای دیگر سختتر
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میشود ،باید چارهای برای کاهش این وابستگی اندیشید .قطعات مورد استفاده در
ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت آنقدر پیچیدگی تکنولوژیکی ندارند و میتوان
آنها را در داخل کشور بومیسازی کرد .شرط اصلی این موضوع همکاری و تعامل
وزارت نیرو بعنوان خریدار بیش از 70درصد ترانســفورماتورهای تولید داخل و
سازندگان این تجهیز است .همچنین الزم است تولید کنندگان ترانسفورماتور نیز
به سازندگان داخلی قطعات یاری رسانده و با اعتماد به آنها گامی در جهت کاهش
وابستگی خود به خارج از کشور بردارند .برگزاری ششمین کنفرانس و نمایشگاه
بینالمللی ترانسفورماتور در وزارت نیرو میتواند به رایزنی و تعامل هرچه بیشتر
دولت و سازندگان ترانسفورماتور در این خصوص یاری رساند.
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