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انتظار همدلی و همراهی دو سویه
وزیر نیرو: امسال جهش در ساخت نیروگاه داریم
سیاست های جدید صنعت آب و برق در سال 1394
از حقوق اعضای سندیکا قاطعانه دفاع می کنیم
نبود راهکار جدید یعنی مواجه شدن صنعت برق با مشکل جدی
نظام رگوالتوري؛ نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملي
چشم انداز روشني در انتظار صنعت برق كشور است
گزارش بررسی مسائل و موضوعات روز نیروگاهی در گردهمایی مدیران نیروگاه های ایران
آغاز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور
تالش مجلس برای تسویه بدهی های صنعت برق
آسیای میانه فرصتی برای سرمایه گذاران صعنت برق
نقش پررنگ بورس انرژی در آینده صنعت آب و برق کشور
سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت توربین های بادی
سرمایه گذاران می توانند 50 درصد برق تولیدی در نیروگاه های مرزی را صادر کنند
افزوده شدن دو هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق خوزستان
واگذاری تولید برق به بخش خصوصی
ورود نسل جدید نیروگاه های بخار به کشور
اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی
نیروگاه های برق دوگانه سوز می شوند
حریم خطوط انتقال اصالح شد
زمـان تعمیرات نیروگاهی به نصف کاهش یافت
احداث 1000 مگاوات نیروگاه گازي جدید
نیروگاه های گازی به سامانه های خنک سازی مجهز می شوند
سرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری برای ساخت نیروگاه های جدید
همکاری ایران و چین برای توسعه انرژی های نو
احتمال فروش مستقیم برق نیروگاه ها به مشترکان
نیروگاه های برق آبی امسال با حداکثر توان در خدمت شبکه برق کشور خواهند بود
شش هزار میلیارد تومان؛ بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های خصوصی
احداث نیروگاه 50 مگاواتی مقیاس کوچک در رفسنجان



سرمقاله

ــد مصرف برق،  ــروع فصل گرما و روند رش با ش
اهمیت این انرژی بیشتر شده و میزان پاسخگویی 
تولید آن به نیاز فزاینده مصرف بیش از پیش مورد 
ــوان تولید برق توازنی  ــرار می گیرد. اگر ت توجه ق
ــه، نگران  ــد آنگاه هم ــته باش ــا نیاز مصرف نداش ب
ــی  می شوند و اگر این خاموشی ها به تدریج  خاموش
ــا هم بلند  ــود، صدای اعتراض ه ــور آغاز ش در کش
ــش از همه می توان در  ــود. این نگرانی را بی می ش
ــووالن ارشد وزارت نیرو و صنعت برق احساس  مس
ــاس واقعیت های موجود در بخش  کرد. آنها بر اس
ــو، و پیش  تولید و توان عملی نیروگاهها از یک س
ــوی دیگر، به  بینی نیاز مصرف در فصل گرما از س
ــتان  ــیده اند که تامین برق در تابس این نتیجه رس
ــیار سخت خواهد بود  ــال و سال های آتی بس امس
ــرف اعمال  ــد مص ــار نکردن رش ــورت مه و در ص

خاموشی گریز ناپذیر است. 
ــالیانه به 5 تا  ــور س ــت که کش واقعیت این اس
ــش درصد افزایش ظرفیت تولید برق نیاز دارد.  ش
ــن افزایش ظرفیت  ــش عمده ای ــه طوری که بخ ب
ــد را از بخش خصوصی انتظار دارند که انتظار  تولی
ــت. اما باید تاکید کرد که در حال حاضر  بجایی اس

ــکل  نیروگاه های خصوصی موجود که در قالب تش
ــرکت های تولیدکننده برق  ــندیکای ش ــی س صنف
ــکل گرفته اند و بیش از 50 درصد برق کشور را  ش
تامین می نمایند خود با مشکالت بسیاری دست و 
ــرایط سخت این  پنجه نرم می کنند. تا جایی که ش
ــامان مالی آنها که ناشی از  نیروگاه ها و اوضاع نابس
ــت،  ــوی وزارت نیروس عدم پرداخت مطالبات از س
ــذاری جدید بخش  ــرمایه گ انگیزه الزم را برای س
خصوصی از بین برده و کمتر کسی حاضر به ورود 

به این بخش است.
باید اذعان کرد که یکی از بزرگترین بحران های 
موجود بر سر راه اعضای سندیکا، مشکالت اعتباری 
ــرمایه گذاری است. شرکت های مدیریت تولید  و س
برق با دو مشکل بزرگ مواجه اند: ۱- کمبود منابع 
ــی از عدم پرداخت بدهی هایی که دولت  مالی ناش
ــکالت  ــیدگی به مطالبات و مش دارد. ۲- عدم رس

ناشی از مالیات. 
ــوی  ــرق از س ــای ب ــای به ــر در پرداخت ه اگ
ــری بیفتد،  ــرو تاخی ــه وزارت نی ــرکت های تابع ش
ــرمایه گذاران غیردولتی  خسارت های بزرگی به س
ــن تاخیر تبدیل  ــود. طبیعتا اگر ای برق وارد می ش
ــارت ها آنچنان  ــود، حجم این خس به یک رویه ش
ــی جبران آن به راحتی  ــد که گاه عظیم خواهد ش
ــت  ــود. ضمن اینکه باید توجه داش ــر نمی ش میس
مسئولیت این خسارت ها را وزارت نیرو و یا وزارت 
امور اقتصاد و دارایی به عهده نمی گیرند. متاسفانه 
بورس انرژی هم نتوانسته کمک قابل توجهی برای 

حل مشکالت مالی و اعتباری باشد. 
با این تفاسیر، باید به دنبال راهکارهایی بود که 
ــندیکا بتوانند مطالبات خود را که رقمی  اعضای س
حدود هشت هزار میلیارد تومان است وصول کند. 
ــاره شد با توجه به  از طرف دیگر همان طور که اش
ــود نیروگاه های خصوصی،  ــرایط اقتصادی موج ش
ــرمایه گذاری برای ظرفیت های جدید تولید برق  س
ــت. بنابراین باید شرایط  روند نزولی پیدا کرده اس
ــهیل کرد تا  ــن بخش را تس ــرمایه گذاری در ای س
ــور در سال های  نگرانی ها در زمینه تامین برق کش

آتی کمتر شود. 
امروز دیگر برای همه روشن است که سرمایه ای 
که بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های مختلف 
ــرمایه گذاری های  ــه س ــبت ب ــرف می کند، نس ص

اصغر آریانی پور

انتظار همدلی 
و همراهی دو سویه
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ــط دولت کارایی بیشتری دارد و  ــده توس انجام ش
ــتن انگیزه قوی برای  بخش خصوصی به دلیل داش
ــی موفق تر  ــا بخش دولت ــود در قیاس ب ــب س کس
ــتری فراهم کرد تا  ــل  می کند. بنابراین باید بس عم
ــتری اقدام  ــد با قدرت بیش ــش خصوصی بتوان بخ
ــدر در حوزه تولید  ــرمایه گذاری کند. اما آنق به س
ــت که  ــرمایه گذاری باال رفته اس ــک س ــرق ریس ب
سرما یه گذاران بخش خصوصی رغبت چندانی برای 

کار در این بخش ندارند.
ــی از  ــات و تنگناهای متعدد ناش  حجم مطالب
ــرمایه گذاران را با  ــندیکا، س ــای س ــات اعض مطالب
ــارت بی شمار و چالش های جدی مواجه کرده  خس
است. برخی از مدیران شرکت های تولید کننده برق 
ــل عدم توانایی پرداخت مالیات  غیر دولتی، به دلی
ــت  ــید بازپرداخ ــده اند و سررس ــروج ش ممنوع الخ
ــار نیز به تاخیر  ــایش کننده اعتب وام بانک های گش
ــرایطی، تسریع  ــت. با توجه به چنین ش افتاده اس
ــروش برق که  ــاب های ف ــت صورت حس در پرداخ
ــود،  همواره بعد از تولید و تحویل برق صادر می ش
ضروری بوده و در غیر این صورت سرمایه گذاران با 

مشکالت عدیده ای روبرو می شوند.
ــاره شود که در  ــت به این نکته هم اش الزم اس
ــرکت های تولیدکننده غیردولتی  مورد مطالبات ش
ــبکه  ــت ش ــر و مدیری ــرکت های توانی ــرق از ش ب
ــدم پرداخت  ــات آن از قبیل ع ــران و تبع ــرق ای ب
ــاب جرایم  ــر به احتس ــا که منج ــگام بدهی ه بهن
ــازمان امور مالیاتی،  ــط بانک ها، س ــنگین توس س
ــاب های بانکی، ممنوع الخروج شدن  ــداد حس انس
ــاب های شخصی مدیران  مدیران ، مسدودیت حس
ــداث نیروگاه  ــه اح ــرمایه گذاران ب ــی س و بی رغبت
ــرض فروش  ــد نیروگاه های در مع ــا خری ــد ی جدی
ــته نامه ای هم توسط سندیکا به  ــده، سال گذش ش
ــاون اول محترم  ــاب آقای دکتر جهانگیری مع جن
ــال شد. علیرغم تالش های زیاد  رئیس جمهور ارس
و نامه نگاری هایی که پیرامون پیگیری مطالباتمان 
ــام داده ایم اما همچنان قدم موثری در این باره  انج

برداشته نشده است.
 پیش بینی می شود امسال پیک مصرف برق به 
ــد. بنابراین با شرایط  بیش از 51000 مگاوات برس
سخت و دشواری که اعضای سندیکای شرکت های 
ــان نیروگاه های خصوصی  ــده برق یا هم تولیدکنن

دارند و با عنایت به این که تعدادی از آنها به دلیل 
مشکالت مال نتوانسته اند تعمیرات اساسی داشته 
ــکننده ای به لحاظ تولید برق در  باشند، شرایط ش

فصل گرما برآنها حاکم است. 
 با توجه به اینکه اعضای سندیکای شرکت های 
ــتند و منطق  ــی هس ــرق، خصوص ــده ب تولیدکنن
ــرمایه گذار در پی سود  اقتصاد حکم می کند که س
ــان مهیاست  ــد و این امکان برایش آوری خود باش
ــان دهند؛ اما آنها با  ــه اولویت را به منافع خودش ک
ــرایط کشور همواره  ــاس مسوولیت و درک ش احس
ــی را بر منافع خود ترجیح  ــع و الویت های مل مناف
داده و درشرایط سخت یار و یاور دولت بوده اند. اما 
این از خود گذشتگی هم آستانه تحملی دارد و باید 
بر آن منطق اقتصاد حاکم باشد تا بخش خصوصی 

بتواند در این عرصه به حیات خود ادامه دهد. 
ــرایط  ــار می رود وزارت نیرو و دولت در ش انتظ
ــته  ــی را بیش از گذش ــت این همراه ــی اهمی فعل
ــه بیش از نصف حجم  ــد. این واقعیت ک درک کنن
ــور توسط بخش خصوصی تامین  برق تولیدی کش
ــوب  ــود، نقطه قوتی برای وزارت نیرو محس می ش
ــم باید بیش  ــن دلیل، دولت ه ــود و به همی می ش
ــرکت ها  ــا، قدر این همراهی را بداند. این ش از اینه
ــته اند و همیشه و در  هیچ گاه دولت را تنها نگذاش
ــبکه برق  ــرایط تولید خود را به ش ــخت ترین ش س

تزریق کرده اند. 
ــد،  ــته باش ــن همیاری ای وجود نداش اگر چنی
ــلما در کار هر دو طرف اختالل ایجاد می شود  مس
ــِن آن ناتوانی در تولید برق و متعاقب  و نتیجه روش
ــیاری مشکالت دیگر است. ما به همه  آن ایجاد بس
ــل کرده ایم؛  ــه تولید برق عم ــان در زمین تعهداتم
ــوی نگاه ما به منافع ملی بوده و همه  ــمت و س س
هّم و غم مان تامین برق مردم کشور عزیزمان است. 
ــدی کرد که  ــد توجه ج ــن نکته هم بای ــه ای  ب
ــال جاری  ــد برق در س ــده ی تولی ــه تمام ش هزین
ــته، اما با این وجود قیمت خرید برق  افزایش داش
و نرخ آمادگی همان قیمت سال ۹۳ است. یکی از 
ــی نمی توان قیمت  ــت که، وقت انتظارات ما این اس
ــته  ــد را افزایش داد حداقل به مطالبات انباش خری
ــود تا بتوانیم کماکان با تمام  ــده ما رسیدگی ش ش
ــر تامین برق بویژه در  ــوان همراهی خود را در ام ت

شرایط سخت فصل گرما داشته باشیم.
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وزی�ر نی�رو گف�ت: کاه�ش حج�م 
سرمایه گذاری در سال های گذشته 
موج�ب اف�ت تولی�د ب�رق از 5800 
م�گاوات ب�ه دو ه�زار م�گاوات در 
س�ال 93 شده بود که سعی داریم با 
یک جهش، در س�ال جاری ساخت 
10هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی را 

آغاز کنیم.
ــان در  ــد چیت چی ــدس حمی مهن
مراسم گشایش بیستمین کنفرانس ملی 
شبکه های توزیع نیروی برق در زاهدان، 
ــعی دارد با  ــزود: دولت تدبیر و امید س اف
ــال های  ــاخت این نیروگاه ها که در س س
آینده در مدار قرار خواهند گرفت، کشور 

را از محدودیت تولید برق رها کند.
وی جلب مشارکت مشترکان صنعتی، 
تجاری و کشاورزی را از دیگر برنامه های 

این وزارتخانه ذکر کرد.

ــار امیدواری کرد: با همکاری  وی اظه
مشترکان و تقلیل مصرف برق در ساعات 
ــت  ــتان و مدیری تابس ــرف در  اوج مص
ــی نجات پیدا  ــبکه از خاموش مصرف، ش

کند.
وی گفت: استفاده از مکانیزم و تقویت 
ماده 15 قانون رفع موانع تولید می تواند 
ــدگان مجلس  ــه عنایت نماین ــا توجه ب ب
ــا بتوانیم  ــود آورد که م ــی به وج ظرفیت
ــه منجر به کاهش  ــه اقداماتی ک در زمین
ــود با بخش  تلفات انرژی و مصرف می ش
ــرمایه گذاری کنیم و حاصل  خصوصی س
ــرمایه گذار  ــه جویی را در اختیار س صرف

قرار دهیم.
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه داد: ب وی ادام
ــارد تومان ارزش  ــزم 22 هزار میلی مکانی
ــا بخش خصوصی  ــی بود که ب قراردادهای

امضا شده است.

ــر نیرو بیان کرد: بخش عمده این  وزی
ــردن نیروگاه گازی  منابع برای تبدیل ک
ــی و واحدهای  ــیکل ترکیب به نیروگاه س
ــود که راندمان این  ــتفاده می ش بخار اس
نیروگاه ها را یک و نیم برابر می کند و از 
ــویی منجر به ایجاد هفت هزار و 300  س
ــت جدید و امضای قرارداد  مگاوات ظرفی
ــروگاه  ــگاوات نی ــداث 940 م ــرای اح ب

تجدیدشونده خواهد شد.
ــای تجدید  ــرو تولید انرژی ه وزیر نی
پذیر را از دیگر محورهای مورد تاکید این 
وزارتخانه ذکر کرد و افزود: این انرژی ها 
ــتان  ــور به ویژه سیستان و بلوچس در کش

دارای مزیت های فراوان است. 
ــتفاده  ــرایطی، اس ــن ش ــذا در چنی ل
ــرژی باد و  ــی همچون ان ــع محل از مناب
خورشید و دیگر انرژی های موجود برای 
ــت؛ بلکه از الزامات  ــور انتخاب نیس کش

وزیر نیرو: 
امسال جهش در ساخت نیروگاه داریم
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محسوب می شود.
ــت با  ــان ادامه داد: در نشس چیت چی
استاندار سیستان و بلوچستان و مسئوالن 
ــتانی در این زمینه تصمیمات خوبی  اس
ــرای افزایش  ــد. به طوری که ب اتخاذ ش
ــام  ــش تم ــن بخ ــرمایه گذاری در ای س
اختیارات اعم از تصمیم گیری ها و انعقاد 
قرارداد با بخش خصوصی برای راه اندازی 
نیروگاه های بزرگ و کاربردهای کوچک 
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــتان داده ش ــه اس ب
ــرمایه گذاری در این استان با حمایت  س
ــترده  ــئوالن محلی به یک اقدام گس مس

تبدیل خواهد شد.

یک وعده جالب برای 
فارغ التحصیالن رشته  برق

ــتاندار سیستان و بلوچستان هم در  اس
ــم گفت: فارغ التحصیالن رشته   این مراس
ــوند تا  برق 90 درصد حمایت مالی می ش
بتوانیم مزارع انرژی های پاک را در استان 

پایه گذار باشیم.
ــان این  ــمی< با بی ــط هاش >علی اوس
ــی  ــس مل ــتمین کنفران ــب در بیس مطل

شبکه های توزیع نیروی برق در زاهدان، 
ــمار  ــای بی ش ــد از ظرفیت ه ــزود: بای اف
ــواحل  ــتان از جمله س سیستان و بلوچس
ــش از 150 روز  ــای عمان، بی ــواج دری م
ــرعت 108 کیلومتر بر  ــاد با حداکثر س ب
ــن و آفتاب دائمی  ــاعت، گرمایش زمی س
بهترین استفاده را برای تولید انرژی های 

نو کرد.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان 
ــیری قرار گرفته است که فرصت  در مس
ــکوفایی و بروز استعدادها مهیا شده و  ش
می تواند قطب مناسب و بزرگی در تولید 
ــد، گفت:  ــور باش انرژی های پاک در کش
ــرق 90 درصد  ــته ب فارغ التحصیالن رش
ــوند تا بتوانیم مزارع  حمایت مالی می ش
ــتان پایه گذار  ــاک را در اس انرژی های پ

باشیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: این استان با 
داشتن توانمندی ها و ظرفیت های فراوان 
ــور  می تواند به قطب انرژی های پاک کش

تبدیل شود.
ــه طوالنی بودن  ــت: با توجه ب وي گف
ــتان تا مرکز کشور، مسلما  فاصله این اس

خطوط انتقالی طوالنی و حجم وسیعی از 
ــاندن روشنایی به خانه های  کار را در رس

مردم داریم.
ــرایط ضعیف  ــمی با اشاره به ش هاش
ــتان و  ــورهای افغانس تولید نیرو در کش
ــای  ــور را بازاره ــن دو کش ــتان، ای پاکس
ــادرات  ــدی برای ص ــب و قدرتمن مناس
انرژی تولیدی در استان دانست و افزود: 
ــن تابش  ــاد و همچنی ــود وزش ب ــا وج ب
همیشگی خورشید بر پیکره استان، بستر 
ــتان  ایجاد نیروگاه های انرژی پاک در اس

فراهم است.
ــال گذشته  ــمی افزود: در 35 س هاش
ــارد در این  ــزار و 200 میلی ــغ بر 9 ه بال
ــده که اکنون  ــرمایه گذاری ش استان س
ــتر از این مبلغ در چند بخش برای  بیش
ــتان سرمایه گذاری  ترقی و پیشرفت اس

کرده ایم.
ــتاندار سیستان و بلوچستان گفت:  اس
ــعه  ــرفت و توس دل در گرو ترقی و پیش
ــید تا تاریخ  ــته باش ایران و ایرانیان داش
ــه وامدار عقل و دانش و  همچون همیش

توان ایران و ایرانیان باشد.
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وزیر نی�رو ب�ا تاکید بر اینکه س�ال 
جاری، سال تحول و تحرک در صنعت 
آب و برق است، گفت: اگر نتوانیم در 
این صنع�ت همدلی و همزبانی ایجاد 
کنیم، باید منتظر مشکالت جدی در 

فصل گرم سال باشیم.
>مهندس حمید چیت چیان< با تاکید بر 
اینکه سال 1394 سال تحول و تحرک در 
صنعت آب و برق خواهد بود، گفت: یکی از 
تحول هایی که باید امسال در صنعت آب و 
برق انجام شود، این است که جهت گیری 
مدیران درباره بخش خصوصی اصالح شود 
ــراغ  و به جای آنکه بخش خصوصی به س
ــتر  ــا بیاید، ما باید دنبال آن برویم و بس م
ــوار کنیم تا بخش خصوصی به جلو  را هم
ــد و یکی از تحول های محوری  حرکت کن

که انتظار داریم، این موضوع است.
ــم اعتبار  ــا بیان آنکه حج ــر نیرو ب وزی
ــال برای صنعت آب و برق  دولتی که امس
ــده، تا حدودی روشن کننده  پیش بینی ش
عظمت کار این صنعت است، گفت: امسال 
در مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، 
ــار خواهیم  ــی در اختی ــا منابع دولت صرف
داشت که باید مدیریت کنیم تا این منابع 

درست هزینه شود.
وی این رقم را بیش از نصف کل اعتبار 
ــال 1393 کشور خواند و افزود:  عمرانی س
از این رو است که عنوان می شود سال ۹۴ 
ــال تحرک صنعت آب و برق باشد.  باید س
باید به  گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم 
ــتی  ــزان اعتبار دولتی به  درس که این می
هزینه شود و این با روال های جاری شدنی 
ــت چرا که به یک تحرک و تحول در  نیس
ــاختارها نیاز داریم تا ظرفیتی را ایجاد  س
ــود و باید به این  کند که این رقم هزینه ش

موضوع فکر شود.

 سه برنامه صنعت برق ایران 
در سال 1394

ــرو از مدیریت مصرف، کاهش  وزیر نی
تلفات و ساخت نیروگاه های جدید سیکل 
ترکیبی به عنوان سه برنامه برقی ایران در 
ــال ۹۴ یاد کرد و گفت: بزودی ساخت  س
ــیکل  ــل ۱۰ هزار نیروگاه جدید س و تبدی

ترکیبی آغاز می شود.
ــن  ــریح مهم تری ــرو در تش ــر نی  وزی
ــال  ــی وزارت نیرو در س ــای برق برنامه ه
۱۳۹۴، گفت: تامین پایدار و مطمئن برق 
ــن برنامه  ــتانی مردم، اولویت دارتری تابس

وزارت نیرو در سال جاری خواهد بود.
ــاره به  ــا اش ــان ب ــدس چیت چی مهن
ــدن آهنگ نیروگاه سازی در کشور  کندش
ــته، گفت:  ــال گذش بویژه در طول چند س
کاهش شدید حجم سرمایه گذاری، وجود 
ــرق، کاهش ظرفیت در  رکود در صنعت ب

دست ساخت نیروگاه های جدید به حدود 
ــکالت  ــزار مگاوات، از مهم ترین مش دو ه

پیشروی صنعت برق کشور است.
ــد بر اینکه  ــئول با تاکی ــن مقام مس ای
ــرف و کاهش پیک  ــار مدیریت مص در کن
مصرف برق تابستانی، ساخت نیروگاه های 
ــیکل  جدید برق با اولویت نیروگاه  های س
ــوری وزارت  ــن برنامه مح ــی دومی ترکیب
ــت،  ــال جاری اس نیرو در حوزه برق در س
بیان کرد: عالوه بر این تبدیل نیروگاه های 
ــیکل  ــای س ــه نیروگاه ه ــود گازی ب موج
ترکیبی با راندمان و بهره وری باالتر از دیگر 

برنامه های اولویت دار است.
وي از برنامه ریزی به منظور تبدیل بیش 
از هفت هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی خبر 
ــزود: با تبدیل نیروگاه های موجود  داد و اف
ــیکل ترکیبی در کنار  ــور به س گازی کش
افزایش ظرفیت تولید و باال رفتن راندمان 
ــبکه تولید، میزان مصرف سوخت مایع  ش

وزیر نیرو تشریح کرد

سیاست های جدید صنعت آب و برق 
در سال 1394
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و گاز طبیعی نیروگاه ها افزایش نمی یابد.
ــه تبدیل  ــادآوری اینک ــر نیرو با ی وزی
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی یکی 
از سناریوهای کلیدی طرح عظیم کاهش 
تلفات مصرف برق و انرژی در سطح شبکه 
ــت،  ــور اس تولید، انتقال و توزیع برق کش
تاکید کرد: از سال گذشته طرحی جهادی 
با عنوان کاهش تلفات مصرف برق و انرژی 
ــبکه  ــطح ش ــه کمتر از ۱۰ درصد در س ب
ــده و تا  ــد، انتقال و توزیع، تعریف ش تولی
پایان سال گذشته در تمامی این سه حوزه 
به میزان قابل توجهی تلفات مصرف برق و 

انرژی کاهش یافته است.
چیت چیان با بیان اینکه در کنار اجرای 
دو طرح کلیدی مدیریت مصرف و کاهش 
ــای جدید برق  ــداث نیروگاه  ه تلفات، اح
ــتان های مختلف کشور یکی از  هم در اس
ــت برق در  ــای بزرگ صنع هدف گذاری ه
ــت، گفت: بر این اساس طرح  سال ۹۴ اس
ــگاوات ظرفیت  ــاخت حدود ۴۷ هزار م س
جدید تولید برق نیروگاهی در دستور کار 
ــروژه به صورت مرحله  قرار دارد که این پ
ــه در قالب یک برنامه زمان بندی  به مرحل

عملیاتی خواهد شد.
ــال  ــئول با بیان اینکه س این مقام مس
ــگاوات ظرفیت  ــاری احداث ۱۰ هزار م ج
جدید نیروگاهی شامل تبدیل هفت هزار 
ــیکل ترکیبی  مگاوات نیروگاه گازی به س
ــه هزار مگاوات ظرفیت جدید  و احداث س
ــورد، تصریح کرد:  ــی کلید می خ نیروگاه
ــاخت و راه اندازی نیروگاه های  طراحی، س
ــیدی، واحدهای  جدید برق بادی و خورش
تولید برق مقیاس کوچک و تولید پراکنده، 
ــاماندهی  ــازی شبکه برق، س هوشمندس
ــت بدهی های معوق  اقتصاد برق و پرداخ
ــمار  ــال جاری به ش از دیگر برنامه های س

می رود.

آمادگی ایران برای ساخت 
طرح های نیروگاهی کشور اندونزی

ــدادی دیگر، وزیر نیرو در دیدار  در روی

ــور اقتصادی  ــر هماهنگ کننده ام ــا وزی ب
ــران برای حضور در  اندونزی از آمادگی ای
ــور اندونزی خبر  طرح های نیروگاهی کش

داد.
مهندس حمید چیت چیان در دیدار با 
ــاره به ظرفیت های  >صوفیان جلیل< با اش
بسیار باالی ایران و اندونزی برای گسترش 
ــور ما  ــور، گفت: برای کش ــط دو کش رواب
ــالمی در  ــورهای اس ارتباط نزدیک با کش
ــت خارجی قرار دارد  اولویت مطلق سیاس
ــادی اندونزی در ایران  و حضور تیم اقتص
ــعه روابط  ــیار خوبی برای توس فرصت بس

دوجانبه با این کشور محسوب می شود.
ــه توانمندی  ــاره ب ــا اش ــان ب چیت چی
ــاخت  ــه س ــی در زمین ــرکت های ایران ش
ــرکت های ایرانی  ــه داد: ش ــروگاه، ادام نی
ــا توانمندی خود که هم اکنون  می توانند ب
ــت،  ــطح بین المللی قابل رقابت اس در س
ــور اندونزی در  ــا کش ــکاری الزم را ب هم
زمینه ساخت نیروگاه ها داشته باشد و این 
ــنهادهای خوبی  شرکت ها می توانند پیش

برای اندونزی داشته باشند.
وزیر نیرو تصریح کرد: هم اکنون در ایران 
11 هزار و 700 مگاوات نیروگاه برق آبی در 

ــرکت های  مدار بهره برداری قرار دارد و ش
ــاوران و پیمانکاران  سازنده تجهیزات، مش
فعال در این زمینه این توانمندی را دارند 
که در ساخت نیروگاه های برق  آبی اندونزی 

مشارکت داشته باشند.
ــر هماهنگ کننده  ــدار وزی ــن دی در ای
ــاره به  ــادی اندونزی نیز با اش ــور اقتص ام
ــب ایران در زمینه  ــاخت های مناس زیرس
ــت: به رغم وجود  ــادی و صنعتی گف اقتص
ــور وجود  ــه برای این کش ــی ک تحریم های
داشته، پیشرفت های بزرگی در ایران اتفاق 

افتاده است.
ــور با  ــان جلیل< افزود: این کش >صوفی
ــوی و اقلیمی، قصد  ــه به تغییرات ج توج
ــد جدید را  ــال آینده 48 س دارد تا پنج س
در مناطق مختلف احداث كند و بر همین 
ــک تا 10  ــای برق آبی ی ــاس نیروگاه ه اس

مگاواتی را نیز ایجاد كند.

سرمایه گذاری جدید برای ساخت 
نیروگاه کاهش یافته است

ــم آغاز به  همچنین وزیر نیرو در مراس
ــت و سومین كنفرانس مهندسی  کار بیس
برق در تشریح مهم ترین سیاست های روی 
میز صنعت برق ایران در سال جاری گفت: 
کاهش تلفات، افزایش بهره وری و راندمان 
شبکه تولید، انتقال و توزیع برق، مهم ترین 

سناریوهای در دست اجراست. 
ــان< با بیان  >مهندس حمید چیت چی
ــریف  ــگاه صنعتي ش این مطالب در دانش
ــریح برنامه های جدید برقی، قیمت  و تش
فعلی هر کیلووات ساعت برق را ۵۶ تومان 
عنوان کرد و گفت: ایران ارزان قیمت ترین 
برق را به مشترکان در بین کل کشورهای 

جهان عرضه می کند. 
ــال گذشته  وزیر نیرو با اعالم اینکه س
ــت کالن  ــرای این سیاس ــتای اج در راس
ــور از ۱۵ به حدود  ــبکه برق کش تلفات ش
ــت، تصریح کرد:  ــد کاهش یاف 12/5 درص
ــورت اجرای  ــود در ص ــی می ش پیش بین
ــن تلفات تا  ــت اجرا ای ــای در دس طرح ه

وزیر نیرو با یادآوری اینکه 
تبدی�ل نیروگاه های گازی 
به س�یکل ترکیبی یکی از 
س�ناریوهای کلیدی طرح 
عظیم کاهش تلفات مصرف 
برق و انرژی در سطح شبکه 
تولی�د، انتقال و توزیع برق 
کش�ور اس�ت، تاکید کرد: 
از س�ال گذش�ته طرح�ی 
جه�ادی با عن�وان کاهش 
تلفات مصرف برق و انرژی 
ب�ه کمت�ر از ۱۰ درصد در 
انتقال  سطح ش�بکه تولید، 

و توزیع، تعریف شده است
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ــدود ۱۰ درصد  ــال جاری به ح مهر ماه س
کاهش یابد. 

ــه وضعیت بد  ــاره ب ــان با اش چیت چی
ــور، گفت: از زمان  اقتصاد صنعت برق کش
ــرایط  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ش
ــت برق  ــدی به صنع ــیار ب ــادی بس اقتص
ــرمایه گذاری جدید در  ــد و س تحمیل ش
ــای جدید کاهش یافت که زنگ  نیروگاه ه

خطر جدی است. 
این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی 
ــزار مگاوات  ــاخت ۱۰ ه به منظور آغاز س
ــال جاری،  ظرفیت جدید نیروگاهی در س
بیان کرد: بر این اساس ظرفیت تولید برق 
ــای بخاری حدود هفت هزار و  از نیروگاه ه

۳۰۰ مگاوات برآورد شده است. 
ــه مهم ترین  ــا بیان اینک چیت چیان ب
مزیت احداث نیروگاه های بخاری استفاده 
ــازاد نیروگاه های  ــرژی م ــوخت و ان از س
ــرد: واحدهای بخار  ــت، تاکید ک گازی اس
ــوخت  ــای برق نیاز به تامین س نیروگاه ه
مایع و گاز طبیعی ندارند و از سوخت مازاد 

نیروگاه های گازی استفاده می کنند. 
وزیر نیرو همچنین از برنامه تولید نسل 
ــای گازی در نیروگاه های  جدید توربین ه
ــالوه بر  ــر داد و افزود: ع ــور خب ــرق کش ب
ــداث نیروگاه های تولید  این طراحی و اح
ــم از دیگر  ــاس کوچک ه ــده و مقی پراکن
برنامه های اولویت دار افزایش ظرفیت تولید 

برق با ارتقای راندمان تولید انرژی است. 
ــبکه  ــرو تاکید کرد: تلفات ش ــر نی وزی
ــد و وقتی  ــع کاهش می یاب ــال و توزی انتق
مولد برق در نقطه مصرف است، استفاده از 
حرارت در سرمایش و گرمایش امکان پذیر 
شده و راندمان این نیروگاه ها از ۳۸ درصد 

به حدود ۸۵ درصد ارتقا می یابد. 
چیت چیان با اشاره به حرکت جهان به 
ــمت تولید انرژی های پاک، تجدیدپذیر  س
ــد گازهای گلخانه اي، گفت:  و کاهش تولی
ــم باید به  ــرژی ایران ه ــت کالن ان سیاس
ــت جهانی حرکت کند.  سمت این سیاس
ــال ۲۰۲۰  ــر این صورت از س ــرا در غی زی

مقرراتی حاکم خواهد شد کشورهایی که 
ــش از حد مجاز تولید  گاز گلخانه ای را بی
می کنند باید جریمه دهند و اگر امروز این 
مشکل را حل نکنیم، فردا باید هزینه های 

گزافی بپردازیم. 
ــازی  ــئول از هوشمندس این مقام مس
ــک طرح  ــوان ی ــم به عن ــرق ه ــبکه ب ش
ــور یاد کرد  ــتراتژیک صنعت برق کش اس
ــار مصرف، رصد  ــت: مدیریت پیک ب و گف
ــش تلفات و افزایش راندمان از  میزان کاه
ــازی شبکه برق  دستاوردهای هوشمند س

خواهد بود. 
ــوص برنامه اصالح  چیت چیان درخص
ــح داد: تا  ــرق هم توضی ــاد صنعت ب اقتص
اسفندماه سال گذشته قیمت فروش برق 
ــر کیلووات  ــان به ازای ه ــدود 50 توم ح
ساعت بود که هم اکنون قیمت آن تا سقف 

56 تومان افزایش یافته است. 
ــت: ۱۰۲ ریال از این  ــه گف وي در ادام
قیمت صرف پرداخت یارانه ها و وارد خزانه 
دولت می شود و کمتر از 460 ریال درآمد 

فروش هر کیلووات ساعت برق است. 
ــر نیرو با تاکید بر اینکه قیمت برق  وزی
ــت،  ــنت اس ــران یک و چهاردهم س در ای

ــای جهان  ــرد: در هیچ ج ــان ک خاطرنش
ــود ندارد و  ــرای برق وج ــن قیمتی ب چنی
ــت برق و  ــعه صنع ــکل مانع توس این مش
ــرمایه گذاری جدید و تامین و نگهداری  س

صنعت برق شده است. 
ــعه تجارت برق کشور  وی درباره توس
ــرایط فعلی برق  ــرد: در ش ــم تصریح ک ه
ایران به کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان 
ــود و با جمهوری  ــتان صادر می ش و پاکس
آذربایجان و ارمنستان تبادل برق و انرژی 

برقرار است. 

 ایران هاب برق خاورمیانه 
شده است

ــه هم اکنون  ــان با بیان اینک چیت چی
ایران به هاب تولید برق منطقه خاورمیانه 
ــت، گفت: بزودی صادرات  تبدیل شده اس
برق ایران به کشورهای فراتر از منطقه هم 

آغاز می شود. 
وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط فعلی 
ــران از مرز ۷۳ هزار  ــت تولید برق ای ظرفی
مگاوات عبور کرده است، خاطرنشان کرد: 
بیش از ۳۲ میلیون مشترک در کل کشور 

از نعمت برق برخوردار هستند. 
ــون تجهیزات مورد  ــه داد: اکن وی ادام
ــو ولت در  ــت های برق 400 کیل نیاز پس
ــود و ایران به  ــد می ش ــور تولی داخل کش
ــتان و  ــراق، پاکس ــه، ع ــورهای ترکی کش
افغانستان برق صادر می کند و با کشورهای 
ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان تبادل 

انرژی دارد. 
ــان با بیان اینکه ایران یکی از  چیت چی
ــور جهان محسوب می شود که  هفت کش
توانایی ساخت نیروگاه گازی را دارد، گفت: 
ــوی تامین  ــرق در حرکت به س صنعت ب
نیازهای مردم و خود اتکایی کشور تاکنون 
ــته و فرصت های  ــی برداش گام های اساس
ــب شده  قابل توجهی در صنعت برق کس
ــت  ــا نگاهی به آینده باید توجه داش که ب
ــات آتی طوالنی تر از راه های پیموده  اقدام

شده خواهد بود.

وزی�ر نی�رو همچنی�ن از 
برنام�ه تولید نس�ل جدید 
توربین ه�ای گازی در 
نیروگاه ه�ای برق کش�ور 
خب�ر داد و اف�زود: عالوه 
بر این طراح�ی و احداث 
نیروگاه های تولید پراکنده 
و مقی�اس کوچ�ک هم از 
دیگر برنامه های اولویت دار 
افزایش ظرفیت تولید برق 
ب�ا ارتقای راندم�ان تولید 

انرژی است
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در مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای شرکت های تولید کننده برق مطرح شد

از حقوق اعضای سندیکا قاطعانه دفاع می کنیم
مهندس مالکی: سال گذشته بیش از 50 درصد تولید برق کشور 

توسط بخش خصوصی انجام شده است

مجم�ع عموم�ی عادی س�الیانه س�ندیکای ش�رکت های 
تولی�د کنن�ده ب�رق، روز یکش�نبه هفده�م خردادماه، با 
حضور هیئت مدیره س�ندیکا و اعضای آن و نماینده اتاق 
بازرگانی ایران در س�الن نیروگاه طرش�ت برگزار شد. در 
این نشست عالوه برارائه گزارش سالیانه سندیکا، بازرس 
جدید آن نیز با رای اعضای حاضر در نشست انتخاب شد.

9
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ــه، ابتدا  ــدن جلس ــمی ش بعد از رس
ــندیکا، ضمن  ــر آریایی پور دبیر س اصغ
ــا، از حضور حداکثری  خیرمقدم به اعض
ــکر کرد و  ــع عمومی تش ــا در مجم آنه
ــپس مهندس حاجی ولیئی به عنوان  س
ــه، از مهندس مالکی  رییس سنی جلس
ــه  ــوت کرد که به عنوان رئیس جلس دع
ــال آن  ــه دنب ــیند و ب ــگاه بنش در جای
مهندس ایمانیان به عنوان منشی جلسه 
ــری و مهندس حاجی  ــدس مطه و مهن
ــه بنا به  ــی به عنوان ناظر این جلس ولیئ
رای حضار در جایگاه خود قرار گرفتند. 
ــی وحدتی نایب  ــدس محمد عل مهن
ــندیکا در ابتدای  رییس هیئت مدیره س
ــاره به سرفصل های  ــت، با اش این نشس
ــندیکای  ــال 93 س ــزارش عملکرد س گ
ــرکت های تولید کننده برق وتوضیح  ش
ــال 93  ــا گفت: در س ــک آنه ــک به ی ی
ــال های گذشته، تالش سندیکا  مانند س
ــه فعالیت هایش را  ــود که دامن بر این ب
ــترش دهد و به آن وسعت ببخشد.  گس
ــندیکا از لحاظ جمعیت و  اگرچه این س
ــعت چندانی ندارد، اما  کمیت اعضا وس
سرمایه شرکت های عضو سندیکا باعث 
ــده تا آن به عنوان یکی از بزرگترین  ش
ــور  ــون در کش ــه تاکن ــندیکاهایی ک س
تشکیل شده، محسوب شود. وی افزود: 
ــت که ما همواره و با  به همین علت اس
ــگاه امید به اثرگذاری  توجه به این جای
ــوب در جهت تامین اهداف و منافع  مطل
ــندیکا را در دل داریم. وحدتی ادامه  س
ــق اهداف صنعت  ــتای تحق داد: در راس
ــد میزان  ــته تولی ــال گذش برق، طی س
ــش از نیمی  ــگاوات، یعنی بی 23500م
ــور را مجموعه  از ظرفیت تولید برق کش
ــته اند؛  ــر عهده داش ــندیکا ب اعضای س
ــدرت نیز حدود 25  ــن از نظر ق همچنی
هزار مگاوات نیروگاِه درحال بهره برداری 

متعلق به بخش خصوصی است.
ــعه  ــزود: توس اف ــه  وی در ادام
ــی از اهداف  ــندیکا یک ــای س فعالیت ه

ــا پیگیری و  ــود، که ب ــورت گرفته ب ص
ــداف دیگری را نیز  ــتیم اه تالش توانس
دنبال کنیم. توسعه و تقویت گروه های 
ــا فعالیت های  ــب ب ــی متناس کارشناس
سندیکا یکی دیگر از اهداف ما بود که با 
ــالش هیات مدیره به حقیقت  همت و ت
ــطح کلیه  ــو گیری در س ــت. عض پیوس
ــرایط عضویت در سندیکا و  واجدین ش
ــدن روند عضو  ــهیل ش تالش برای تس
ــرکت های جدید در سندیکا  ــدن ش ش
ــا طی  ــات م ــر از اقدام ــی دیگ ــز یک نی
ــاره به سایر  ــته بود. او با اش سال گذش
ــندیکا ادامه داد: تقویت  فعالیت های س
ــندیکا  ــر فصلنامه س روابط عمومی ونش
ــا اعضاء و  ــد آن ب ــترش پیون برای گس
نهادهای خارجی مورد توجه قرار گرفت 
و امروز فرصت مغتنمی است که از همه 
اعضای سندیکا بخواهیم تا با در اختیار 

ــتن کلیه مطالب فنی، مدیریتی،  گذاش
مالی و غیره، فصلنامه سندیکا را پر بارتر 
ــب تری را برای هم  کنند و فضای مناس
ــی و انتقال تجربه و دانش فراهم  اندیش
آورند. وی در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: برگزاری همایش ها و نشست های 
ــی پیرامون مسائل مهم مبتال  هم اندیش
ــانی و توسعه وب سایت  به و به روز رس
ــندیکا از دیگر گام های برداشته شده  س
ــت. وی ادامه داد:  طی سال گذشته اس
اگر عنایت داشته باشید اخیرا قانونی به 
ــید که به عقیده من قانون  تصویب رس
ــیار خوبی در رابطه با جامعه مرتبط  بس
ــت؛ قانون رفع  با وزارت نیرو و دولت اس
ــت پذیر و ارتقای نظام  موانع تولید رقاب
مالی کشور که بیست و هفتم اردیبهشت 
ــه وزارت اقتصاد و دارائی و وزارت  ماه ب
صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد. بنده 
دوستان را توصیه به خواندن این قانون 
ــیاری از  ــه راهکار بس ــرا ک ــم زی می کن
مسائلی که ما درصدد یافتن راه حلشان 
ــه طور جدی و مفصل مطرح  بودیم را ب
ــت. فصل اول این قانون درباره  کرده اس
ــخاص حقیقی و  بدهی های دولت به اش
حقوقی است که قابل استفاده است. این 
قانون در سایت سندیکا برای اعضا قرار 
ــده است تا با مطالعه آن بتوانیم  داده ش
بخشی از نگرانی های خود را رفع کنیم 
ــائل و چالش های دیگری  و به فکر مس
که حل کردنشان باری بزرگ را از دوش 

برخواهد داشت، باشیم. 
ــط دادن  ــا بس ــی ب ــدس وحدت مهن
ارائه شده، درباره ضرورت  سرفصل های 
حضور سندیکا در مجامع مختلف گفت: 
ــندیکا طی سال گذشته تالش کرد تا  س
ــیون های اتاق بازرگانی نقشی  در کمیس
ــد و قدمی باشد برای  ــته باش فعال داش
ــندیکا.  ــال های آینده و پیش روی س س
ــال اتاق بازرگانی بسیار پر  انتخابات امس
ــور و جامع بود و تبلیغات گسترده ای  ش
ــورت گرفته بود؛  ــرای انتخابات آن ص ب

مهندس وحدتی: سندیکا طی 
سال گذش�ته تالش کرد تا در 
کمیس�یون های اتاق بازرگانی 
نقشی فعال داشته باشد و قدمی 
باشد برای س�ال های آینده و 
پیش روی س�ندیکا. انتخابات 
امس�ال اتاق بازرگانی بس�یار 
پرش�ور و جامع بود و تبلیغات 
گسترده ای برای انتخابات آن 
صورت گرفته بود؛ که این امر 
نش�انگر این اس�ت که همگان 
ک�م کم پی به نق�ش مهم اتاق 
بازرگانی می برند؛ باید بدانیم 
که ما هم به عنوان سندیکایی 
که بیش�ترین میزان سرمایه را 
دارد، می توانی�م در آن نقش 

داشته باشیم و تاثیرگذار باشیم
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که این امر نشانگر این است که همگان 
ــش مهم اتاق بازرگانی  کم کم پی به نق
می برند؛ باید بدانیم که ما هم به عنوان 
سندیکایی که بیشترین میزان سرمایه را 
دارد، می توانیم در آن نقش داشته باشیم 
و تاثیر گذار باشیم. وی افزود: همچنین 
ــته تالش هایی در جهت  ــال گذش در س
ــیون های  تعامل و ارتباط فعال با کمیس
مجلس جمهوری اسالمی صورت گرفت. 
ــتر از  ــت تا بیش ــرف دیگر الزم اس از ط
ــل برقرار  ــا وزارت نیرو تعام ــه ب همیش
ــرکت های  کنیم و ارتباطی نزدیک با ش
ــیم و  ــته باش ــه این وزارتخانه داش تابع
ــائل وزارت نیرو مانند  تالش کنیم تا مس
ناهماهنگی منابع و مصارف حل شود که 
ــود، ما نیز ذینفع  اگر این مهم عملی ش
خواهیم بود. اما الزم به ذکر است که در 
عین روابط نزدیک و سازنده، هر آنجا که 

الزم باشد بر مواضع خود ایستادگی و از 
حقوق خود و اعضایمان دفاع می کنیم، 
ــن کار را خواهیم کرد و  ــور جد ای به ط
ــائل را دوستانه حل  سعی می کنیم مس

کنیم. 
نایب رییس هیئت مدیره سندیکا در 
ادامه تصریح کرد: درباره توسعه و تقویت 
با  ــب  ــی متناس کارگروه های کارشناس
فعالیت های سندیکا باید اشاره کنم که 
قراردادهای جدید  بررسی  کارگروه های 
ــه وزارت  ــرات ب ــکاس نظ ECA و انع
بررسی دستورالعمل های  نیرو، کارگروه 
روشن و خاموش شدن واحدها، کارگروه 
ــعه و کارگروه  ــم توس تدوین برنامه شش
بررسی قرارداد خرید برق و بحث منظور 
ــر پرداخت مطالبات  کردن جرائم تأخی
ــعه عملکرد سندیکا تشکیل  جهت توس
ــال  ــن ما طی س ــت. همچنی ــده اس ش

گذشته دو عضو جدید داشته ایم که در 
صورت رشد تعداد اعضاء می توان شاهد 
ــیم. درباره فصلنامه  اثرات مثبت آن باش
ــماره 6 تا شماره 10  ــندیکا نیز از ش س
ــته منتشر شده است،  آن در سال گذش
ــعه فعالیت های  همچنین در جهت توس
ــت های هم اندیشی برای  سندیکا، نشس
ــی قیمت دهی در بورس برگزار  هماهنگ
ــت. همان گونه که اطالع دارید  شده اس
ــبت به بازار و  ــت برق در بورس نس قیم
ــده آن نرخ بسیار پائین و  قیمت تمام ش

غیرقابل قیاسی است.
ــتحکم کردن  وی درباره اهمیت مس
ــم گفت: بنده  ــندیکا ه روابط اعضای س
ــنهاد را مطرح  ــر دارم تا این پیش در نظ
ــت تحکیم روابط اعضاء  کنم که در جه
ــندیکاهای دیگر،  بتوانیم مانند برخی س
ــت عمومی داشته باشیم.  ماهیانه نشس
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مورد دیگر قاب�ل بحث در 
مجمع سندیکای شرکت  های 
تولیدکنن�ده ب�رق، نیاز به 
س�رمایه گذاری و پی�ش  
بینی تمهیدات برای تسهیل 
س�رمایه گذاری در صنعت 
برق کش�ور بود که در این 
زمینه نظر سندیکا این است 
که طی چند س�ال گذشته، 
شرایط برای سرمایه گذاری 
جدی�د س�خت  تر ش�ده و 
س�رمایه گذاری برای بخش 
خصوصی با توجه به شرایط 
موجود در وضعیت مطلوبی 

قرار ندارد

ــافت برخی اعضاء  اگر به علت دوری مس
ــد، حداقل  از تهران این امر مقدور نباش
ــورت میز گرد  ــتی به ص هر فصل نشس
ــود و  ــادل نظر بش ــیم تا تب ــته باش داش
سندیکا بتواند موثرتر در مجامع مختلف 
ــد. همچنین تقویت  ــته باش حضور داش
ارتباط سندیکا با کمیسیون های انرژی 
ــی خود می تواند  ــس و اتاق بازرگان مجل
دستاوردهای خوبی برای سندیکا داشته 
ــد. به طور مثال طی یکی از همین  باش
ــات با دعوت سندیکا وزیر نیرو نیز  جلس
ــه حضور پیدا کرد که نتایج  در آن جلس
خوبی هم در پی داشت، به ویژه در بحث 
صادرات انرژی توانستیم به نقطه نظرات 

مطلوبی برسیم. 
مهندس وحدتی سخنانش را اینگونه 
ــکر از همه  به پایان برد: در نهایت با تش
دوستانی که در این نشست حضور پیدا 
ــندیکا  ــتارم تا س کرده اند، از آنها خواس
ــود بدانند و با  ــت و آمد خ ــل رف را مح
تقویت نقاط مثبت آن، بهره بری خود از 

سندیکا را افزایش دهیم. 
در ادامه این نشست، اعضای سندیکا 
ــش و  ــه ارائه نقطه نظرات خود و پرس ب
ــره پرداختند. یکی  ــخ با هیات مدی پاس
ــاره به اهمیت  ــندیکا با اش از اعضای س
ــه را  ــت، نظر هیئت رئیس ــورای رقاب ش

ــید، و مهندس محمد  ــن باره پرس در ای
ــندیکا  ــت هیئت مدیره س مالکی ریاس
ــل آنکه من در  ــت: به دلی ــخ گف در پاس
جلسات شورای رقابت بودم، پاسخ شما 
ــد میان  ــه به نظر می رس ــم ک را می ده
ــت اختالفاتی  ــورای رقاب وزارت نیرو، ش
ــورای  ــف ش ــی از وظای ــود دارد. یک وج
ــت  رقابت در رابطه با بخش برق این اس
ــی را  ــاد تنظیم کننده بخش که یک نه
ــارات خود را  ــکیل دهد و تمام اختی تش
ــا از آنجائی که  ــض کند. ام ــه آن تفوی ب
ــت و باید  ــل ذخیره کردن نیس برق قاب
لحظه ای در باره آن تصمیم گرفت، یک 
ــد اختیاراتش را تفویض  مرجع نمی توان
ــاد نماید. لذا  ــد و بعد آن را کم یا زی کن
این ایرادی هست که در رابطه با شورای 
ــت. از آن طرف بنا بر  ــت مطرح اس رقاب
ــه در هیأت تنظیم  قانون هفت نفری ک
بازار برق باید حضور داشته باشند و باید 
خارج از حوزه دست اندرکاران برق بوده 
ــته نباشند، وزارت  و به وزارت نیرو وابس
ــه تعدادی از این  ــرو اما تمایل دارد ک نی
ــند. بر اساس  افراد از خود وزارتخانه باش
همین اختالفات بیش از دوماه است که 
جلسات مستمر که سابقا داشتیم، معلق 

شده است. 
ــث در مجمع  ــر قابل بح ــورد دیگ م
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در پ�ی رای گیری از اعضا 
ب�رای انتخابات بازرس�ان 
اصل�ی و عل�ی الب�دل، 
داریوش طهماسبی همچنان 
به عن�وان ب�ازرس اصلی 
سندیکا در سمت خود باقی 
مان�د و مهن�دس وزوایی 
نیز به عن�وان بازرس علی 
البدل انتخاب شد. همچنین 
اعضای س�ندیکا صورتهای 
مالی سال ۱393 ارائه شده 
را تائید کردن�د و روزنامه 
اطالع�ات نی�ز همچنان به 
عنوان رسانه رسمی سندیکا 

باقی ماند

ــورت یکدیگر و اتحاد، گامی  شور و مش
ــتای توسعه ابعاد داخلی نیز  مهم در راس

برداشته شود.
ــدس  ــخنان مهن ــن س ــه ای  درادام
ــده هم در  ــخنان بن ــی گفت: س وحدت
ــا االن تمرکز  ــتا بوده، اگر ت همین راس
ــر روی بدهکاری های دولت بوده، با  ما ب
ــر کردم، با توجه  تصویب قانونی که ذک
ــه چندین بند آن  ــه جدیت آن و اینک ب
ــوده، نگرانی ها تا حد  در همین جهت ب
ــن به بعد  ــش می یابد. از ای زیادی کاه
ــائل فنی مورد توجه قرار می گیرد و  مس
سعی بر ارتقای اینگونه مسائل می شود. 
ــه ام که ما گاهی  ــش از این هم گفت پی
ــندیکا  قدر و ارزش حضور خود و این س
را نمی دانیم، اگر به اندازه کافی بر روی 
این سندیکا تمرکز کنیم، مطمئن باشیم 
ــید.  ــه نتایج مورد نظر خواهیم رس که ب
چنین سندیکائی که سرمایه اعضایش از 
ــندیکاهای کشور بیشتر است،  تمامی س
اگر میان اعضایش اتحاد و همگنی وجود 
ــد، به طور قطع توجه ارکان  داشته باش

دولت را نیز به خود جلب می کند. 
ــت و در پی رای  ــه این نشس در ادام
ــان  ــری از اعضا برای انتخابات بازرس گی
اصلی و علی البدل، داریوش طهماسبی 
همچنان به عنوان بازرس اصلی سندیکا 
ــد و مهندس  ــود باقی مان ــمت خ در س
ــز به عنوان بازرس علی البدل  وزوایی نی
ــد. همچنین اعضای سندیکا  انتخاب ش
ــال 1393 ارائه شده  صورتهای مالی س
ــه اطالعات نیز  ــد کردند و روزنام را تائی
همچنان به عنوان رسانه رسمی سندیکا 

باقی ماند. 
ــم نیز پیشنهاد هیات  در پایان مراس
ــرای تصویب  ــی از اعضا ب ــره و برخ مدی
افزایش حق عضویت ساالنه اعضا بررسی 
ــری، حق ورودیه  ــد و پس از رای گی ش
ــق عضویت  ــون ریال و ح ــد میلی یکص
ساالنه سندیکا به میزان دویست میلیون 

ریال، به تصویب رسید.

سندیکای شرکت  های تولیدکننده برق، 
ــش  بینی  ــرمایه گذاری و پی ــاز به س نی
ــهیل سرمایه گذاری  تمهیدات برای تس
ــه در این  ــور بود ک در صنعت برق کش
ــت که  ــن اس ــندیکا ای ــر س ــه نظ زمین
ــرایط برای  ــال گذشته، ش طی چند س
ــخت  تر شده  ــرمایه گذاری جدید س س
ــرمایه گذاری برای بخش خصوصی  و س
ــرایط موجود در وضعیت  ــا توجه به ش ب
مطلوبی قرار ندارد. از آنجا که ساالنه 5 
تا 6 درصد نیاز به افزایش ظرفیت تولید 
ــور وجود دارد، به منابع بسیار  برق کش
ــت که متاسفانه  بزرگ اعتباری نیاز اس
با شرایطی که وجود دارد این کار انجام 
ــرایط تامین  ــود و باید نگران ش نمی ش
برق کشور در سال های آینده باشیم که 
به خصوص ممکن است در بخش صنعت 

مشکالت جدی پدیدار شود.
ــد  تولی ــت  ــاره ظرفی ــی درب مالک
ــرکت های  ــندیکای ش ــای س اعض برق 
تولیدکننده برق هم گفت: سال گذشته 
ــط  ــور توس بیش از 50 درصد برق کش
ــده و از نظر  ــی تولید ش ــش خصوص بخ
ــگاوات  ــدود 25 هزار م ــز ح ــدرت نی ق
ــرداری متعلق به  ــروگاه درحال بهره ب نی
بخش خصوصی است و تقریبا یک پنجم 
این ظرفیت نیز نیروگاه در حال ساخت 
ــت که همه این ظرفیت زیرمجموعه  اس
این سندیکاست و تمام نیروگاه هایی که 
به صورت خصوصی اداره می شوند، عضو 

این سندیکا هستند.
ــندیکای  ــره س ــات مدی ــس هی رئی
شرکت  های تولید کننده برق همچنین 
ــا تولید  ــوال که آی ــخ به این س در پاس
ــرق در یکی دو  ــی ب ــدگان خصوص کنن
سال اخیر سرمایه گذاری جدیدی برای 
ــته  اند، گفت:  افزایش ظرفیت تولید داش
ــرمایه گذاری بسیار نا چیز بوده و  این س
ــال درحد 500 مگاوات بوده  شاید هرس
ــه پیدا کند،  ــر این روند ادام ــت و اگ اس
ــیم که سرمایه گذاری به   باید نگران باش

ــدی از طرف بخش خصوصی  صورت ج
پیگیری نخواهد شد.

در ادامه نشست یکی دیگر از اعضای 
ــش خود را اینگونه مطرح  سندیکا پرس
ــتر  ــد بیش کرد: فعالیت هایی که ذکر ش
مسائل بیرونی سندیکا بود، به طور مثال 
ــایر  ــا وزارت نیرو و س ــئله ارتباط ب مس
ــی نیز به عقیده  ــا، اما بخش داخل نهاده
ــه قرار گیرد.  ــتر مورد توج من باید بیش
می توان گفت که وزارت نیرو و توانیر نیز 
کار چندانی به نیروگاه ها ندارد، بنابراین 
ــتم که  ــندیکا نامه نوش من چندبار به س
ــندیکا  عالوه بر توجه به ابعاد خارجی س
که به جای خود بسیار با اهمیت و مهم 
ــز نیازمند  ــائل داخلی نی ــت، اما مس اس
ــکیل مداوم و مستمر  ــت. تش توجه اس
جلسات هم اندیشی می تواند باعث شود 
ــورت گیرد و با  ــتر ص تا هم افزائی بیش
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گفت وگو با >سید حسین عبدالخالق زاده< مدیرعامل شرکت تولید برق >شمس سرخس<:

نبود راهکار جدید 
یعنی مواجه شدن صنعت برق با مشکل جدی

صنعت برق کشور، چند سالی است که بخشی از فعالیت های خود به ویژه تولید برق را به بخش خصوصی واگذار 
کرده است. بخشی که با اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص که کوله بار سال ها فعالیت در این عرصه را با خود 
دارد و نیروی جوان و تحصیلکرده ای که عزم فعالیت و خدمت و آینده ای درخشان در پیشرو دارد، توانسته گام های 
بلندی در این زمینه بردارد. برای بررسی حضور شرکت ها و نیروگاه های بخش خصوصی در صنعت برق، الزم بود با 
چهره ای که سال ها در این حوزه به فعالیت پرداخته است، گفت وگویی صورت پذیرد تا ابعاد این فعالیت ها روشن شده 
و دورنمای آینده، مشخص شود. مهندس >سید حسین عبدالخالق زاده< که اکنون مدیرعامل شرکت تولید برق شمس 
سرخس است، یکی از این افراد است؛ چرا که با توجه به مسئولیت های وی در سالیان طوالنی خدمت در صنعت برق 
کشور،دیدگاه وی راهنمای خوبی در این زمینه است. او که فارغ التحصیل رشته برق قدرت از دانشکده فنی دانشگاه 
تهران است، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرده است. مدیر عاملی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان بزرگ، مدیر عاملی شرکت برق منطقه ای یزد و شرکت برق منطقه ای کرمان و همچنین 
ــور در توانیر و نیز مجری طرح مولدهای مقیاس کوچک )DG( را در  ــازی صنعت برق کش مجری طرح خصوصی س
کارنامه خدمتی خود دارد. وی از اردیبهشت ماه سال 1390 به افتخار بازنشستگی نائل آمده و در حال حاضر ضمن 
داشتن سمت مدیرعاملی شرکت تولید برق شمس سرخس، به صورت غیر موظف در تعدادی از شرکت های مرتبط با 

تولید برق عضویت هیات مدیره را بر عهده دارد. گفت وگو با وی را در ادامه می خوانید.
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جن��اب آق��ای مهن���دس  ■
عبدالخال�ق زاده! ارزیابی ت�ان از 
وضعیت کنونی تولید نیروی برق 
در نیروگاه ه�ای بخش خصوصی 

چیست؟
ــت نزدیک به 7 سال از ابالغ  با گذش
قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی و فعالیت سازمان خصوصی سازی 
کشور با هماهنگی دستگاه های اجرایی و 
تشکیل مرتب جلسات هیات واگذاری در 
ــی و تصویب قیمت  وزارت دارایی و بررس
ــرکت ها یا دارایی وزارتخانه ها و  سهام ش
دستگاه های اجرایی )از جمله نیروگاه ها( 
و برگزاری تعداد زیادی مزایده تا به حال 
ــور از  بخش عمده ای از نیروگاه های کش
مالکیت توانیر و شرکت های برق منطقه 
ــش غیردولتی )یا  ــه بخ ــده و ب خارج ش
ــت. علی رغم  ــده اس خصوصی( واگذار ش
ــن  ــیر ای ــه در مس ــادی ک ــکالت زی مش
نیروگاه هایی  ــته،  ــرار داش ق واگذاری ها 
ــورت فعال در  ــده اند به ص که واگذار ش
زمینه تولید انرژی برق در بازار برق ایران 

حضور داشته و دارند.

نقش بخ�ش خصوصی در تولید  ■
ب�رق ای�ران در چه س�طحی قرار 
دارد؟ در واقع پرسش این است که 
چه میزان از تولید برق کشور را بر 

عهده دارد؟
بر اساس گزارش آمار تفصیلی صنعت 
برق ایران )به ویژه مدیریت راهبردی( در 
ــال 1393، بالغ بر 90 نیروگاه بخاری،  س
ــی )بزرگ و  ــیکل ترکیبی و آب گازی، س
ــهر و بادی  کوچک( و نیروگاه اتمی بوش
منجیل با قدرت بالغ بر 37 هزار مگاوات 
ــد و تعداد  در اختیار وزارت نیرو می باش
ــیکل ترکیبی،  ــاری، س ــروگاه بخ 47 نی
ــدرت بالغ بر 30 هزار  ــادی با ق گازی و ب
ــار بخش خصوصی قرار  مگاوات در اختی
ــور دارای  ــا صنایع بزرگ کش دارد. ضمن
ــروگاه گازی  ــروگاه بخاری و 16 نی 4 نی

ــتند  با قدرت بالغ بر 5500 مگاوات هس
ــه جمع نیروگاه های  که اگر آنها را هم ب
ــه کنیم قدرت قابل تولید  خصوصی اضاف
وزارت نیرو و بخش خصوصی تقریبا برابر 
ــدود 50 درصد  ــوده و هر بخش ح هم ب
ــور را در اختیار  ــدی برق کش ــوان تولی ت

دارد.
قابل ذکر است که در سال 1393 در 
ــارد کیلو وات  ــوع بالغ بر 276 میلی مجم
ــاعت به صورت ناخالص انرژی برق در  س
ــور تولید شده که سهم  نیروگاه های کش
ــی و صنایع  ــرو، بخش خصوص وزارت نی
ــزرگ به ترتیب 134، 136 و 6 میلیارد  ب

کیلووات ساعت بوده است. 
همان گونه که مالحظه می شود وزن 
بخش خصوصی حتی بدون صنایع بزرگ 
در تولید انرژی برق بیشتر از وزارت نیرو 
ــت این بخش در  ــان از اهمی بوده که نش

صنعت برق کشور دارد.

قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■
شرکت های خصوصی مولد بر چه 
اصولی تعریف می شود؟ و آیا رتبه 
و درجه نیروگاه ها در این مس�اله 

تاثیر دارد؟
ــر دو نوع قرارداد جهت  در حال حاض
خرید برق از بخش خصوصی وجود دارد 
ــد تضمینی برق  ــی قراردادهای خری یک
ــری قراردادهای مربوط  )ECA( و دیگ

به خرید انرژی برق در بازار برق کشور.
ــرای مدت  ــای ECA ب در قرارداده
مشخصی که در سال های قبل دستخوش 
ــت )قراردادهای 20  ــده اس تغییراتی ش
ــرق تولیدی  ــره(، ب ــاله و غی ــاله، 5 س س
نیروگاه توسط توانیر خریداری شده و اگر 
ــد فاکتوری  ــن نرخ تابع قیمت ارز باش ای
ــک کیلو  ــبه قیمت ی ــول محاس در فرم
وات ساعت برای سال های تضمین شده 
ــان قیمت ارز  ــاظ نمودن نوس جهت لح

)دالر و یا یورو( پیش بینی شده است.
ــازار برق  ــای مرتبط با ب در قرارداده
ــروگاه و  ــالم آمادگی هر نی ــاس اع بر اس
ــبکه و مصرف، توسط  متناسب با نیاز ش
ــرکت مدیریت  ــای مرتبط در ش واحده
ــرق از پایین ترین قیمت  ــبکه خرید ب ش
پیشنهادی اعالم شده شروع و احتمااًل در 
صورتی که شبکه برق کشور ماکزیمم نیاز 
ــد در حد قیمت مشخصی  را نداشته باش
ــط  ــده توس ــالم آمادگی ش ــغ اع از مبال
ــود.  ــا، این خرید متوقف می ش نیروگاه ه
ــه به اعالم آمادگی نیروگاه ها  ولی با توج
ــه  ــی ک ــته از نیروگاه های ــت آن دس جه
ــود  ــدی آنها خریداری نمی ش ــرق تولی ب
ــال متفاوت  مبلغ آمادگی که برای هر س
ــد به نیروگاه مورد نظر پرداخت  می باش

خواهد شد.
ــه وضعیت  ــوارد مهمی ک ــی از م یک
درآمد هر نیروگاه را به لحاظ تولید برق با 
نیروگاه های دیگر متمایز می کند، مساله 
ــر راندمان  ــت که اگ راندمان نیروگاه اس

با گذش�ت نزدیک به 7 سال از 
ابالغ قانون اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی و فعالیت 
سازمان خصوصی سازی کشور با 
هماهنگی دستگاه های اجرایی 
و تش�کیل مرتب جلسات هیات 
واگ�ذاری در وزارت دارایی و 
بررس�ی و تصویب قیمت سهام 
شرکت ها یا دارایی وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی )از جمله 
نیروگاه ها( و برگ�زاری تعداد 
زیادی مزایده تا به حال بخش 
عمده ای از نیروگاه های کشور 
از مالکیت توانیر و شرکت های 
برق منطق�ه خارج ش�ده و به 
بخش غیردولتی )یا خصوصی( 

واگذار شده است
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پایین باشد به لحاظ نقش هزینه سوخت 
در قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت 
ــرژی برق نیروگاه درآمد کمتری  تولید ان
ــت و یا بالعکس اگر راندمان  خواهد داش
ــیکل  ــد )نیروگاه های س نیروگاه باال باش
ــط درآمد  ــی( این درآمد از متوس ترکیب
ــه لحاظ تولید یک کیلو وات  نیروگاه ها ب
ــمگیری  ــاعت انرژی برق افزایش چش س

خواهد داشت.

تأمین مالی سرمایه پروژه های  ■
تأمین برق چگونه صورت می گیرد 
و چه مواردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
ــرمایه گذاری موردنیاز جهت تولید  س
ــابه بسیاری  برق و احداث نیروگاه ها مش
ــی  ــر، بخش ــرمایه گذاری های دیگ از س
توسط خود سرمایه گذار باید تأمین شود 
ــا 25 درصد، که 10  ــن حداقل 10 ت )بی
ــعه  ــوط به مناطق کمتر توس درصد مرب
ــد( و بخشی هم باید توسط  یافته می باش
سیستم بانکی )استفاده از منابع صندوق 
ــعه ملی( و یا خطوط اعتباری منابع  توس
ــال  ــن گردد. طی چند س ــی تأمی خارج
گذشته به دلیل مشکل نقدینگی و موارد 
ــش قیمت نفت،  ــط با تحریم و کاه مرتب
ــط صندوق توسعه ملی  تأمین مالی توس
جهت احداث نیروگاه به ندرت انجام شده 
و همچنین تقریبًا از هیچ کدام از خطوط 
اعتباری )از جمله خط اعتباری چین که 
قرار بود منابع حاصل از صادرات نفت به 

کار گرفته شود( استفاده نشده است.
ــل محدودیت  ــال حاضر به دلی در ح
ــی و  ــعه مل ــدوق توس ــی صن ــع مال مناب
سهمیه بندی آن برای بانک های مختلف 
ــن  ــودن تضامی ــاوت ب ــی متف و از طرف
ــط بانک ها )بانک های  ــتی توس درخواس
ــواًل طرح و تجهیزات نیروگاه  دولتی معم
ــول می کنند، اما  ــوان وثیقه قب ــه عن را ب
بانک های خصوصی وثایق خارج از طرح 
ــکالت جدی  را قبول دارند(، یکی از مش

ــاب بانک  ــرمایه گذاران انتخ ــر راه س س
عامل برای شروع مراحل مختلف و فعال 

نمودن طرح است.

چگونه می توان دولت و مجلس  ■
را ملزم به پرداخت بدهی دولت و 
شرکت های دولتی به نیروگاه های 

خصوصی کرد؟
ــش  ــت ورود بخ ــلم اس ــه مس آنچ
خصوصی در تولید برق، از جهات مختلف 
ــاعت  ــده یک کیلو وات س قیمت تمام ش
تولید انرژی برق را افزایش می دهد چون 
ــه در حال حاضر  ــده ای ک قیمت تمام ش
ــق به وزارت نیرو و  در نیروگاه های متعل
ــود به لحاظ عدم  ــبه می ش توانیر محاس
ــروگاه و منظور  ــت واقعی نی ــال قیم اعم
ــب و  ــتهالک مناس ــودن ذخیره اس ننم
همچنین عدم لحاظ سود سرمایه گذاری 
ــای دولتی و  ــتفاده از یارانه ه ــز اس و نی
واقعی  ــت  ــف، قیم ــای مختل معافیت ه
ــازمان های مرتبط  ــفانه س نبوده و متاس
ــه و بودجه،  ــازمان برنام ــوع )س با موض
ــی کل کشور،  ــبات، بازرس دیوان محاس

در ح�ال حاض�ر ب�ه دلی�ل 
محدودیت منابع مالی صندوق 
توس�عه ملی و سهمیه بندی آن 
ب�رای بانک های مختل�ف و از 
طرفی متفاوت ب�ودن تضامین 
درخواس�تی توس�ط بانک ه�ا 
)بانک ه�ای دولت�ی معم�واًل 
طرح و تجهی�زات نیروگاه را به 
عن�وان وثیقه قب�ول می کنند، 
اما بانک ه�ای خصوصی وثایق 
خارج از طرح را قبول دارند(، 
یکی از مش�کالت جدی سر راه 
س�رمایه گذاران انتخاب بانک 
عام�ل ب�رای ش�روع مراحل 
مختل�ف و فعال نم�ودن طرح 

است
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ــی و…( تمامًا مالک  ــازمان حسابرس س
ــتخراج  ــن قیمت اس ــان همی محاسبه ش
ــرکت های دولتی  ــده از دفاتر مالی ش ش
ــت.  ــه صوری اس ــد ک ــر می باش و توانی
ــت و مجلس  ــوع برای دول ــذا اگر موض ل
به صورت شفاف و عملیاتی تشریح شده و 
تصمیم گیران این دو بخش توجیه شوند 
ــان  ــاز و کاری که در اختیارش حتمًا با س
ــکل نقدینگی  ــت رفع مش ــد جه می باش

صنعت برق اقدام خواهند نمود.

یکی از مش�کالت نیروگاه های  ■
خصوصی دست به گریبان بودنشان 
ب�ا س�ازمان خصوصی س�ازی و 
سازمان امور مالیاتی است. به زعم 
شما چگونه می توان این مشکل را 

حل کرد؟
ــه نیروگاه هایی  این موضوع مربوط ب
ــازمان  از س ــده  ــه در مزای ــت ک اس
ــده و  ــداری ش ــازی خری خصوصی س
چک هایی بابت اقساط داده اند و به دلیل 
ــع درآمد تولید برق  عدم دریافت به موق
ــرکت مدیریت شبکه ضمن  از توانیر و ش

بروز مشکل در پرداخت اقساط در رابطه 
ــکل  ــا پرداخت به موقع مالیات نیز مش ب
ــه سال گذشته با  جدی دارند. طی دو س
ــده ردیف هایی  ــی که انجام ش تالش های
ــه منظور  ــت ب ــالیانه دول ــه س در بودج
ــازی با  ــازمان خصوصی س تهاتر بدهی س
ــا از توانیر و مدیریت  مطالبات نیروگاه ه
ــده که الزم است ضمن  ــبکه دیده ش ش
ــمول  ــن موضوع جهت مش ــری ای پیگی
نمودن مالیات معوقه و تهاتر آن با همین 

مطالبات راهکاری اندیشیده شود.

نیروگاه های بخش خصوصی را  ■
چگونه می توان از بودجه بهره مند 
س�اخت؟ بودجه چگونه می تواند 
گ�ره بده�ی دولت و ش�رکت های 
دولتی به این شرکت ها و نیروگاه ها 

را پر کند؟
با توجه به قوانین و دستورالعمل های 
ــاید  ــه عمومی دولت، ش ــم بر بودج حاک
ــتقیم نیروگاه های بخش  ــورت مس به ص
ــد  نتوانن ــت  ــه دول بودج از  ــی  خصوص
ــور کمک به  ــتفاده کنند، اما به منظ اس
ــی مالک  ــکالت بخش خصوص ــع مش رف
نیروگاه ها، با رایزنی با نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و کمیسیون های مرتبط، 
ــیون  ــیون انرژی و کمیس به ویژه کمیس
ــیون اقتصادی  ــه و بودجه و کمیس برنام
ــا و تبصره هایی را در  ــوان ردیف ه می ت
ــا توجه به  ــنواتی گنجانید. ب ــه س بودج
ــته این موضوع با  تجربه چند سال گذش

پیگیری جدی قابل انجام است.

ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چه  ■
نسبتی با کمبود تولید نیروی برق و 
حتی خاموشی های ناگزیری که در 
آینده نزدیک )و حتی سال آینده( 

رخ خواهد داد، دارد؟
ــی از دو منظر با  ــت بده عدم پرداخ
ــاط تنگاتنگ  ــده ارتب ــاره ش موضوع اش
ــورد نیروگاه های موجود  دارد، یکی در م

ب�ا توج�ه ب�ه قوانی�ن و 
دستورالعمل های حاکم بر بودجه 
عمومی دولت، ش�اید به صورت 
مس�تقیم نیروگاه ه�ای بخ�ش 
خصوصی از بودجه دولت نتوانند 
استفاده کنند، اما به منظور کمک 
به رفع مشکالت بخش خصوصی 
مال�ک نیروگاه ها، ب�ا رایزنی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و کمیسیون های مرتبط، به ویژه 
کمیس�یون انرژی و کمیس�یون 
برنام�ه و بودج�ه و کمیس�یون 
اقتص�ادی می ت�وان ردیف ها و 
تبصره هایی را در بودجه سنواتی 
گنجانی�د. با توجه به تجربه چند 
سال گذشته این موضوع با پیگیری 

جدی قابل انجام است
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ــری در رابطه  ــش خصوصی و دیگ در بخ
ــرمایه گذاران برای  با کاهش انگیزه در س
ورود در این صنعت و ادامه حضور بخش 

خصوصی در تولید انرژی برق است.
ــکان موجود  ــر تصمیم گیران و مال اگ
ــاظ مالی  ــی به لح ــای خصوص نیروگاه ه
ــی  ــه موقع تعمیرات اساس ــوان انجام ب ت
ــند و  ــته باش ــرات روتین را نداش و تعمی
ــرای تعمیرات از مدار  نیروگاه هایی که ب
ــع برنگردند و یا  ــوند به موق خارج می ش
ــرات مورد نیاز،  به دلیل عدم انجام تعمی
واحدهای نیروگاهی در پیک بار با مشکل 
ــوند، قطعًا در میزان تولید برق  روبه رو ش
ــت و بر  نیروگاه، تاثیر جدی خواهد داش
اساس اطالعات واصله برخی از نیروگاه ها 

با این مشکل روبه رو شده اند.
ــرمایه گذاری  ــر س اگ ــر دوم  از منظ
ــه  ــاظ اینگون ــه لح ــرق ب ــت ب در صنع
ــبی نداشته و از  ــائل دورنمای مناس مس
ــد، قطعًا  ــوردار نباش ــت الزم برخ جذابی
ــن بخش به صورت  ــرمایه گذاری در ای س
ــت )کما اینکه  ــدی کاهش خواهد یاف ج
ــاده و ظاهراً توانیر  این موضوع اتفاق افت
ــدداً در حال ورود به  ــب مجوز مج با کس
ایجاد سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه 
می باشد(. لذا باید به سرمایه گذاران حق 
ــای مختلف  ــل گزینه ه ــه در مقاب داد ک
ــرمایه گذاری، گزینه ای را که به لحاظ  س
ــوده و دارای بازار  ــب تر ب اقتصادی مناس
ــد  ــب درآمد به موقع باش مطمئن و کس
ــر در نظر  ــژه اگ ــد. به وی ــاب نماین انتخ
بگیریم که برای احداث یک بلوک سیکل 
ــگاوات بین 250  ترکیبی حدود 500 م
ــرمایه گذاری  ــورو س ــا 300 میلیون ی ت

موردنیاز است.

تصور می کنید مشکالتی از این  ■
دست، به عدم شناخت دولتمردان 
دولت ه�ای مختلف از صنعت برق 
و حض�ور بخش خصوص�ی در این 

عرصه بازمی گردد؟ 

ــاید آنها  ــت و ش قطعًا همین گونه اس
ــی که از  ــرا توقع ــند زی ــر هم نباش مقص
ــناخت مجموعه  ــت ش ــردان جه دولتم
ــئولیت ها و وظایف و تکالیفی که به  مس
ــان هست، می رود شناخت کلی  گردن ش
ــت و به هیچ روی،  ــائل اس و کالن از مس
توقع نمی رود از جزییات تمامی مسائل، 
ارتباطات و مشکالت بخش های مختلف 
ــر و نگاه جزیی  ــند. دید ریزنگ مطلع باش
ــائل  ــکالت و مس ــی زوایا و مش به تمام
ــد. این وظیفه متولیان امر است  باید باش
ــز و دقیق را  ــی های ری ــه نتایج بررس ک
ــردان منعکس  ــی به دولتم در پالنی کل
ــال 1393،  ــه عنوان مثال در س کنند، ب
حدود 1/5 میلیارد کیلو ساعت خاموشی 

ــت )یعنی خیلی کمتر از  اعمال شده اس
ــور در  ــاز انرژی برق در کش ــد نی 1 درص
ــال(. حال اگر همین موضوع به  طول س
ــت صنعت برق  ــوان یک عامل موفقی عن
ــود )که قابل  ــور در همه جا بازگو ش کش
ــک عامل منفی  ــت( خود ی ذکر هم هس
ــور  مهمی جهت تصمیم گیران کالن کش
ــر از 1 درصد  ــود که برای کمت خواهد ب
ــاب مجزایی باز  مشکل صنعت برق حس
نکنند. اما اگر تاکید شود که همین کمتر 
از 1 درصد در ایام محدودی از سال مثاًل 
ــا 15 مرداد و در روزهای  از 15 خرداد ت
ــال و زمان های گرم هر روز اتفاق  گرم س
ــه ویژه  ــرق می کند ب ــد، قضیه ف می افت
اینکه در استان های حاشیه خلیج فارس 
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ــی برق رخ  ــت باال اگر خاموش و با رطوب
دهد، قابل تحمل نخواهد بود.

به هر حال پیش بینی می شود امسال 
ــل و همکاری  ــا تعام ــت برق ب هم صنع
ــی از صنایع  ــه ویژه بخش ــترکین و ب مش
ــزرگ، کمی با افت فرکانس و در نهایت  ب
مقدار کمی خاموشی تابستان را بگذراند 
ــا بهبود فضای اقتصادی، فعال  اما قطعًا ب
ــت که با تمام  ــدن بخش هایی از صنع ش
ــادن  افت ــد و راه  ــت کار نمی کنن ظرفی
ــیده  ــر راهکاری اندیش ــع جدید اگ صنای
ــت برق با  ــال 95 صنع ــود قطعًا از س نش

مشکل جدی روبه رو خواهد شد. 

چش�م اندار آینده نیروگاه های  ■

تولیدکننده نیروی ب�رق حاضر در 
بخش خصوصی را چگونه می بینید؟ 
ــای جدی  ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ب
سرمایه گذاران، سندیکای تولیدکنندگان 
برق کشور، فعال شدن کمیسیون انرژی 
با توجیه شدن نسبت به مشکالت صنعت 
برق، رایزنی با معاون اول محترم ریاست 
ــوری و… حرکت های خوبی انجام  جمه
ــرح حمایت از  ــا ط ــی از آنه ــده و یک ش
صنعت برق است که ان شااهلل در مجلس 
محترم شورای اسالمی بررسی و تصویب 
ــت تدبیر و امید  ــد. لذا در دول خواهد ش
ــن صنعت مهم و  ــد امیدوار بود که ای بای
زیربنایی از جایگاه واقعی خود برخوردار 
ــائل موجود به  ــکالت و مس ــده و مش ش

تدریج مرتفع شود.

ش�رکت >تولی�د ب�رق ش�مس  ■
سرخس< از این حیث چه وضعیتی 
دارد؟ افق کاری وحرفه ای این شرکت 

را در این میان چگونه می بینید؟ 
ــرکت >تولید برق شمس سرخس<  ش
ــیکل  ــدا برای احداث یک بلوک س از ابت
ترکیبی با حدود 500 مگاوات قدرت در 
ــرخس تاسیس  منطقه ویژه اقتصادی س
ــد که در حال حاضر در مسیر انتخاب  ش
ــاس آخرین  ــل قرار دارد. براس بانک عام
تصمیمات سرمایه گذار عمده و هلدینگ 
ــرکت آرین ماهتاب گستر(  ــرکت )ش ش
 single احداث یک بلوک 460 مگاواتی
ــدود 59 درصد در  ــا راندمان ح shaft ب
دستور کار شرکت قرارداشته و امیدواریم 
ــل مقدماتی آن  ــاری مراح ــال ج در س
ــود. ولی در فاز اول و با توجه  عملیاتی ش
به تعهدی که در قرارداد ECA به توانیر 
داشتیم، یک نیروگاه 50 مگاواتی )25 × 
ــال 92 به بهره برداری  2( را از اواسط س
ــانده ایم که برق تولیدی آن به شبکه  رس
ــرق منطقه ای  ــرکت ب ــع ش ــوق توزی ف
خراسان تزریق می شود. موسسه منطقه 
ــرخس نیز با اختصاص  ویژه اقتصادی س
ــه میزان  ــور 40 هکتاری ب ــن محص زمی
ــهامدار این شرکت می باشد  15درصد س
ــرخس  ــروگاه س ــودی نی ــفه وج و فلس
ــور ترکمنستان و امکان  همجواری با کش
ــورهای آسیای میانه  تبادل انرژی با کش
ــن موضوع  ــه امیدواریم ای ــت ک بوده اس

محقق شود.
 در ارتباط با میزان دریافت مطالبات 
از شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای 
ــابه بقیه  درآمد نیروگاه 50 مگاواتی مش
ــرکت  ــاس نقدینگی ش ــا براس نیروگاه ه
فوق الذکر نسبت به وصول مطالبات اقدام 
ــود وضعیت مالی  می کنیم و منتظر بهب

شرکت مذکور هستیم.
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3-5-2- روش سنجش مستقیم  ■
خطي یا نرخ ثابت

ــري  ــي روش اندازه گی ــس از معرف پ
ــن  ــي، چندی ــرف گاز طبیع ــزان مص می
ــراي جبران بي  ــاختار قیمت گذاري ب س
عدالتي موجود در روش نرخ اندازه گیري 
نشده مورد استفاده قرار گرفتند. یكي از 
نخستین نمونه روش هاي اندازه گیري در 
این رابطه، روش سنجش مستقیم خطي 
ــه نام روش نرخ  ــود )كه امروزه عموما ب ب
ــود(. طبق این  ــاره مي ش ثابت به آن اش
ــابي كه براي مشتري  روش، صورت حس

نظام رگوالتوري
نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملي

ــاس مبلغ ثابتي به  ــد، بر اس صادر مي ش
ــي مصرف  ــد از گاز طبیع ــر واح ازاي ه
ــط كنتور ثبت مي شد  شده بود كه توس
ــه عنوان مثال، 3 دالر به ازاي هر هزار  )ب
فوت مكعب(. این روش ساده ترین روش 
ــبه نرخ  ــام روش هاي محاس ــن تم در بی
ــام اصالحاتي هنوز  ــت كه با انج گاز اس
ــترده اي مورد استفاده قرار  در سطح گس

مي گیرد. 
ــرخ ثابت،  ــكاالت روش ن ــي از اش یك
ــن هزینه ها بر مبناي یك نرخ ثابت  تعیی
ــر حجمي  ــان براي ه ــبت یكس و به نس

ــت. به  ــتفاده اس ــي مورد اس از گاز طبیع
عنوان مثال، اگر یك مشتري در ماه هیچ 
ــچ هزینه اي  ــرف نكند، هی گازي را مص
ــن وجود،  ــد. با ای ــت كن ــد پرداخ را نبای
ــارج ثابت به  ــه عنوان مخ هزینه هایي ب
شركت عرضه كننده گاز تحمیل مي شود 
ــه خواندن  ــا مي توان ب ــه از جمله آنه ك
ــداري و هزینه  ــاي نگه ــور، هزینه ه كنت
سرمایه گذاري در تاسیسات و غیره اشاره 
ــتریان  ــا این روش مش ــرد. در واقع، ب ك
ــت هزینه  ــل پرداخ ــه دلی ــرف )ب پرمص
ــود مربوطه( هزینه هاي  ــده و س تمام ش

نویسندگان: ایرج مهرآزما، روزبه مهرآزما، غالمعلي نجفي

م و پایانی
قسمت سو

مقاله

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1394 / شماره 11
22



ــات افرادي را كه داراي  نگهداري تاسیس
ــتند، اما مصرفي ندارند،  انشعاب گاز هس
ــراي رفع این نقطه  ــت مي كنند. ب پرداخ
ــد  ضعف، تغییراتي در نرخ ثابت اعمال ش
كه از جمله آنها مي توان به دریافت شارژ 
)آبونمان( از مشتریان براي جبران برخي 
هزینه هاي ثابت و ارائه تخفیف هاي كلي 
ــویق به مصرف بیشتر و دریافت  براي تش
ــتریان بزرگتر و  هزینه ثابت كمتر از مش

پرمصرف تر اشاره کرد. 

3-5-3- نرخ نزولي گام به گام  ■
ــرخ نزولي  ــي ن ــر معرف ــكار دیگ  راه
ــود. در این روش، كل مصرف  گام به گام ب
ــاس نرخ واحد مشخصي  ــتري بر اس مش
محاسبه و صورتحساب آن صادر مي شد. 
ــتند  واحدهاي نرخي مختلفي وجود داش
ــتفاده قرار  ــورد اس ــرخ واحدي كه م و ن
ــتگي  ــه مصرف بس ــه دامن ــت، ب مي گرف
ــتر مي شد،  ــت. هر چه مصرف بیش داش
ــبه قرار  نرخ واحد پایین تري مورد محاس
ــتري  مي گرفت. به عنوان مثال، یك مش
ــر از این  ــب یا كمت ــه 100 فوت مكع ك
مقدار گاز مصرف مي كرد، باید هزینه اي 
ــر فوت مكعب  ــادل 3 دالر به ازاي ه مع
مي پرداخت، در حالي كه مشتري دیگري 
كه بیش از 100 فوت مكعب گاز طبیعي 
مصرف مي كرد، باید هزینه اي معادل 2/5 
ــب براي كل  ــه ازاي هر فوت مكع دالر ب
ــبت  مصرفش مي پرداخت. این روش نس
ــت: )1(  به روش هاي قبلي دو مزیت داش
ــویقي و )2( توجیه  ــزه تبلیغاتي تش انگی

هزینه.
ــز دو ایراد  ــال، این روش نی با این ح
ــه صورت  ــت، این ك ــت: نخس مهم داش
ــراي مصارف  ــده ب ــاب هاي صادرش حس
ــر از  ــتند كمت ــع نمي توانس ــاد در واق زی
ــه براي  ــند ك ــاب هایي باش صورت حس
ــدند. در مثال  مصارف كمتر صادر مي ش
ــاب مشتري داراي 100  باال، صورت حس
ــرف گاز برابر 300 دالر  فوت مكعب مص

ــاب  ــي كه صورت حس ــد، در حال مي ش
مشتري داراي 101 فوت مكعب مصرف 
ــود.  ــادل 252/5 دالر ب ــرف مع گاز مص
ــت كه این روش صدور صورت  بدیهي اس
حساب غیرمنصفانه بود. افزون بر این، در 
این سیستم براي مشتریان داراي ضریب 
بار پایین كه در طول بیشتر ماه هاي سال 
ــتفاده كرده  ــدار كمي گاز اس هیچ یا مق
ــادي گاز در مقاطع  بودند، ولي مقدار زی
ــده مصرف كرده  ــي محدود یا پراكن زمان
ــده  بودند، پاداش كمي در نظر گرفته ش
ــرمایه گذاري زیادي  ــه، س بود، در نتیج
براي تولید و توزیع گاز طبیعي براي ارائه 
ــاز بود. در نقطه  ــتریان نی خدمات به مش
ــب بار خوب  ــتریاني با ضری ــل، مش مقاب
ــته و یكنواختي از گاز  ــه نحو پیوس كه ب
ــدند  ــتفاده كرده بودند، جریمه مي ش اس
ــتریان پرمصرف  ــراي مش ــرخ واحد ب و ن
ــا وجود اینكه  ــش نمي یافت، حتي ب كاه
ــورد نیاز  ــات م ــه مربوط به تاسیس هزین
ــع گاز و ارائه خدمات  ــراي تولید و توزی ب

به مشتریان به نسبت كل نیاز آنها به گاز 
كمتر بود.

3-5-4- نرخ نزولي بلوكي  ■
ــي گام به گام  ــرخ گذاري نزول روش ن
پس از مدتي تكامل یافت و به روش نرخ 
ــد. در این روش از  نزولي بلوكي تبدیل ش
دو بلوك متوالي یا بیشتر با قیمت نزولي 
ــتفاده مي شود، به عنوان نمونه، نرخ 3  اس
ــوت مكعب براي 100  دالر به ازاي هر ف
ــب اول، و نرخ 2/50 دالر براي  فوت مكع
ــش از 100 فوت مكعب،  ــرف بی كل مص
ــتفاده از این سیستم مي توان از  كه با اس
قیمت گذاري ناعادالنه اي كه برخي مواقع 
ــه گام صورت  ــرخ نزولي گام ب در روش ن
ــرد. در مثال باال،  ــت، اجتناب ك مي گرف
مشتري داراي مصرف 100 فوت مكعب، 
ــت  ــاب 300 دالري دریاف ــورت حس ص
ــي كه در صورت مصرف  مي كند، در حال
ــاب 302/5  101 فوت مكعب، صورتحس

دالري دریافت مي نماید. 
هدف ساختار نرخ نزولي بلوكي، فراهم 
ــراي جبران  ــك روش عادالنه ب ــردن ی ك
هزینه ها بود. واحد قیمت براي هر بلوك 
ممكن است شامل بخشي از هزینه تولید 
ــه محصول  ــت یا هزین ــا حداكثر ظرفی ب
ــر، ممكن  ــد. در مثال هاي دیگ ــز باش نی
ــتین بلوك هاي قیمتي براي  ــت نخس اس
ــده  ــران هزینه هاي تخصیص داده ش جب
ــرد، در حالي كه  ــتفاده قرار گی مورد اس
ــدي رابطه نزدیكي  بلوك هاي قیمتي بع
ــند.  ــته باش ــا هزینه هاي محصول داش ب
ــاختار قیمت،  ــن س ــن، هدف ای همچنی
ــویق به فروش  ــش توان رقابت و تش افزای
ــاي نهایي  ــم آوردن هزینه ه ــا فراه گاز ب
ــتریان بزرگ تر و  ــن تر گاز براي مش پایی

پرمصرف تر بود. 

3-5-5- ن�رخ معك�وس ی�ا نرخ  ■
افزایشي بلوكي

ــرخ معكوس  ــاده، روش ن ــه زبان س ب

ه�دف س�اختار ن�رخ نزولي 
بلوكي، فراهم كردن یك روش 
عادالنه براي جبران هزینه ها 
ب�ود. واحد قیمت ب�راي هر 
بلوك ممكن است شامل بخشي 
از هزین�ه تولی�د ب�ا حداكثر 
ظرفیت ی�ا هزینه محصول نیز 
باش�د. در مثال ه�اي دیگر، 
ممكن است نخستین بلوك هاي 
قیمتي براي جبران هزینه هاي 
تخصی�ص داده ش�ده م�ورد 
اس�تفاده قرار گیرد، در حالي 
كه بلوك ه�اي قیمتي بعدي 
رابطه نزدیك�ي با هزینه هاي 

محصول داشته باشند
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ــت برعكس نرخ نزولي بلوكي است.  درس
ــاختار، نرخ بلوك هاي متوالي  در این س
ــرف افزایش  ــش مص ــا افزای ــب ب متناس
ــرخ 3 دالر  ــوان مثال، ن ــد، به عن مي یاب
ــب گاز براي 100  ــه ازاي هر فوت مكع ب
ــب اول و نرخ 3/50 دالر براي  فوت مكع
ــرف گاز بیش از 100 فوت  هر واحد مص

مكعب. 
ــتیابي به  نرخ هاي معكوس براي دس
ــت اینكه  ــعه یافتند. نخس دو هدف توس
كمبود گاز در دهه 1970 موجب افزایش 
آگاهي درباره ارزش حفظ منابع طبیعي 
ــه عنوان  ــذا روش نرخ معكوس ب ــد. ل ش
شیوه اي براي تشویق به حفاظت از منابع 
ــرار گرفت، زیرا در  طبیعي مورد توجه ق
ــرف كمتر  ــتریان به مص ــن روش مش ای
ــوند. دوم، در  ــویق مي ش گاز طبیعي تش
ــویق به مصرف كمتر، روش  رابطه با تش
ــي مبتني بر  نرخ معكوس به عنوان روش
ــده در نظر گرفته  قیمت )هزینه( تمام ش
ــد، زیرا كمبود گاز طبیعي موجب شد  ش
تا قیمت تمام شده این محصول افزایش 

یابد. 
ــوس، در  ــرخ معك ــدف دوم روش ن ه
ــتیاق براي فراهم آوردن خدمات گاز  اش
ــطحي مقرون به صرفه و اقتصادي  در س
ــي  ــخگویي به نیازهاي اساس ــراي پاس ب
ــه در اغلب  ــد، ك ــه مي ش ــان خالص انس
ــاي حیاتي زندگي  موارد به عنوان نیازه
ــان، كمبود  ــود. بدین س از آنها یاد مي ش
ــي موجبات افزایش قابل توجه  گاز طبیع
قیمت ها را فراهم ساخت. در نتیجه، این 
ــد كه برخي از اعضاي  تصور به وجود آم
ــه گاز طبیعي را  جامعه نمي توانند هزین
ــایر  ــد و از عهده تامین گرما و س بپردازن
ــي خود ناتوان هستند. در  نیازهاي اساس
ــه عنوان نرخ  ــه، نرخ هاي كمتري ب نتیج
حداقل براي تامین نیازهاي اساسي مورد 
ــدند و از سوي دیگر،  نیاز مردم تعیین ش
ــراي مصرف بیش از حد و  جریمه هایي ب

زیاد در نظر گرفته شد.

3-5-6- صورت حس�اب هاي  ■
كمینه 

ــاب كمینه در  ــورت حس اصطالح ص
ــاره به تمهید تعرفه اي به كار مي رود  اش
ــد براي  ــتري بای ــه موجب آن مش ــه ب ك
ــطح حداقل تعریف شده اي از خدمات  س
ــي را بپردازد. این تعرفه مي تواند به  مبلغ
ــود. به عنوان مثال،  هر شكلي تدوین ش
ــت  ــه به موجب آن الزم اس ــاي ك تعرفه
ــخصي گاز طبیعي را  مشتري مقدار مش
مصرف كند، یا در هر صورت )چه مصرف 
ــن مبلغ را  ــه مصرف نكند(، ای كند و چ
ــف دالر در  ــه عنوان مثال، ال ــردازد )ب بپ
ــر مصرف كننده  ــاه(. در این صورت اگ م
ــده مصرف  ــن ش ــل تعیی ــش از حداق بی
نماید، مشمول این صورت حساب نشده 
ــال  ــابي عادي براي او ارس و صورت حس

مي گردد. 

3-6- موارد تكمیلي ■
3-6-1- هزینه )شارژ( مشتري ■

ــارژ مشتري، نوع متفاوتي از  هزینه ش
ــه نوع خاصي از  ــت، بلك نرخ گذاري نیس

ــارژ است كه مي توان آن را با  هزینه یا ش
هر یك از انواع نرخ ها مورد استفاده قرار 
داد. شارژ مشتري، هزینه ماهانه اي است 
كه افزون بر هزینه حجم گاز مصرف شده 
ــتري دریافت مي شود، اگر چه، در  از مش
برخي موارد ممكن است شامل تخفیفي 
ــد. به عنوان  براي حجم كمي از گاز باش
ــه از روش نرخ گذاري  ــك نمون ــال، ی مث

مي تواند به صورت زیر باشد:
هزینه )شارژ( مشتري: 5 دالر در ماه. 
ــول )گاز  از محص ــتفاده  اس ــه  هزین
طبیعي(: 3 دالر به ازاي هر فوت مكعب. 
ــتري این  ــارژ یا هزینه مش مبناي ش
است كه هزینه هاي ثابت مشخصي وجود 
ــود،  ــتري باید متقبل ش دارند كه هر مش
ــرف نكرده  ــچ گازي را مص حتي اگر هی
باشد. نمونه هاي این هزینه ها را مي توان 
در مورد یك خط خدماتي، یك رگوالتور 
)تنظیم كننده( و یك كنتور اندازه گیري 
ــبه  مصرف در دوره زماني معین و محاس
هزینه خوانش كنتور و هزینه هاي اداري 

ارایه خدمات مشاهده كرد. 

3-6-2- هزینه تقاضا یا ظرفیت  ■
ــت كه  ــال ها اس ــي، س ــور كل ــه ط ب
هزینه هاي تقاضا در طراحي نرخ خطوط 
لوله بین ایالتي مورد استفاده قرار گرفته 
اند، اما این روش براي شركت هاي توزیع 
ــت. هزینه  ــول نیس ــي چندان معم محل
ــاي ثابت یا  ــراي جبران هزینه ه تقاضا ب
ــتفاده  ــرمایه اي مربوط به اس ــه س هزین
ــتم هاي انتقال و توزیع  ــتري از سیس مش
ــود. هزینه تقاضا نیز مانند  طراحي مي ش
هزینه ظرفیت مي تواند به همراه هر یك 
ــین مورد  ــاي نرخ گذاري پیش از روش ه
ــتفاده از  ــرد. مزیت اس ــتفاده قرار گی اس
ــه هزینه هاي  ــت ك این هزینه در این اس
ــركت ارایه  ــده به ش ــل ش ــي تحمی واقع
دهنده خدمات رفاهي در صورت حسابي 
ــتري صادر مي گردد، لحاظ  كه براي مش

مي شود. 

به طور كلي، سال ها است كه 
هزینه هاي تقاضا در طراحي 
نرخ خطوط لوله بین ایالتي 
مورد اس�تفاده ق�رار گرفته 
ان�د، ام�ا ای�ن روش براي 
ش�ركت هاي توزی�ع محلي 
چندان معمول نیست. هزینه 
تقاضا براي جبران هزینه هاي 
ثابت ی�ا هزینه س�رمایه اي 
مربوط به استفاده مشتري از 
سیس�تم هاي انتقال و توزیع 

طراحي مي شود
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بخش چهارم
رگوالتوري در كشورهاي مختلف

4-1- ایاالت متحده امریكا ■
4-1-1- كمیس�یون ف�درال  ■

رگوالتوري انرژي 
ــوري انرژي  ــیون فدرال رگوالت كمیس
)FERC( یك موسسه فدرالي در ایاالت 
متحده با قلمرو اختیار بر فروش برق بین 
ایالتي، نرخ هاي عمده فروشي برق، صدور 
ــي )هیدروالكتریك(،  ــراي برقآب ــوز ب مج
ــي و نرخ هاي  ــذاري گاز طبیع ــت گ قیم
ــیون  ــت. كمیس ــه نفتي اس ــوط لول خط
ــاي گاز طبیعي مایع  ــن پایانه ه همچنی
ــده )LNG(، خطوط لوله بین استاني  ش
ــاي نیروگاه برقآبي  گاز طبیعي و پروژه ه
ــي و  )هیدروپاور( غیرفدرال را مورد بررس

تصویب قرار مي دهد. 

ــن  ــاي كاري 2014 ای اولویت ه
كمیسیون عبارتند از :

é برقراري هماهنگي و تناسب بین گاز 
طبیعي- برق

é شبكه هوشمند
é پاسخ به تقاضا

é تلفیق تجدیدپذیرها 
é دستور شماره 1000- برنامه ریزي 

انتقال و تخصیص هزینه ها
الف- تاریخچه

مصرف گسترده گاز طبیعي در ایاالت 
متحده براي نخستین بار طي دهه 1800 
ــكالت  ــت. با وجود این، مش ــورت گرف ص
ــال گاز  ــد و انتق ــه تولی ــود در زمین موج
ــر راه رشد این بازار بود. پیش  مانعي بر س
ــل از فراوري  ــي )حاص از آن، گاز مصنوع
ــر بودن،  ــود گران ت ــنگ(، با وج زغال س
ــنایي خانه ها و خیابان ها  براي تامین روش

ــت. در آغاز  ــرار مي گرف ــتفاده ق مورد اس
ــرق جایگزین  ــم كه نیروي ب قرن نوزده
ــنایي خیابان ها گردید،  گاز در تامین روش
ــتر  كاربردهاي گاز نیز تغییر یافت و بیش
براي ایجاد گرما و پخت و پز از آن استفاده 

شد. 
در اواخر دهه 1920، ذخایر فراواني از 
ــي در میدان هاي گازي و نفتي  گاز طبیع
جدید واقع در جنوب غربي آمریکا كشف 
شدند. افزون بر این، پیشرفت هاي صورت 
ــاخت خط لوله های  ــه در فناوري س گرفت
انتقال گاز در مسافت هاي طوالني را امكان 
پذیر ساخت. اما در این دوران، فروش بین 

ایالتي و انتقال گاز قانونمند نبود. 
ــرو )FPC( كه  ــیون فدرال نی كمیس
ــدرال رگوالتوري  ــیون ف مقدم بر كمیس
ــراي  ــت، در 1930 ب ــرژي FERC اس ان
ــدرال  ــعه ف ــي در توس ــاد هماهنگ ایج
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ــته به هیات  ــه صورت وابس ــاور ب هیدروپ
وزیران تاسیس شد. 

ــدرال نیرو به  ــیون ف در 1935 كمیس
ــتقل با پنج  ــه رگوالتوري مس یك موسس
ــط رئیس جمهور انتخاب و  عضو كه توس
توسط مجلس سنا تایید مي گردید، تغییر 
ــیون اختیار داشت  شكل داد. این كمیس
ــتاني را  كه نیروگاه برق آبي و برق بین اس

تنظیم نماید. 
در 1938 قانون گاز طبیعي، اختیارات 
ــتاني گاز  ــه خطوط لوله بین اس مربوط ب
ــده آن را به  ــاي عم ــي و فروش ه طبیع
ــذار نمود. در  ــیون فدرال نیرو واگ كمیس
واقع، پس از تصویب قانون گاز طبیعي در 
سال 1938، مقررات ناظر بر فعالیت هاي 
ــطح بین ایالتي ارایه  انتقال گاز كه در س
شدند، نخستین مجموعه قوانین فدرال در 

این رابطه به شمار مي آمد.
ــال 1942 این اختیارات قانوني  در س
براي پوشش صدور مجوز براي تاسیسات 

گاز طبیعي افزایش یافت. 
ــي دوم،  ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
فعالیت ساخت خطوط لوله فزوني گرفت. 
ــه در عرصه  ــرفت هاي صورت گرفت پیش
ــس از جنگ موجب  ــاوري در دوران پ فن
آغاز دوران رشد چشمگیر سیستم خطوط 
ــد و این روند تا اواسط  لوله ملي آمریكا ش

دهه 1960 نیز ادامه یافت. 
ــي  ــوان عال ــم دی در 1954، تصمی
 Phillips ــده ــوص پرون ــور درخص كش
 Petroleum Co. v. Wisconsin
ــرو را به  ــیون فدرال نی ــارات كمیس اختی
فروش سرچاه گاز طبیعي در تجارت بین 

استاني نیز افزایش داد. 
در پي كمبود شدید ذخایر قطعي انرژي 
ــیلي و در پاسخ به بحران نفتي 1973،  فس
ــرات قابل توجهي  صنعت نفت و گاز تغیی
ــد تا ذخایر گاز  ــه كرد و موجب ش را تجرب
ــي آمریكا در كنار نفت و گاز  طبیعي داخل

وارداتي مورد بهره برداري قرار گیرند.
ــازمان وزارت  ــكا قانون س كنگره امری

ــود، كه  ــب نم ــرژي را در 1977 تصوی ان
این قانون همه موسسات مختلف مرتبط 
ــه انرژي یكپارچه  ــا انرژي را در وزارتخان ب
ــت كه یك  ــره تاكید داش ــرد. كنگ مي ك
ــتقل جداگانه باید  ــات رگوالتوري مس هی
ــیون فدرال نیرو  ــي بماند، و لذا كمیس باق
ــیون فدرال رگوالتوري  )FPC( به كمیس
ــام یافت كه  ــر ن ــرژي )FERC( تغیی ان
وضعیت استقالل خود را در وزارت انرژي 
حفظ مي كرد. همچنین به این كمیسیون 
مسئولیت اضافي براي استماع درخواست 
ــرل قیمت  ــر تصمیمات كنت ــد نظ تجدی
ــتند سازي همه  نفت وزارت انرژي و مس
استماع ها براي وزارت انرژي نیز داده شد. 
در نتیجه، وزارت انرژي فاقد قضاوت قانوني 
ــد. براي حفظ این استقالل،  اداره امور ش
ــرژي قانوني را  ــه وزارت ان ــي وقتي ك حت
پیشنهاد مي دهد، وزارتخانه باید پیشنهاد 
ــیون فدرال رگوالتوري انرژي  را به كمیس
FERC ارجاع دهد و اگر این كمیسیون 
ــن قانون ممكن  ــخص نماید كه تدوی مش
است اثرات قابل مالحظه اي بر موضوعات 
ــذارد، مي تواند فرایند  قلمرو قانوني او بگ

ــن قانون  ــرار نماید. همچنی ــل را تك عم
ــوط لوله نفتي  ــرژي تنظیم خط وزارت ان
ــتاني را از كمیسیون تجارت بین  بین اس
ــیون فدرال رگوالتوري  استاني به كمیس
ــال داد. مع هذا این  ــرژي FERC انتق ان
كمیسیون برخي از قلمرو قانوني اش را در 
مورد واردات و صادرات گاز از دست داد. 

در سال 1978، كنگره قانون سیاست 
ــي را تصویب  ــتفاده از گاز طبیع كلي اس
كرد، كه به موجب آن روش تعیین قیمت 
ــدند.  ــي دگرگون ش ــیوه هاي نظارت و ش
ــئولیت هاي  ــال مس ــن در این س همچنی
ــیون فدرال  ــه كمیس ــري ب ــي دیگ اضاف
رگوالتوري انرژي FERC براي هماهنگ 
ــرچاه در  ــروش گاز س ــررات ف كردن مق
ــي و بین ایالتي داده  بازارهاي درون ایالت
ــیون برنامه اي  ــد. همچنین این كمیس ش
ــان و تولید  ــت تولید همزم ــراي تقوی را ب
ــت  ــك تحت قانون سیاس ــروگاه كوچ نی
تنظیم یوتیلیتي هاي عمومي سال 1978 
ــي از قانون ملي انرژي  كه به عنوان بخش
ــد، مدیریت نمود.  ــب ش در 1978 تصوی
ــت  ــامل قانون سیاس قانون ملي انرژي ش
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توزیع در حوزه اختیارات مقامات محلي و 
ایالتي بود. با وجود این، تغییرات روزافزون 
و قابل توجه تاسیسات خدمات شهري در 
ــي صدور حكم هاي فدرال موجب تغییر  پ
شرایط پیشین شده و تاسیسات خدمات 
ــیون هاي دولتي مربوطه  شهري و كمیس
مجبور شدند حوزه مشاركت خود در بازار 

ملي گاز را توسعه دهند. 
ــال 2005  ــت انرژي س ــون سیاس قان
ــیون را  ــن كمیس ــارات ای ــدرت و اختی ق
ــاري قابلیت  ــتاندارد اجب ــراي اعمال اس ب
ــتم انتقال عمده و براي  اطمینان در سیس
ــخاصي كه  ــال جریمه ها در مورد اش اعم
بازارهاي برق و گاز طبیعي را دست كاري 
ــت  ــش داد. قانون سیاس ــد، افزای مي كنن
ــال 2005 به كمیسیون مذكور  انرژي س
ــري كه در  ــي دیگ ــئولیت هاي اضاف مس
ــتراتژیك به  اولویت هاي كاري و برنامه اس
ــیون قرار داشت، نیز  روز شده این كمیس
محول نمود. این مسئولیت ها شامل موارد 

زیر است : 
ــال و فروش گاز طبیعي  é تنظیم انتق
براي فروش مجدد در تجارت بین ایالتي. 

é تنظیم انتقال نفت به وسیله خطوط 
لوله در تجارت بین ایالتي. 

é تنظیم انتقال و فروش عمده برق در 
تجارت بین ایالتي. 

ــي پروژه هاي  ــدور مجوز و بازرس é ص
هیدروالكتریك خصوصي، دولتي و متعلق 

به شهرداري. 
é تصویب مكان و واگذاري تاسیسات 
بین ایالتي گاز طبیعي شامل خطوط لوله، 

محل ذخایر و گاز طبیعي مایع شده. 
ــتم  é تضمین حصول اطمینان سیس

انتقال بین ایالتي ولتاژ باال. 
é پایش و بررسي بازارهاي انرژي. 

ــي و  ــاي مدن ــتفاده از جریمه ه é اس
ــازمان ها و افرادي  ــا علیه س ــایر ابزاره س
ــیون فدرال رگوالتوري  كه مقررات كمیس
انرژي FERC را در بازارهاي انرژي نقض 

مي كنند. 
é نظارت بر موضوعات زیست محیطي 
مرتبط با پروژه هاي هیدروالكتریك و گاز 

طبیعي و ابتكارات سیاسي عمده برق. 
ــزارش دهي  ــررات گ ــت مق é مدیری
ــب و  ــم كس ــي و تنظی ــابداري و مال حس

كارهاي شركت هاي تنظیم كننده. 
ب- صالحیت و اختیارات

ــوري انرژي  ــیون فدرال رگوالت كمیس
FERC یك موسسه رگوالتوري مستقل 
در درون وزارت انرژي ایاالت متحده است. 
ــه طور معمول  ــس جمهور و كنگره ب رئی
نمي توانند تصمیمات آن را مورد بازنگري 
ــط  ــا این تصمیمات توس ــرار دهند، ام ق
 FERC .دادگاه فدرال قابل بررسي است
ــت و در این  ــا اس ــي خودكف ــر مال از نظ
ــارژ و پرداخت ساالنه اي توسط  زمینه ش
صنایعي كه مشمول مقررات این موسسه 
ــوند، پرداخت مي گردد. كمیسیون  مي ش
فدرال رگوالتوري انرژي FERC مستقل 
از وزارت انرژي است زیرا فعالیت هاي آن 
ــئول  نباید تحت نظر وزیر انرژي یا هر مس
یا كارمندي در وزارت مزبور صورت گیرد. 
ــرژي مي تواند به عنوان  مع هذا وزارت ان

ــود كه حیطه تنظیم قیمت  گاز طبیعي ب
ــدرال را براي فراهم آوردن زمینه رقابت  ف
ــي و هم  ــراي گاز طبیع ــري هم ب بزرگت

صنعت برق كاهش مي داد. 
در اوایل دهه 1980، و پس از پیدایش 
ــران انرژي فروكش  ــع جدید گاز، بح مناب
ــي از »قانون  ــرات ناش ــر اثر تغیی ــرد. ب ك
ــه تنظیم  ــي« نیاز ب ــت گاز طبیع سیاس
ــرایط انتقال گاز بیش از پیش برجسته  ش
ــال 1985، در پاسخ به تفسیر  شد. در س
ــد  ــتهاي NGPA و بازار رو به رش سیاس
گاز طبیعي، كمیسیون فدرال رگوالتوري 
انرژي )FERC( حكم شماره 436 را در 
ــي آزاد و  رابطه با برنامه انتقال و دسترس

بدون تبعیض صادر كرد. 
در سال 1989 كنگره به تنظیم فدرال 
قیمت سرچاه گاز طبیعي با تصویب قانون 
ــرچاه گاز طبیعي در این  ــدم كنترل س ع

سال پایان داد. 
ــرات كنوني در  ــروز تغیی ــا پیش از ب ت
ــات خدمات  ــي، تاسیس ــطح بین ایالت س
ــاركت محدودي در بازار ملي  شهري مش
ــتم  ــدا، تنظیم سیس ــتند. در ابت گاز داش
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ــیون  ــوم در اقدامات این كمیس طرف س
مشاركت داشته باشد. 

ــوري انرژي  ــیون فدرال رگوالت كمیس
ــكیل  ــر تش ــال هاي اخی FERC در س
ــازمان هاي انتقال منطقه اي  داوطلبانه س
ــتم  ــزاران سیس )RTOs( و كارگ
 Independent System ــتقل مس
ــذف  ــراي ح Operators )ISOs(i را ب
ــیل تبعیض بي مورد در دسترسي  پتانس
ــت. از زمان  ــرق رواج داده اس ــبكه ب به ش
ــرژي در 2005،  ــون جدید ان تصویب قان
ــام تمهیدات  ــیاري براي انج مقررات بس
ــد درباره  ــون جدی ــث قان ــدي مباح كلی
پایانه هاي LNG، قابلیت اطمینان برق، 
لغو قانون شركت هاي هلدینگ یوتیلیتي 
ــون  ــراي قان ــال 1935 و اج ــي س عموم
ــركت هاي هلدینگ یوتیلیتي عمومي  ش
ــده جدید  ــال 2005، مقررات ادغام ش س
ــتكاري ضد بازار جدید، به  و مقررات دس

وجود آمد. 
این كمیسیون اتهام دست كاري بازار 
برق توسط شركت انرون و سایر شركتهاي 
انرژي، و نقش آنها در بحران برق كالیفرنیا 

ــرار داد. همچنین این  ــي ق را مورد بررس
ــارد دالر از  ــیون بیش از 6/3 میلی كمیس
ــاركت كنندگان بازار برق كالیفرنیا از  مش

طریق شهرك ها جمع آوري نمود.
ــوري انرژي  ــیون فدرال رگوالت كمیس
FERC همچنین با مقامات انرژي كانادا 
ــط لوله گاز  ــهیل فرایند یك خ براي تس
ــه گاز طبیعي را از  ــكائي ك طبیعي آالس
شیب شمالي آالسكا به 48 ایالت پائین تر 

مي آورد، همكاري مي كند. 
ــوري انرژي  ــیون فدرال رگوالت كمیس
ــا 1600 پروژه برق آبي را در ایاالت  تقریب
ــطح وسیع  متحده تنظیم مي كند و در س
مسئول صدور اجازه ساخت شبكه بزرگ 
خطوط لوله گاز طبیعي بین ایالتي است. 
ــیون همچنین به طور تنگاتنگ با  كمیس
ــاحلي ایاالت متحده براي بررسي  گارد س
ــت محیطي  ایمني، امنیت و تاثیرات زیس
پایانه هاي LNG مطرح و كشتیراني هاي 

وابسته كار مي كند. 
پ- كمسیونرها )هیات مستشاري(

كمسیونرها )مستشارها( عبارتند از :
ــا  ــخ انقض ــر )تاری ــپ دي. مول é فیلی

قرارداد 30 ژوئن سال 2015( 
é جان نوریس )تاریخ انقضا قرارداد 30 

ژوئن سال 2017( 
ــر )تاریخ انقضا قرارداد  é چریل الفلوئ

30 ژوئن سال 2014( 
ــخ انقضا قرارداد  é توني كالرك )تاری

30 ژوئن سال 2016( 

4-2- كانادا ■
4-2-1- موسسات رگوالتوري در  ■

كانادا
ــت در كانادا  ــدرت صنعت نف قلمرو ق
ــتهاي انرژي در  ــامل تنظیم سیاس كه ش
ــت بین دولت هاي فدرال،  صنعت نفت اس
ــت.  ــترك اس ــه اي مش ــتاني و منطق اس
ــتاني اختیار كشف، توسعه،  دولت هاي اس
ــع تجدیدناپذیر  ــت و مدیریت مناب حفاظ
ــي را دارند. قلمرو  ــل فرآورده هاي نفت مث
ــرژي در اصل معطوف  قدرت فدرال در ان
مقررات بین استاني و تجارت بین المللي 
)كه شامل خطوط لوله( و مدیریت منابع 
ــل فرآورده هاي نفتي در  تجدیدناپذیر مث

زمینه اي فدرال است. 
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یك- منابع طبیعي كانادا
بخش سیاست و امور رگوالتوري نفت 
ــت و گاز( منابع طبیعي  ــش نف و گاز )بخ
ــاالنه و خالصه هایي از  ــادا، گزارش س كان
ــي و صنعت  ــام، گاز طبیع ــد نفت خ رون
ــادا و ایاالت  ــي در كان ــاي نفت فرآورده ه

متحده امریكا فراهم مي آورد. 
دو- هیات ملي انرژي

ــیله هیات  ــه وس ــت نیز ب ــت نف صنع
ــه رگوالتوري  ــي انرژي كه یك موسس مل
ــت، قانونمند مي شود. هیات  ــتقل اس مس
ــتم انتقال  ملي انرژي خطوط لوله و سیس
ــتاني و بین المللي، صادرات  برق بین اس
و واردات گاز طبیعي بر اساس مجوزهاي 
بلند مدت و الزامات كوتاه مدت، صادرات 
ــد مدت و  ــاس مجوزهاي بلن ــت بر اس نف
ــدت )هیچ كاربردي براي  الزامات كوتاه م
ــال هاي اخیر  ــد مدت در س ــادرات بلن ص
وجود نداشت( و زمینه اي مرزي و منطقه 
ــش توافق هاي  ــت پوش ــه تح ــي ك دریای
ــتاني/ فدرال نیست را تنظیم  مدیریت اس

مي نماید.
ــدرال و  ــت ف ــال 1985، دول در س
دولت هاي استاني آلبرتا، بریتیش كلمبیا، 
و ساسكاچوان توافق كردند كه قیمت هاي 
ــي آزاد از مقررات  ــام و گاز طبیع نفت خ
ــد. نفت دریایي آتالنتیك كانادا تحت  باش
مسئولیت مشترك فدرال و استاني در نووا 
ــد و البرادور  ــكوتیا و جزیره نیوفاوندلن اس

مدیریت مي شود. 
س�ه- موسس�ات رگوالت�وري 

استاني
ــالهاي اولیه  ــددي در س مقررات متع
صنعت نفت وجود داشت. به عنوان مثال، 
ــه اولین میدان  ــا ك ــر در آلبرت در دره ترن
ــف  ــال 1914 در آن كش مهم نفتي در س
ــه مقادیر اندكي  ــد، امري عادي بود ك ش
ــاختن  ــعله ور س از مایع نفتي از طریق ش
ــتخراج  ــدود 90 درصد گاز طبیعي اس ح
شود كه بر اساس گزارشي در سال 2001 
این مقدار گاز میلیاردها دالر مي ارزید. در 

ــال 1938، دولت استاني آلبرتا نسبت  س
به سوزاندن اتالفآمیز و آشكار گاز طبیعي 
ــان داد. هیات حفاظت نفت و  واكنش نش
گاز طبیعي آلبرتا )كه امروزه به نام هیات 
ــناخته مي شود(  حفاظت منابع انرژي ش
ــد تا اقدامات  ــال 1931 تاسیس ش در س
حفاظتي انجام دهد، اما در آن زمان، ركود 
موجب كاهش عالقه به تولید نفت در دره 
ــد كه بین سالهاي 1945- 1939  ترنر ش

مجددا احیا گردید. 

4-3- بلغارستان ■
ــال 2007،  ــه در س ــس از اینك پ
ــه اروپایي  ــتان به عضویت اتحادی بلغارس
درآمد، مجموعه قوانین و مقررات اتحادیه 
اروپایي تبدیل به بخشي از قوانین داخلي 

كشور بلغارستان شد. 
ــتان تابع یك  ــرژي بلغارس ــش ان بخ
ــش انرژي  ــه نام قانون بخ ــون واحد ب قان
ــا عنوان ESA به  ــت كه از این پس ب اس
ــاره مي شود. این قانون شامل تمام  آن اش
ــي درباره انواع مختلف انرژي  اصول اساس
ــه فعالیت هاي تولید،  ــت و در آن كلی اس

ــادرات، واردات، انتقال، ترانزیت، حمل  ص
ــروي برق، انرژي گرمایي  و نقل، توزیع نی
ــال نفت و محصوالت  ــي، انتق و گاز طبیع
نفتي از طریق خط لوله ها، تجارت انرژي 
ــارات قانوني  ــي و گرمایي و اختی الكتریك
ساختارهاي دولتي در تعیین سیاست هاي 
ــررات و كنترل مورد توجه قرار  دولت، مق

گرفته اند. 
ــوري  ــتان، رگوالت ــور بلغارس در كش
ــرژي،  ــش ان ــا در بخ ــم( فعالیته )تنظی
ــط  ــاخت فاضالب توس تامین آب و زیرس
كمیسیون دولتي مقررات انرژي و آب )كه 
از این پس با عنوان كمیسیون به آن اشاره 
مي شود( صورت مي گیرد. این كمیسیون 
یك نهاد دولتي تخصصي و مستقل - یك 
ــخص حقوقي شركتي - است كه دفاتر  ش
مركزي آن در صوفیه، پایتخت بلغارستان 
ــده است. این كمیسیون یك نهاد  واقع ش
جمعي متشكل از 13 عضو است، از جمله 

یك رییس و دو قائم مقام. 
رئیس، قائم مقام ها و اعضاي كمیسیون 
بر اساس تصمیم شوراي وزیران انتخاب و 

توسط نخست وزیر منصوب مي شوند. 
ــع مقررات  ــئول وض ــیون، مس كمیس
مستقل و نظارت بر ارائه خدمات انرژي به 
مصرف كنندگان از راه هاي مناسب، واجد 

شرایط، پیوسته، ارزان و بهینه است. 
 
4-4- كوزوو ■

ــرژي  ــوري ان ــوزوو، اداره رگوالت در ك
)ERO( یك موسسه رگوالتوري مستقل 
ــررات مربوط به  ــوب مق ــت كه چارچ اس
ــول  ــاي اص ــر مبن ــوزوو ب ــرژي را در ك ان
تجارت آزاد وضع مي نماید. در واقع، اداره 
رگوالتوري انرژي اختیار وضع تعرفه براي 
خدمات انرژي در كوزوو را بر عهده دارد. 

ــور با عوامل  ــت انرژي در این كش قیم
مختلفي تعیین مي شود: هزینه هاي بهره 
ــي، واردات و  ــرداري، هزینه هاي عملیات ب
ــاي تجاري و  ــایر عوامل. كاهش افت ه س
ــي روي تعرفه انرژي در  فني به نحو مثبت

در كش�ور بلغارس�تان، 
رگوالتوري )تنظیم( فعالیتها 
در بخش ان�رژي، تامین آب 
و زیرس�اخت فاضالب توسط 
كمیس�یون دولت�ي مقررات 
انرژي و آب )كه از این پس با 
عنوان كمیسیون به آن اشاره 
مي ش�ود( صورت مي گیرد. 
این كمیسیون یك نهاد دولتي 
تخصص�ي و مس�تقل - یك 
ش�خص حقوقي ش�ركتي - 
اس�ت كه دفات�ر مركزي آن 
در صوفیه، پایتخت بلغارستان 

واقع شده است
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ــذارد. عواملي كه تاكنون  كوزوو اثر مي گ
ــده است، عبارتند  توجه كمتري به آن ش
ــرمایه گذاري هاي خارجي به عنوان  از: س
ــاي دولت، عدم  ــوض، یارانه ه كمك بالع
ــت از محیط  ــرمایه گذاري براي حفاظ س

زیست و نیروي كار ارزان. 
ــركت انرژي كوزوو )KEK( حدود  ش
97 درصد انرژي را تولید مي كند و انحصار 

بازار را در دست دارد. 

4-5- تركیه ■
ــه فعالیت هاي  ــور تركیه، كلی در كش
ــط  ــه در بخش انرژي توس ــورت گرفت ص
ــازار انرژي )كه از این  مرجع رگوالتوري ب
ــود( كنترل و  ــع نامیده مي ش پس، مرج
ــك نهاد  ــود. این مرجع ی ــارت مي ش نظ
ــت كه داراي اختیارات مالي و  حقوقي اس

اداري مستقل است. 
هدف اصلي مرجع، سازماندهي بخش 
ــفاف و از لحاظ مالي  انرژي به صورتي ش
ــد در محیطي  ــه بتوان ــت ك قدرتمند اس
رقابتي به فعالیت بپردازد. مرجع، مسئول 
ــارت بر ارائه  ــتقل و نظ وضع مقررات مس
ــدگان از  ــه مصرف كنن ــات انرژي ب خدم
ــرایط، پیوسته،  راههاي مناسب، واجد ش
ــت. هیات مدیره مرجع  ارزان و بهینه اس
ــه، رییس و  ــت، از جمل داراي 9 عضو اس

قائم مقام. 
هر گونه طرح دعوي بر علیه تصمیمات 
ــن دادگاه اداري  ــات در عالي تری این هی
 )Danistay( تركیه كه شوراي كشوري
نامیده مي شود، مورد رسیدگي قرار گرفته 

و حل و فصل مي شود. 

4-6- برزیل ■
موسسه تنظیم كننده برق برزیل یك 
ــتم قدرتمند رگوالتوري دولتي در  سیس
ــت كه با وزارت معادن و انرژي  برزیل اس
ــد و هدف آن عبارت است  مرتبط مي باش
ــب براي  ــرایط مناس از: >فراهم آوردن ش
ــعه در یك محیط  بازار برق به منظور توس

متعادل فیمابین موسسات در جهت منافع 
جامعه.<

4-7- انجم�ن منطق�ه اي  ■
رگوالتوري انرژي

ــوري انرژي  ــن منطقه اي رگوالت انجم
ــه  ــازمان داوطلبان ــك س )ERRA( ی
متشكل از هیات هاي مستقل رگوالتوري 
ــیا  انرژي در نواحي اروپاي مركزي و اوراس
با پیوستگاني از افریقا، آسیا، خاورمیانه و 

ایاالت متحده است. 

4-7-1- اهداف انجمن  ■
اهداف انجمن عبارتند از : 

ــرژي در  ــررات ملي ان ــالح مق 1- اص
كشورهاي عضو.

2- تقویت توسعه رگوالتوران انرژي با 
استقالل داخلي و اعتبار. 

3- بهبود همكاري در بین رگوالتوران 
انرژي. 

4- تسهیل مبادله اطالعات، تحقیقات، 
ــایر  ــارب در بین اعضا و س ــوزش و تج آم

رگوالتوران در سراسر دنیا. 
ــي  این انجمن همچنین برنامه آموزش
ــرف برنامه INOGATE به اجرا  را از ط

گذاشت. 

4-7-2- تاریخچه ■
اولین هیات هاي رگوالتوري انرژي در 
ــط  ــش انجمن در اواس منطقِه تحت پوش
قرن نوزدهم به عنوان یك قسمت مهم از 
تجدید ساختار و اصالحات در حال انجام 
ــدند.  ــیس ش ــورهاي مربوطه تاس در كش
ــك ابداع همكاري 12  انجمن به عنوان ی
هیات رگوالتوري انرژي شروع به كار كرد. 
ــیله  ــال 1999 تا 2008 به وس آنها از س
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ــیونهاي رگوالتوري  ــي كمس ــن مل انجم
ــورد  ــكا )NARUC( م ــي امری یوتیلیت
حمایت قرار گرفتند كه همراه با مشاركت 
ــتهاي عمومي و  ــود و نشس USAID ب
تورهاي مطالعاتي را براي آموزش و توسعه 
ــي داد. در نتیجه، 15  ــب م ــل ترتی متقاب
رگوالتور انرژي، انجمني را در 11 دسامبر 
ــت تشكیل دادند.  سال 2000 در بخارس
همچنین انجمني در مجارستان در آوریل 
ــال 2001 ثبت شد كه دبیرخانه آن در  س

بوداپست بود. 

4-7-3- اعضاي انجمن ■
ــن منطقه اي  ــر، انجم ــال حاض در ح
ــرژي داراي 24 عضو كامل  رگوالتوري ان
كشوري، 4 انجمن عضو و 5 عضو وابسته 

است. 
ــن عبارتند از :  ــوري انجم اعضاي كش
1- رگوالتور انرژي آلباني، 2- كمیسیون 
ــي جمهوري  ــوري خدمات عموم رگوالت
ــوراي تعرفه جمهوري  ــتان، 3- ش ارمنس
ــي  ــیون دولت ــان، 4- كمیس آذربایج
رگوالتوري انرژي بوسني و هرزگوین، 5- 
كمیسیون دولتي رگوالتوري انرژي و آب 
بلغارستان، 6- موسسه رگوالتوري انرژي 
ــوري انرژي  ــش رگوالت ــي، 7- بخ كرواس
ــتوني، 8- كمیسیون  ــه رقابت اس موسس
ــتان،  ملي رگوالتوري انرژي و آب گرجس
ــتان، 10- موسسه  9- اداره انرژي مجارس
ــارات طبیعي جمهوري  رگوالتوري انحص
قزاقستان، 11- بخش رگوالتوري سوخت 
ــرژي در وزارت صنعت، انرژي و منابع  و ان
ــتان، 12-  ــوري قرقیزس ــوخت جمه س
كمیسیون عمومي یوتیلیتي ها در لتوني، 
ــرل قیمت و  ــي كنت ــیون مل 13- كمیس
انرژي لیتواني، 14- كمیسیون رگوالتوري 
ــي  ــه مل ــه، 15- موسس ــرژي مقدونی ان
رگوالتوري انرژي مولداوي، 16- موسسه 
رگوالتوري انرژي مغولستان، 17- موسسه 
ــوري مونته نگرو،  رگوالتوري انرژي جمه
ــتان،  ــرژي لهس ــوري ان 18- اداره رگوالت

ــه رگوالتوري انرژي روماني،  19- موسس
ــیون  ــه فدرال فدراس ــات تعرف 20- خدم
ــه رگوالتوري انرژي  روسیه، 21- موسس
ــوري براي  ــتان، 22- اداره رگوالت صربس
صنایع شبكهاي اسلوواكي، 23- موسسه 
ــه و 24-  ــرژي تركی ــوري بازار ان رگوالت

كمیسیون ملي رگوالتوري برق اوكراین. 

انجمن هاي عضو عبارتند از :  ■
1. Federation of BiH - Regulatory 
Commission for Electricity 
in Federation of Bosnia and 
Herzegovina (FERK)
2. Serbia - Regulatory Commission 
for Energy of Republika Srpska 
(RERS)
3. Romania – National Regulatory 
Authority For Municipal Services 
of Romania
4. UNMIK Kosovo – Energy 
Regulatory Office

پن�ج عض�و وابس�ته انجم�ن نیز  ■
عبارتند از :

1. Jordan – Electricity Regulatory 

Commission
2. Nigeria – Nigerian Electricity 
Regulatory Commission
3. Saudi Arabia – Electricity and Co-
Generation Regulatory Authority
4. United Arab Emirates – 
Regulation and Supervision Bureau 
of the Emirate of Abu Dhabi
5. USA – National Association of 
Regulatory Utility Commissioners 
(NARUC)

 نكته تكمیلي ■
ــا همزمان  ــره جنوبي تقریب ایران و ک
ــیس کارخانه هاي مونتاژ  مبادرت به تاس
خودرو کردند، اما در شروع و پایان با چند 

تفاوت رو به رو بودند و هستند :
ــرانه ایران  ــد ناخالص ملي س 1- تولی
ــادل 265 دالر و كره  ــال 1965 مع در س
ــور ما در  جنوبي 175 دالر بود. یعني كش
ــل وضع بهتري  ــروع كار مونتاژ اتومبی ش
ــت و لذا مي توان بازار داخلي بهتري  داش
را در مقایسه با كره جنوبي براي خودروي 

مونتاژ ایران تصور كرد.
2- رییس هیات مدیره كمپاني ِدوو در 
ــي كه در مطبوعات ما هم منعكس  مطالب
ــاي  ــي از درس آموزي ه ــت یك ــده اس ش
ــیونال )ایران  ــود را حضور در ایران ناس خ
ــري از مدیریت  ــودروي فعلي( و یادگی خ
ــن مطلبي نقل  ــته و عكس چنی آن دانس

نشده است. 
ــادرت به  ــه مب ــي ک ــا، خودروی 3- م
ــاژ آن کرده بودیم را تغییر دادیم )به  مونت
ــخگوي وضعیت و  ــه دیگر پاس دلیل آنك
خواسته هاي امروز نبود(، و به مونتاژهاي 
ــوي دیگر، کره  ــر روي آوردیم. از س دیگ
ــروز به عنوان یکي از بزرگترین  جنوبي ام
تولیدکننده هاي خودرو در جهان، نه تنها 
ــورهاي  ــر جهان و از جمله کش به سراس
ــرفته صنعتي خودرو صادر مي کند،  پیش
بلکه بخش عمدهاي از خودروهاي موجود 

در ایران را نیز تامین مي نماید.
ــا در طي  ــب افتادگي، نه تنه ــن عق ای

تولید ناخالص ملي س�رانه 
ایران در سال ۱965 معادل 
265 دالر و ك�ره جنوب�ي 
۱75 دالر بود. یعني كشور 
م�ا در ش�روع كار مونتاژ 
اتومبیل وضع بهتري داشت 
و لذا مي توان بازار داخلي 
بهتري را در مقایسه با كره 
جنوبي ب�راي خ�ودروي 

مونتاژ ایران تصور كرد
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ــطح جامعه  ــه دهه اخیر در س حداقل س
ــي قرار نگرفته و  ــي مورد بررس كارشناس
ــده  ــته تامل نش در مورد آن به طور بایس
است، بلكه برعكس همواره مورد حمایت 
ــت. در  ــرار گرفته اس ــون و چرا ق ــي چ ب
ــوان مثنوي هفتاد من  این خصوص مي ت
ــت، اما اگر فقط به یك مورد بسنده  نوش
ــه در مورد  ــت ك ــم، آن نكته این اس كنی
خودروهاي ساخت ایران، هرگز مناسبات 
ــت.  ــده اس اقتصادي یک کاال رعایت نش
ــب زمان باشد،  یعني خودرویي كه مناس
ــاي اصلي و فرعي )مانند ایمني و...(  نیازه
را تامین كند، قیمت مناسبي در قیاس با 
ــایر كشورها داشته  خودروهاي ساخت س
باشد )نه با وضع حقوق و عوارض گمرکي 
ــه  ــودرو( و از هم ــت از واردات خ و ممانع
مهمتر، مشتري حق انتخاب داشته باشد. 
این حقوق در واقع براي هر فرد ایراني 
چقدر ارزش دارد؟ براي یك جمعیت چند 
ده میلیوني در طول سه دهه چقدر ارزش 
ــته است كه تعمدا به بهانه هایي مثل  داش
ــري از همین جمعیت نادیده  اشتغال قش
ــت. تمام  ــده یا مغفول مانده اس گرفته ش
ــكالت، ناشي از نبود یك سیستم  این مش

رگوالتوري است. 
ــم مي تواند همین  ــي بنز ه آیا كمپان
ــایپا را در  ــودرو و س ــاي ایران خ بهانه ه
كشور آلمان ارائه دهد، البته ممكن است 
ــود كه در هر کشوري یك سري  گفته ش
ــود دارند تا  ــا و الزاماتی وج محدودیت ه
بعضي از جنبه هاي جامعه افت نکند. البته 
ــت و اتفاقا در  ــتي اس كه این حرف درس
همان كشورهاي پیشرفته نیز رگوالتورها 
منافع و مصالح ملي را در نظر مي گیرند و 

در حفظ آن مي كوشند.
ــكالت  ــي از مهمترین مش ــاید یك ش
ــازمانهاي  ــور ما، عادت و فرهنگ س كش
دولتي به اقتدار حتي در سطح كارمندان 
ــتگاه ها باشد.  ــله مراتب پایین دس سلس
ــاس قیم بودن یا به عبارت دیگري،  احس
ــتي حوزه هاي انحصار طبیعي از  سرپرس

ــتگاه هاي دولتي در ایران به  ــوي دس س
لحاظ فرهنگ حاكم بر آن و روال گذشته 
ــاس قیمومیت  ــت كه احس به نحوي اس
ــت فكر  ــاس درس ــلط و حتي احس و تس
ــت عمل كردن در آن بیش  كردن و درس
ــت.  ــادي و متعادل در دنیا اس از روال ع
باید براي كشور این مهم باشد كه عدالت 
ــتي كه دنیا  اجتماعي و نظم و نظام درس
ــت به نحوي در كشور  ــیده اس به آن رس
ــه آینده بهتري  ــورد توجه قرار گیرد ك م
ــل هاي آینده وجود  فراروي همه ما و نس
ــد. باید رابطه مصرف كننده  ــته باش داش
ــي( در جامعه ما  ــده )یا متول و تولیدكنن
ــود و مصرف كننده و جامعه  دگرگون ش
ــزاوار آن هستند، بهره مند  از حقي که س

شوند. 
ــت كه گفته مي شود تسلط  سال هاس
افکار چپ اساسا مردم را نادیده مي گیرد، 
اما سئوال اساسي در مورد كشور ما حتما 
ــي مثبت  ــت كه با دو میراث ارزش این اس

ملي و اسالمي چرا چنین شده است؟ 
ــدون كنترل  ــار ب ــلط انحص دوران تس
ــرفته در  ــر در جهان پیش ــارت دیگ و نظ

ــت. رگوالتورها نوعي  حال رنگ باختن اس
ــتند كه به كمك  نظام هاي اصالحي هس
ــرفته  ــورهاي پیش ــالح جامعه در كش اص
ــاكش  ــوق مردم در كش ــا حق ــد ت آمده ان
قدرت هاي اقتصادي و گروههاي ذینفع به 
بهانه مصلحت هاي موردي و موقت، و در 
اصل به خاطر سوءمدیریت و عدم تدوین 
ــعه كنار  و اجراي به موقع برنامه هاي توس

گذاشته نشود. 
ــا به ضرورت  ــورمان نه تنه ما در كش
زماني و شرایط اقتصادي موظف هستیم از 
این تجارب )ساخت نهادهاي رگوالتوري( 
ــم ضرورت  ــم، بلكه به حك ــتفاده كنی اس
ــن كاري را انجام دهیم.  ــد چنی دیني بای
ــالمي، انحصار  ــدگاه احكام اس ــرا از دی زی
ــي  ــه اي که منجر به گران فروش در عرض
ــتم در قیمت  ــبه اتالف هاي سیس )محاس
ــي، بد  مصرف كننده(، احتکار، كم فروش
ــي )فروش سیستم هاي بي كیفیت  فروش
ــب( و موارد  ــتم هاي مناس به جاي سیس
مشابه مي شود، مذموم است و خداوند در 
ــان.«  قرآن مي فرماید: »واي بر کم فروش
بنابراین، باید از چنین نهادهایي استفاده 
كرد تا محتکر، كم فروش، بد فروش، گران 
فروش آزاد نباشد به هر قیمتي بفروشد، و 
هیچ كس آزاد نباشد به قیمت پاگذاشتن 
ــر حق دیگري و حق جامعه یا به عبارت  ب
ــاس كاال و خدمات به مردم  ــر حق الن بهت

عرضه كند. 
ــت  وجود رگوالتورها به معناي این اس
كه تولیدكنندگان كاال و خدمات، دغدغه 
ــتري و جامعه را هم داشته  مخاطب و مش
ــد و آن را  ــازي را بپذیرن ــند، قواعد ب باش
ــر، برخي از  ــد. در حال حاض رعایت كنن
حوزه هاي تولید دچار این مشکل شده اند 
كه بدون توجه به مدیریت هزینه، مدیریت 
تولید و مدیریت توسعه بد عمل مي كنند 
ــعي دارند این  ــزار و یك دلیل س ــه ه و ب
ــكاالت را به موارد دیگر نسبت دهند.  اش
ــود، آنها نیز  وقتي قواعد بازي پذیرفته ش

ناچارند كه بر اساس قاعده بازي كنند.

دوران تس�لط انحص�ار بدون 
كنت�رل و نظ�ارت دیگ�ر در 
جهان پیش�رفته در حال رنگ 
باخت�ن اس�ت. رگوالتوره�ا 
نوع�ي نظامه�اي اصالح�ي 
هس�تند ك�ه به كم�ك اصالح 
جامعه در كش�ورهاي پیشرفته 
آم�ده اند تا حق�وق مردم در 
كش�اكش قدرت هاي اقتصادي 
و گروهه�اي ذینف�ع ب�ه بهانه 
مصلحت هاي موردي و موقت، 
و در اصل به خاطر سوءمدیریت 
و عدم تدوین و اجراي به موقع 
برنامه هاي توسعه كنار گذاشته 

نشود

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1394 / شماره 11
32



لطفا ب�رای آغاز بح�ث، کمی از  ■
سرگذشت خود بگویید و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را شرح دهید. 
ــید مجید شیرازي، فعالیت  اینجانب س
ــال 1373 در زمینه  ــه اي خود را از س حرف

ــاي فوالد  ــوط انتقال طرح ه ــت و خط پس
ــال 1387 به مجموعه  ــاز نموده و در س آغ
ــركت هاي  ــه یكي از ش ــگ صبا ك هلدین
ــش بنیاد مستضعفان مي باشد  تحت پوش
ملحق شدم و در شركت هاي زیر مجموعه 
ــمت هاي مختلفي انجام  هلدینگ و در س

ــركت  وظیفه نمودم و در حال حاضر در ش
ــغول به  ــروي مركزي صبا< مش ــد نی >تولی
ــركت در مزایده  ــن ش ــتم. ای خدمت هس
ــازمان خصوصي سازي برای  92/11/29 س
فروش دارایي هاي نیروگاه سلطانیه، برنده 
اعالم شد و پس از طي مراحل انعقاد قرارداد 

صنعت برق کشور از جمله صنایعی است که در دهه اخیر، با ورود بخش خصوصی به آن، وارد دوران تازه ای از 
ــت. اگرچه این بخش در سال های گذشته، بحران هایی را به ویژه به  ــده اس تحوالت خود به ویژه در بخش تولید ش
لحاظ مالی از سرگذرانده است اما همچنان روی پای خود ایستاده و به خدمت رسانی ادامه می دهد. شاید اگر بتوان 
ــکالت مالی موجود رها ساخت آن گاه می توان به ادامه حیات  ــایل و مش بخش خصوصی تولید برق را، از بند مس
قدرتمند این بخش امیدوارتر هم بود.>شرکت تولید نیروی مرکزی صبا< یکی از شرکت های خصوصی تولید کننده 
برق است که از یک سال قبل و پس از طی مراتب اداری، انرژی تولیدِی خود را به چرخه برق کشور وارد کرده است.

ــید مجید شیرازی، مدیرعامل این شرکت سال هاست که در این حوزه به فعالیت می پردازد. او معتقد  مهندس س
است >با تخصیص بودجه بیشتر به وزارت نیرو، عالوه بر رفع تنگنا و كاهش بدهي هاي این وزارتخانه، به توسعه زیر 
ساخت هاي كشور كمك شایاني خواهد شد و با توجه به گام هاي بلند و موثر برداشته شده در این مدت، چشم انداز 

روشني در انتظار صنعت برق كشور خواهد بود.< آنچه در ادامه می آید، متن کامل این گفت وگو است.

مدیرعامل >شرکت تولید نیروی مرکزی صبا< در گفت وگو با نیرو و سرمایه:

چشم انداز روشني 
در انتظار صنعت برق كشور است
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خصوصي در زمینه احداث واحدهاي بخار و 
تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیكل تركیبي 
و همچنین واگزاري نیروگاه هاي دولتي به 
ــدار افزایش  بخش خصوصي قطعًا این مق

خواهد یافت.
قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■

ش�رکت های خصوصی مولد بر چه 
اصولی تعریف می شود؟ و آیا رتبه 
و درجه نیروگاه ها در این مس�ئله 

تاثیر دارد؟
ــرق تولیدی  ــركت هاي خصوصي، ب ش
خود را در بازار عمده فروشي برق به فروش 
ــانده، خرید برق بر اساس قوانین جاري  رس
در شركت مدیریت شبكه برق ایران و بازار 
برق بوده و مهم ترین عامل در اولویت خرید 

برق، راندمان نیروگاه ها است. 
تامین مالی س�رمایه پروژه های  ■

تامین برق، چگونه صورت می گیرد 
و چه مواردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
ــیار باالي مورد نیاز  نظر به نقدینگي بس
ــداث واحدهاي  ــرمایه گذاري در اح برای س
نیروگاهي، تامین مالي عمدتًا از طریق اخذ 
تسهیالت از صندوق توسعه ملي و یا فاینانس 
خارجي مي باشد. الزم به ذكر است با توجه 
ــرایط كنوني، اخذ فاینانس بسیار مشكل  ش
ــام پروژه هاي  ــیر جهت انج بوده و تنها مس

نیروگاهي صندوق توسعه ملي است.
یکی از مش�کالت نیروگاه های  ■

خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 

ــیار گزاف(  ــن تضامین )با هزینه بس و تامی
ــمًا تحویل و  نیروگاه در تاریخ 93/8/5 رس
تحول شد، لیكن مراحل نقل و انتقال اسناد 
ــاب ها مدتي به طول خواهد  و تطبیق حس
انجامید. الزم به ذكر است همواره با تالش 
مدیران و پرسنل، نیروگاه در وضعیت بسیار 

مناسبي قرار داشته و دارد.
ارزیابی ت�ان از وضعی�ت کنونی  ■

تولید نیروی ب�رق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را شرح دهید؟

ــا تبعیت  ــاي خصوصي ب نیروگاه ه
ــرو و  ــن وزارت نی از قوانی
دیسپاچینگ ملي همپاي 
سایر نیروگاه هاي دولتي 
ــور  ــرق كش ــن ب در تامی
مشاركت بسزایي داشته، 
ــدم  ــطه ع ــن به واس لیك
ــه  ــورداري از بودج برخ
ــم به وصول  ــاالنه چش س
مطالبات در جهت ارائه هرچه 

بهتر خدمات دارند.
نقش بخش خصوصی در  ■

تولید برق ایران در چه سطحی 
قرار دارد؟ در واقع پرس�ش این 
اس�ت که چه میزان از تولید برق 

کشور را برعهده دارد؟
ــاي  ــر نیروگاه ه ــال حاض در ح
ــه 50 درصد برق  خصوصي قریب ب
كشور را تامین می کنند و با توجه 
ــركت هاي  ــرمایه گذاري ش به س
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بودنشان با سازمان خصوصی سازی 
و س�ازمان امور مالیاتی اس�ت. به 
زعم ش�ما چگون�ه می ت�وان این 

مشکل را حال کرد؟
ــاري در  ــن ج ــازمان از قوانی ــر دو س ه
مجموعه خود تبعیت نموده و ظاهراً در سال 
ــازمان امور  ــنامه اي از طرف س جدید بخش
ــي بر پذیرش هزینه هاي مالي  مالیاتي مبن
اعالم شده از سوي سازمان خصوصی سازي 
ــركت هاي خریدار  به عنوان هزینه هاي ش
صادر شده كه به سهم خود نقش مهمي در 
مبادالت مالي شركت ها داشته است. لیكن 
مطالبات وصول نشده شركت ها از مجموعه 
وزارت نیرو مشمول پرداخت مالیات خواهد 
ــد كه با توجه به عدم پرداخت مطالبات  ش
ــكل  ــركت ها، پرداخت مالیات را با مش ش
ــكالت  مواجه نموده و عالوه بر جرائم، مش
ــود  ــرمایه گذار به وج ــراي س ــي را ب فراوان

مي آورد.
نیروگاه ه�ای بخش خصوصی را  ■

چگونه می توان از بودجه بهره مند 
کرد؟

ــن جاري، بودجه صرفًا  با توجه به قوانی
مربوط به دستگاه هاي دولتي بوده و تاكنون 
در این خصوص موضوعي در قوانین بودجه 
ــت و با توجه به واگذاري  ــده اس لحاظ نش
نیروگاه هاي دولتي به بخش خصوصي این 

امر محال به نظر مي رسد.
بودج�ه چگون�ه می توان�د گره  ■

بده�ی دولت ه�ای قب�ل ب�ه این 

شرکت ها و نیروگاه ها را باز کند؟ 
با تخصیص بودجه بیشتر به وزارت نیرو، 
عالوه بر رفع تنگنا و كاهش بدهي هاي این 
وزارتخانه، به توسعه زیرساخت هاي كشور 
ــا توجه به  ــد و ب ــایاني خواهد ش كمك ش
ــته شده در این  گام هاي بلند و موثر برداش
مدت، چشم انداز روشني در انتظار صنعت 

برق كشور خواهد بود.
ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چ�ه  ■

نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
و حتی خاموش�ی های ناگزیری که 
در آین�ده نزدیک وحتی در س�ال 

آینده- رخ خواهد داد، دارد؟
ــي در  ــدم پرداختي هاي دولت نقش ع
خاموشي ها نداشته و تمامي تولید كنندگان 
برق علیرغم وجود مطالبات زیاد از مجموعه 
وزارت نیرو، حداكثر تالش خود جهت آماده 
ــد حداكثري را  ــتن واحدها و تولی نگه داش
ــوق خدمت  ــت؛ به عبارتي ش خواهند داش
ــردم را جایگزین زیان هاي خود از این  به م
بابت مي نمایند. بدیهي است دولت محترم 
ــي مي تواند  ــش خصوص ــا التفات به بخ ب
زیان هاي ناشي از مطالبات را كاهش داده و 

حتي به صفر برساند. 
تصور می کنید مشکالتی از این  ■

دست، به عدم شناخت دولتمرداِن 
دولت های مختل�ف از صنعت برق 
و حض�ور بخش خصوص�ی در این 

عرصه بازمی گردد؟
ــردان، خصوصًا وزیر محترم  تمام دولتم

نیرو و معاونین محترم ایشان شناخت كاملي 
ــته، تنگناها و  ــت موجود برق داش از وضعی
ــكالت بخش خصوصي را درك نموده  مش
و با به روزآوري قوانین، مي توانند به حیات 
بخش خصوصي و ارائه هرچه بهتر خدمات 

از طرف این بخش كمك شایاني نمایند.
چش�م انداز نیروگاه ه�ای  ■

تولیدکنن�ده نی�روی ب�رِق حاضر 
در بخ�ش خصوص�ی را چگون�ه 

می بینید؟
ــده در  ــر لحاظ ش ــه تدابی ــت ب ــا عنای ب
ــرم و انعقاد  ــاي دولت محت تصمیم گیري ه
ــركت هاي  ــل با ش ــع متقاب ــاي بی قرارداده
تولید كننده برق و امكان استفاده از تسهیالت 
ــزایي در  ــي نقش بس ــعه مل ــدوق توس صن
توسعه واحدهاي نیروگاهي، خصوصًا تبدیل 

واحدهاي گازي به سیكل تركیبي دارد. 
شرکت تولید نیروی مرکزی صبا،  ■

از این حیث چه وضعیتی دارد؟ افق 
کاری و حرفه اِی این ش�رکت را در 

این میان چگونه می بینید؟
شركت تولید نیروي مركزي صبا قرارداد 
ــداث دو واحد بخار و  ــع متقابل برای اح بی
تبدیل واحدهاي گازي به سیكل تركیبي را 
ــركت توانیر به امضا رسانیده و با توجه  با ش
ــوخت  به اهمیت صرفه جویي در مصرف س
ــرمایه ملي مي باشد، عزم جدي  كه یك س
در اجراي این پروژه داشته و امیدوار است تا 
پایان سال جاري عملیات اجرایي این پروژه 

آغاز شود.
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گزارش

پنجمین گردهمایی مدیران نیروگاهی 
ای�ران به میزبانی ش�رکت م�اه تاب 
گستر در نیروگاه رودشور برگزار شد.

ــگاه  ــیم النجار< از دانش ــور >بس پروفس
ــوئد، در نخستین نشست  Linnaeus س
ــایبر فیزیک و  ــي، درباره س این گردهمای
ــود و تجربه و  ــات موج ــتفاده از اطالع اس
مهارت برای افزایش عملکرد آن سخنرانی 

کرد.
ــود به  ــخنرانی خ ــی از س وی در بخش
اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و حرارتی 
ــا توضیحاتی  ــت و ب ــا پرداخ در نیروگاه ه
ــداری در  ــر و نگه ــوع تعمی ــز به موض نی
نیروگاه ها و روش های جدید و به کارگیری 

ــه  ــن عرص ــد در ای ــای جدی تکنولوژی ه
پرداخت.

ــرای  ــه دارای دکت ــار ک ــیم النج بس
تروتکنولوژی از سوئد بوده و ارتباط بسیار 
ــاره  ــرق دارد، با اش ــا صنعت ب ــی ب نزدیک
ــه در دنیا برای  ــای جدیدی ک ــه روش ه ب
بهره برداری از نیروگاه وجود دارد، نحوه به 
ــور را  کارگیری در نیروگاه های داخل کش
مورد بررسی قرار داد و شرایط استفاده در 

داخل را تشریح كرد.
 E-maintenance وی مدیر شرکت
ــی  ــوده و در موضوعات Sweden AB ب
ــی صنایع، ترو تکنولوژی،  از قبیل مهندس
ــوژی تعمیرات و  ــد، تکنول ــت تولی مدیری

مهندسی سیستم فعال است و پیشینه ای 
ــوی در مدیریت دارایی و مباحث مرتبط  ق

با این دارد.

راهکارهای افزایش تعلق سازمانی 
کارکنان

ــان دیانی<  ــه گردهمایی، >پیم در ادام
ــانی در  ــری منابع انس ــه کارگی ــاره >ب درب
صنعت برق و نحوه افزایش راندمان و عالقه 

کارکنان نیروگاهی< به سخنرانی پرداخت.
ــدرک  ــن م ــه دارای چندی وی ک
ــی و  ــورهای آمریکای ــگاهی از کش دانش
ــه راه حل های  ــاره ب ــت، با اش اروپایی اس
ــانی در دنیا، گفت: در  ــعه منابع انس توس

بررس��ی مس��ائل و موضوع��ات روز نیروگاه��ی 
در گردهمای��ی مدی��ران نیروگاه ه��ای ای��ران
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دنیا امکان اندازه گیری راندمان تجهیزات 
ــایل و صنایع مختلف وجود دارد، اما  و وس
ــورد غفلت قرار  ــانی در ایران م منابع انس
گرفته است و منابع اطالعاتی قابل اتکایی 

در این زمینه وجود ندارد.
دیانی افزود: باید برای عالقه مند کردن 
ــرکت و کاری که  ــبت به ش کارکنان نس
ــرد. در دنیا ابتدا  انجام می دهند، اقدام ک
مسائل بهره وری نیروی انسانی مطرح شد 
ــغلی و پس از  و بعد از آن رضایتمندی ش
ــرار گرفت اما  ــز تعهد مورد توجه ق آن نی
امروزه اثربخشی نیروی انسانی مورد تاکید 

است.
ــا تاکید بر لزوم توجه به مدیریت  وی ب
مناسب منابع انسانی تاکید کرد: احساس، 
ــه موضوعی است که  فکر و انجام دادن س
در تعلق سازمانی به آن پرداخته می شود. 
ــالوه بر تعلق موضوع توانمندی هم باید  ع
مورد توجه قرار گیرد و تعلق و توانمندی 

ــت صحیح منابع  ــم می توانند مدیری با ه
انسانی را ایجاد نمایند. در شرکت هایی که 
تعلق سازمانی باالیی دارند، مسائلی مانند 
حوادث، غیبت، استرس و... کمتر بوده و از 

بهره وری باالتری برخوردارند.

 صنعت برق ایران 
از گذشته تاکنون

ــه عنوان  ــد مالکی<، ب مهندس >محم
ــه ارائه  ــن گردهمایی ب ــخنران دیگر ای س
سخنرانی با عنوان >صنعت برق، گذشته و 

آینده< پرداخت.
ــبق وزارت نیرو در امور برق  معاون اس
ــای مختلف مصرف برق  ضمن ارائه آماره
ــی از روند مصرف  در ادوار مختلف، گزارش

سوخت در نیروگاه های کشور ارائه کرد.
مدیر عامل سابق شركت توانیر با اشاره 
ــد باالی مصرف برق در ایران، گفت:  به رش
ــالیانه مصرف برق در ایران قبل از  رشد س
ــال  انقالب نیز باال بود. به طوری که در س
57 ما رشد مصرف برق باالی 20 درصد را 
تجربه کردیم. اما در سال گذشته این عدد 

حدودا 7 درصد گزارش شده است.
ــرژی  ــورس ان ــره ب ــات مدی ــو هی عض
ــی ایران  ــازار برق فعل ــزود: در ب ــران اف ای
تولیدکننده های خصوصی و دولتی در یک 
ــرده و در کنار هم  ــم رقابت ک فرایند با ه
حضور دارند که ضعف بزرگی برای این بازار 
است. در این بازار یک خریدار عمده بیشتر 
ــیم که  وجود ندارد و همه باید تابع آن باش

با ماهیت ذاتی بازار واقعی در تضاد است.
ــریع برق در  ــد س ــه به رش وی در ادام
ــاره ای کرد و  ــورهای مختلف دنیا اش کش
ــد برق در  ــوص وضعیت آینده رش درخص
ــال  ــرق در دنیا تا س ــد ب ــران گفت: رش ای
ــه 100 درصد و به دو برابر مقدار  2050 ب
ــید. اما برای خاورمیانه و  فعلی خواهد رس
ــد برق در سال 2050 به  ــور ایران رش کش
ــد که نیازمند  بیش از 300 درصد می رس
ــترده ای برای تامین  برنامه ریزی های گس

این مقدار است.

واحدهای گازی V94 ، 3A و 
تعمیرات و نگهداری تخصصی آن

ــن  ــه در ای ــری ک ــت دیگ در نشس
ــد، مهندس گلپکه  ــی برگزار ش گردهمای
درباره مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی 

گازی V94 ، 3A توضیحاتی ارائه داد.
وی که سابقه فعالیت در چندین کشور 
ــیایی را دارد، با ارائه  مختلف اروپایی و آس
ــخصات و  ــی در مورد مش ــات کل توضیح
ویژگی های بارز واحدهای نیروگاهی گازی 
V94 ، 3A، ساختار و تجهیزات کلی مورد 

استفاده آن را مورد بررسی قرار داد.
گلپکه تعمیرات و بازرسی این واحدها را 
مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و با اشاره به 
انواع تست های مختلفی که برای واحدهای 
نیروگاهی انجام می گیرد گفت: برای انتقال 
تجهیزات به خارج کشور و انجام تعمیرات 
ــانس و گواهینامه خاصی  مربوطه نیز لیس
صادر می شود و فقط افرادی که دارای این 
لیسانس هستند، اجازه انتقال و جابه جایی 

تجهیزات نیروگاهی را دارند.
ــاره به  ــال نیروگاهی ضمن اش این فع
ــی تک تک  ــال و بررس ــام اوره روش انج
ــرد و  قطعات نیروگاه در مورد راه اندازی س
راه اندازی گرم واحدها نیز نکاتی را گوشزد 

کرد.
وی در پایان استفاده از افراد متخصص و 
با انگیزه برای انجام تعمیرات و بهره برداری 
نیروگاه را مهم و ضروری دانست و به نقش 
منابع انسانی کارآمد در این زمینه اشاره ای 

داشت.
ــاالنه مدیران  ــن گردهمایی س پنجمی
ــور، روز چهارشنبه ششم  نیروگاه های کش
خردادماه 1394 به میزبانی شرکت ماهتاب 
گستر در محل نیروگاه رودشور برگزارشد. 

ــاله مدیران نیروگاه های ایران در  هر س
ــط انجمن  ــک روزه که توس گردهمایی ی
ــا( برگزار  ــی نیروگاه های ایران )اصن صنف
ــود، دور هم جمع شده و به بررسی  می ش
مسائل و موضوعات روز مدیریت و نگهداری 

نیروگاه می پردازند.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از آغاز 
اح�داث 10 هزار م�گاوات نی�روگاه جدید با 
س�رمایه گذاری 7.8 میلیون یورو در سال 94 

خبر داد.
مهندس >هوشنگ فالحتیان< در نشست خبری 
ــتادي وزارت نیرو برگزار شد،  كه در محل حوزه س
با اشاره به دستاوردهای صنعت برق کشور در سال 
93 در بخش های تولید، انتقال و توزیع برق، اظهار 
ــته تاکنون،  ــال گذش ــت: از ابتدای ابتدای س داش
ــگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به  حدود 2830 م
ــتان سال جاری این  ــیده و تا تابس بهره برداری رس

ــید که با  ــم به حدود 3 هزار مگاوات خواهد رس رق
ــور به 73 هزار و 109  این رقم توان تولید برق کش

مگاوات خواهد رسید.
ــال گذشته با استفاده  فالحتیان ادامه داد: در س
از ظرفیت های قانونی بودجه 93 موفق شدیم حدود 
7100 مگاوات قرارداد جدید برای تبدیل واحدهای 
ــیکل ترکیبی با بخش خصوصی مبادله  گازی به س

کنیم و این موفقیت بزرگی است.
ــدود 6 میلیارد  ــا را ح ــن قرارداده وی ارزش ای
ــه سال آینده تمامی  یورو عنوان کرد و افزود: در س
ــیکل  ــای گازی موجود قابل تبدیل به س نیروگاه ه
ــد و با این طرح راندمان  ترکیبی، تبدیل خواهند ش
ــد  ــه 47 درص ــد ب ــای گازی از 32 درص نیروگاه ه

افزایش خواهد یافت.
ــتاورد دیگر صنعت برق کشور در  فالحتیان دس
ــته را افزایش 65 مگاواتی ظرفیت برق  ــال گذش س
ــور عنوان کرد و گفت: در سال 93  تجدیدپذیر کش
ــد همزمان برق و  ــد نیروگاه های تولی ظرفیت تولی
ــه این نیروگاه ها  ــید ک حرارت به 126 مگاوات رس
دارای راندمان 80 درصد هستند و گسترش آنها از 

برنامه های اصلی وزارت نیرو است.
ــتاورد  معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دس
دیگر صنعت برق در سال گذشته را راه اندازی اولین 
ــور در  ــای بادی 2.5 مگاوات کش ــه توربین ه مزرع
ــاخت داخل  ــن عنوان کرد و افزود: عملیات س قزوی
ــال جاری پیگیری  ــای 2.5 مگاوات در س توربین ه
ــورهای  ــه زودی ایران جزو معدود کش ــود و ب می ش
ــد 100 درصدی تجهیزات  ــده تکنولوژی تولی دارن

نیروگاه های بادی خواهد شد.
ــال  ــه برنامه های صنعت برق س ــاره ب وی با اش
ــال آغاز عملیات اجرایی 7100  94، ادامه داد: امس
ــزار مگاوات نیروگاه  ــیکل ترکیبی و 3 ه مگاوات س
ــد را در برنامه داریم و طبق برنامه باید تا قبل  جدی
ــروگاه 500 مگاواتی  ــال 95 بتوانیم نی ــک س از پی
ــروگاه 500 مگاواتی یزد 2، بخش بخار  بهبهان، نی
نیروگاه کهنوج و واحدهای نیروگاه برق آبی سیمره 
ــت 750 مگاوات را وارد  ــتان به ظرفی و رودبار لرس

مدار بهره برداری کنیم.
ــرق و انرژی تصریح  ــاون وزیر نیرو در امور ب مع
ــال 95 باید  ــاس تا قبل از پیک س ــرد: بر این اس ک

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد

آغاز احداث 10 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید در کشور
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بتوانیم 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد شبکه 
بکنیم.

F در  ــای کالس  توربین ه ــری  به کارگی از  وی 
نیروگاه های جدید سیکل ترکیبی خبر داد و افزود: 
ــان 55 درصدی این توربین ها در  با توجه به راندم
ــاخت  ــتیم با انتقال تکنولوژی آنها و س تالش هس
ــی نیروگاه های  ــرکت مپنا، از تمام توربین ها در ش
ــور از این نوع توربین استفاده  ــیکل ترکیبی کش س

کنیم.
ــرق و انرژی موضوع  ــاون وزیر نیرو در امور ب مع
ــاختار صنعت  ــرق، اصالح س ــاماندهی اقتصاد ب س
ــره وری در این صنعت را از دیگر  ــرق و افزایش به ب

برنامه های سال 94 وزارت نیرو بر شمارد.

استفاده از ظرفیت های بین المللی برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر

در رویدادی دیگر، معاون وزیر نیرو در امور برق 
ــتفاده از ظرفیت های بین المللی برای  و انرژی از اس

توسعه انرژی های تجدیدپذیر خبر داد.
ــعه  ــنگ فالحتیان گفت: توس ــدس هوش  مهن
ــودن  ارزان ب ــل  ــه دلی ب ــر  ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــت؛ به  ــخت بوده و اس ــیار س حامل های انرژی، بس
ــد که دیرتر از ما  ــورهایی وجود دارن  طوری که کش
ــی  ــن موضوع ها فکر کرده و اکنون از ما پیش ــه ای ب

گرفته اند.
ــای مختلفی كه  ــه دیدگاه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای  برای توس
ــع باید در  ــت: به  طور قط ــت، گف جهان حاکم اس
ــبد تولید انرژی خود، سهمی را برای انرژی های  س
تجدیدپذیر قائل شویم. به  طوری که در سناریوهای 
مختلفی استفاده از حدود 11 هزار مگاوات ظرفیت 

تجدیدپذیر برای کشور پیش بینی شده است.
ــرایطی  ــان تصریح کرد: هم اکنون در ش فالحتی
هستیم که ذخیره دانشی و تجربی خوبی در عرصه 
ــد از دانش و  ــر داریم و بای ــای تجدیدپذی انرژی ه

تجربه گذشتگان در این عرصه بهره مند شویم.
ــته 250  ــه دهه گذش ــا بیان اینکه طی س وی ب
ــده  ــور ایجاد ش مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کش
ــد مدل ذهنی  ــن کار، بای ــت، گفت: در کنار ای اس
ــئوالن و جامعه را درباره انرژی های تجدیدپذیر  مس

ــده  ــه ارزش آن از ظرفیت ایجادش ــر دهیم ک تغیی
انرژی تجدیدپذیر در کشور بیشتر است.

ــا تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم منابع الزم  وی ب
برای توسعه این فعالیت را تامین کنیم، گفت: همه 
ــای تجدیدپذیر باید در  فعالیت ها پیرامون انرژی ه

سازمان انرژی های نو ایران انجام شود.
ــرد: انرژی های تجدیدپذیر و  فالحتیان تاکید ک
ــازمان حمایت قاطع وزیر  ــل جدید این س مدیرعام
نیرو و مجلس را دارد و ما به دنبال این هستیم که 

منابع الزم را برای آن فراهم کنیم.
ــی و  بین الملل ــای  از ظرفیت ه ــتفاده  اس وی 
ــعه  ــرای توس ــور ب ــارج از کش ــی خ ــیل مال پتانس
ــای خود از  ــر را از انتظاره ــای تجدیدپذی انرژی ه
مدیرعامل جدید سازمان انرژی های نو ایران عنوان 
و خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در شرایطی هستیم 
ــاهد حرکت و سرعت متفاوت تری  که می توانیم ش
ــته در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  نسبت به گذش

باشیم.
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 افزایش ظرفیت نیروگاه های کشور 
در تابستان

ــور برق و  ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــن مع همچنی
ــن برق در  ــریح آخرین وضعیت تامی ــرژی با تش ان
ــی ظرفیت  ــش 1200 مگاوات ــتان94، از افزای تابس
ــور در تابستان امسال در  عملیاتی نیروگاه های کش

مقایسه با تابستان سال گذشته خبر داد.
ــنگ فالحتیان اظهار کرد: صنعت  مهندس هوش
ــور تالش کرده طی ماه های گذشته تعمیر  برق کش
ــی نیروگاه ها را پیش از آغاز خرداد  دوره ای و اساس
ــاند، ضمن آنکه در طول  ــال به پایان برس ماه امس
ــت  ــگاوات ظرفی ــوع 2830 م ــال 93 در مجم س

نیروگاهی جدید در کشور ایجاد شده است. 
ــک 94 نیز  ــال 93 تا پی ــزود: از پیک س وی اف
ــور  ــدود 1500 مگاوات قدرت تولیدی برق کش ح
اضافه می شود که در واقع ظرفیت عملی تولید برق 
ــته در زمان پیک حدود  ما درمقایسه با سال گذش

1200 مگاوات اضافه شده است. 
ــرق و انرژی یادآور  ــرو در امور ب ــاون وزیر نی مع

ــتر از 1200 مگاوات افزایش  شد: اگر پیک بار بیش
ــد، باید با روش های مدیریت مصرف، پیک بار را  یاب
ــت با  ــرل کنیم و در غیر این صورت ممکن اس کنت

مشکالتی روبه رو شویم. 
ــا ایجاد  ــته ب ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن مدیریت بار  ــادرات و همچنی ــت در ص محدودی
صنایع از طریق عقد قرارداد با مشترکان، به صنعت 
ــد، گفت:  ــبکه کمک ش برق برای مدیریت پیک ش
ــترکان صنعتی در قالب طرح تعطیلی تابستانی  مش
ــرق را همراهی  ــا، صنعت ب ــل تعمیر واحده و فص
ــق 900 مگاوات  ــا در مجموع از این طری ــد ت کردن

پیک را کاهش دهیم. 
ــور  ــال نیز این طرح در کش وی اظهار کرد: امس
ــرق منطقه ای و  ــرکت های ب ــود و به ش اجرا می ش
ــت تا در تعامل با مشترکان  ــده اس توزیع تکلیف ش
صنعتی در پیک بار میزان بار مصرفی آنها را تعیین 

کنند. 
ــاس پیش بینی های  فالحتیان با بیان اینکه براس
ــتان امسال در حالت  ــده، پیک بار در تابس انجام ش
ــد،  ــه به 51 هزار و 300 مگاوات می رس خوش بینان
گفت: در حالت بدبینانه نیز امکان رسیدن پیک بار 

به 53 هزار مگاوات وجود دارد. 

تبادل برقی ایران، گرجستان و ارمنستان
ــرو در امور برق  ــاون وزیر نی ــوی دیگر مع از س
ــک همکاري  ــرد: در آینده نزدی ــالم ک ــرژی اع و ان
ــالمي ایران، جمهوري  ــه جانبه بین جمهوري اس س
گرجستان و جمهوري ارمنستان جهت مبادله برق 

ایجاد خواهد شد. 
ــان< در دیدار خانم  ــنگ فالحتی مهندس >هوش
ــتان  ــویلي<، معاون وزیر انرژي گرجس >مریم والیش
ــاختمان وزارت نیرو، با بیان اینکه وزارت نیرو  در س
ــود را در زمینه برق با  ــت همکاري هاي خ آماده اس
ــترش دهد، افزود: وزارت نیرو آماده  گرجستان گس
ــرمایه گذاري و  ــبت به س ــت در صورت نیاز نس اس
ــتان  احداث نیروگاه و خطوط انتقال برق در گرجس

اقدام کند.
ــرق با  ــث مبادله ب ــه در بح ــان اینک ــا بی وي ب
ــکلي  ــتان مش ــتان و گرجس ــان و ارمنس آذربایج
نداریم، گفت: با همکاري، ارمنستان مي توانیم بین 

مهندس >هوشنگ فالحتیان< در 
دیدار خانم >مریم والیشویلي<، 
معاون وزیر انرژي گرجس�تان 
در س�اختمان وزارت نی�رو، با 
بیان اینک�ه وزارت نیرو آماده 
اس�ت همکاري هاي خود را در 
زمینه برق با گرجستان گسترش 
دهد، افزود: وزارت نیرو آماده 
اس�ت در ص�ورت نیاز نس�بت 
ب�ه س�رمایه گذاري و اح�داث 
نیروگاه و خطوط انتقال برق در 

گرجستان اقدام کند
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ــتان و ایران ازطریق ارمنستان مبادله انرژي  گرجس
داشته باشیم.

ــاره به احداث خط انتقال  معاون وزیر نیرو با اش
170 کیلومتري در خاک ارمنستان و تامین اعتبار 
ــي که به صورت  ــق بانک هاي ایران ــي آن از طری مال
ــتان قرار خواهد گرفت، گفت:  وام در اختیار ارمنس
ــرفت  ــروژه در زمان حاضر با 10 درصد پیش این پ
ــت و حدود دو سال به  فیزیکي در حال احداث اس
ــن اتصال جدید بین  ــول خواهد انجامید که با ای ط
ــتان و ایران،  تبادل انرژي با تاجیکستان نیز  ارمنس

میسر خواهد شد.
ــتان در امر  ــزود: در صورتي که تاجیکس وي اف
احداث خط ارمنستان بخشي از اعتبار این پروژه را 
تامین کند و تسهیالت الزم را در اختیار ارمنستان 
ــریع تري  ــرفت س ــرار دهد، عملیات اجرایي پیش ق
ــورت نیز ظرف دو  ــت و در غیر این ص خواهد داش

سال آینده این خط به بهره برداري مي رسد.
ــکیل کارگروه  ــنهاد تش ــان با ارایه پیش فالحتی
ــالمي ایران،  ــه جانبه بین جمهوري اس مشترک س
ــوري آذربایجان و  ــتان و جمه ــوري تاجیکس جمه
ــتي در تفلیس پایتخت گرجستان،  ــکیل نشس تش
ــن جمهوري  ــز باید بی ــروه دیگري نی ــت: کارگ گف
ــتان و جمهوري  ــالمي ایران و جمهوري گرجس اس
ــود تا راه هاي توسعه برقي و  ــتان تشکیل ش ارمنس
همکاري هاي في مابین بررسي و تصمیم های نهایي 

اتخاذ شود.
ــرو آمادگي دارد در  ــا بیان اینکه وزارت نی وي ب
ــتان نیروگاه برق آبي و خطوط انتقال ایجاد  گرجس
ــان  ــي کارشناس ــد، تاکید کرد: در صورت بررس کن
گرجي و اعالم پتانسیل ها و ظرفیت هاي نیروگاه هاي 
ــتان و همچنین پیشنهاد  ــوي گرجس برق آبي از س
قیمت فروش برق و شرایط آن به جمهوري اسالمي 
ــران،  وزارت نیرو آمادگي هرگونه مراوده و مبادله  ای

برقي با جمهوري گرجستان را دارد.
ــز ضمن ابراز  ــتان نی ــاون وزیر انرژي گرجس مع
خرسندي از این دیدار، با بیان اینکه درباره احداث 
ــور، وزارت انرژي  ــاي برق آبي در این کش نیروگاه ه
ــارکتي ندارد و این نیروگاه ها  ــتان هیچ مش گرجس
ــوند،  ــف احداث مي ش ــرکت هاي مختل ــط ش توس
ــرکت هاي ایراني در این  گفت: متاسفانه تاکنون ش

ــه امیدواریم از این  ــته اند ک مناقصه ها حضور نداش
ــاهد فعالیت  ــود و ش ــن حضور پررنگ تر ش پس ای

بیشتر شرکت هاي ایراني در گرجستان باشیم.
ــویلی" ضمن ابراز تمایل از تشکیل  "مریم والیش
ــترش  ــهیل در ایجاد گس ــي به منظور تس کارگروه
ــالمي ایران،  ــا جمهوري اس ــاي برقي ب همکاري ه
ــي هرچه زودتر  ــات ایران ــدواري کرد: هی ابراز امی
ــنایي با  ــن آش ــرده و ضم ــفر ک ــتان س به گرجس
ــتان و پتانسیل سنجي و برآورد  ظرفیت هاي گرجس
میزان فروش برق، راه هاي عملیاتي کردن پروژه هاي 

اجرایي را بررسي و ارایه کنند.
ــتقبال از نشست سه جانبه بین  والیشویلي با اس
ــتان و  ــوري گرجس ــان و جمه ــوري آذربایج جمه
جمهوري اسالمي ایران در مردادماه سال جاري در 
ــهر تفلیس پایتخت گرجستان، گفت: در حاشیه  ش
ــه جانبه، فرصت خواهیم داشت تا جنس  نشست س
ــرمایه گذاري در گرجستان را بررسي و  و شرایط س
راهکارهایي براي استفاده از ظرفیت  هاي موجود در 

آذربایجان و گرجستان ارایه کنیم.
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گفت وگو با علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

تالش مجلس 
برای تسویه بدهی های صنعت برق

صنعت برق حال و روز خوشی ندارد و جیب دولت نیز خالی تر از همیشه است

ــت  ــت. جیب دولت خالی اس ــیده اس اعداد روی هم آمده و حاال بدهی دولت به صنعت برق به ارقام نجومی رس
ــد. بودجه 94 نیز  ــت می رس ــنهادی یکی یکی به بن بس و ردیف بدهی ها مدام رو به تصاعد دارد و راهکارهای پیش
ــده اما هنوز  ــیده و الیحه حمایت از تولید نیز اگرچه به قانون بدل ش ــت بدهی ها نیندیش راه چاره ای برای انباش
ــاکان برخی تالش ها در مجلس ایران با مد  ــت. با این حال کم ــکار اجرایی پیش روی صنعتگران قرار نداده اس راه
ــی صنعت برق در حال  ــژه بدهی دولت به فعاالن بخش خصوص ــکالت بخش خصوصی و به وی ــر قراردادن مش نظ
ــال 94 همه امیدها به الیحه خروج از رکورد معطوف شده بود و حاال طرح ویژه مجلس برای  ــت. اواخر س انجام اس
ــت همه نکات و مسائل پیش روی فعاالن بخش خصوصی  ــت. طرحی که بنا اس حمایت از صنعت برق روی میز اس
را دیده و به یک جمع بندی نهایی درباره خروج از بحران پیش رو برسد، بحرانی که این روزها موجب شده فعاالن 
ــائلی از جمله  ــرمایه گذاری و ورود به چرخه تولید دنبال رفع مس بخش خصوصی صنعت برق به جای تالش و س
ممنوع الخروجی، تعدیل نیرو و پرداخت وام های بانکی با افزوده های فراوان باشند. توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
ــب به بخش خصوصی و غیردولتی، عوارض مصرف و خریدهای تضمینی با قیمت مناسب از  ــهیالت مناس ارائه تس

سیاست های تشویقی مندرج در »طرح حمایت از صنعت برق« به شمار می آید.
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ــیون انرژی  علی مروی، رییس کمیس
ــت و می گوید  ــود امیدوار اس ــا این وج ب
ــی ندارد  ــت برق حال و روز خوش »صنع
ــه  ــت نیز خالی تر از همیش ــب دول و جی
ــا و تالش ها به  ــت. با این حال امیده اس
این سمت هدایت شده تا بتوانیم سنگی 
از پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران 
برداریم. تاکید بر ارایه تسهیالت، کاهش 
ــی و  ــور مالیات ــهیل ام ــا و تس مالیات ه
ــت برق در  ــه فعاالن صنع ــه ویژه ب توج
ــن صنعت مورد توجه  طرح حمایت از ای
ــرار گرفته  ــرژی مجلس ق ــیون ان کمیس

است.«
ــت از صنعت  ــده طرح حمای طراح ای
برق، حسین امیری خامکانی، سخنگوی 
ــاال رییس  ــت و ح ــیون انرژی اس کمیس
ــیون تاکید دارد که پیگیری های  کمیس
ــیون همدالنه  ــه در کمیس صورت گرفت
ــوده و آقای  ــائل ب و معطوف به حل مس
ــیر گام های مثبتی  امیری نیز در این مس
ــته اند. با این وجود افق پیش روی  برداش
ــت. چرخ  ــرق کماکان ابری اس صنعت ب
ــده صنعت برق به خوبی نمی چرخد و  دن
ــا و قوانین حمایتی نیز تا اینجای  طرح ه
کار راه به جایی نبرده است. طرح صنعت 
ــه زودی در  ــده و ب ــرق تقریبا نهایی ش ب
ــی در صحن مجلس  ــف تصویب نهای ردی
قرار خواهد گرفت. همه این ها باعث شد 
ــیون انرژی مجلس  ــراغ رییس کمیس س
ــکالت  ــائل و مش برویم و با او درباره مس
صنعت برق ایران و شرکت های خصوصی 
ــینیم که  تولید کننده برق به گفتگو بنش

متن کامل آن را در ادامه می خوانید...

ط�رح »حمایت از صنعت برق«  ■
در کمیسیون انرژی چه وضعیتی 

دارد ؟
ــه ارایه این  ــدا باید درباره تاریخچ ابت
ــم، طرح  ــس توضیح بده ــه مجل طرح ب
حمایت از صنعت برق با هدف حمایت از 
ــی در صنعت برق، حمایت از  تولید داخل

صنایع نیروگاهی کشور و افزایش راندمان 
ــرایط تحریم با امضای  این صنعت در ش
ــده بود؛  41 نماینده مجلس نهم تهیه ش
این طرح بیست و هشت اردیبهشت سال 
ــن علنی مجلس اعالم وصول  92 در صح
ــد تا طرح در  ــد و پس از آن، مقرر ش ش
ــیون  ــیون انرژی به عنوان کمیس کمیس
ــادی،  ــیون های اقتص ــی و در کمیس اصل
ــع و معادن، ویژه حمایت از تولید و  صنای
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 
44 به عنوان کمیسیون های فرعی مورد 
ــی قرار گیرد. پس از حدود 70 روز  بررس
ــی، گزارش یک شوری درباره طرح  بررس
ــور ارائه شد و  حمایت از صنعت برق کش
ــیون به تصویب  ــا اصالحاتی در کمیس ب
رسید. 7 ماه پس از تصویب گزارش یک 
شوری در تاریخ پنجم اسفندماه سال 92 
ــور دوم درباره طرح حمایت از  گزارش ش
ــور در کمیسیون انرژی  صنعت برق کش
ــید.  مطرح و با اصالحاتی به تصویب رس

پس از این تاریخ، این طرح مهم حمایتی 
در کمیسیون های فرعی که هنوز گزارش 
ــیون انرژی ارائه نکرده  خود را به کمیس
ــیون انرژی  ــد و همچنین در کمیس بودن
ــد و هر از  ــی مان ــی باق ــز بررس روی می
ــه های  چندگاهی در صورت برنامه جلس
ــت.  ــرار می گرف ق ــرژی  ان ــیون  کمیس
ــال گذشته  ــبختانه این طرح در س خوش
ــال با جدیت از سوی اعضای  و اوایل امس

کمیسیون انرژی دنبال می شود. 

در ط�رح حمای�ت از تولی�د روی  ■
نکات�ی از جمله اوراق قرضه و تهاتر 
تاکید شده بود، آیا این راهکارها به 

جایی رسیده است؟
قانون حمایت از تولید پیش از عید در 
ــد و هنوز قانون جوانی  مجلس مصوب ش
به شمار می آید و رفته رفته باید به تحقق 
محورهای آن امیدوار بود. البته بندهایی 
از همان قانون در طرح حمایت از صنعت 
ــا در همین طرح  ــت ت برق آمده و بنا اس
تجمیع شود. در همین حال تالش ما این 
ــازمان هایی که در امور مالیاتی  بود تا س
ــرکت ها  فعالیت می کنند اوراق قرضه ش
ــد. البته چند ماده الیحه خروج  را بپذیرن
از رکود با طرح حمایت از صنعت برق که 
ــی در صحن علنی مجلس  در نوبت بررس

است، همپوشانی دارد. 

تکلیف مالیات بر ارزش افزوده  ■
و ع�وارض برق در ای�ن طرح چه 

می شود؟
ــا  ــرح ب ــن ط ــاده 6 ای ــاس م ــر اس ب
ــوارض مندرج در  ــات و ع ــه به مالی توج
ــط  ــدگان، فق ــاب مصرف کنن صورت حس
ــره تولید و توزیع  ــار در انتهای زنجی یکب
ــرکت های تابعه وزارت نیرو و  از سوی ش
ــرکت های توزیع برق استانی بر مبنای  ش
ــبه و دریافت  قیمت فروش داخلی محاس
ــود. مالیات مزبور به حساب درآمد  می ش
ــور واریز  عمومی نزد خزانه داری کل کش

قانون حمایت از تولید پیش 
از عی�د در مجلس مصوب 
شد و هنوز قانون جوانی به 
ش�مار می آید و رفته رفته 
بای�د به تحق�ق محورهای 
آن امی�دوار ب�ود. البت�ه 
بندهای�ی از هم�ان قانون 
در ط�رح حمایت از صنعت 
برق آمده و بنا اس�ت تا در 
همین طرح تجمیع شود. در 
همین حال تالش ما این بود 
تا سازمان هایی که در امور 
مالیاتی فعالی�ت می کنند 
اوراق قرضه ش�رکت ها را 

بپذیرند
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ــن موضوعه توزیع  ــوارض طبق قوانی و ع
ــودعالوه بر آن بر اساس ماده هفت  می ش
ــت عوارض  همین طرح، دولت موظف اس
ــعه و نگهداری  ــای توس ــرای طرح ه اج
ــرق  ب ــد  تولی ــتایی و  ــبکه های روس ش
تجدیدپذیر و پاک را به ازای هر کیلووات 
ــاالنه  ــرق در بودجه س ــاعت مصرف ب س
ــت آمده به  پیش بینی کند. درآمد به دس
حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل 
ــور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا  کش
بابت اجرای این طرح ها هزینه می شود. 

در هم�ان قان�ون حمای�ت از  ■
تولی�د نواقص�ی در بخش حذف 
ممن�وع الخروج�ی صنعتگ�ران 
برق وجود داش�ت، آیا آن نواقق 

برطرف شده است؟
ــی نیازمند  ــه در بخش های بله، الیح
ــه گفتم بنا  ــا همانطور ک ــود ام اصالح ب
ــرق در همین  ــت همه امور صنعت ب اس
ــیون  ــنهادی مجلس و کمیس طرح پیش
ــود. ممنوع الخروجی نیز  انرژی لحاظ ش
ــت که این روزها به شدت  ــاله ای اس مس
فعاالن بخش صنعت برق را درگیر کرده 
و به همین خاطر به جزییات دقیق آن در 

طرح توجه خواهد شد. 

آیا طرح تکلی�ف خاصی برای  ■
دولت مشخص کرده؟

ــم این طرح  ــاس ماده پنج بله؛ بر اس
دولت مکلف است حداکثر شش ماه بعد 
ــدن این قانون نسبت به  از الزم االجرا ش
ــازمان تنظیم مقررات بخش  ــکیل س تش
ــت اقدام کرده  ــورای رقاب برق زیرنظر ش
ــنامه، وظایف و  ــب اساس ــرای تصوی و ب
اختیارات سازمان مذکور اقدام قانونی به 
ــازمان تنظیم  عمل آورد. در این میان س
ــبه قیمت تمام  ــوول محاس مقررات مس
ــده برق و هزینه برقراری انشعاب برق  ش
بوده و بر اساس اساسنامه و شرح وظایف 
و اختیار به تصویب مرجع قانونی برساند.

بازپرداخ�ت بدهی ها  ■ وضعیت 
به چه شکلی دنبال می شود؟ 

 خب در این بخش کماکان مشکالت 
ما عدیده است و منابع مالی دولت نیز به 
بازپرداخت بدهی ها  ــیر  دشواری در مس
قرار می گیرد. البته روند تا حدودی بهتر 
ــده اما حجم بدهی آنقدر باال است که  ش
ــهیالت و پرداخت ها اصوال به  برخی تس
ــر درآمد  ــد. در حال حاض ــم نمی آی چش
ــرو از زمان قبل از اجرای قانون  وزارت نی
هدفمندی یارانه ها هم کمتر شده است و 
به همین خاطر منابع موجود در مدیریت 

بدهی ها ناکارآمد است. 
ــرق از وزارت نیرو  طلبکاری صنعت ب
ــع این مطالبات، به  و عدم وصول به موق
ــاالن این صنعت به بانک ها  بدهکاری فع
ــات اعتباری و همچنین تعدیل  و موسس
ــی  نیرو و کاهش ظرفیت کاری در بخش
ــدی فعال در صنعت  از کارخانجات تولی

ــده و حاال بخش خصوصی  برق منجر ش
فعال دیروز به عنوان یکی از بدهکارترین 
ــغول به  بخش های صنعت خصوصی مش
ــر از چندگاهی  ــت و ه ــه حیات اس ادام
ــا و لوایح  ــه برخی طرح ه ــوش بین ب خ
حمایتی از سوی دولت و مجلس. بودجه 
94 ره آورد چندانی برای صنعت برقی ها 
ــف خاصی برای  ــت و ردی به دنبال نداش
ــد، به جز در  پرداخت مطالبات لحاظ نش
نظر گرفتن همان ماجرای تهاترها که آن 

هم چندان مثمرثمر واقع نشده بود. 

»ط�رح حمایت صنع�ت برق«  ■
با ه�دف پیگیری اص�ول اقتصاد 
مقاومت�ی و کاهش تبعات مرتبت 
ب�ا تحریم ه�ا همزم�ان ب�ا طرح 
حمای�ت از صنای�ع پیش�رو ب�ه 
مجلس ارائه ش�د، چه تدبیری در 

این زمینه اندیشیده شده؟
نظر مرکز پژوهش های مجلس، تلفیق 
ــن دو طرح بود؛ اما  ــازی ای و یکپارچه س
ــت »طرح حمایت از صنعت برق«  درنهای
ــت از تولید داخلی در صنعت  برای حمای
برق و صنایع نیروگاهی کشور به صورت 
ــس از آن،  ــد. پ ــتقل اعالم وصول ش مس
ــیون  ــه این طرح در کمیس ــد ک مقرر ش
ــیون اصلی و  ــوان کمیس ــه عن ــرژی ب ان
ــادی، صنایع و  ــیون های اقتص در کمیس
ــت از تولید و نظارت  ــادن، ویژه حمای مع
ــی اصل 44 به  ــتهای کل بر اجرای سیاس
عنوان کمیسیون های فرعی مورد بررسی 

قرار گیرد. 

این طرح تا چه اندازه می تواند  ■
موثر باشد، موثر از این جهت که 
فکری به ح�ال و روز صنعتگران 
ک�رده و دردی از درده�ای آنه�ا 

بکاهد. 
ــعه نیروگاههای  ــرح توس ــن ط در ای
ــب به  ــهیالت مناس تجدیدپذیر، ارائه تس
ــی، عوارض  ــی و غیردولت بخش خصوص

طلب�کاری صنع�ت ب�رق از 
وزارت نی�رو و ع�دم وصول 
ب�ه موقع ای�ن مطالب�ات، به 
بدهکاری فعاالن این صنعت به 
بانک ها و موسسات اعتباری و 
همچنین تعدیل نیرو و کاهش 
ظرفی�ت کاری در بخش�ی از 
کارخانج�ات تولیدی فعال در 
صنعت برق منجر ش�ده و حاال 
بخش خصوصی فع�ال دیروز 
به عنوان یکی از بدهکارترین 
بخش های صنع�ت خصوصی 
مشغول به ادامه حیات است و 
هر از چندگاهی خوش بین به 
برخی طرح ها و لوایح حمایتی 

از سوی دولت و مجلس
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ــای تضمینی با قیمت  ــرف و خریده مص
ــویقی دیده  ــب از سیاست های تش مناس
ــت. دولت باید برای حمایت از  ــده اس ش
سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید 
ــویق های  ــردارد و با تش ــرق موانع را ب ب
ــور  ــرای حض ــه الزم را ب ــی زمین حمایت
ــر دولتی در این صنعت  افراد توانمند غی
ــنهادی  ــاال طرح پیش ــد و ح ــم کن فراه
مجلس و کمیسیون انرژی نیز در همین 
ــیر گام بر می دارد. البته تجربه های  مس
ــان داده که تالش مجلس  دیگری نیز نش
ــیند، یکی از این ها  گاهی به ثمر می نش
مصوبات سال های 92 تا 93 مجلس بود. 
ــی که دولت را موظف می کرد  مصوبه های
ــا قیمت 463  ــد تضمینی برق ب ــا خری ب
ــزه الزم را برای فعاالن بخش  تومان انگی

خصوصی فراهم آورد.
ــرای کارآمد  ــرح ب ــن این ط همچنی
ــی را در قالب  ــردن این صنعت مباحث ک
مواد تهیه شده پیشنهاد داده که به عنوان 

ــمار می آید. تبدیل  نقاط قوت طرح به ش
ــیکل  ــا به س ــای گازی نیروگاه ه واحده
ــات مربوط به  ــی، پیگیری موضوع ترکیب
ــده در صنعت برق کشور،  قیمت تمام ش
در نظر گرفتن معیارهای منطقه ای برای 
ــعاب، توسعه استفاده  هزینه برقراری انش
ــبکه برق کشور  از برق تجدیدپذیر در ش
از جمله محورهایی است که تواند در این 

مسیر به کار ما بیاید.

تجرب�ه تلخ انباش�ت بدهی ها  ■
ب�ه وی�ژه در دول�ت گذش�ته به 
این مس�یر ختم ش�ده که انگیزه 
چندانی در بخش خصوصی برای 
روی آوردن و س�رمایه گذاری در 
بخ�ش صنع�ت برق باق�ی نمانده 
باشد، به عنوان رییس کمیسیون 
انرژی مجلس چ�ه ضرورت هایی 
در ایجاد انگیزه س�رمایه گذاری 
بخ�ش خصوص�ی در ای�ن حوزه 

می بینید؟
ــدون تردید  ــرق در ایران ب ــت ب صنع
ــچ تردیدی  ــت و هی صنعتی کلیدی اس
ــیل صنعت  وجود ندارد که بنیه و پتانس
ــرف داخلی بلکه  ــا برای مص برق نه تنه
ــن کننده  ــیار تعیی ــوزه واردات بس در ح
ــیل ها می توان به  ــت. از جمله پتانس اس
ــن گروه تجربه  ــاره کرد. ای گروه مپنا اش
ــب و راه اندازی  ــی در طراحی و نص خوب
ــته  ــیدی داش نیروگاههای بادی و خورش
می تواند در بخش صنعت برق تاثیرگذار 
باشد، از این نمونه گروه ها و شرکت ها در 
ــت، اما برخی از  بدنه صنعت برق کم نیس
آنها نیازبه بازسازی و تقویت دارد. آسیب 
شناسی ما نیز در مجلس همین بوده که 
مسیر دشوار و سیاستگذاری های اشتباه 
ــن رفتن انگیزه ها  ــته نباید به از بی گذش
ــر امیدواریم  ــه همین خاط ــد و ب بینجام
ــالش ما در این بخش با ارایه طرح های  ت

حمایتی به ثمر نشیند. 
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امیدواری ه�ای زیادی به طرح  ■
حمای�ت از صنع�ت ب�رق وج�ود 
دارد، فکر می کنید چه بخش ها و 
موادی از طرح می تواند به کمک 

بخش خصوصی بیاید؟
 یکی از نکات مثبت طرح، رفع مشکل 
قیمت های تکلیفی صنعت برق به شمار 
می آید. درحال حاضر یکی از دردسرهای 
ــت برق موضوع  ــش روی فعاالن صنع پی
ــت و پیش بینی ما این است  بدهی ها اس
که با نهایی شدن طرح بدهی های دولت، 
ــرق و مابه التفاوت های  ــوع قیمت ب موض
قیمت های تکلیفی به شکلی سر و سامان 

خواهد یافت و مدیریت خواهد شد.
ــت مابه التفاوت  ــرق، پرداخ ــت ب قیم
ــر این  ــت که ب ــی اس ــای تکلیف قیمت ه
ــوی دولت و مجلس تحمیل  صنعت از س
ــود و این نکته نیز از جمله مسائلی  می ش

ــه آن پرداخته  ــه در این طرح ب ــت ک اس
ــت. هزینه های تولید برق بسیار  شده اس
بیشتر از قیمت های تکلیفی است که به 
فعاالن بخش خصوصی دیکته شده است. 
ــته نیز مجلس  ــال های گذش البته در س
ــیر  ــکاری زیادی برای تغییر این مس هم
داشت و موفقیت های جزیی نیز به دست 
ــت  ــالی اس آمد. در همین زمینه چند س
دولت مابه التفاوت هزینه های تکلیفی را 
به بخش خصوصی پرداخت نکرده، طرح 
ــه این موضوع  ــت از صنعت برق ب حمای
می پردازد تا از محل ارتقاء کیفیت بخش 
ــل در  ــی حاص ــه جوی ــی و صرف خصوص
ــیلی در عوض بهره گیری  انرژی های فس
ــد، اعتبارات به همان  از انرژی های جدی
ــش خصوصی قرار  ــزان در اختیار بخ می
گیرد. این تصمیم موجب کمک به بخش 
ــت برق خواهد  ــی در حوزه صنع خصوص
ــرایطی که دولت  ــد و این اتفاق در ش ش

ــاظ تأمین  ــی ندارد به لح ــارات کاف اعتب
ــخگوی نیاز  از محل صرفه جویی ها پاس
ــرق در بخش خصوصی  ــت کاران ب صنع

خواهد بود.

یک�ی از مواد طرح م�ورد نظر  ■
این است که این طرح این مجوز 
را می دهد که از صندوق توس�عه 
ملی و یا از درآمدهای به دس�ت 
آمده ب�ه خطوط تولی�د و انتقال 
برق کمک ش�ود. فک�ر می کنید 
این ایده و ماده پیشنهادی مثمر 

ثمر باشد؟
ــنهاد مربوط به ماده 12  بله، این پیش
این طرح است. برآیند کلی من این است 
که مشکالت کلیدی صنعت برق با طرح 
حمایت از این صنعت رفع می شود ضمن 
ــروج از رکود هم تمام  ــه در الیحه خ آنک
ــرار گرفته اند و این  صنایع مورد توجه ق

هزینه ه�ای تولید برق بس�یار 
بیشتر از قیمت های تکلیفی است 
که به فع�االن بخش خصوصی 
دیکت�ه ش�ده اس�ت. البته در 
س�ال های گذش�ته نیز مجلس 
هم�کاری زیادی ب�رای تغییر 
این مسیر داشت و موفقیت های 
جزی�ی نیز به دس�ت آمد. در 
همین زمینه چند س�الی است 
دولت مابه التفاوت هزینه های 
تکلیفی را ب�ه بخش خصوصی 
پرداخت نکرده، طرح حمایت 
از صنعت برق ب�ه این موضوع 
می پ�ردازد تا از مح�ل ارتقاء 
کیفیت بخش خصوصی و صرفه 
جویی حاص�ل در انرژی های 
فسیلی در عوض بهره گیری از 
انرژی های جدید، اعتبارات به 
همان می�زان در اختیار بخش 

خصوصی قرار گیرد

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1394 / شماره 11
46



تنها صنعت برق نیست که از دولت طلب 
ــر پیمانکاران  ــورد دیگ ــن در م دارد و ای
ــه اوراقی برای بدهی  نیز مصداق دارد ک
مالیاتی و عوارض به دولت را برای تبادل 
و تسویه در قبال بدهی های دولت مالک 

رفع طلب خود قرار دهند.

با  ■ سال گذش�ته جلس�ه هایی 
حض�ور وزی�ر نی�رو و نماینده ای 
از معاون�ت نظ�ارت راهب�ردی 
رییس جمه�وری درب�اره رف�ع 
کمبودهای مالی، فنی و اقتصادی 
صنعت برق کش�ور برگزار ش�ده 
بود، باالخره نتیجه این نشست و 

برخاست ها به جایی هم رسید؟
ــد صنعت برق  ــه می دانی همانظور ک
ــری  ــور 21 هزار میلیارد تومان کس کش
ــه دارد که 9 هزار میلیارد تومان از  بودج
ــال 93 است،  بر اساس اعالم  آن برای س

ــری ها  وزیر، وزارت نیرو برای جبران کس
ــارکت  ــزار میلیارد تومان اوراق مش 5 ه
ــر می کند. یکی از پیشنهادها این  منتش
ــل از واگذاری های  ــه درآمد حاص بود ک
ــرکت ها و نیروگاه های صنعت  ــهام ش س
ــاص داده  ــت اختص ــود صنع ــرق به خ ب
ــرح حمایت  ــود که این موضوع در ط ش
ــد. البته  ــور دیده ش ــت برق کش از صنع
ــری بودجه این وزارتخانه،  باتوجه به کس
ــار این اوراق برای تامین منابع مالی  انتش
ــت. طرحهای  ــن وزارتخانه کافی نیس ای
ــد در اولویت  ــعه ای وزارت نیرو بای توس
ــای این وزارتخانه قرار  تخصیص درآمده
ــازمان  ــت به س ــپس پرداخ ــد و س گیرن
هدفمندی یارانه ها انجام شود. یک نکته 
ــوول کمیسیون  دیگر اینکه به عنوان مس
ــبختانه تالش  انرژی باید بگویم که خوش
ــت  وزیر نیرو و معاونان او به اندازه ای اس
ــته  ــه تالش دو چندان واداش ــه ما را ب ک

است.

وزی�ر نی�رو پیش�تر از امکان  ■
تس�ویه بخش�ی از بدهی وزارت 
نیرو ب�ه بخش خصوصی از طریق 
واگ�ذاری اوراق مش�ارکت ب�ه 
فروش نرسیده خبر داده بود، آیا 

این پیشنهاد راه به جایی برد؟
ــهم هر  ــده آن طرح این بود که س ای
پروژه عمرانی از اعتبارات دولتی و فروش 
ــارکت مشخص است و ما طبق  اوراق مش
ــهم پروژه از فروش  قانون می توانیم از س
اوراق مشارکت، بدهی خود را با واگذاری 
ــویه کنیم. ــیده تس اوراق به فروش نرس

ــنهاد کرده بود  همچنین آقای وزیر پیش
تا واگذاری شرکت های قابل واگذاری در 
ــل نیروگاه ها برای  ــع آب و برق مث صنای
ــت قرار گیرد  ــویه این بدهی در الوی تس
ــانی نیست و البته  اما همه این ها کار آس

همانظور که می دانید صنعت 
برق کش�ور 2۱ هزار میلیارد 
تومان کس�ری بودجه دارد 
که 9 ه�زار میلیارد تومان از 
آن برای س�ال 93 است،  بر 
اس�اس اعالم وزیر، وزارت 
نیرو برای جبران کس�ری ها 
5 هزار میلیارد تومان اوراق 
مش�ارکت منتش�ر می کند. 
یک�ی از پیش�نهادها ای�ن 
بود ک�ه درآم�د حاصل از 
واگذاری های سهام شرکت ها 
و نیروگاه های صنعت برق به 
خود صنع�ت اختصاص داده 
شود که این موضوع در طرح 
حمایت از صنعت برق کشور 

دیده شد
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ــی از این راهکارها در طرح حمایت  بخش
ــت. همچنین  ــده اس ــد لحاظ ش از تولی
پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر این 
ــهام  که درآمد حاصل از واگذاری های س
ــرکت ها و نیروگاه های صنعت برق به  ش
ــود و این  خود صنعت اختصاص داده ش
ــرح حمایت از صنعت برق  موضوع در ط
کشور دیده شده است. البته پیش از این 
ــرکت توسعه منابع آب و  وزارت نیرو و ش
نیروی ایران برای جبران بخشی از بدهی 
ــارکت  ــروش اوراق مش ــود اقدام به ف خ

کرده بود.

ش�ما از مدافع�ان توس�عه و  ■
تروی�ج انرژی ه�ای جدید و بهره 
مندی از ظرفیت بخش خصوصی 
هستید، در این زمینه پیش بینی 
کمیس�یون انرژی چ�ه بوده وچه 

تدابیری اتخاذ شده است؟ 
ــدرج در طرح  ــی از مواد اصلی من یک
ــه ویژه به  ــت برق، توج ــت از صنع حمای
انرژی های جدید است، در همین زمینه 
ــورت گرفته و فکر  ــای جدی ص تالش ه
ــی می تواند در  ــش خصوص ــم بخ می کن
ــود،  ــن حیطه ها به طور جدی وارد ش ای
ــانی متخصص در  ــروی انس ــه نی چرا ک
ــت به  ــم نداریم و بهتر اس ــن زمینه ک ای
ــگان علمی به  ــدن نخب ــرازیر ش جای س
ــورهای اروپایی و آمریکا مشوق های  کش
ــور به  ــی برای تداوم نخبگان در کش خوب
ــه می دانید  ــم. همانطور ک ــود بیاوری وج
ــروگاه تجدیدپذیر در  ــگاوات نی 9852 م
ــگاوات از  ــود دارد که 315 م ــور وج کش
ــت،  ــه بخش خصوصی اس ــوط ب آن مرب
ــگاوات نیروگاه  ــداث 4500 م ــرای اح ب
تجدیدپذیر موافقت نامه امضا شده و 30 
ــگاوات ظرفیت بادی پیش  تا 35 هزار م
ــت. مسیر برای  ــده در کشور اس بینی ش
ــرمایه گذاری در این بخش هموار بوده  س
و اصوال ضرورتی اساسی در این زمینه به 
ــم می خورد. جمع بندی من در این  چش

اقتصادی مقاومتی مورد نظر 
رهبری، ب�ر دوری از درآمد 
نفتی تاکید دارد. صنعت برق 
در ای�ران به خوبی می تواند 
جایگزی�ن درآمده�ای 
بخ�ش نفت ش�ود. البته نه با 
سیاست هایی که دولت گذشته 
بر آن تاکید داشت و در نهایت 
به انبوه بدهکاریها منجر شد. 
اگ�ر می گوییم به صنعت برق 
باید به عنوان بنگاه اقتصادی 
توج�ه ش�ود، یعن�ی بخش 
عم�ده ای از اعتباره�ا برای 
توسعه زیرساخت و حمایت از 
بخش خصوصی و نیمه دولتی 

لحاظ شود

ــت که ظرفیت سازی برای  بخش این اس
ــو یا تجدیدپذیر  ــتفاده از انرژی های ن اس
ــیون انرژی و  از مباحث جدی در کمیس
ــت که در قالب همین طرح در  دولت اس

حال بررسی است.

گفتی�د ک�ه آق�ای امی�ری در  ■
تدوین ط�رح حمای�ت از صنعت 
برق بس�یار متمرکز بوده و تالش 
زیادی انج�ام داده اند؛ به عنوان 
رییس کمیس�یون چه سرانجامی 

برای این طرح متصور هستید؟
ــر در  ــورد نظ ــی  م ــر ویژگ از نظ
ــی در طرح حمایت از صنعت  قانون نویس
ــم  ــه چش ــی ب ــوت فراوان ــاط ق ــرق نق ب
ــی نقاط قوت  ــورد، البته هر طرح می خ
ــودش را دارد و این طرح نیز  ــف خ و ضع
ــی از نقدها به طرح  ــت، یک بی ایراد نیس
ــوط به ماده  ــت از صنعت برق مرب حمای
ــود، در قسمتی از این ماده  یک آن می ش

ــوخت  ــاره به تحویل معادل ارزش س اش
ــرمایه گذار شد. این  مایع نفت خام به س
در حالی است که مطابق روابط مالی که 
ــب قانون اصالح قانون نفت تدوین  در قال
شد، اینگونه روابط در بودجه های سالیانه 
ــود. با توجه به اینکه  تعیین تکلیف  می ش
ــده، در صورتی که  ــل این ماده آم در ذی
بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری 
ــک داشته باشد  در تبدیل برج  تر به خش
ــل صرفه جویی  ــر از مح ــع مورد نظ مناب
ــده از تفاوت قیمت نفت گاز و  حاصل ش
نفت کوره به صورت نفت گاز و یا معادل 
ــقف حداکثر  ــت خام در س ارزش آن نف
سه سال به سرمایه گذار تحویل می شود، 
ــل صرفه جویی«  ــه »از مح به دلیل اینک
ــت  ــده بار مالی این حکم نیس تأمین کنن
ــی  ــر اصل هفتادو پنجم قانون اساس مغای
ــیون در حال  ــت. این نکات در کمیس اس
ــان و افراد  ــت و از حقوقدان ــی اس بررس
ــائل حقوقی برای تصحیح  مسلط به مس
ــکات در این زمینه کمک گرفته  برخی ن
ــخصه توجه طرح  ــت. اما به ش ــده اس ش
ــای تجدیدپذیر و  ــعه نیروگاه ه ــه توس ب
ــعه صنعت برق را  ــای مدرن توس روش ه
بسیار دقیق و معطوف به آینده می بینم. 
ــا توجه به نقاط قوتی  نکته دیگر اینکه ب
ــود دارد و عنوانی  ــرح وج ــه در این ط ک
ــده،  ــور انتخاب ش ــرای طرح مذک ــه ب ک
ــرار گیرد  ــت این نکته مدنظر ق الزم اس
ــک صنعت باید در قالب  که حمایت از ی
ــرای آن صنعت  ــتراتژی که ب برنامه  و اس

تنظیم و تدوین می شود، پیگیری شود.

جایی گفته بودید که برق باید  ■
ب�ه عنوان بنگاه اقتصادی در نظر 
گرفته ش�ود، برای این مساله چه 

راهکارهایی اندیشیده اید؟ 
ــال ۸۸ ردیفی در بودجه داشتیم  تا س
که ما به التفاوت پرداخت می شد و دولت 
در هر بخشی که می خواست برق ارزان تر 
ــت بدهد لذا در حال  ــگان می توانس و رای

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1394 / شماره 11
48



حاضر نیز دولت و مجلس در این خصوص 
ــا نباید از نظر  ــری می کنند ام تصمیم گی
دور داشت که به برق باید به عنوان بنگاه 
اقتصادی نگاه کرد و ما به التفاوت هزینه 
ــرق و قیمت تکلیفی  ــده تولید ب تمام ش
پرداخت شود.یکی از نکات این طرح این 
ــت که دولت موظف شود مابه التفاوت  اس
ــت تکلیفی و هزینه را بپردازد. اینکه  قیم
برق به چه قیمتی به مردم فروخته شود 
در چارچوب هدفمندی یارانه ها مشخص 

می شود.

همانط�ور ک�ه گفتی�د بخ�ش  ■
خصوص�ی صنع�ت برق ش�رایط 
خوبی نداش�ته و چندان مایل به 
س�رمایه گذاری بیش�تر در ای�ن 
بخش نیست، درباره ضرورت های 
س�رمایه گذاری بخ�ش خصوصی 

در این زمینه بفرمایید؟ 
اقتصادی مقاومتی مورد نظر رهبری، 
ــد دارد.  ــد نفتی تاکی ــر دوری از درآم ب
ــران به خوبی می تواند  صنعت برق در ای
ــود.  ــن درآمدهای بخش نفت ش جایگزی
البته نه با سیاست هایی که دولت گذشته 
ــت و در نهایت به انبوه  بر آن تاکید داش
ــر می گوییم به  ــد. اگ بدهکاریها منجر ش
صنعت برق باید به عنوان بنگاه اقتصادی 
ــده ای از  ــی بخش عم ــود، یعن توجه ش
اعتبارها برای توسعه زیرساخت و حمایت 
ــی و نیمه دولتی لحاظ  از بخش خصوص
ــازمان های دیگر  ــود. یعنی دولت و س ش
به کمک صنعت برق آمده و از طرح های 
ــی و مالیاتی فضا  ــی گرفته تا مال حمایت
ــش خصوصی آماده  ــرای فعالیت بخ را ب
کنند. سختی هایی فراوانی دراین سال ها 
ــر فعاالن بخش خصوصی رفته و درمان  ب
ــین به سادگی مهیا نیست.  وضعیت پیش
ــش خصوصی در  ــا ضرورت حضور بخ ام
مسیر اقتصادی ملی و دوری از وابستگی 
ــده ای حیاتی و  ــت، پدی ــروش نف ــه ف ب

غیرقابل انکار است.
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در حال�ی که در کش�ورهای صنعتی 
آسیایی، توس�عه زیرساختی صنعت 
برق سال هاس�ت که ب�ه دغدغه ای 
جدی برای دولت ها تبدیل شده، اما 
کش�ورهای در حال توس�عه آسیای 
مرک�زی ت�الش می کنن�د ب�ا جلب 
اعتماد س�رمایه گذاران، با الگو قرار 
دادن کش�ورهای صنعتی قدمی در 
راه توسعه صنعت برق خود بردارند.

پس از سال ها تالش، حاال توسعه برق 
کشورهای صنعتی به مدد تکنولوژی های 
نوین وارد فاز دیگری شده و تالش و همت 
ــبکه  ــترش ظرفیت ش دولت ها برای گس
ــیدی رو به گسترش است.  انرژی خورش
ــاس آمارها چینی ها  ــه طور مثال بر اس ب
ــش از 10 گیگاوات به  ــال، بی در یک س
ــبکه انرژی خورشیدی کشور  ظرفیت ش
ــت که  خود افزوده اند و این در حالی اس
ــال 2015  ــت چین قصد دارد در س دول
ــوان تولید  ــگاوات دیگر به ت ــز 15 گی نی
ــیدی خود اضافه کند. البته  انرژی خورش
ــرمایه گذاری در  پکن تالش می کند با س
ــیای میانه، بیشترین سهم  کشورهای آس
ــاخت های انرژی این کشورها  را در زیرس

داشته باشد. 
ــتان گذشته هند  از طرف دیگر زمس
ــرای 19  ــود را ب ــین خ ــرح پیش ــز ط نی
ــرمایه گذاری و افزایش  ــارد دالر س میلی
ــیدی به 20  ظرفیت تولید انرژی خورش
ــال 2020 اصالح کرد. این  گیگاوات تا س
ــوردرطرح جدید، 100 میلیارد دالر  کش
سرمایه گذاری برای دستیابی به ظرفیت 
ــال 2022  تولید 100 گیگاوات برق تا س

ــی کرده تا بتواند با چین وارد  را پیش بین
رقابتی جدی شود.

ــرفت در حالی در این  این ارتقا و پیش
ــده که توجه  ــت یافتنی ش ــورها دس کش
بخش خصوصی و سرمایه گذاران بیشتر از 
گذشته متمرکز این صنعت بوده است. به 
ــت که کشورهای آسیای  همین دلیل اس
مرکزی نیز درصدد آن هستند تا با توسعه 
ــش خصوصی بتوانند به این مهم نایل  بخ
ــش خصوصی در  ــارکت بخ ــوند. مش ش

صنعت برق آسیای مرکزی در کشورهای 
ــتان،  ــتان، قزاقس جمهوری چک،  مجارس
ــت  ــیه و ترکیه متمرکز اس فدراتیو روس
ــابه با  ــه که رویکردی مش ــه جز ترکی و ب
ــن اتخاذ کرده  ــورهای آمریکای التی کش
ــرکت هایی که  است )خصوصی سازی ش
به طور عمودی تفکیک شده اند(، رویکرد 
سایر کشورها بر بهبود قابلیت اطمینان و 
کارایی دارایی های موجود به جای توسعه 

ظرفیت تأکید دارد.

آسی�ای می�انه
فرصتی برای سرمایه گذاران صعنت برق

ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی
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ایجاد نیروگاه های کوچک تولید 
برق آبی و سد های بزرگ در 

تاجیکستان
ــتن مرز  ــاظ داش ــتان از لح  تاجیكس
ــترک با چین و افغانستان و نزدیکی  مش
ــتان، دروازه  ــتان و هندوس ــه پاکس آن ب
آسیای مرکزی به کشورهای چین، هند، 
ــتان نامیده می شود.  ــتان و افغانس پاکس
ــتان آن بخش از آسیای مرکزی  تاجیکس
است که رابطه ویژه ای با روسیه دارد و به 
مثابه حیاط خلوت آن تلقی می شود. عدم 
ــتان به آب های آزاد و  دسترسی تاجیکس
احاطه آن از سوی سایر کشورهای منطقه 
ــده برای این  ــود موقعیتی محدودکنن خ
ــود، که از این جهت  کشور قلمداد می ش
فرصت مناسبی را برای مناطق آزاد ایران 
از جمله چابهار، اروند، قشم و کیش فراهم 
می آورد تا فرصت ها و امکانات مناسبی را 
ــرمایه گذاری و مبادالت  ــذب س برای ج
ــتان  ــور تاجیکس ــه از طریق کش دوجانب
ــدن  ــه وجود آورند. در صورت فراهم ش ب
زمینه های سرمایه گذاری و انتقال دانش 
ــد از منبع مهم  ــور می توان فنی، این کش
پاک و بدون آلودگی محیط زیست انرژی 
ــا صدور آن  ــتفاده کند و حتی ب ــی اس آب
درآمد ارزی کسب کند. با توجه به اینکه 
ــز عمده تولید  ــتان یکی از مراک تاجیکس

ــوروی سابق بوده  برق در دوره اتحادیه ش
ــت، انرژی آبی یکی از مزیت های قابل  اس
رقابت در تاجیکستان بوده، به طوری که 
ــد مراکز کشت  ــاز رش می تواند زمینه س
ــندگی، بافندگی  ــه، کارخانجات ریس پنب
ــالوه این وفور  ــود. به ع و فراوری پنبه ش
ــور تاجیکستان را قادر  نسبی انرژی، کش
ــورداری از صنایع  ــاخته تا امکان برخ س
ــته  متکی به برق مانند آلومینیوم را داش

باشد.
ــاخت نیروگاه های برق  درخصوص س
ــوی دولت  آبی تاکنون چند مناقصه از س

ــتان برگزار شده است كه تامین  تاجیکس
ــوی بانک توسعه  اعتبار این پروژه ها از س
ــالمی و بانک جهانی صورت می گیرد.  اس
ــرکت های وابسته به کشورهای روسیه  ش
ــور از  ــد آبی این کش ــای مهم س پروژه ه
ــوده یک و  ــنگ ت ــد راغون، س ــه س جمل
شرکت فراب جمهوری اسالمی ایران نیز 
ــنگ توده دو را انجام می دهند.  پروژه س
ــی >راه کاروان< و >نارود<  ــرکت ایران دو ش
احداث هشت نیروگاه کوچک آبی برقی را 
که اعتبار آن توسط بانک توسعه اسالمی 

تامین شده به زودی شروع خواهد کرد.

 تاجیکستان و قرقیزستان 
دو فرصت سرمایه گذاری

ــتان به علت  ــتان و قرقیزس تاجیکس
ــراوان و  ــتن رودخانه های ف ــود داش وج
ــرآب این امکان را دارند تا از طریق این  پ
ــعه یافته  ــه اقتصادی توس ــت الهی ب نعم
ــی از مزیت های  ــد. یک ــت پیدا کنن دس
ــیای مرکزی، تولید  این دو جمهوری آس
ــود در  ــط رودخانه های موج ــرق توس ب
ــاس این ویژگی  ــت. بر اس این کشورهاس
ــورهای اروپایی  ــور، کش مطلوب دو کش
ــر  ــرمایه گذاری ب ــه س ــی ب ــه خاص توج
ــور داشته اند؛ به  صنعت برق این دو کش
ــش رییس بخش  ــه چندی پی طوری ک

تاجیکس�تان و قرقیزس�تان به 
علت وجود داشتن رودخانه های 
ف�راوان و پرآب ای�ن امکان را 
دارند ت�ا از طری�ق این نعمت 
الهی به اقتصادی توس�عه یافته 
دس�ت پی�دا کنن�د. یک�ی از 
مزیت ه�ای ای�ن دو جمهوری 
آس�یای مرک�زی، تولی�د برق 
توس�ط رودخانه ه�ای موجود 
در این کشورهاس�ت. بر اساس 
این ویژگی مطلوب دو کش�ور، 
کشورهای اروپایی توجه خاصی 
به سرمایه گذاری بر صنعت برق 

این دو کشور داشته اند
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ــت خارجی نهاد ریاست جمهوری  سیاس
ــراردادی به  ــتان خبر از انعقاد ق قرقیزس
ــورهای  ــا کش ــون دالر ب ارزش 70 میلی

اروپایی داد.
ــتان برای ساخت  پروژه های تاجیکس
ــد دلیل  ــه چن ــی، ب ــای برق آب نیروگاه ه
ــتر جلب  ــوه را بیش ــرمایه گذاران بالق س
ــاخت  ــد؛ از جمله آنکه هزینه س می کنن
ــای بزرگ  ــه با نیروگاه ه ــا در مقایس آنه
ــت و عالوه بر این، مدت خواب  کمتر اس
سرمایه در این نوع نیروگاه ها کمتر بوده 
و به اصطالح زودتر به بازدهی می رسند. 
در این زمینه به سرمایه گذاران خارجی، 
نیروگاه های برق آبی  ــاخت  پروژه های س
ــی این  ــای داخل ــط در رودخانه ه متوس

جمهوری پیشنهاد می شود.
ــروژه  ــدود 20 پ ــه ح ــن رابط در ای
ــرخاب،  ــروگاه برق آبی س ــاخت نی برای س
ــان و کافرنهان وجود  ــگاب، زرافش آبی هین
ــرمایه گذاری دارند كه  داشته که نیاز به س
ــور می توان  ــل رودخانه های مذک در مدخ
نیروگاه های برق آبی با ظرفیت های مختلف 

از 20 مگاوات تا 400 مگاوات ساخت.
ــوص  ــت درخص اهمی ــز  ــه حائ نكت
ــتگاه های برق آبی کوچک و متوسط  ایس
ــتگاه ها  ــه می توان این ایس ــت ك این اس
ــان و کافرنهان بنا  ــه زرافش را در رودخان
ــر از حدود 300  ــای بزرگ ت و نیروگاه ه
ــر روی  ــگاوات را ب ــا 400 م ــگاوات ت م
رودخانه های سرخاب و آبی هینگاب ایجاد 
ــت پروژه های  کرد. این طرح ها در فهرس
ــامل  ــرمایه گذاری در این جمهوری ش س
ــوند و به سرمایه گذاران بالقوه برای  می ش

مشارکت در اجرا پیشنهاد می شوند.

 حضور اروپایی ها 
در صنعت برق ترکمنستان

ــیای  ــورهای آس ــر از کش ــی دیگ یک
ــیل فراوانی برای  ــه دارای پتانس میانه ک
ــرمایه گذاری است، کشور ترکمنستان  س
ــت. صنعت برق ترکمنستان که تمام  اس

ــوط انتقال و  ــا و خط ــت نیروگاه ه فعالی
ــد، در انحصار  ــرل می کن ــع را کنت توزی
ــد.  ــرکت دولتی ترک مننرگو می باش ش
ــد 99/9 درصد  ــرای تولی ــتان ب ترکمنس
ــه منابع گازی متکی  ــاز برق خود، ب از نی
ــور دارنده ذخایر  ــمین کش ــت و شش اس
ــت. این در  ــان اس ــم گازی در جه عظی
حالی است که این کشور دارای پتانسیل 
ــیدی و بادی عظیمی است  انرژی خورش
ــت.  ــده اس ــتفاده نش ــه هنوز از آن اس ک
ترکمنستان صادرکننده برق نیز می باشد 
ــه افزایش تقاضا  ــخگویی ب که برای پاس
ــادرات آن، دولت  ــیل ص و افزایش پتانس

ــال  ــت که تا س ــال برنامه ریزی اس در ح
ــش برق  ــارد دالر در بخ 2020، 5 میلی
ــرمایه گذاری کند و پیش نویس طرح  س
ــور تهیه شده  ــعه نیروگاهی این کش توس
ــبکه  ــه تولید برق و ش ــه در دو مرحل ک

انتقال و توزیع اجرا خواهد شد.
ــورهای  ــت که کش به همین دلیل اس
ــتار  ــک خواس ــد بلژی ــی مانن اروپای
سرمایه گذاری در صنعت برق ترکمنستان 
ــتند. چندی پیش کنسول افتخاری  هس
ترکمنستان در بلژیک، در دیدار با رییس 
جمهور ترکمنستان، اعالم نمود که کشور 
ــد به همکاری متقابل در  بلژیک عالقه من
ــانی  ــای صنعتی، برق رس زمینه پروژه ه
ــاخت های برق  ــداث زیرس ــژه اح و به وی
ــس  انک ــی  بلژیک ــرکت  ــد و ش می باش
ــق آباد  ــمی خود را در عش نمایندگی رس
به منظور تبادل فناوری های صرفه جویی 
ــت افتتاح  ــازگار با محیط زیس انرژی و س
کرده است. بر همین اساس از طرف دیگر 
یک شرکت برق از ترکمنستان، قصد دارد 
ــکاتلندی  ــرکت اس قراردادی را با یک ش
ــرق امضا کند و قرار  ــرای خرید کنتور ب ب
است این شرکت اروپایی، 154هزار کنتور 

برق به ترکمنستان تحویل دهد.
ــت برق یکی از بخش های عمده  صنع
اقتصاد ملی ترکمنستان است. این کشور 
ــرمایه گذاری  با بیش از 5 میلیارد دالر س

یک�ی دیگ�ر از کش�ورهای 
آسیای میانه که دارای پتانسیل 
فراوانی برای س�رمایه گذاری 
است، کشور ترکمنستان است. 
صنعت برق ترکمنستان که تمام 
فعالیت نیروگاه ه�ا و خطوط 
انتق�ال و توزی�ع را کنت�رل 
می کن�د، در انحصار ش�رکت 
دولتی ترک مننرگو می باشد. 
ترکمنس�تان برای تولید 99/9 
درص�د از نیاز ب�رق خود، به 
مناب�ع گازی متک�ی اس�ت و 
ششمین کش�ور دارنده ذخایر 

عظیم گازی در جهان است
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ــال  در این حوزه، برنامه ریزی نموده تا س
ــعه دهد. 2020، صنعت برق خود را توس
ــتان در نظر دارد،  ــالوه بر این ترکمنس ع
ــتان، ایران  صادرات برق خود را به افغانس
ــترش دهد. این کشور قصد  و ترکیه گس
ــد برق خود را به 27/4 میلیارد  دارد تولی
ــال 2020 و به  ــاعت در س ــووات س کیل
ــال  ــاعت تا س 35/5 میلیارد کیلووات س

2030 برساند.

قزاقستان بهشت سرمایه گذاران
ــورهای  ــی از کش ــتان یک قزاقس
ــتقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی  اس
ــت که با جمعیتی حدود 15 میلیون  اس
ــال  ــته طی س ــر و ذخایر عظیم توانس نف
ــد  ــد رش ــزان 8 درص ــه می ــته، ب گذش
ــد. صنعت برق یكي  ــت یاب اقتصادی دس
ــي ترین زیرمجموعه هاي بخش  اساس از 
ــر 7درصد تولید  ــه بالغ ب ــت ك انرژي اس
ــور مربوط به این صنعت  صنایع این كش

مي باشد.
قزاقستان به استثنای روسیه، به لحاظ 
وسعت خاک از بزرگ ترین جمهوری های 
ــوروی محسوب  ــابق اتحاد جماهیر ش س
ــور دارای ذخایر عظیم  می شود. این کش
ــواد معدنی از  ــیلی و م ــوخت های فس س
ــت.  قبیل فلزات، اورانیم، مس و روی اس
در سال 2002 قزاقستان نخستین کشور 

ــابق اتحاد  ــورهای عضو س ــه کش از جمل
ــابق بود که به دریافت رتبه  ــوروی س ش

اعتباری درجه سرمایه گذاری رسید.
با استناد به طرح توسعه نیروگاه هاي 
ــوان  ت ــتان و  ــور قزاقس ــي كش برق آب
ــركت هاي داخلي، ایجاد روابط تجاري  ش
ــترك،  ــیوم هاي مش ــب كنسرس قال در 
ــي و برگزاري  ــاري سیاس ــراودات تج م
نمایشگاه هاي تخصصي در قزاقستان در 
كنار دعوت از مسئولین بخش نیروگاهي 
این كشور برای آشنایي با توانمندي هاي 
ــي و  ــات فن ــه خدم ــور در ارائ ــن کش ای

مهندسي بسیار راهگشا خواهد بود.

ــیا قرار دارد و  ــتان در قلب آس قزاقس
ــیا  ــور مناطق بزرگ آس از طریق این کش
ــیای   ــه خاورمیانه، آس ــوس آرام ب و ا قیان
ــود. پس از  ــا وصل می ش ــزی و اروپ مرک
ــت  ــای دول ــی از اولویت ه ــتقالل  یک اس
قزاقستان ایجاد فضای مناسب و تشویق 
ــور  ــرمایه گذاری خارجی به داخل کش س
ــلطان  ــوری که نور س ــت، به ط ــوده اس ب
نظربایف، رییس جمهور قزاقستان، هر بار 
ــمی خود خواهان کمک  ــخنان رس در س
ــای دولتی و خصوصی  و همکاری مقام ه
ــان و  ــرمایه داران، بازرگان ــه س ــور ب کش
ــور  ــی در این کش ــرمایه گذاران خارج س

شده است.
ــه  ب را  ــتان  ــی، قزاقس ــک جهان بان
ــات موفق در  ــوری با اصالح ــوان کش عن
ــمیت  ــب و کار به رس زمینه محیط کس
ــناخته است. در رتبه بندی جهانی بین  ش
کشورهای دارای  شرایط مناسب کسب و 
کار، قزاقستان در میان 183 کشور جهان 

در جایگاه 47 قرار دارد.
قانونی  ــای  ــام چارچوب ه تم ــروز  ام
ــتان  ــرمایه گذاری در قزاقس الزم برای س
ــال 2003، قانون  ــده اند. در س ــاد ش ایج
ــید که  ــرمایه گذاری< به تصویب رس >س
ــی و  ــای حقوق ــده چارچوب ه دربرگیرن
ــرمایه گذاری خارجی  ــادی برای س اقتص
ــان  ــر  کارشناس ــه به نظ ــا توج ــت. ب اس
ــی از بهترین  ــی این قانون، یک بین الملل
ــرمایه گذاری در  ــه ی س ــن در زمین قوانی
ــت. این  ــعه اس ــورهای در حال توس کش
ــرمایه گذاران  قانون حفاظت از حقوق س
ــات قراردادها را تضمین و به صورت  و ثب
ــاط میان  ــخص ارتب ــال واضح و مش کام
نهادهای دولتی و سرمایه گذاران خارجی 
بازگشت سرمایه،  آزاد،  ــرمایه گذاری  )س
ــق مالیکت  ــود، ح ــتفاده از س آزادی اس
ــرکت های  ــن برای ش ــی از زمی خصوص
ــد.  ــخص می کن را مش ــی و …(  خارج
ــات حمایتی  ــه اقدام ــت ک ــی اس گفتن
ــرمایه گذاران خارجی برابر با  دولت از س

قزاقس�تان یکی از کشورهای 
استقالل یافته از اتحاد جماهیر 
ش�وروی اس�ت که با جمعیتی 
حدود ۱5 میلیون نفر و ذخایر 
عظی�م توانس�ته ط�ی س�ال 
گذش�ته، به می�زان 8 درصد 
رش�د اقتصادی دس�ت یابد. 
صنعت برق یكي از اساسي ترین 
زیرمجموعه هاي بخش انرژي 
است كه بالغ بر 7درصد تولید 
صنایع این كشور مربوط به این 

صنعت مي باشد
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سرمایه گذاران داخلی می باشد.
ــورت  ــرمایه گذاری های ص ــم س حج
ــای  ــتان، فض ــاد قزاقس ــه در اقتص گرفت
ــرمایه گذاری مطلوب در این  ــب س مناس
ــا توجه به  ــد. ب ــان می ده ــور را نش کش
ــول دوره پس  ــمی، در ط ــای رس داده ه
ــتان بیش  ــتقالل، جمهوری قزاقس از اس
ــتقیم  ــرمایه مس ــارد دالر س از 122 ملی

خارجی جذب کرده است.
ــرایط مطلوب  ــاد ش ــطه ایج ــه واس ب
ــوری، بیش از  ــن جمه ــب و کار در ای کس
ــرمایه خارجی به  ــا س ــرکت ب 8000 ش
ــت که این شرکت ها در  ــیده اس ثبت رس
تولیدکنندگان  >فورجون-500<   فهرست 
ــرار دارند، از جمله آن ها  معروف جهان ق
ــای مهمی چون  ــه کمپانی ه ــوان ب می ت
ــافت<،  ــس<، >مایکروس ــورون<، >زیمن >ش
>جنرال الکتریک<، >دانون<، >هنکل< و… 

اشاره کرد.

عوامل مؤثر جذب سرمایه گذاری 
در قزاقس�تان را می ت�وان در موارد 

زیر خالصه کرد:
ــه  ــت ک ــب و کار راح ــای کس - فض
ــرمایه گذاری  ــن س قوانی ــر  تأثی ــت  تح
ــرای حمایت  ــوب، اقدامات جذب ب مطل
ــادی و  ــات اقتص ــرمایه گذاری و ثب از س

سیاسی شکل گرفته است.
ــود منابع طبیعی و مواد معدنی  - وج
ــن می زنند  ــمندان تخمی ــراوان. دانش ف
ــور از نظر  ــمین کش ــتان شش که قزاقس
ــی در جهان  ــورداری از منابع طبیع برخ
ــه در جدول  ــوردی ک ــت. از 110 م اس
ــر در  ــد، 99 عنص ــر کیمیایی ان عناص
ــر  ــود، 70 عنص ــت می ش ــتان یاف قزاقس
ــی قرار گرفته و 60 مورد آن  مورد بررس
ــتان بیشترین  ــتخراج می شود. قزاقس اس
ــتن و بوریت جهان را  ذخایر روی، تنگس
در اختیار دارد و در نقره، سرب، اورانیم و 
کرومیت در رتبه دوم ، در مس و فلوریت 
در رتبه سوم، در مولیبدن در رتبه چهارم 

و در طال در رتبه ششم قرار دارد.
ــور تمامی چارچوب های  - در این کش
ــت از مالکیت  ــرای حمای حقوقی الزم ب
ــت. به همین  ــورت گرفته اس معنوی ص
ــع قانون  ــرای وض ب ــه ای  منظور مؤسس
ــت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد  حفاظ
شده و قوانین الزم برای اطمینان صاحب 
اثر از حقوق خود )مدنی، جنایی، کدهای 
ــون کپی رایت و حقوق مرتبط  اداری، قان

با آن( به ثبت رسیده است.
ــور قزاقستان در سال های اخیر  - کش
ــت های مالی  به طور قابل توجهی سیاس
ــرخ مالیات  ــت کاهش ن ــود را در جه خ

ــت. به عنوان مثال، کاهش  تغییر داده اس
ــرکت ها از 30 درصد  مالیات بر درآمد ش
ــات بر افزوده  ــه 20 درصد، کاهش مالی ب
ــد، که در بین  ــد به 12 درص از 13 درص
ــه  ــن مالیات در مقایس ــورها کمتری کش
ــت. مالیات  ــتاندارد جهانی آن اس ــا اس ب
ــور 11 درصد  ــی نیز در این کش اجتماع
ــت. عالوه بر این، باید توجه داشت که  اس
ــتان  ــای برق در جمهوری قزاقس تعرفه ه
ــت. همچنین  ــا ارزان تر اس ــر اروپ 8 براب
ــی می تواند  ــودن حمل و نقل ریل پایین ب
ــرمایه گذاران را  ــی از هزینه های س بخش
ــهری  ــت دور بودن از مراکز ش که به عل
ــد. گفتنی  ــود، جبران نمای ــرف می ش ص
ــتان  ــت که در کد های مالیاتی قزاقس اس
ــای  44 موافقت نامه ی بین المللی در  امض
اجتناب از مالیات مضاعف، گنجانده شده 
ــت که به طور کل این اقدامات باعث  اس
کاهش بار مالیاتی در کسب و کار خواهد 
ــعه و رونق  ــود در توس ــه خ ــد و به نوب ش

سرمایه گذاری اهمیت فراوانی دارد.

منابع: ■
1. خبرگزاری رویترز

www.asiapacific.ca .2
www.heritage.org .3
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ــعه و سرمایه گذاری  هدایت نقدینگی را برای توس
ــر عامل بورس انرژی  در صنعت برق می دهد. مدی
ــازی  ــن از آمادگی این بورس برای بسترس همچنی
کشف قیمت تعادلی برق خبر داد و گفت: در حال 
ــباتی< مبنای عمل  ــده محاس حاضر >قیمت تمام ش
است؛ در حالی که کشف قیمت ناشی از برهم کنش 
عرضه و تقاضا می تواند قیمت های واقعی را در این 

بخش نشان دهد. 
حسینی افزود: تغییر شیوه قیمت گذاری کاالی 
برق در بورس انرژی، مساعدت در زمینه آزاد سازی 
ــمت واقعی کردن بهای برق است و  و حرکت به س
به این ترتیب اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور 
ــف صحیح بهای برق اتفاق خواهد  ــطه کش به واس

افتاد. 
ــداف این  ــرژی یکی از اه ــل بورس ان مدیرعام
ــر تجارت برق  ــکل گیری موث بورس را کمک به ش
ــیگنال های  ــرد و گفت: ارائه س ــور اعالم ک در کش
ــت برق و  ــرمایه گذاری در صنع ــراي س ــح ب صحی
ــازی نیروگاه ها و  ــاعدت در زمینه خصوصی س مس
ــی، از  ــل 44 قانون اساس ــام واگذاری های اص انج
ــرمایه  راهبرد های بورس انرژی و مجموعه بازار س
ــت. وي در ادامه به آمادگی بورس انرژی جهت  اس
ــاره  انجام معامالت مصرف کنندگان بزرگ برق اش
کرد و افزود: زیرساخت های معامالتی و فنی مورد 
نیاز براي معامالت فوق طراحی و پیاده سازی شده 
است. مدیر  عامل بورس انرژی با اشاره به سهم 17 
ــرق از ارزش کل معامالت در  ــدی معامالت ب درص
ــژه وزارت نیرو به  ــتار توجه وی بورس انرژی، خواس
توسعه و رونق معامالت برق در بورس انرژی شد. 

ــاره به بازار صادراتی مناسب در  ــینی با اش حس
ــت كرد: امکان  ــرق، از وزیر نیرو درخواس صنعت ب
ــرق از طریق رینگ بین الملل  صادرات یا واردات ب
ــود. در این دیدار، مهندس  ــورس انرژی فراهم ش ب
ــاره به نقش و  >حمید چیت چیان<، وزیر نیرو، با اش
جایگاه بورس انرژی در برنامه های وزارت نیرو، ابراز 
امیدواری کرد و گفت: با همکاری مجموعه وزارت 
ــال جاری اقدامات  نیرو و بورس انرژی، تا پایان س
ــت اقتصاد صنعت آب و برق  مهمی در زمینه تقوی

انجام می شود.

نقش پررنگ بورس انرژی 
در آینده صنعت آب و برق کشور

ــان وزیر و  ــترک وزیر نیرو، معاون ــت مش نشس
ــرکت های توانیر و مدیریت شبکه  مدیران عامل ش
ــات مدیره بورس  ــل و رییس هی ــرق، با مدیرعام ب
انرژی درباره نقش و جایگاه بورس انرژی در حوزه 

آب و برق کشور برگزار شد. 
در این نشست، دکتر >سید  علی حسینی<، مدیر 
عامل بورس انرژی، با اشاره به جایگاه این بورس در 
بازار سرمایه گفت: بورس انرژی امکان تامین مالی 
شرکت های فعال را در صنعت برق و یاری رساندن 
ــار اوراق سلف  به این صنعت دارد. وی افزود: انتش
موازی استاندارد برق، اوراق مشارکت، اوراق اجاره 
و اسناد خزانه اسالمی، ابزارهایی هستند که امکان 
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انرژی های  ــرمایه گذاری در  ــه س هرگون
ــد  ــته باش ــد صرفه اقتصادی داش ــو بای ن
ــت خاص  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــران ب و ای
ــب  جغرافیایی خود می تواند مکانی مناس
ــه  ب ــد  ــرمایه گذاری های جدی ــرای س ب
ــر دفتر  ــد. مدی ــش باد باش ــژه در بخ وی
ــازمان انرژی های نو ایران  ــی س مهندس
ــور بخش خصوصی  ــه گفت: حض در ادام
ــه انرژی های نو و  ــد جانی تازه ب می توان
تجدیدپذیر ایران ببخشد و امید است که 
سرمایه گذاری در این بخش شتاب گیرد.

ــارکت بانک ها و اعطای  هرسینی مش
ــویق  ــی از راه های تش ــهیالت را یک تس
ــد و تاکید کرد:  ــرمایه گذاری خوان به س
مشارکت صنایع بزرگ و بخش خصوصی 
ــاخت و راه اندازی مزرعه های بادی  در س
ــرژی در  ــرف ان ــدت مص ــد از ش می توان
صنعت بکاهد و افزون بر صرفه جویی در 
ــت را نیز  هزینه ها، صیانت از محیط زیس

در پی داشته باشد.

س�رمایه گذاری 
بخش خصوصی 
ب�رای س��اخت 
توربین ه��ای 
ب���������ادی

ــاخت  ــازی س بومی س ــا  ب ــان  همزم
ــادی در کشــور،  ــای ب توربین ه
سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند 
ــهیم  ــد انرژی پاک و ارزان باد س در تولی

شوند. 
ــازمان  ــی س ــر مهندس ــر دفت مدی
ــا عالم این مطلب،  ــای نو ایران ب انرژی ه
ــرمایه گذاری بخش  ــت: در صورت س گف
ــاد مي تواند به عنوان  خصوصی، انرژی ب
یک انرژی پاک و ارزان تولید برق کشور 

را در سال های آتی افزایش دهد.
ــزود: حمایت از  ــینی< اف ــرج هرس >ای
ساخت نیروگاه های بادی راهبرد سازمان 
انرژی های نو است و در این مسیر آماده 
ــرمایه گذاران  ــت از س ــکاری و حمای هم
ــتیم؛ ضمن این که اکنون سازندگان  هس
ایرانی با بومی سازی و انتقال دانش فنی 
ــای 2.5 مگاواتی،  ــاخت توربین ه در س
ــاخت نیروگاه های آبی را شتاب  روند س

داده اند.

ــه که  ــط 12 قطع ــه داد: فق وی ادام
ــتر آنها الکترونیکی هستند از خارج  بیش
ــاخت توربین های بادی  ــور برای س کش
ــت قطعه  ــال هش ــوند و پارس وارد می ش
ــی  ایران ــان  ــوی کارشناس از س ــد  جدی
ــزود:  اف ــینی  ــد. هرس ــازی ش داخلی س
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مدیر عامل شركت توانیر با بیان اینکه وزارت نیرو اختیار الزم را برای صادرات و 
ــورهای همسایه برای انتقال برق به خود سرمایه گذاران سپرده است،  مذاکره با کش
ــرمایه گذاران می توانند 50 درصد از برق تولیدی در نیروگاه های مرزی را  گفت: س

صادر کنند. 
ــتان گفت: با توجه به مزایای نسبی  >مهندس آرش کردی< در سیستان و بلوچس
ــرمایه گذاران بخش خصوصی در عرصه تولید  ــور داریم، وزارت نیرو از س که در کش
برق و صادرات آن به کشورهای همجوار حمایت می کند و در این راستا اختیار الزم 
برای صادرات و مذاکره با کشورهای همسایه برای انتقال برق نیز به سرمایه گذاران 

بخش خصوصی داده می شود.
ــد برق می توانند 50  ــرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه تولی ــت: س وی گف

درصد انرژی برق تولیدشده در مناطق مرزی را به کشورهای همجوار صادر کنند.
ــورهای  ــا توجه به اینکه در کش ــتان هم ب ــه داد: سیستان و بلوچس ــردی ادام ک
ــه واردات برق از ایران  ــتان که عالقه مند و نیازمند ب ــوارش به خصوص پاکس همج

است، موقعیت ویژه ای در عرصه صادرات برق دارد.
ــركت توانیر یادآور شد: انعقاد قرارداد احداث دو نیروگاه جدید در  مدیر عامل ش
چابهار و ایرانشهر و توسعه نیروگاه های موجود در این شهرستان به سیکل ترکیبی 
ــروگاه 500 کیلو واتی در زاهدان از  ــرمایه گذاری برای احداث نی و تعیین تکلیف س
ــرای ارائه خدمات بهتر در  ــتان ب جمله برنامه های وزارت نیرو در سیستان و بلوچس

این استان است.
ــال  ــزود: ایران در زمینه تولید برق در خاورمیانه مقام اول را دارد و س ــردي اف ك

گذشته بیش از 277 میلیارد کیلو وات ساعت برق در کشور تولید شده است.

سرمایه گذاران 
می توانند 
50 درصد برق 
تولیدی 
در نیروگاه های 
مرزی را 
صادر کنند
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ــی نحوه تامین مالی  ــت بررس نشس
طرح های کلیدی وزارت نیرو به ریاست 
ــد  ــاون اول رییس جمهور برگزار ش مع
ــرق و آب در  ــرح تولید همزمان ب و ط
سواحل جنوبی کشور مورد بررسی قرار 

گرفت. 
>اسحاق جهانگیری< در این نشست 
با اشاره به ابالغ قانون مهم و راهگشای 
ــد رقابت پذیر و ارتقای  >رفع موانع تولی
ــوع امتیازات  ــور< و مجم نظام مالی کش
ــرای رفع  ــن قانون ب ــه در ای ــی ک مهم
ــکالت پیمانکاران و سرمایه گذاران  مش
در نظر گرفته شده، یکی از اولویت های 
ــذاری طرح ها و پروژه های  دولت را واگ
ــی عنوان  ــام به بخش خصوص نیمه تم
ــت با  ــر نیرو نیز در این نشس کرد. وزی
اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای 
شیرین سازی آب جهت استفاده در پنج 
استان واقع در محدوده سواحل جنوب 
ــان کرد: در این طرح از  کشور خاطرنش
بازیافت حرارت نیروگاه های برق، برای 

شیرین سازی آب استفاده خواهد شد.

 در جلسه با معاون اول رئیس جمهور 
تاکید شد

  واگذاری تولید برق 
به بخش خصوصی

افزوده شدن دو هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق خوزستان
ــه سال آینده دو  ــرکت توانیر گفت: تا س مدیر عامل ش
ــتان خوزستان  هزار مگاوات انرژی به ظرفیت تولید برق اس
ــایش  ــود. >مهندس آرش کردی< در آیین گش افزوده می ش
ــهر  ــیکل ترکیبی نیروگاه خرمش فاز دوم دو واحد گازی س
ــرای تولید هفت هزار و  ــازی ب افزود: هم اکنون ظرفیت س

500 مگاوات برق در کشور در دست اجراست.
ــتان  ــعه در اس ــا توجه به روند توس ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــتان، پیش بینی می شود تا سه سال دیگر تولید برق  خوزس
در این استان از طریق توسعه نیروگاه خرمشهر، ماهشهر و 
بهبهان از 12 هزار مگاوات به 14 هزار مگاوات افزایش یابد.
کردی گفت: یکی از سیاست هایی که بعد از برنامه سوم 
ــعه در دست اقدام است، واگذاری احداث نیروگاه ها به  توس
ــت. مدیر عامل شرکت توانیر افزود: در  بخش خصوصی اس
ــوم، چهارم و پنجم توسعه، 10 هزار مگاوات  برنامه های س
برق به بهره برداری رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

ــتفاده از فناوری های برتر را  کردی افزایش ظرفیت با اس
از سیاست های احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی دانست و 
گفت: در چارچوب این برنامه امیدواریم با ورود کالس های 
ــده نیروگاه ها را  برتر و باالتر بتوانیم راندمان تولید نصب ش
ــد واحدهای جدید و راندمان کل واحدهای  حدود 58 درص

حرارتی را که 37 درصد است، به 42 درصد برسانیم.
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اهواز، شازند اراک و طبس فعال کرده ایم.
ــال 93 منابع خود را در این  ــي گفت: در س ربان
سه نیروگاه متمرکز کردیم و با وجود اینکه در بعد 
مالی مشکالتی داریم، اما توانستیم این سه نیروگاه 

را عمدتا فعال کنیم.
ــازمان توسعه  مجری طرح نیروگاه های بخار س
ــی تجهیزات  ــح کرد: تاکنون حت ــرق ایران تصری ب
ــایت  اصلی برخی نیروگاه ها همچون توربین به س
ــاخت ژنراتور این  ــده است و س مورد نظر حمل ش

نیروگاه ها در سال آینده به سرانجام می رسد.
ــد از این  ــت هر واح ــان اینکه ظرفی ــا بی وی ب
ــت، گفت: در هر نیروگاه،  واحدها 325 مگاوات اس
دو واحد 325 مگاواتی در مجموع به ظرفیت 650 
ــوب  ــود که یک توفیق محس ــگاوات نصب می ش م

می شود.
ربانی با تاکید بر اینکه واحدهای 600 مگاواتی 
ــت که به دلیل  بخار از دیگر برنامه ها و اهداف ماس
ــن مقوله  ــدان به ای ــال 93 چن ــت در س محدودی
ــال 94 توسعه  ــده است، گفت: در س پرداخته نش
ــهیدرجایی به عنوان ساختگاه واحدهای  نیروگاه ش
ــت که امیدواریم  ــنهاد شده اس 600 مگاواتی پیش

قطعی شود.
ــاختگاه  ــدن این س وی با بیان اینکه با قطعی ش
ــل نیروگاه  ــار در مح ــی بخ ــد 600 مگاوات دو واح
ــود، گفت: این طرح از  ــهیدرجایی ساخته می ش ش
ــای 600 مگاواتی  ــل جدید واحده جهت ورود نس
ــن تجهیز مناطق  ــور و همچنی ــبکه برق کش در ش
مصرف کننده عمده با واحدهای بزرگ حائز اهمیت 
ــت که برق مطمئن تر و پایدارتری را می توانیم  اس

تامین کنیم.

ورود نسل جدید 
نیروگاه های بخار به کشور

ــازمان توسعه  مجری طرح نیروگاه های بخار س
ــل جدید نیروگاه های بخار به  برق ایران از ورود نس
صنعت نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: واحدهای 

بخار 600 مگاواتی در کشور ساخته می شود.
ــانی وزارت نیرو،  ــگاه اطالع رس ــزارش پای به گ
ــزود: تعدادی  ــی ربانی< اف ــدس >مصطفی عل مهن
ــعه  ــازمان توس ــروگاه بخار در برنامه اجرایی س نی
ــدود 6200  ــت که ح ــده اس برق ایران تعریف ش
مگاوات است؛ اما متاسفانه به دلیل تنگناهای مالی، 

پیشرفت زیادی در این بخش نداشته ایم.
ــزار  ــون، دوه ــال 1392 تاکن ــزود: از س وی اف
ــت را در نیروگاه های رامین  ــگاوات از این ظرفی م
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اختصاص 10 هزار میلیارد 
تومان برای تبدیل نیروگاه های 
گازی به سیکل ترکیبی

حریم خطوط انتقال 
اصالح شد

نیروگاه های برق 
دوگانه سوز می شوند
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مع�اون برنامه ری�زی و اموراقتص�ادی وزارت نیرو از اختصاص 10 ه�زار میلیارد 
تومان برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی در سال 94 خبر داد.

>علیرضا دائمی< با بیان اینکه بودجه سال 94 با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
منابع خوبی را به صنعت آب و برق اختصاص داده است، گفت: یکی از ظرفیت های 
مه�م بودجه 94 اختص�اص 10 ه�زار میلیارد تومان ب�رای نیروگاه ها ب�رای تبدیل 
واحدهای گازی به سیکل ترکیبی است؛ چراکه هم  اکنون واحدهای گازی با ضریب 
تبدی�ل پایین ت�ری انرژی تولید می کنند و با این طرح خواهیم توانس�ت از حرارت 
ناشی از این نیروگاه ها، واحدهای بخار ایجاد کنیم تا بدون افزایش مصرف سوخت، 

بازدهی نیروگاه ها افزایش یابد. 

مدی�رکل دفت�ر حقوقی ش�ركت توانیر درب�اره برنام�ه جدید احداث ش�بکه و 
تاسیسات جدید برقی در کشور همزمان با ابالغ مصوبه برقی دولت به وزارت نیرو، 
گفت : براس�اس مصوبه جدید، حریم درج�ه دو به طور کامل از جداول حریم خطوط 

انتقال برق، حذف و حریم زمینی جایگزین حریم درجه یک شد . 
>علی نظری< با تاکید بر اینکه در تدوین مفاد و بندهای این مصوبه از تجربه های 
جهانی و اس�تانداردهای اروپایی، ژاپنی و اس�ترالیایی بهره گرفته شد و در نهایت 
با پایه قرار دادن اس�تانداردهای اتحادیه اروپا، نظ�ام حقوقی و فنی حریم خطوط 
انتقال برق پس از حدود پنج دهه اصالح ش�د، گفت : براس�اس این مصوبه نه تنها 
مباح�ث ایمنی، بلکه مباح�ث حریم هوایی نیز برای نخس�تین بار وارد اصطالحات 

صنعت برق و حریم خطوط متنوع و قابل انعطاف شد .

ــرات نفت ایران با  ــرکت خطوط لوله و مخاب مدیر عامل ش
ــوز کردن نیروگاه های برق، از  ــریح برنامه جدید دوگانه س تش
کاهش انتقال نفت و فرآورده هاي نفتی در سال ۹۳ خبر داد. 
>عباسعلی جعفری< گفت: در شرایط فعلی ۲۰ نیروگاه برق 
ــبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی متصل  کشور به ش

شده اند. 
ــال دو نیروگاه  ــه برنامه ریزی به منظور اتص ــاره ب وي با اش
ــای نفتی، تصریح کرد:  ــبکه انتقال فرآورده ه جدید برق به ش
ــاس تا خرداد ماه سال جاری نیروگاه برق زنجان هم  بر این اس
ــت و یکمین نیروگاه به شبکه خطوط لوله نفتی  به عنوان بیس

متصل خواهد شد. 
ــبکه خطوط  ــري از اتصال نیروگاه برق علی آباد به ش جعف
ــر داد و افزود: این در  ــال جاری خب ــه نفتی هم تا پایان س لول
ــتای سیاست اتصال  ــت که سال گذشته هم در راس حالی اس
ــبکه نفتی کشور، دو نیروگاه سمنان و شاهرود  نیروگاه ها به ش

به خط لوله انتقال فرآورده متصل شدند.
ــئول، با توجه به افزایش تولید گاز و  به گفته این مقام مس
ــتفاده از گاز به  ــوخت مایع در نیروگاه ها، اس کاهش مصرف س
ــوخت  ــی و صرفه جویی اقتصادی به عنوان یک س ــل ایمن دلی

پشتیبان از اولویت بیشتری برخوردار است.
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سرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری برای ساخت 
نیروگاه های جدید

ــتر در توسعه اقتصادی کشور، امسال  ــارکت بیش بانک صنعت و معدن با هدف مش
یک و نیم میلیارد دالر در صنعت نیروگاهی کشور سرمایه گذاری می کند. 

ــا اعالم این خبر، گفت:  ــی<، مدیر عامل بانک صنعت و معدن، ب ــرف افخم >علی اش
ــعه نیروگاه ها با توجه به اینکه کشور نیازمند تامین کسری برق مصرفی  در زمینه توس
ــاختی است، با هماهنگی وزارت نیرو،  برای بخش های مختلف صنعتی، تولیدی و زیرس
ــعه ملی و بانک صنعت و معدن، سهمیه ای به بخش نیروگاهی اختصاص  صندوق توس
ــی از این منابع را توانستیم مصرف کنیم و امید است امسال بتوانیم  ــد که بخش داده ش
بیش از یک و نیم میلیارد دالری را که به این منظور اختصاص یافته است، جذب کنیم.
ــهیالت خود را از 21 هزار  ــال مانده تس مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: امس
ــاند که به معنی  ــارد تومان کنونی به بیش از 31 هزار میلیارد تومان خواهیم رس میلی
افزایش 10 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیالت سرمایه گذاری ثابت و سرمایه 

در گردش است.

 زم�ان 
تعمیرات نیروگاهی 

 به نصف 
کاهش یافت

ــئول در وزارت  ــام مس یک مق
ــاره به خودکفایی جدید  نیرو با اش
ــرق در غیاب  متخصصان صنعت ب
فعالیت شرکت های خارجی،گفت: 
ــرات نیروگاه های گازی  زمان تعمی
به کمتر از نصف کاهش یافته است. 
>غالمرضا مهرداد< درباره آخرین 
ــا  ــازی نیروگاه ه ــت آماده س وضعی
ــتانی  ــرای تامین پایدار برق تابس ب
ــترکان، گفت: با توجه به رشد  مش
ساالنه هشت درصدی مصرف برق 
ــال ظرفیت  ــر ۱۰ س ــور، ه در کش

تولید در کشور دو برابر می شود. 
ــد  ــی تولی ــر فن ــرکل دفت مدی
شركت توانیر افزود: به عبارت دیگر 
ــب با این  ــرق باید متناس صنعت ب
ــای تعمیر و  ــد ظرفیت، نیروه رش
ــه دو برابر افزایش  بهره برداری را ب
ــرات تمامی  ــکان تعمی ــد تا ام ده
ــور فراهم  واحدهای نیروگاهی کش

شود. 
ــای  ــت: مهارت ه ــرداد گف مه
ــان  ــری متخصص ــی و تعمی اجرای
ــی در واحدهای نیروگاهی به  داخل
ــان  ویژه نیروگاه های گازی تعدادش
ــد به قدری  ــه ۱۵۰ واحد می رس ب
ــان تعمیر به  ــش یافته که زم افزای

یک سوم کاهش یافته است.
ــرد: برخی مواقع  وي تصریح ک
ــی ۹۰ روزه در مدت  ــر اساس تعمی
ــود که  ــا ۴۰ روز انجام می ش ۳۰ ت
ــتاورد بزرگی برای صنعت برق  دس

کشور است.

احداث 1000 مگاوات نیروگاه گازي جدید
ــریح برنامه احداث  ــرق با تش ــعه ب ــازمان توس ــری طرح نیروگاه های گازی س مج
نیروگاه های جدید گازی در ایران، گفت: ساخت ۹۷۲ مگاوات نیروگاه جدید گازی در 

دستور کار قرار گرفته است.
ــب حاجی زاده< درباره برنامه احداث نیروگاه های جدید گازی در ایران، گفت:  >حبی
ــت های افزایش ظرفیت تولید برق ایران، پروژه های فاز دوم  ــتای اجرای سیاس در راس
ــوی توانیر به سازمان توسعه برق ایران ابالغ  ــش هزار مگاوات توربین گاز از س طرح ش
ــئول اعالم کرد: فاز دوم این طرح در ۱۰ ساختگاه و مشتمل بر ۲۸  ــد. این مقام مس ش
واحد نیروگاهی در مجموع به ظرفیت چهار هزار و 536 مگاوات در بخش گازی است.

نیروگاه های گازی به سامانه های خنک سازی 
مجهز می شوند

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با اعالم اینکه قرار است همه نیروگاه های گازی 
به سامانه های خنک سازی مجهز شوند، گفت: با این کار حدود 125 مگاوات ظرفیت صرفه 
جویی ایجاد شده است و امکان ایجاد 500 مگاوات ظرفیت جدید هم در دیگر نیروگاه ها 
وجود دارد. >سید حسین سجادی< افزود : بهینه سازی تأمین انرژی از اهداف سازمان بهره 

وری انرژی )سابا( است و در بهبود فرآیند تولید و توزیع برق هم فعال هستیم.
ــاره به اینکه پیش بینی می شود از دو هفته آینده گرمای شدیدی قبل از  وی با اش
گرمای تابستان داشته باشیم که کمتر سالی اتفاق افتاده است، گفت: برای گذر از این 
ــجادی با تاکید بر اینکه ایران  ــویی مردم و دولت نیاز داریم. س گرما به همدلی و همس
ــفانه مسابقه مصرف و تولید همچنان ادامه  در تولید برق رتبه 13 را دارد، گفت: متاس

دارد و هر سال میزان رشد مصرف از تولید پیشی می گیرد.
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 احتمال فروش مستقیم برق نیروگاه ها 
به مشترکان

مدیرکل نظارت بر خدمات مشترکان شركت توانیر از رشد یک میلیون و 400 هزار 
ــترک در سال گذشته خبر داد و گفت:  طرح های تامین برق موقت ساختمان های  مش
ــترکان از طریق  ــتقیم برق نیروگاه ها به مش ــوی دیگر فروش مس ــدون مجوز و از س ب

بورس، در دست بررسی بوده و هنوز نهایی نشده است.
>محمد جواد شریفی< با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد مشترکان به حدود 31 
میلیون و 600 هزار مشترک در کشور رسیده است، در مورد توسعه خدمات مشترکان 
ــود که سیستم های خدمات غیرحضوری توسعه پیدا کند  گفت : همچنان تالش می ش
و از سویی دیگر خدمات از طریق دفاتر پیشخوان صورت گیرد . شریفي در مورد اعالم 
شرکت مدیریت شبكه برق ایران مبنی بر ورود مشترکان غیرصنعتی به بورس انرژی، 

گفت : این موضوع در حد پیشنهاد است و هنوز روش های آن تدوین نشده است . 

نیروگاه های برق آبی 
امسال با حداکثر توان 
در خدمت شبکه برق 

کشور خواهند بود
ــت  ــز مدیری ــر کل مرک مدی
نیروگاه های برق آبي شركت مدیریت 
ــت: نیروگاه های  منابع آب ایران گف
ــز مانند  ــال نی ــور امس برق آبی کش
ــال های گذشته با حداکثر توان به  س
ویژه در زمان اوج مصرف در خدمت 

شبکه برق کشور خواهند بود.
ــاره به  ــا اش ــتیری" ب ــد اس "فرب
ــوب نیروگاه های برق آبی  عملکرد خ
ــته گفت: با  ــال گذش ــور در س کش
ــگاوات ظرفیت  توجه به 10792 م
ــت بهره برداری، میزان انرژی  در دس
ــده 13.9 میلیارد کیلو وات  تولیدش

ساعت بوده است.
استیري درخصوص شاخص های 
ــای برق  آبی گفت:  ــرد واحده عملک
ــروج اضطراری به  کاهش ضریب خ
ــش ضریب آمادگی  6 درصد و افزای
ــاخص های  از ش ــد،  ــه 82 درص ب
ــای برق آبی  ــوب عملکرد واحده خ
ــت و تعمیرات  ــال93 بوده اس در س
نیروگاه های  سالیانه کلیه واحدهای 
برق آبی جهت آمادگی حداکثری در 
ــتان 94 مطابق برنامه سالیانه  تابس

انجام پذیرفته است.
ــت  ــز مدیری ــر کل مرک مدی
ــركت  ــی ش ــای برق آب نیروگاه ه
ــاره  ــت منابع آب ایران با اش مدیری
ــی  ــزار مگاوات ــیل  32 ه ــه پتانس ب
ــور، میزان  نیروگاه های برق  آبی کش
ــور در  ــعه ظرفیت برق آبی کش توس
سال جاری را بر اساس استعالم های 
صورت گرفته از شرکت های ذی ربط 

حدود 500 مگاوات برآورد كرد.

ــور اقتصادی  ــاون برنامه ریزی و ام مع
ــکاری ایران و  ــرو از افزایش هم ــر نی وزی
ــرق و  ــت آب و ب ــه صنع ــن در زمین چی

انرژی های تجدیدپذیر خبر داد. 
ــدار مدیران  ــي رضا دائمي< در دی >عل
ــرکت >پاورچاینا< از كشور چین  ارشد ش
ــرکت هاي ایراني و  ــکاري ش ــت: هم گف
ــیار موثر بوده است و امیدوارم  چیني بس
ــن در  ــران و چی ای ــادي  اقتص ــط  رواب
ــرق و انرژي هاي  ــت آب و ب ــه صنع زمین

تجدیدپذیر در آینده افزایش یابد.
وي با بیان اینکه توسعه انرژي هاي نو 
از جمله انرژي خورشیدي،  بادي و... یکي 
ــوب می شود و در  از اهداف مهم ما محس
ــال آینده مصمم هستیم براساس  پنج س
ــدت وزارت نیرو که  بلندم ــزي  برنامه ری
ــت، حجم  ــیده اس به تایید دولت نیز رس
ــرمایه گذاري در بخش  قابل توجهی از س
ــورت پذیرد،  ــاي تجدیدپذیر ص انرژي ه
ــار کرد: در بخش هاي مختلفي مانند  اظه
ــاخت نیروگاه هاي سیکل  حوزه برق و س
ترکیبي و جمع آوري و تصفیه فاضالب و 
همچنین پروژه هاي برق آبي و انرژي هاي 
تجدیدپذیر زمینه هاي همکاري با شرکت 

>پاورچاینا< وجود دارد.
ــرکت  ــره ش ــات  مدی ــس هی ریی
ــندي از این  >پاورچاینا< نیز با ابراز خرس
دیدار، گفت: شرکت پاورچاینا طبق آمار 
ــرکت برتر  ــن 500 ش ــال 2014 از بی س
جهان رتبه 313 را دارا است و 80 درصد 
ــط این  ــاختي چین توس ــاي زیرس کاره

شرکت انجام مي شود.
ــوی< )Yan lai hui( با  ــان لی ه >ی
ــرکت در زمان حاضر  ــان اینکه این ش بی
مشغول اجراي 100 پروژه در کشورهاي 
ــف از جمله ترکیه، اندونزي، مالزي  مختل
ــرکت از  ــرد: این ش ــار ک ــت، اظه و... اس
ــران کمال  ــازار ای ــود در ب ــت موج فرص

استفاده را خواهد کرد.

 همکاری ایران و چین 
برای توسعه انرژی های نو
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عملیات احداث نیروگاه مقیاس کوچک 
ــارکت  )DG( با ظرفیت 50 مگاوات با مش
بخش خصوصی در شهر رفسنجان استان 

کرمان آغاز شد.
با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم 
ــئوالن  ــنجان و انار و مس ــتان رفس شهرس
ــتین نیروگاه  ــتانی، کلنگ احداث نخس اس
مقیاس کوچک در شهر )DG( رفسنجان بر 
زمین زده شد. عملیات احداث این نیروگاه 
ــارکت شرکت مهندسی  50 مگاواتی با مش
ــا اعتبار 900  ــنجان و ب راهبران برق رفس
ــه 30 درصد آن  ــده ک میلیارد ریال آغاز ش
ــوی سرمایه گذار و 70 درصد از طریق  از س
قراردادهای منعقد شده با وزارت نیرو تأمین 
ــش واحد  ــروگاه دارای ش ــود. این نی می ش
است و هر واحد 8.381 مگاوات برق تولید 
می کند که قطعات آن از کشور کره  جنوبی 
تهیه و نصب می شود. پیش بینی شده است 
ــک طی 18 ماه  ــن نیروگاه مقیاس کوچ ای
آینده آماده بهره برداری شود و با راه اندازی 
این نیروگاه برق متقاضیان صنعتی در حال 
ــنجان تأمین شده  احداث شهرستان رفس
ــا 30 نفر نیز فراهم  ــتغال 25 ت و زمینه اش
می شود.استاندار کرمان در آیین کلنگ زنی 
نیروگاه مقیاس کوچک رفسنجان با تقدیر و 
تشکر از سرمایه گذار نیروگاه و پیگیری های 
ــان در حل  ــه ای کرم ــرکت برق منطق ش
مشکالت و مسائل طرح، گفت: بخش دولتی 
باید بستر و زمینه جذب سرمایه گذاران را 

فراهم كند و برخی قوانین دست و پاگیر را 
رفع نماییم تا طرح ها زودتر به نتیجه برسند 
ــرمایه گذاران نیز اعتماد نمایند و وارد  و س

عرصه اقتصادی شوند. 
>علیرضا رزم حسینی< با اشاره به اینکه 
ــد و توسعه  برق از صنایع زیربنایی در رش
ــت، گفت: احداث  ــادی و صنعتی اس اقتص
این نیروگاه قدم بزرگی است برای احداث 
ــایر واحدهای صنعتی که نگران تأمین  س
ــركت برق  ــرق خود بودند. مدیر عامل ش ب
ــخنانی گفت:  ــه ای کرمان نیز در س منطق
ــد اقتصادی و صنعتی استان کرمان و  رش
شهرستان های آن و نیاز متقاضیان صنایع 
به انرژی برق و رشد بار استان، می طلبد که 
ــی در زمینه احداث نیروگاه  بخش خصوص
ــود و وزارت نیرو و به تبع آن  وارد عرصه ش
شرکت توانیر و مجموعه برق استان آماده 

هرگونه همکاری و مساعدت هستند. 
ــاره به  ــی< با اش ــر نصرالله ــی اصغ >عل
خصوصیات این نیروگاه گفت: با راه اندازی آن 
ــی 18 ماه آینده بخش بزرگی از نیاز برق  ط
شهرستان رفسنجان – انار و حومه آن تأمین 
می شود و صنایع متقاضی نباید نگران انرژی 
ــند. وی گفت: در سطح  مورد نیاز خود باش
ــتان تعداد 10 متقاضی مقیاس کوچک  اس
در مجموع با قدرت 246 مگاوات در جریان 
است که تعدادی آماده اتصال به شبکه بوده 
و برخی در صف اخذ اعتبارات و اخذ پروانه و 

انجام عملیات ساختمانی هستند.

با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد؛

احداث نیروگاه 50 مگاواتی مقیاس کوچک در رفسنجان شش هزار میلیارد 
تومان؛ بدهی وزارت 
نیرو به نیروگاه های 

خصوصی
ــندیکای  رییس هیات  مدیره س
ــرق از  ــده ب ــرکت های تولیدکنن ش
ــارد تومانی  ــش هزار میلی بدهی ش
وزارت نیرو به نیروگاه های خصوصی 

خبر داد . 
ــزود : این  ــی« اف ــد مالک »محم
ــبت به سال گذشته افزایش  رقم نس
ــی  ــت، البته برای بخش ــته اس داش
ــه امکان  ــرق ک ــدگان ب از تولیدکنن
تهاتر داشتند یا وزارت نیرو از طرق 
ــت،  ــا کمک کرده اس ــر به آنه دیگ
ــری نکرده  ــات تغیی ــزان مطالب می
ــت؛ اما برای آنها که قراردادهای  اس
ــته اند  تضمینی و تبدیل انرژی داش
ــه از محل دیون  ــی ک و نیروگاه های
ــان  ــده اند، مطالباتش ــداری ش خری

افزایش پیدا کرده است . 
ــش عمده ای  ــت: بخ مالكي گف
ــه  ب ــی  ــکالت بخش خصوص از مش
ــروش برق  ــا بابت ف ــات اعض مطالب
ــردد که باید  ــه وزارت نیرو برمی گ ب
ــود تا  ــدی پیگیری ش ــورت ج به ص
ــه زودتر روند مطالبات  بتوانیم هرچ
ــون االن  ــم. چ ــی کنی را کاهش
ــفانه در بخش هایی، این روند  متاس
ــال به سال به  ــت و س ــی اس افزایش

مطالبات اضافه می شود . 
ــی که ما  ــه داد : در حال وی ادام
ــران عدم دریافت مطالبات  برای جب
ــویم از سیستم بانکی  مجبور می ش
وام های گرانی را دریافت کنیم، هیچ 
جبرانی بابت تاخیر در پرداخت ها از 
ــود و  طرف وزارت نیرو انجام نمی ش
ــا کمک اعضا و  ــاله را ب باید این مس
خود وزارت نیرو سر و سامان دهیم .
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