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گذر از پیک تابستان بیم ها و امیدهای آینده
60 درصد تولید برق نیروگاه های حرارتی توسط بخش خصوصی …
7هزار میلیارد تومان قرارداد تولید برق بسته شده است
قول مساعد دولت برای یاری شرکت های خصوصی تولیدکننده برق
مدیران صنعت برق باور کنند که کلید حل مشکالت تولید برق …
برای استثناها قاعده ننویسیم
دعوت وزیر نیرو از شرکت های اسپانیایی برای سرمایه گذاری …
سهم 5 درصدی نیروگاه های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور
تولید 5 هزار مگاوات انرژی پاک تا سال 1400
فعالیت خرده فروشی برق شفاف می شود
جزئیات برنامه نیروگاه سازی ایران در سوریه
توجه به انرژی های تجدیدپذیر در طرح حمایت از صنعت برق
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر از محل سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها
حمایت واقعی از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر
صادرات برق به جای صادرات نفت
امید به پرداخت بدهی های صنعت برق در دوران پساتحریم
سه برابر شدن مصرف برق ایران تا سال 2050
ضرباهنِگ ُکنِد توسعه صنعت برق در عراق
نصب بزرگ ترین توربین بادی شناور جهان در ژاپن
می خواهیم نیروگاه سبز باشیم
تعهِد باال در واحدهای بهره برداری
صادرات برق اقتصادی تر از گاز است
پیش بینی تولید 8 هزار مگاوات برق بدون مصرف سوخت
مجلس برنامه ای برای افزایش بهای برق ندارد
روس ها در کویر، نیروگاه می سازند



سرمقاله

نیاز كش��ور به انرژی برق، یك نیاز زیرساختی، 
حیاتی ومس��تمر است كه تابستان و زمستان و روز 
و ش��ب و تعطیل و غیر تعطیل نمی شناسد. در هر 
حال و وضعی، برق باید تأمین شود و هیچ توجیهی 
برای نبود یا كمبود آن نزد مردم پذیرفته نیس��ت. 
از سوی دیگر دولت به عنوان سیاستگذار و متولی 
تأمین، همواره باید پاسخگوی افكار عمومی درباره 
بروز هرگونه خللی در تامین این انرژی پایه باش��د. 
چ��را که این انرژی نقش حیاتی در زندگی مردم و 
فعالیت های کش��ور دارد و تامی��ن آن فراگیر ترین 
خدمتی است که به لحاظ پوشش جمعیتی، دولت 

به مردم می دهد.
بر این اس��اس است که در هر دولت و مجلسی 
مقوله ان��رژی ب��رق و ایجاد بس��ترهای الزم برای 
تامی��ن آن مورد توجه سیاس��ت گ��ذاران و برنامه 
ریزان کشور بوده است. با این حال به نظر می رسد 
درشرایط کنونی این صنعت نیاز به توجه بیشتری 

برای برون رفت از مشکالت فرارو دارد.
خوش��بختانه تابستان گرم و توام با نگرانی بروز 
خاموش��ی 1394 را در حالی پشت سر گذاشتیم.
كش��ور بدون مش��كل اساس��ی و خاصی در بخش 

برق، روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و با وجود 
اینكه پیش بینی می ش��د خاموشی های متعددی 
در س��طح كش��ور رخ دهد، با همراهی و همكاری 
همه دس��ت اندركاران صنعت برق از جمله حضور 
پ��ر رنگ نیروگاه های خصوصی در امر تولید برق و 
همراهی مردم در تعدیل مصرف برق، فصل گرم را 
س��پری كردیم. این موضوع باعث قدردانی معاون 
اول محت��رم رئی��س جمه��وری از وزی��ر محترم و 
پرتالش نیرو و دس��ت اندركاران صنعت برق شد و 
ایش��ان در مراسم بهره برداری از واحدهای نیروگاه 
س��یاه بیشه در هفته دولت، با تش��کر از وزیر نیرو 
ب��ه دلی��ل مدیریت صحیح تولی��د و توزیع برق در 
تابستان امس��ال، گفتند: "با مدیریت وزیر باكفایت 
نیرو، آقای مهندس چیت چیان، کش��ور توانس��ت 
ش��رایط خاصی را که در تابس��تان امس��ال بود، با 
موفقیت پشت سر بگذارد.")خبرگزاری ها، سه شنبه 

دهم شهریورماه 1394(
ما هم به عنوان س��ندیكای ش��ركت های تولید 
كنن��ده برق، با تبریك این موفقیت به وزیر محترم 
نیرو،همچنین همه تالشگران این عرصه، نكاتی را 
درخصوص بیم و امید هایی ک��ه برای تداوم تولید 
وتامین برق مطمئن وجود دارد، یاد آور می شوم. 

1 - ب��ر اس��اس اظه��ارات مقام های مس��ئول، 
مجم��وع بدهی ه��ای وزارت نی��رو ب��ه بخش های 
مختلف با وجود پرداخت های انجام ش��ده، به رقم 
نگ��ران كننده 33 هزار میلیارد تومان رس��یده که 
بخشی از آن مربوط به مطالبات اعضای سندیکای 
تولیدکنندگان برق است. این امر مشکالت فراوانی 
را برای این بخش ایجاد و ادامه حیات آنها رامبهم 
س��اخته است. این در حالی است كه اقتصاد کشور 
در حال��ت خروج از رکود ق��رار دارد و عالوه بر آن 
شرایط پس از توافق نامه هسته ای فضای مناسبی 
را برای تشدید فعالیت های بخش صنعت به وجود 
آورده و این یعنی آهنگ نیاز به انرژی برق و رش��د 

مصرف آن شتاب بیشتری خواهد گرفت. 
2- بزرگ ترین مش��کل صنعت برق، عدم توازن 
درآمده��ا و هزینه ها در این صنعت اس��ت؛ چرا كه 

اصغر آریانی پور

 گذر از پیک تابستان 
بیم ها و امیدهای آینده
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ب��ه اذعان مس��ئوالن وزارت نیرو، به��ای تولید هر 
کیلووات س��اعت برق در کش��ور، حدود 80 تومان 
بدون احتساب هزینه سوخت نیروگاهی است. این 
در حالی اس��ت که دولت به طور متوسط آن را به 
قیمت هر کیلووات س��اعت 60 توم��ان در اختیار 
هموطن��ان قرار می دهد و از این میزان به ازای هر 
کیلوات ساعت، 10تومان نیز به سازمان هدفمندی 
یارانه ها می پردازد. بدیهی است كه این شكاف بین 
هزینه های تولید و عرضه، موجب انباش��ته ش��دن 
حج��م باالی��ی از مطالبات ش��ده و نگرانی هایی را 
نس��بت به آینده ایجاد می كند. در حالی كه كشور 
ساالنه به 5 تا 6 درصد افزایش تولید برق نیاز دارد، 
متاس��فانه كمبود منابع مالی، مانع سرمایه گذاری 
جدی و بنیادینی در این حوزه شده و شرایط پیش 
رو را بیش از پیش، ش��كننده و نامطمئن می سازد. 
تدوین راهکار های مناس��ب اقتصادی برای تعیین 
قیمت فروش انرژی متناسب با بهای تمام شده آن، 
ی��ا پرداخت قطعی و ال��زام آور میزان مابه التفاوت 
بهای تمام شده و نرخ تکلیفی فروش آن، به وزارت 

نیرو راهگشای این مشکل خواهد بود.
3- پ��س از بیان ای��ن بیم ه��ا در صنعت برق، 
می ت��وان به امیدها نیز اش��اره ك��رد. موفقیت تیم 
دیپلماس��ی دولت یازدهم در به توافق رس��یدن با 
قدرت های جهانی بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای 
ای��ران و فضای جدید ایجاد ش��ده كه امیدواری به 
لغو تحریم های ظالمانه علیه كشورمان در آن موج 
می زند، یكی از این امیدهاست. کارشناسان انرژی 
اعتقاد دارند لغو تحریم ها جان دوباره ای به صنعت 
برق خواهد داد و بخش انرژی کشور را در موقعیتی 
مناس��ب قرار می دهد. امید به دوران پساتحریم و 
فراهم س��اختن زمینه های رش��د اقتصادی موجب 
ش��ده اس��ت تا بار دیگر س��رمایه گذاری در حوزه 
برق و انرژی مورد توجه بخش خصوصی و سرمایه 
گذاران قرار گی��رد. صنعت برق ایران نیز همگام با 
دیگر بخش های اقتصادی و صنعتی کش��ور خود را 

آماده نقش آفرینی در دوران پساتحریم می کند. 
4- ق��رار گرفت��ن در موس��م تدوی��ن و تنظیم 

بودجه س��ال 1395، یكی دیگر از امیدهای صنعت 
برق اس��ت. انتظار همراهی و همدلی دو س��ویه كه 
خواسته بحق و همیشگی س��ندیكای شركت های 
تولید كننده برق است، در این ایام بیش از گذشته 
خود را نش��ان می دهد. ما اعتقاد داریم كه همراهی 
و همدلی شایس��ته ای با دولت محترم داشته ایم و 
برای خدمت رس��انی به مردم عزیزم��ان در عرصه 
برق، تمام تالش و س��عی مان را به كار بسته ایم و 
خوشبختانه در پیشگاه خدا و خلق خدا، روسفید و 
سربلند هس��تیم كه كم كاری و كوتاهی نكرده ایم. 
می ماند وفای به عهد دولت و وزارت نیرو كه صدای 
ما را بش��نوند و در بودجه سال آینده كشور، تدبیر 
مناس��ب و بایسته ای برای پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی و خارج كردن آنها از بحران های اقتصادی 
موجود، بیندیش��ند. باور ما این است كه ظرفیت و 
توان پاسخگویی به مطالباتمان، وجود دارد. همین 
ج��ا از محض��ر نماین��دگان مردم ش��ریف ایران در 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز درخواست می كنیم 
ك��ه صدای بخش خصوصی را كه با كمری خمیده، 
همچنان در حال خدمت رس��انی به مردم اس��ت، 
بش��نوند و با لحاظ كردن ش��رایط ویژه و حس��اس 
صنع��ت برق، همراه��ی درخوری را ب��رای برطرف 
كردن مش��كالت ای��ن بخش از خود نش��ان دهند. 
افزایش مستمر مصرف برق در كشور، می طلبد كه 
فكری اساسی برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه 
گذاری ه��ای جدید در این صنعت بش��ود. مبادا كه 
با گذر از روزهای گرم و س��خت تابس��تان هر سال، 
مش��كالت تولید كنندگان به فراموشی سپرده شود 
و دوباره با فرا رس��یدن روزهای اوج مصرف در سال 
بعد و رخ نش��ان دادن مشكالت و كمبودها، انتظار 
همراهی و همگامی از آنان وجود داشته باشد. آیین 
»تدبیر و امید« می طلبد كه برای پرداخت مطالبات 
ش��ركت های تولید كننده برق، تدبیری شایسته و 
جام��ع از ط��رف نهادهای قانون گ��ذاری و اجرایی 
مملكت اندیش��یده ش��ود تا این ش��ركت ها بتوانند 
همچنان در خدمت رس��انی به ایرانیان شرافتمند، 

سرافراز و موفق بمانند. چنین باد.

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12
3



"مهندس حمید چیت چیان" با حضور 
در برنامه زنده "اقتصاد ایران" از شبکه پنج 
س��یما، با اش��اره به احداث اولین نیروگاه 
زمین گرمایی کش��ور گف��ت: اولین برنامه 
اکتش��اف در مشکین ش��هر اردبیل برای 
احداث نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت 5 
مگاوات انجام شده و قرارداد آن نیز بسته 
شده است و ما امیدواریم که به زودی کار 
عملیات��ی احداث آن نیز آغاز ش��ود تا ما 
شاهد اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور 

باشیم. 
وی اف��زود: م��ا قص��د داری��م ک��ه 
از نی��روگاه زمین گرمای��ی  اس��تفاده مان 
فقط به ص��ورت نیروگاه نباش��د، بلکه از 
حرارت زمین برای گرمایش در زمستان و 
سرمایش در تابستان استفاده کنیم. یعنی 
ه��ر منزل حی��اط دار بتواند ب��ا حفر یک 
چاه کوچک 50 متری و اس��تفاده از پمپ 
حرارتی، کاربردی ش��بیه به اسپیلت های 
موجود را دریافت ک��رده و در هزینه های 

برق حدود 10 درصد صرفه جویی کند. ما 
امیدواریم بتوانیم خط تولید این سیستم 

را هرچه زودتر راه اندازی کنیم.
وی در ادامه س��ه بخش تولید، شبکه 
انتقال و توزیع و میدان مصرف را از عمده 
نقاطی دانس��ت که در آنها ت��وان ارتقای 
بهره وری وجود دارد و با اشاره به اقدامات 
عمده دولت در بخش تولید گفت: بیش از 
60 درصد تولید برق حرارتی کشور توسط 
ش��رکت های خصوصی انجام می ش��ود و 
تاکنون نزدیک به هش��ت ه��زار مگاوات 
ق��رارداد با بخش خصوصی بس��ته ش��ده 
است که منجر به اضافه شدن بخش بخار 
نیروگاه های گازی می ش��ود. یعنی ما قادر 
خواهیم بود با اضافه کردن این مقدار، 16 
هزار نیروگاه گازی که تبدیل به س��یکل 
ترکیبی نشده بود را به نیروگاه های سیکل 
ترکیب��ی تبدیل کنیم و با ای��ن کار بازده 
نیروگاه ه��ا از 40 درص��د ب��ه نزدیک 50 

درصد افزایش پیدا می کند.

وزیر نیرو افزود: البته طبیعی است که 
اح��داث بخش بخار خودش یک پروس��ه 
زم��ان بر اس��ت، که دو تا دو و نیم س��ال 
زمان می برد. قراردادها بس��ته شده و اآلن 
نیروگاه ه��ا در مراحل مختلف قرار دارند و 
م��ا امیدواریم در این م��دت نیروگاه ها به 

مدار بیایند. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر یک 
سیاس��ت گذاری شده است که ما به جای 
توربین های کالس A که تا اآلن در کشور 
اس��تفاده می ش��د، از توربین های کالس 
F اس��تفاده کنی��م. کالس F وقتی که به 
صورت س��یکل ترکیبی می شود، راندمان 
از نزدیک 50 درصد به نزدیک 60 درصد 

ارتقا پیدا می کند.
چیت چیان درباره تس��ریع روند صدور 
مجوز برای اح��داث نیروگاه های کوچک 
گفت: صدور مجوز تاس��یس نیروگاه های 
کوچک بیش��تر یک هفته زم��ان نمی برد 
و آخرین باری که کنترل کردم، س��ازمان 

وزیر نیرو:

 60 درصد تولید برق نیروگاه های حرارتی 
توسط بخش خصوصی انجام می شود
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انرژی های نو مجوز احداث نیروگاه های باد 
را در کمتر از 24 ساعت صادر کرده است. 
وزی��ر نیرو با اش��اره به رتب��ه ایران در 
حوزه  بهبود فضای کسب و کار نیز اظهار 
کرد: اخیرا بنا بر اعالم وزیر اقتصاد بخاطر 
ای��ن تحولی ک��ه وزارت نی��رو در صدور 
مجوزهای س��رمایه گذاری و همچنین در 
واگذاری انش��عابات صورت داده، طی این 
دو سال رتبه ایران در صحنه بین المللی در 
خصوص بهبود فضای کسب و کار افزایش 

پیدا کرده است.
وی با اش��اره بر اینکه در برنامه ششم 
توس��عه پنج ه��زار م��گاوات نیروگاه های 
تجدیدپذیر اح��داث و بهره برداری خواهد 
شد، درباره عمده ترین اقدامات وزارت نیرو 
در بخش شبکه انتقال و توزیع گفت: یک 
برنامه ملی تعریف ش��ده و از مهرماه سال 
گذشته در تمام شرکت های توزیع این به 
اجرا گذاشته ش��ده است که در پی آن ما 
توانس��ته  ایم میزان تلفات شبکه توزیع را 
که تا پیش از این مع��ادل 15.03 درصد 
ب��ود، در خ��رداد ماه س��ال 94 به 12.46 
درصد برس��انیم، یعنی 2.57 واحد درصد 

کاهش دهیم.
چیت چی��ان درب��اره مجوز های��ی که 
ب��رای نیروگاه ه��ای کوچک صادر ش��ده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: ُحس��ن آنها این 
اس��ت که این نیروگاه ها درست در مراکز 
مصرف احداث می ش��وند و هزینه ارسال 
و توزیع ب��رق آن کاهش پیدا می کند که 
این بس��یار به باال رفت��ن بهره وری کمک 
می کند. زیرا محل تولید برق در کنار مرکز 
مصرف اس��ت. در نیروگاه ها اتالف حرارت 
بازیافت می ش��ود و با آن یا آب ش��یرین 
 UTVT تولید می ش��ود یا صرف تامین
یا بخار آب گرم صنایعی که در آن منطقه 
هست، می ش��ود. پس ما می توانیم از این 
نیروگاه های کوچک به انواع طرق برای باال 

بردن بهره وری استفاده کنیم.
وزیر نیرو اتالف حین انتقال را طبیعی 
و میزان آن را بس��ته به تکنولوژی کشور 

دارن��ده صنعت دانس��ت و درب��اره تفاوت 
بی��ن هزینه ها و درآمده��ای صنعت برق 
گفت: تفاوت بین هزینه ه��ا و درآمدهای 
برق بس��یار زیاد اس��ت. برای تبدیل گاز 
ی��ا فرآورده های نفت��ی به ب��رق و انتقال 
و توزی��ع، ب��دون در نظر گرفت��ن هزینه 
سوخت، امسال به ازای هر کیلوات ساعت 
80 تومان هزینه داشتیم که ما 60 تومان 
از م��ردم دریافت می کنی��م و طبق قانون 
102 ریال به س��ازمان هدفمندی یارانه ها 
پرداخت می شود که صرف پرداخت مجدد 
یارانه نقدی به مردم می ش��ود و فقط 50 

تومان باقی می ماند. 

تسهیل فعالیت بخش خصوصی در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر

در رویدادی جداگانه وزیر نیرو گفت: با 
مجموعه ای از برنامه ها و اقدام ها زمینه های 
فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر تسهیل شده 

است.
مهندس"حمید چیت چیان" در حاشیه 

س��ومین کنفرانس انرژی ب��ادی ایران، در 
جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون در بخش 
انرژی های نو، برق تولید شده توسط بخش 
خصوصی را به صورت تضمینی تا 20 سال 

خریداری می کنیم.
وی تاکی��د ک��رد: ه��ر کیل��ووات برق 
تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر به مبلغ 
4600 ریال خریداری می ش��ود و ضمانت 
شده تا برق تولیدی به هر میزان که توسط 
بخش خصوصی تولید ش��ود، وزارت نیرو 
آن را خری��داری کن��د و این یک حمایت 
بی سابقه از توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

است.
چیت چی��ان مجموع��ه فعالیت ه��ای 
انج��ام ش��ده در ح��وزه انرژی ه��ای نو و 
س��رمایه گذاری های این بخ��ش را در گرو 
اقدام های سازمان های متعددی دانست و 
افزود: این نوع س��رمایه گذاری ها به عهده 
بخش خصوص��ی خواهد بود و وزارت نیرو 
زمینه ه��ای و حمایت ه��ای الزم را از نظر 

قانونی فراهم کرده است.
وزیر نیرو درخصوص استفاده از انرژی 
خورش��یدی و پنل های فتوولتائیک گفت: 
عالوه بر تسهیالت ذکر شده، کسانی که در 
واحد مسکونی و یا صنفی خود با استفاده 
از پنل های فتوولتائیک برق خود را تامین 
کنند، وزارت نی��رو 50 درصد هزینه های 
اولی��ه نص��ب پنل ه��ای فتوولتائی��ک را 

به صورت بالعوض بر عهده خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه س��رمایه گذاران برای 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر ناچارند 
مجوزهای الزم را از مراجع مختلف دریافت 
کنند و به سازمان های متعدد رجوع کنند، 
گفت: برای تسهیل در کار سرمایه گذاران، 
وزارت نیرو بس��ترهای مناس��بی را فراهم 
کرده و تعداد قابل  توجه��ی قرارداد نیز با 

بخش خصوصی منعقد کرده است.
چیت چیان افزود: توربین های مورد نیاز 
تعدادی از سرمایه گذاران وارد کشور شده 
و بخشی نیز به زودی نصب و بهره برداری از 

آنان آغاز می شود. 

هم اکن�ون در بخ�ش 
انرژی های ن�و، برق 
تولید ش�ده توس�ط 
بخ�ش خصوص�ی را 
به ص�ورت تضمینی تا 
20 س�ال خری�داری 

می کنیم

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12
5



وی اضافه کرد: در س��ال های گذش��ته 
فقط می توانس��تیم توربین های بادی 660 
کیلوواتی را تولید كنیم؛ ولی با حمایت های 
وزارت نیرو، صنعت دیگ��ری نیز وارد این 
بخ��ش ش��ده و در زم��ان كنونی بیش��تر 
تجهیزات توربین های دو و نیم مگاواتی در 

داخل کشور ساخته می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در سال گذشته 
برای نخس��تین ب��ار توربین ه��ای بادی با 
ظرفیت دو مگاوات و دو و نیم مگاواتی در 
کشور نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت، 
گف��ت: به  زودی ش��اهد خواهی��م بود که 
نیروگاه های بادی در وس��عت قابل توجهی 

در کشور به بهره برداری برسد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ع��وارض مص��وب 
مجلس برای توس��عه انرژی های نو گفت: 
وضع عوارض ب��رای مصرف کنندگان برق 
به جز مص��ارف کش��اورزی و روس��تایی 
ب��ه ای��ن صورت اس��ت ک��ه ب��ه ازای هر 
کیلووات ساعت، 30 ریال پرداخت کنند و 
عایدی حاصل از این عوارض صرف توسعه 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و خری��د برق از 

بخش خصوصی شود.
چیت چیان  با اشاره به موضوع تحقیقات 
درخص��وص انرژی ه��ای ب��ادی و طراحی 
توربین های دو مگاواتی توسط متخصصان 
داخل��ی، اف��زود: وزارت نی��رو و دول��ت 
حمایت های الزم را برای در اختیار گرفتن 
زمین موردنیاز برای ایجاد نیروگاه از بخش 

خصوصی خواهند داشت.
وی ادامه داد: در خصوص تس��هیالت 
ارائه شده به بخش خصوصی، مذاکراتی با 
صندوق توسعه ملی انجام شده تا تسهیالت 

فوق از منابع این صندوق اختصاص یابد. 

وزیر نیرو اعالم كرد: از بخش 
خصوصی در اجرای طرح های 
بزرگ درخارج از کشور حمایت 

می کنیم
همچنی��ن وزی��ر نی��رو گفت: س��ال 
گذش��ته با ت��الش متخصص��ان داخلی 

در وزارت نی��رو، 17 فن��اوری جدید در 
حوزه ه��ای آب و فاض��الب و ب��رق مورد 
اس��تفاده ق��رار گرف��ت و هم اکن��ون 26 
فناوری نوین دیگر در دست اجرا است. 

مهن��دس »حمید چیت چی��ان« این 
مطل��ب را در برنام��ه تلویزیونی نگاه یک 
بی��ان كرد و گفت: صنایع آب و برق جزو 
صنایع پویای کشور بوده و دارای ابداعات 

جدیدی هستند. 
وزی��ر نیرو ب��ا بیان اینکه کش��ورمان 
ب��ا 74 هزار مگاوات ظرفی��ت تولید برق 
نصب ش��ده جزو 14 کشور اول دنیاست، 
افزود: جمهوری اس��المی ایران در زمینه 
تولید تجهیزات نیروگاهی هم جزو هشت 

کشور برتر جهان است.
چیت چیان گفت: فناوری های تولید 
تجهیزات نیروگاهی به چند کش��ور دیگر 
صادر ش��ده و در تالش هس��تیم نس��ل 
جدی��د نیروگاه ه��ای گازی را در کش��ور 

احداث کنیم.
وی اف��زود: بیش از 95 درصد فناوری 
مورد نیاز بخش آب و بیش از 90 درصد 

فن��اوری مورد نیاز بخش برق کش��ور در 
داخل تولید می شود.

چیت چیان گفت: تجهیزات و خدمات 
فنی مهندسی در بخش آب و برق به 40 
کشور دنیا صادر شده و همه اینها توسط 

شرکت های خصوصی انجام شده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت های خوب 
ایجاد ش��ده در صنع��ت آب و برق افزود: 
ظرفیت ه��ای موجود نیازمن��د بازارهای 
بزرگ است؛ زیرا بس��یاری از طرح ها در 
حوزه آب و برق کش��ور به اشباع رسیده 

است.
وزیر نی��رو با بیان اینک��ه وزارت نیرو 
از ش��رکت های خصوص��ی ب��رای اجرای 
طرح ه��ای بزرگ آب و ب��رق در خارج از 
کش��ور حمایت می کند، اف��زود: اگر بازار 
محدود باش��د ام��کان تحقیق و توس��عه 
نیز مح��دود خواهد ب��ود. در صورتی که 
اگ��ر ب��ازار بزرگی وجود داش��ته باش��د، 
هزینه های تحقیق و توس��عه بس��یار کم 
ش��ده و قابلیت رقابت با دنیا افزایش پیدا 

خواهد کرد.
وی ب��ا اش��اره به رک��ود اقتصادی در 
کش��ور افزود: اگر خواهان رونق اقتصادی 
هس��تیم یک��ی از بهتری��ن راه ه��ا یافتن 

بازارهای بزرگ در خارج از کشور است.
وزیر نیرو با اش��اره ب��ه اینکه صادرات 
خدمات فنی، مهندس��ی از 1.3 میلیارد 
دالر در سال 1392 به 2.5 میلیارد دالر 
در سال 1393رسیده است، افزود: بخش 
آب و برق س��هم بس��یار باالی��ی در این 

صادرات داشتند.
افتتاح نی��روگاه تلمبه ذخیره ای  وی 
سیاه بیش��ه در مس��یر تهران - چالوس 
را از دیگ��ر طرح های مهم به بهره برداری 
رس��یده دانس��ت و افزود: ای��ن نیروگاه 
نخس��تین نیروگاه تلمبه ذخیره ای است 
که در کشور به بهره برداری رسیده است.
چیت چی��ان با بیان اینک��ه هم اکنون 
حدود 700 نیروگاه در کشور فعال است، 
گف��ت: بزرگ تری��ن نق��ش نیروگاه های 

در صورت�ی که صنعت 
ب�رق حمای�ت و ب�ه 
صنعتی توانمند تبدیل 
شود، س�رمایه گذاران 
ج�ذب ای�ن صنع�ت 
خواهن�د ش�د، چون 
س�رمایه ب�ه جای�ی 
م�ی رود ک�ه ب�ازده 

بیشتری داشته باشد
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تلمبه ذخیره ای، نق��ش کنترل فرکانس 
اولی��ه واحده��ا اس��ت ک��ه اگ��ر یکی از 
واحدهای نیروگاهی کشور به هر دلیل از 
مدار خارج شود، نوسانی در شبکه ایجاد 
می کند که در صورتی که کنترل نش��ود 

منجر به قطع برق سراسری خواهد شد.
وی اف��زود: با بهره ب��رداری از نیروگاه 
س��یاه بیش��ه در ش��رایط اضطراری، این 
نیروگاه ظرف 30 ثانیه وارد مدار خواهد 

شد.
وزیر نیرو گف��ت: ظرفیت این نیروگاه 
یک ه��زار و 40 مگاوات اس��ت که بیش 
از ظرفی��ت نیروگاه هس��ته ای بوش��هر و 
حتی بیش از بزرگ ترین واحد نیروگاهی 

کشور است.
چیت چیان مشکل ترین بخش اجرای 
نی��روگاه سیاه بیش��ه را حف��اری مایل و 
طراحی و نصب و پوش��ش فلزی ش��فت 
نی��روگاه دانس��ت و گف��ت: آن گونه كه 
مدیرعام��ل قبلی ش��ركت ف��راب به من 
گفت، در دنیا فقط دو شرکت تکنولوژی 
نصب پوشش فلزی ش��فت نیروگاه را در 

اختیار داش��تند ک��ه ما از آنها خواس��ته 
بودی��م که اج��رای این بخ��ش از پروژه 
سیاه بیش��ه را به  دس��ت بگیرند؛ اما آنها 
اع��الم کردند برای اجرای ای��ن پروژه به 
ایران می آین��د، پروژه را اج��را می کنند 
و می رون��د و هی��چ گون��ه اطالعات��ی به 

مهندسان ایرانی نمی دهند.
وزیر نیرو گفت: این یك درس اس��ت 
كه اگر ایران��ی بخواهد، می تواند با توكل 
به خدا و خودباوری، سخت ترین كارها را 
انجام دهد. بنابراین پایه هر كاری باید از 

داخل كشور باشد.

وزیر نیرو: نیروگاه های جدید در 
سواحل كشور ساخته می شوند

در مراسمی دیگر وزیر نیرو با تشریح 
س��ه س��ناریوی مدیریت مصرف آب در 
نیروگاه های برق، اعالم کرد: برنامه جدید 
ایران توسعه ساخت نیروگاه های برق در 
حاشیه س��واحل دریا در شمال و جنوب 

کشور است. 
با اش��اره  مهندس حمید چیت چیان 

به تعری��ف طرح های جدید مصرف آب و 
انرژی در نیروگاه های برق کش��ور، گفت: 
به منظور مدیریت و کاهش اتالف انرژی 
در نیروگاه ها، ط��رح تبدیل نیروگاه های 
گازی ب��ه س��یکل ترکیب��ی و اح��داث 
واحدهای جدید بخار در دستور کار قرار 

گرفته است. 
وزی��ر نی��رو با اع��الم اینک��ه در کنار 
ان��رژی، مدیری��ت و  ات��الف  کاه��ش 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب نیروگاه ها 
هم یکی از برنامه های در دس��ت اجرا در 
س��طح صنعت برق کش��ور است، تصریح 
کرد: بر این اساس در اولین طرح اجرایی، 
انتقال پساب کالن شهرها به نیروگاه های 

برق آغاز شده است. 
وی با بیان اینکه اولین طرح نیروگاهی 
که به جای استفاده از منابع آب از پساب 
اس��تفاده می کند، نیروگاه ب��رق همدان 
اس��ت، اظهار کرد: پروژه انتقال پس��اب 
همدان به نیروگاه شهید مفتح با احداث 
ی��ک خط انتق��ال ۴۰ کیلومتری به طور 

رسمی درمدار بهره برداری قرار گرفت.
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مع��اون وزیر نی��رو در ام��ور برق و 
انرژی گفت: در زمان كنونی مزرعه های 
نیروگاه بادی در بس��ته های 20 و 40 
مگاوات��ی در کش��ور داریم و ق��رارداد 
اح��داث 1000 مگاوات نی��روگاه بادی 
جدی��د نیز ب��ا بخش خصوص��ی امضا 
ش��ده که به صورت مزرعه های بادی و 
پارک بادی است و در سال آینده مردم 
مزرعه های بادی را در سراس��ر کش��ور 

رویت می کنند.
"هوش��نگ فالحتیان" با اش��اره به 
اینکه پتانس��یل های زیادی برای نصب 
نیروگاه های بادی در کشور وجود دارد، 
گف��ت: در حال حاضر در کنار 73 هزار 
ظرفی��ت نیروگاه��ی، متاس��فانه 250 

مگاوات نی��روگاه بادی و خورش��یدی 
و س��ایر نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر در 
کش��ور داریم و قطعا در راستای حفظ 
محیط زیست و استفاده بیشتر از انرژی 
خورشیدی و بادی باید تالش بیشتری 

کنیم.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در آینده 
نزدی��ک ن��رخ خری��د تضمین��ی انواع 
انرژی های تجدید پذیر اعالم می شود، 
تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که 
در قالب قراردادهای درازمدت به خرید 
تضمینی برق تولیدی این نیروگاه ها از 

بخش خصوصی اقدام کنیم.
فالحتیان افزود: ه��م اكنون حدود 
95 درص��د برق کش��ور از نیروگاه های 

حرارتی یعنی با استفاده از سوخت های 
فس��یلی تامین می ش��ود؛ در حالی که 
در کشورهای توس��عه یافته صنعتی و 
در حال توسعه رش��د قابل توجهی در 
نصب نیروگاه های تجدید پذیر صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی کرده ایم 
که هم در ساخت نیروگاه خورشیدی و 
بادی خودکفا شویم و هم اینکه زمینه 
را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
فراهم کنیم. بنابراین در اواس��ط سال 
ج��اری اتم��ام عملیات س��اخت پروژه 
توربین ه��ای 2.5 مگاوات��ی و تولی��د 
صددرصد داخل اح��داث نیروگاه های 

2.5 مگاواتی را اعالم می کنیم.

قرارداد احداث 1000مگاوات نیروگاه بادی 
با بخش خصوصی بسته شد

 7هزار میلیارد تومان قرارداد تولید برق 
بسته شده است

وی مانع اصل��ی جلوگیری از ورود 
س��رمایه گذاران خصوص��ی به صنعت 
ب��رق را اخت��الف تعرفه ها دانس��ت و 
گف��ت: این صنع��ت ب��ه حمایت های 
دول��ت و مجل��س نی��از دارد تا چرخه 

اقتصادی برق کشور تقویت شود. 
محم��ودی گف��ت: در صورت��ی که 
صنعت ب��رق حمای��ت و ب��ه صنعتی 
توانمند تبدیل ش��ود، س��رمایه گذاران 
جذب این صنعت خواهند ش��د، چون 
س��رمایه به جای��ی می رود ک��ه بازده 

بیشتری داشته باشد. 
قائ��م مقام وزی��ر نیرو با اش��اره به 
اینک��ه صنعت برق ه��ر روز با توجه به 
افزایش مصرف نیاز به توجه بیشتری دارد، افزود: امیدواریم این 
صنعت با گش��ایش هایی که در حوزه اقتصاد شاهد خواهیم بود، 

رشد بیشتری را تجربه کند.

قائم مقام وزیر نیرو اعالم کرد: 
هفت هزار میلی��ارد تومان قرارداد 
برای ایجاد ظرفی��ت برق با بخش 
خصوصی بسته شده که بخشی از 
آن آماده اجرا بوده و بخش��ی دیگر 
در قالب قرارداد باقی مانده است. 

با  مهندس"س��تار محم��ودی" 
اش��اره به اینک��ه صنعت ب��رق به 
مناف��ع عموم��ی دول��ت وابس��ته 
نیس��ت و برای س��رمایه گذاری در 
این صنعت باید از س��رمایه گذاران 
بخش های مختلف غیردولتی بهره 
جس��ت، افزود: این سرمایه گذاران 
خصوصی برای س��رمایه گذاری در 

صنعت برق به دنبال تولید و اقتصادی بودن سرمایه گذاری خود 
هس��تند تا ظرفیت های جدید نیروگاهی را بتوانند با این مزیت 

تامین کنند. 
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در نشست فرصت ها و چالش های اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطرح شد:

 قول مساعد دولت 
برای یاری شرکت های خصوصی تولیدکننده برق

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی: از هیچ کمکی فروگذار نیستیم

نشس��ت »فرصت ه��ا و چالش ه��ای 
اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور« صبح دوشنبه 
19 مرداد، در سالن همایش های نیروگاه 
طرشت )برق آلس��توم( تهران برگزار شد. 
در ابت��دای ای��ن برنام��ه بعد از س��خنان 
»مهندس محمد مالک��ی«؛ رییس هیات 
مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده 
برق، »دکتر شاپور محمدی«؛ معاون امور 
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
س��خنانی به برخی موارد مه��م در قانون 
مذکور که نقطه عطف به ش��مار می آید، 
اش��اره کرد و گفت: بر پایه ماده 12 و در 
راس��تای ارتقای کیفی��ت، صرفه جویی یا 

کاهش هزینه در تولی��د کاال یا خدمت و 
زمان و بهبود کیفیت محیط زیس��ت و یا 
کاه��ش تلفات جانی و مالی، به نیروگاه ها 
این اجازه داده ش��ده تا یک��ی از میعانات 
گازی در جه��ت س��وخت خود اس��تفاده 
کنند تا ب��ه این ترتیب، صرف��ه جویی را 
در دس��تور کار خود ق��رار دهند. هرچند 
در ادامه آن این نکته هم اضافه ش��ده که 
بودجه سنواتی به عنوان محدودیت وجود 
دارد که اگر حل و فصل شود، کمک کننده 
خواهد ب��ود. وی در ادامه به قانون بهبود 
محیط کسب و کار پرداخت و گفت: آب و 
برق از مهم ترین شاخص های رتبه کسب 
و کار است و با تدابیری که اندیشیده شده، 

صدور مجوز ب��رق از 107 روز به 40 روز 
تقلیل یافته است. آن هم در شرایطی که 
البته به غلط گفته می شود، برق در ایران 
کارا نیس��ت و این نفت است که پتانسیل 

دارد.
محمدی در ادام��ه از مزایای ماده 38 
نی��ز گفت: بر پایه بند" ت "این ماده، مقرر 
ش��ده اس��ت تا امر ترخیص در گمرکات 
کش��ور، با حداقل اس��ناد و تعهدات ارائه 
اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت 
سایر مقررات انجام شود تا برای نیروگاه ها، 
تس��هیل کننده باشد. نکته مهم دیگر این 
قانون این اس��ت که بانک ه��ا، بنگاه داری 
نکرده و تالش کنند و تسهیالت بیشتری 
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را در اختیار متقاضی��ان قرار دهند. ما در 
کش��ور 1.1 تریلیارد ریال تولید ناخالص 
ملی و 800 ه��زار میلیارد ریال نقدینگی 
داری��م. پس این نش��ان می دهد که ما در 
کش��ور، پول جاری کم نداریم، اما مشکل 
تخصیص آن را داریم که امیدواریم به مدد 

این قانون، بخشی از مسئله مرتفع شود. 
معاون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
در ادام��ه البته نقش دول��ت را پررنگ تر 
کرد و اف��زود: بر طبق ای��ن قانون، دولت 
مکلف ش��ده اس��ت تا اگ��ر ق��راردادی با 
بخ��ش خصوصی به امضا رس��اند و بعد از 
آن منصرف ش��ود، خسارت پرداخت کند. 
قطعا س��رمایه گذاران بخش خصوصی در 
صنعت برق، طلب های معوقه ای از دولت 
دارند، آن را در سامانه ثبت طلب از دولت 
که وابس��ته ب��ه خزانه داری کل کش��ور 
است، اعالم کرده تا این طلب ها مدیریت 
وگ��زارش اج��رای این ماده هر ش��ش ماه 
یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 

به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات 
کشور ارسال می شود تا وزارت اقتصاد آنها 
را از دولت، احصا کرده و تسویه کند. زیرا 
مواردی كه بدهی های شركتهای دولتی با 
تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف 
قانونی بوده، بر اساس حكم قانونی، دولت 
مج��از به تضمی��ن بازپرداخت آنها ش��ده 
است. البته طبق ماده 6 این قانون، بدهی 
ش��رکت توانیر ناش��ی از تعهدات دریافت 
تسهیالت برای اجرای طرحها و پروژه های 
س��رمایه گذاری، كه بعداً س��هام آنها یا به 
شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی 
مربوط واگذار ش��ده لیكن تعهدات مذكور 
به شركت جدید التأسیس منتقل نگردیده 
و س��هام آنها ب��ا رعایت مق��ررات قانونی 
مربوط واگذار ش��ده، ب��ه ذیل بدهی های 

دولت منتقل شده است.
بخش دیگری از صحبت های محمدی 
به م��اده 21 اختصاص داش��ت: پیگیری 

اج��رای ای��ن قانون و تخصی��ص و تامین 
س��رمایه در گ��ردش پای��دار ب��رای برای 
واحده��ای صنعتی، معدنی، کش��اورزی، 
حمل و نقل، صن��وف تولیدی، بنگاه های 
دانش بنیان و شرکتهای صادراتی درحال 
کار، به بانک مرکزی محول ش��ده اس��ت 
که البته برایش نام حس��اب ویژه برگزیده 
ش��ده اس��ت تا نهاده های موردنیاز تولید 
ی��ا پرداخت های قانونی مرتب��ط با تولید 
یا ص��ادرات را از محل موجودی حس��اب 
وی��ژه واح��د پرداخت اس��ت. خبر خوش 
دیگر اینکه تسهیالتی كه از این طریق در 
اختیار واحدها ق��رار می گیرد، از نوع حد 
اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری 
بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، 

قابل تکرار است.
او در ادامه اف��زود: می دانیم که اوضاع 
صنعت ب��رق بویژه در بخ��ش خصوصی، 
مساعد و مناسب نیس��ت و ما نیز از هیچ 
کمک��ی فروگذار نیس��تیم ام��ا اگر هیات 
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مدیره ای در هر شرکتی، تصمیم نادرستی 
گرفته باش��ند، آن مقوله و مسئله دیگری 
اس��ت و خود آنه��ا، متوج��ه آن وضعیت 

هستند.
محمدی در پایان خاطرنش��ان ساخت: 
ما با وجود آنک��ه تنها 29 هزار مگاوات در 
کش��ور مش��غول فعالیت و 4 هزار مگاوات 
در دس��ت احداث داریم، از تنها 50 درصد 
ظرفیت خ��ود در بخش خصوصی س��ود 
می بریم. اما با وجود تحریم های گس��ترده 
طی 12 س��ال گذش��ته، خوش��حالیم که 
از حجم س��رمایه گ��ذاری در صنعت برق 

کاسته نشده است.
س��خنران بعدی این نشس��ت »دکتر 
حمیدرضا فوالدگر«؛ نماینده مردم اصفهان 
و رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 
مل��ی و نظارت ب��ر اجرای سیاس��ت های 
کل��ی اصل 44 قانون اساس��ی در مجلس 
شورای اسالمی بود. وی به عنوان مقدمه، 
سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی 

ب��ه ویژه در بخ��ش اقتصاد را برش��مرد و 
این نکته را متذکر ش��د که با نظام برنامه 
ری��زی به س��مت قانون گ��ذاری و اجرای 
آن، پیش خواهیم رف��ت. وی با طرح این 
پرس��ش که آیا برای آین��ده برنامه ریزی 
کرده ایم و آینده نگری داشته ایم، تصریح 
کرد: با وجود آنکه درس��ت نیمی از برنامه 
چشم انداز بیست ساله را پشت سر گذاشته 
ای��م، اما کار دش��واری در بخ��ش اقتصاد 

داریم. 
فوالدگ��ر در ادامه، ب��ه مصوبات مهم و 
جدی��د مجلس و قانون قان��ون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی 
کش��ور پرداخت و اهم مواد ای��ن قانون را 
که می ت��وان نقطه عطف قلم��داد کرد را 
متذکر ش��د: در م��اده 21، طرحی تحت 
عنوان »حس��اب ویژه« پیش بینی ش��ده 
ک��ه در راس��تای حمای��ت از تولی��د ملی 
اس��ت و قرار اس��ت تا حس��اب مالی ویژه 
و با تس��هیالت خاصی را ب��رای واحدهای 

صنعتی، معدنی، کش��اورزی، حمل و نقل، 
صنوف تولی��دی، بنگاه های دانش بنیان و 
ش��رکتهای صادراتی درحال کار باز کند. 
»صن��دوق تثبیت بازار س��رمایه« در ماده 
28 مورد اش��اره قرار گرفته که به منظور 
کنت��رل و کاهش مخاطرات س��امانه ای یا 
فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط 
وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای 
سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط 
مذکور و به منظور حفظ و توس��عه شرایط 
رقاب��ت منصفان��ه در حوزه بازار س��رمایه 
تاس��یس خواهد ش��د. نهاد مال��ی ای که 
شخصیت حقوقی مستقلی داشته و تحت 
نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار اداره 

می شود. 
مطل��ب بعدی ای��ن نماین��ده مجلِس 
حاضر در جلس��ه درباره ماده 30 بود: این 
ماده درخص��وص تامین مال��ی پروژه ها و 
س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی از 
طریق جذب سرمایه معاف از مالیات بوده 
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و اشخاصی که آورده نقدی برای این هدف 
را در قالب عقود مش��ارکتی فراهم کنند، 
مع��ادل حداقل س��ود مورد انتظ��ار عقود 
مشارکتی مصوب ش��ورای پول و اعتبار از 
پرداخت مالیات بر درآمد معاف می ش��وند 
و برای پرداخت کننده س��ود، معادل سود 
پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی تلقی می ش��ود. بخ��ش دیگر این 
قانون به ماده 12 مربوط می ش��ود که در 
آن، مش��وق هایی را برای صرفه جویی در 
انرژی و بهینه س��ازی مصرف تعیین کرده 
که در بن��د" پ" آن که درب��اره نیروگاه ها 
است به طرح های احداث نیروگاه با بازدهی 
)راندمان( ب��اال، افزایش تولی��د و بازدهی 
حرارت��ی نیروگاه ها كه منج��ر به افزایش 
بازده��ی حرارتی ش��ود، ب��ا اولویت نصب 
بخش بخار در نیروگاه های چرخه س��یكل 
 )CHP( تركیبی اعم از تركیب برق و گرما
و تركیب برق، س��رما و گرما )CCHP( و 
مولدهای مقیاس كوچك)DG( توس��عه 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، كاهش 
تلفات ان��رژی در تولید، انتق��ال و توزیع، 
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و 
انرژی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز 
یا فرآورده های نفتی در مناطقی كه توجیه 
اقتصادی دارد، پرداخته است.مش��وق های 
مالیاتی مس��ئله دیگری است که در ماده 

31 به تفصیل، به آن پرداخته شده است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی مجلس افزود: س��ه ماده نخست این 
قانون مربوط به تعیین تکلیف بدهی های 
دولت به بخش خصوصی است و بنا است 
ک��ه در آن دول��ت حداکثر ظ��رف مدت 
ش��ش ماه از تاری��خ الزم االجرا ش��دن این 
قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی تعاون��ی و خصوصی را 
ک��ه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان 
سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی 
دول��ت )وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی( 
از اش��خاص مزبور تس��ویه كند که در این 
راس��تا، »اوراق تس��ویه خزانه« را منتشر 

رئیس کمیسیون ویژه 
حمای�ت از تولید ملی 
مجل�س گف�ت: طرح 
حمای�ت از صنع�ت 
ب�رق در مجل�س در 
حال بررس�ی است که 
در ص�ورت تصوی�ب، 
می توان�د هم به بخش 
دولت�ی و هم به بخش 
خصوصی، یاری رسان 

باشد

کرده که به منزله پرداخت کامل بدهی ها 
از سوی دولت است. البته ماده 57 نیز در 
ارتباط با »هیأت مقررات زدایی و تس��هیل 
ص��دور مجوزهای كس��ب و كار« اس��ت. 
ناگفته نماند که این هیأت موظف اس��ت 
حداكثر تا مدت س��ه ماه پ��س از ابالغ این 
قانون، ش��رایط و مراحل صدور مجوزهای 
كس��ب و كار در مق��ررات، بخش��نامه ها، 
آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل 
و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی 
تقلیل دهد که صدور مجوز كسب و كار در 
كشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحًا 
به صورت آن��ی و غیرحضوری و راه اندازی 
آن كس��ب و كار در كمترین زمان ممكن 

صورت پذیرد.
وی در پای��ان صحبت های خود گفت: 
طرح حمایت از صنعت برق در مجلس در 
حال بررس��ی است که در صورت تصویب، 
می تواند هم به بخش دولتی و هم به بخش 

خصوصی، یاری رسان باشد.

آخرین س��خنران این برنامه که پشت 
تریبون حاضر ش��د، »مهندس هوش��نگ 
فالحتی��ان«؛ مع��اون برق و ان��رژی وزیر 
نی��رو بود که برای حاضران س��خن گفت. 
او با اش��اره به اینکه قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور، 
قانونی موسع با ابعاد گسترده است، اظهار 
داشت: برای اجرای آن، نیاز به مداقه بسیار 
دارد چراک��ه آیین نامه های اجرایی زیادی 
می طلب��د و چنانچ��ه س��اختار الزم برای 
رصد کار ایجاد نشود، حقیقت آن مشخص 
نخواهد بود. مسئله این است که این قانون، 
امر بسیار مبارکی اس��ت اما برای اجرایی 
ش��دن، نیاز به پول است. مثال برای بخش 
بخار نیروگاه های کشور نیازمند 7 میلیارد 

دالر هستیم که کم نیست. 
او با اش��اره به این نکته که اجرای مفاد 
قانون، نیازمند آموزش و آگاهی بخشی به 
ش��بکه مدیریت و حتی کارمندان اس��ت، 
تصریح ک��رد: اگر قرار باش��د اقدام عملی 
صورت گیرد، الزمه اش ایجاد س��از و کار 
اجرایی شدن مفاد قانون است اما همچنان 
معتقدیم که پاش��نه آشیل این کار، تامین 
مالی اس��ت. در ای��ن اجرای قان��ون، باید 
مصادیق مرتبط با آن، احصا شود که مهم 
است. قطعا مذاکرات و مراجعات هیات های 
خارج��ی ک��ه پ��س از تواف��ق هس��ته ای 
بسیار بیشتر ش��ده، قابل توجه است. اگر 
می خواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم، 
باید که پروژه ها را فهرست کنیم که البته 
در ای��ن میان، ضمانت اجرایی هم بس��یار 

اهمیت دارد. 
وی ادام��ه داد: قوانی��ن کیفی، ماندگار 
و درازم��دت ب��وده و اگر دولت مکلف کند 
که کاالیی را کمتر از قیمت تمام شده در 
اختی��ار قرار دهد، با بودجه های س��نواتی 
قاب��ل جبران خواهد ب��ود. با این حال باید 
که اصول مخدوش شده بنگاه داری احیا و 
اصالح شود تا اگر کسی کاالیی مانند برق 
را تولید کرد، می توان تعرفه ها را نگه دارد 

و باید مابه التفاوت را بپردازیم. 
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 گزارش تصویری از نشست فرصت ها و چالش های اجرای قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
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لطف�ًا ب�رای آغاز بح�ث، کمی  ■
از سرگذش�ت خ�ود گفت�ه و 
وضعی�ت کنون�ی نی�روگاه تحت 

مسئولیت تان را بیان فرمائید.
اینجان��ب سیدحس��ن مداح��ی  □

فارغ التحصی��ل رش��ته مهندس��ی ب��رق 

)ق��درت( در خ��رداد1356 هس��تیم که 
از مه��ر ماه س��ال 1356 در ابتدا بعنوان 
بورس��یه س��ربازی و متعاقب آن بعنوان 
کارمن��د صنعت ب��رق مش��غول فعالیت 
شدم و در س��ازمان آب و برق خوزستان 
در زمینه ه��ای توزی��ع - انتق��ال و تولید 

مس��ئولیت های مختلفی را تجربه کردم 
و سالهای متمادی در زمینه بهره برداری 
و اج��رای طرح های توس��عه و همچنین 
بازس��ازی برق مناطق جنگ زده اس��تان 
مش��غول فعالیت بودم و نهایت��ًا در چهار 
سال آخر خدمت در خوزستان مسئولیت 

درگفتگو با مهندس سید حسن مداحی مطرح شد:

مدیران صنعت برق باور کنند که کلید حل مشکالت تولید برق 
دست بخش خصوصی است

به نظر می رس��د چش��م انداز آینده نیروگاه های خصوصی موجود خوب باشد؛ در حال حاضر با رویکردهای 
مجلس و دولت انتظار اس��ت به س��متی برویم که وضعیت مالی وزارت نیرو در یک دوره زمانی به حالت عادی 
خود برگردد وبه تبع آن نیروگاه های بخش خصوصی با مشکل مالی کمتری مواجه باشند. این خوش بینِی در 
صورتی تحقق می یابد که نهاد های تصمیم گیر با درک شرایط موجود نیروگاه های خصوصی راهکارهای عملی 
برای حل مش��کالت آنها بویژه مس��ایل مالی بیاندیش��ند و از این بخش که در ش��رایط سخت، قسمت اعظمی 
از نیاز مصرف برق کش��ور را تامین کرده اند حمایت الزم را به عمل آورند. برای آگاهی بیش��تر از مش��کالت 
بخش خصوصی فعال در تولید برق و انتظارات این بخش از دولتمردان و سیاس��ت گذاران انرژی کش��ور،با یکی 
از مدیران مجرب صنعت برق گفت و گویی انجام داده ایم. مهندس س��ید حس��ن مداحی از جمله این مدیران 
اس��ت؛ مدیری که هم مس��ئولیت شرکت قش��م مولد را بر عهده دارد و هم از جمله اعضای فعال هیات مدیره 
س��ندیکای ش��رکت های تولیدکننده برق اس��ت.گفت وگو با او را درباره چش��م اندازهای صنعت برق ایران و 

وضعیت شرکت های تولیدکننده برق در ادامه می خوانید...
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معاون فنی مدیرعامل و سرپرس��ت واحد 
ب��رق - معاون��ت کل ام��ور ب��رق و عضو 
اصل��ی هیئت مدیره س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان را بعه��ده داش��تم و در اوایل 
ده��ه 70 که نگاه ها به س��مت خصوصی 
س��ازی فعالیت ها بود، خوشبختانه در 
خوزس��تان ش��رکت وابس��ته بوجود 
آوردی��م و از اواخ��ر س��ال 1375 
نیز در ش��رکت ف��راب در تهران 
ادام��ه فعالیت دادم و ت��ا اوایل 
س��ال 1393 در آن ش��رکت 
مس��ئولیت 3 حوزه معاونت را 
بعهده داشتم که هر 3 معاونت 
با انتصاب بن��ده بوجود آمدند و 
ش��کل اجرائی گرفتند. در شرکت های 
ری نیرو و مدیریت ب��رق آبادان که از 
شرکت های وابس��ته به ستاد اجرائی 
ام��ام )ره( هس��تند بعن��وان رئیس 
هیئ��ت مدی��ره هم��کاری دارم و 
سالهای متمادی در هیئت مدیره 
ش��رکت های مدیریت تولید برق 
خرم آباد- ش��یرکوه یزد- اس��الم 
آب��اد- هرند و........ فعالی��ت نمودم. از 
اوایل س��ال 1393 با قبول مس��ئولیت 
ش��رکت قشم مولد، همکاری خود را در 
تشکیالت گس��ترش انرژی پاسارگاد که 
از هلدینگ ه��ای عضو گ��روه مالی بانک 
پاس��ارگاد اس��ت را آغاز نمودم و نزدیک 
به 3 س��ال اس��ت که عضو هیئت مدیره 
سندیکای ش��رکت های تولید کننده برق 

هستم.
درخص��وص وضعیت کنون��ی نیروگاه 
تحت مسئولیت باید عرض کنم، شرکت 
قشم مولد متولی سرمایه گذاری و احداث 
یک نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی 
در جزیره قشم و یک نیروگاه 70 مگاواتی 
گازی و متولی احداث تأسیس��ات تولید 
آب و بخار و یوتیلیتی مورد نیاز پاالیشگاه 
پارس بهین پاالیش نفت قش��م اس��ت 
که پاالیشگاه مزبور با سرمایه 
گ��ذاری گس��ترش ان��رژی 

پاسارگاد همجوار نیروگاه در حال احداث 
است.

اقدامات��ی ک��ه برای تحق��ق و اجرائی 
نمودن این اهداف بعمل آمده :

1- تملک زمین و احداث دیوار کشی 
اطراف نیروگاه در منطقه آزاد جزیره قشم
2- ایج��اد دفتر کارگاهی و حراس��ت 

وتأمین آب و برق کارگاه
3- عق��د ق��رارداد ECA با ش��رکت 
توانی��ر و عقد قرارداد EPC احداث 500 

مگاوات نیروگاه
4- اخ��ذ موافقت ه��ای تأمی��ن گاز - 
محیط زیست - آب و برق و… مورد نیاز
5- خرید 3 واحد گازی مناسب )یک 
واحد F6 و دو واح��د F5 جهت نیروگاه 

70 مگاوتی (
6- طراحی و اجرای فونداس��یون ها و 
کانال های مورد نیاز نیروگاه 70 مگاواتی

7- دمونتاژ و حم��ل و تخلیه 3 واحد 
گازی خریداری شده و ش��روع به مونتاژ 
و نصب واحدها که پیش بینی می ش��ود 
در زمستان سال جاری آماده بهره برداری 

باشند
8- اجرای احداث پست بالفصل 230 
کیلوولت نیروگاه که در حال حاضر بیش 
از 50 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و 
پیش بینی می ش��ود در اواخر پائیز سال 

جاری آماده بهره برداری باشد
9- اج��رای احداث دو خ��ط دو مداره 
230 کیلوولت خروجی نیروگاه که پیش 
بینی می ش��ود در اوایل زمس��تان س��ال 

جاری آماده بهره برداری شوند
10- طراحی س��اختمان های اداری - 

انبار و کارگاه های نیروگاه 
11- طراحی نحوه برداش��ت و تخلیه 
آب از دری��ا و طراح��ی HRSG ه��ای 
نی��روگاه 70 مگاواتی جهت تأمین 3 نوع 
بخار با فش��ارهای مختل��ف و تأمین بهار 

سیستم آب شیرین کن نیروگاه
12- بان��ک صنعت و مع��دن بعنوان 
بانک عامل، پرونده تسهیالت ارزی پروژه 
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را در اواخر اس��فند 1393 جهت تصویب 
به صندوق توسعه ملی ارسال نموده است 
که پی گیری اخ��ذ مصوبه صندوق ادامه 

دارد.
ارزیابی ت�ان از وضعیت کنونی  ■

تولی�د نیروی برق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را شرح دهید؟

در ح��ال حاض��ر ت��وان نام��ی  □
نیروگاه ه��ای نصب ش��ده کش��ور حدود 
73000 مگاوات اس��ت که قدرت عملی 
نیروگاه ها ح��دود 85 درصد این ظرفیت 
اس��ت و ت��وان قاب��ل تولی��د همزمان در 
پیک مصرف ش��بکه هم حدود 65 درصد 

ظرفیت نامی خواهد بود.
س��هم بخش خصوصی از این ظرفیت 
حدود 40% توان نامی تولید برق کش��ور 
و ح��دود 60% انرژی تولیدی در ش��بکه 
سراس��ری اس��ت. البته باید توجه داشت 
طرح های نیروگاهی انجام ش��ده در یک 
دهه اخیر عمدتًا ب��ا روش های BOO و 
BOT بوده که نیروگاه های نو، سرحال و 
با راندمان های مناسب محسوب می شوند. 

ضمن اینک��ه نیروگاه های آم��اده به کار 
بیش��تری نیز از طریق سازمان خصوصی 
ب��ه مالکیت بخش خصوص��ی درآمده که 
ضری��ب آمادگ��ی و قابلیت تولی��د انرژی 
بیشتر عمدتًا س��هم این قبیل نیروگاه ها 

است.
نقش بخش خصوصی در تولید  ■

برق ای�ران در چه س�طحی قرار 
دارد؟ در واقع پرس�ش این است 
که چه میزان از تولید برق کشور 
را بخش خصوصی بر عهده دارد؟

همانطور که در پاس��خ سؤال قبل  □
مطرح ش��د در حال حاضر ح��دود %40 
ظرفی��ت تولید برق کش��ور وحدود %60 
انرژی تولیدی در ش��بکه سراسری سهم 
بخش خصوصی اس��ت یا بعبارتی حدود 
29000 م��گاوات ظرفی��ت تولید بخش 
خصوصی است که حدود 3100 مگاوات 
دیگر نیز نیروگاه در دس��ت احداث دارد 
و همین حدود نی��ز مراحل نهائی تأمین 
مال��ی را می گذرانن��د و منتظ��ر تصویب 
تسهیالت در صندوق توسعه ملی و بانک 

عامل هستند.
در ده سال گذشته علیرغم تحریم های 
تحمی��ل ش��ده و اثر آن در عدم توس��عه 
مراکز صنعتی ب��زرگ و عدم بهره برداری 
از ظرفیت کامل صنایع و همچنین فضای 
مصرف جامعه، پیک مصرفی شبکه سالی 
متوسط 7/4% رشد داشته که برای تأمین 
این رشد مصرف، نیاز است سالی حداقل 
3000 مگاوات بخش تولید برق توس��عه 
داش��ته باش��د، و باید پیش بینی بش��ود 
ب��ا توجه به فض��ای بوجود آم��ده اخیر و 
برنامه های توس��عه بخش ه��ای صنعتی، 
رش��د پیک در س��ال های آت��ی بیش از 
این مق��دار خواهد ب��ود و ب��ه دنبال آن 
نیاز توس��عه در تولید برق بیش از 3 هزار 
مگاوات در سال خواهد شد. لذا مسئولین 
و دس��ت اندرکاران ب��رای تأمین ظرفیت 
بایس��تی در هموارسازی مس��یر سرمایه 
گذاری بخش خصوصی، همت بیش��تری 
را مبذول نمایند در حال حاضر س��رمایه 
گ��ذار به کفش آهنین و صبر، نیاز زیادی 

دارد.
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قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■
ش�رکت های خصوصی مولد برچه 
اصولی تعریف می ش�ود؟ آیا رتبه 
و درجه نیروگاه ها در این مسئله 

تأثیر دارد؟
نیروگاه ها بر اس��اس رتبه و درجه  □

تقسیم بندی نمی ش��وند و بر اساس نوع 
واحدهای تولید برق تقس��یم می ش��وند 
مانند نیروگاه گازی- نیروگاه های بخار - 
نیروگاه های سیکل ترکیبی - نیروگاه های 

بادی- CHP و تجدیدپذیر و…
قرارداده��ای خری��د تضمین��ی ب��رق 
قباًل با اس��تفاده از دو ن��وع قرارداد )تیپ 
1 و تی��پ 2( ب��ا س��رمایه گ��ذار معمواًل 
ب��رای 59 ماه منعقد می ش��د، ولی اخیراً 
با اس��تفاده از بخشنامه ش��ماره 39455 
م��ورخ 1393/04/14 معاون��ت محت��رم 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رئیس 
جمه��ور ک��ه تغییراتی در ن��رخ خرید و 
می��زان محاس��به ظرفیت داده اس��ت، با 
سرمایه گذاران قرارداد منعقد می نمایند و 
جهت نیروگاه های بادی و CHP نیز عقد 

ق��رارداد تضمینی خرید برق تابع مقررات 
خاص خود هستند.

تأمین مالی سرمایه پروژه های  ■
تأمی�ن ب�رق، چگون�ه ص�ورت 
می گی�رد و چ�ه م�واردی در این 

خصوص باید رعایت شود؟
مهمتری��ن و زمان برترین پروس��ه  □

در س��رمایه گذاری احداث نیروگاه اصواًل 
تأمی��ن تس��هیالت مال��ی پروژه اس��ت، 
س��رمایه گذاری در نیروگاه 500 مگاواتی 
با هزینه ای بین 260 تا 300 میلیون یورو 
جزء سرمایه گذاری های سنگین محسوب 
می ش��ود لذا تأمین تس��هیالت ی��ا وام از 
نیازهای مهم پ��روژه خواهد بود، در تمام 
کشورهای مترقی دنیا بخش عمده هزینه 
ای��ن قبیل س��رمایه گذاری ه��ا از طریق 

تسهیالت مالی بانک ها تأمین می گردد.
با فضای تحریم در س��ال های گذشته 
ام��کان اس��تفاده از تس��هیالت فاینانس 
بس��یار مش��کل ش��د و اس��تفاده از خط 
اعتباری کش��ور چین هم نش��ان داد اگر 
غیرممکن نباشد بسیار زمانبر خواهد بود 

و تنها منبع مطمئن که قابل استفاده و در 
دس��ترس بود، استفاده از تسهیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی بود و هست که اصواًل 
اخ��ذ عاملیت بانک و اخذ مصوبه صندوق 
و س��همیه ارز مس��دودی و عقد قرارداد 
مش��ارکت مدنی با بانک و نهایتًا گشایش 
اعتبار بین 2 تا 4 س��ال زم��ان نیاز دارد. 
این پروس��ه بس��یار طوالنی و پی گیری 
زی��ادی را طلب می نماید و ممکن اس��ت 
در این ایام که منتظر تس��هیالت هستید 
با نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی هم 
مواجه ش��وید و محاس��بات هزینه پروژه 

جوابگو نباشد.
اطالع دارید مس��ئولیت تأمین نیروی 
برق کش��ور طبق اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده وزارت 

نیرو است.
ب��ه  وارد ش��دن بخ��ش خصوص��ی 
صنع��ت برق به لحاظ تجدید س��اختار و 
مقررات زدائی ظرف 15 س��ال گذشته در 
وزارت نی��رو رخ داد و بح��ق وزارت نیرو 
بویژه بخش برق آن کامل تر و گس��ترده 

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12
18



تر از س��ایر وزارت خانه ه��ای دیگر ورود 
پی��دا نمود و در ح��ال حاضر صنعت برق 
ب��رای تأمی��ن نیازهای بخ��ش تولید که 
س��الی حداق��ل 3000 م��گاوات اس��ت، 
مشارکت جدی بخش خصوصی را مطالبه 
می نماید، منتهی در ای��ن هدف گذاری، 
مؤلفه های مهم دیگری هم وجود دارد که 
عمدتًا برای جذب سرمایه گذار خصوصی 

بستر سازی نشده است.
بعنوان نمونه وضعیت نقدینگی وزارت 
نیرو است که سالهاست صاحبان نیروگاه 
را آزار می ده��د. بی��ش از 8500 میلیارد 
تومان مطالبات شرکت های تولید کننده 
ب��رق خصوصی اس��ت و دائم��ًا این رقم 
افزایش پیدا می نمای��د و از جانب وزارت 
نی��رو هیچگونه تصویری ب��رای پرداخت 
داده نمی ش��ود و نحوه برخورد مسئولین 
محت��رم و بدن��ه صنعت برق نی��ز با آنان 
همانن��د طلبکاران اس��ت ن��ه بدهکاران. 
مث��ال بعدی موضوع صادرات برق اس��ت 
اقتص��اد مقاومت��ی  و در سیاس��ت های 
موضوع صادرات برق جای��گاه ویژه دارد، 
لیک��ن وزارت نیرو موض��وع صادرات برق 
توسط بخش خصوصی را علیرغم تصویب 
بنده��ای قانونی جدی نگرفت��ه و اجرائی 

نخواهد نمود.
مشکل بعدی سرمایه گذار ها، پذیرش 
عاملی��ت بانک ها اس��ت. در ح��ال حاضر 
بانک ه��ا ب��ا توجه ب��ه مطالب��ات معوق 
گس��ترده از وزارت نیرو و با توجه به ارقام 
سنگین در عاملیت نیروگاه تمایل ندارند 
وارد حوزه کاری مبهمی ش��وند که چشم 
انداز روش��نی از برگشت مطمئن سرمایه 
در آن وج��ود ن��دارد. لذا س��رمایه گذار 
می بایست با ده ها بانک وارد مذاکره شود 
و ت��الش نماید آنان را به پذیرش عاملیت 

تشویق نماید.
موضوع مهم دیگری ب��ه نام بازار برق 
اس��ت. در حال حاضر هیئت تنظیم بازار 
نه تنه��ا کاماًل دولتی اس��ت بلکه بعنوان 
یکی از بازوهای مدیران ارشد صنعت برق 

تلقی می ش��ود و کلیه مصوبات آنان طبق 
نظریه و سلیقه مدیران فعلی صنعت است 
این در حالی است که هیئت تنظیم بازار 
بعد از ش��کل گیری قرار بود به تدریج از 
حال��ت دولتی خارج ش��ود و اعضاء آن از 
بدن��ه دولت نباش��ند، لذا ای��ن هیئت که 
عم��اًل تابع نظریات مدیران ش��د، چگونه 
می توان��د حامی منافع منصفانه س��رمایه 
گ��ذاران خصوص��ی باش��د؟ به ه��ر حال 
مدیران صنعت برق بایس��تی باور نمایند 
که کلید حل مش��کالت تولید برق دست 

بخش خصوصی است.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

را ملزم به پرداخت بدهی دولت و 
شرکت های دولتی به نیروگاه های 

خصوصی کرد؟
در ح��ال حاض��ر نیروگاه ه��ای  □

خصوصی بی��ش از 8500 میلیارد تومان 
بابت ف��روش از وزارت نیرو طلب دارند و 
خیلی از نیروگاه ها قادر به تأمین قطعات 
یدکی و تعمیرات بموقع خود نیستند آیا 
سزاوار است بزرگترین سرمایه گذاری های 

بخش خصوصی که بازوی قوی تولید برق 
در کش��ور هس��تند بابت فروش محصول 
خود وجهی دریافت نکنند و فقط در حد 
هزینه بهره برداری نیروگاه پرداخت ش��ود 
و بابت تأخیرهای بسیار طوالنی هیچگونه 
سود و بهره ای را نخواهند داشت و مقامات 
مس��ئول محترم نیز برنامه ای برای تسویه 
بدهی ها ارائه نمی دهند و استحضار دارید 
با توجه به کارکرد نیروگاه ها مبالغ بدهی 

در حال افزایش است.
این مش��کل عمدتًا در دولت قابل حل 
است که توان مالی و نقدینگی وزارت نیرو 
را تقویت نمای��د و در این ارتباط تالش و 
پی گیری وزارت نیرو در دولت و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مجلس 
برای پرداخت بدهی ها بسیار تعیین کننده 

خواهد بود.
س��ندیکای ش��رکت های تولید کننده 
ب��رق خصوصی ب��ا جلس��ات و مکاتبات 
و تعام��ل با مس��ئولین محت��رم دولت و 
مجل��س پی گیریه��ای زیادی داش��ته و 
کلیه مس��ئولین را در جریان این بدهی ها 
و عواقب ناش��ی از ع��دم پرداخت آن قرار 

داده است.
یکی از مش�کالت نیروگاه های  ■

خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 
بودنشان با سازمان خصوصی سازی 
و س�ازمان امور مالیاتی اس�ت، به 
زعم ش�ما چگون�ه می ت�وان این 

مشکل را حل کرد؟
اعتماد به بخش خصوصی و اصالح  □

آئین نامه ه��ا و پ��اره ای از مصوبات برای 
حمایت بیشتر از بخش خصوصی قطعًا به 
نفع صنعت خواهد ب��ود. صنعت برق نیاز 
به شبکه پایدار و با ظرفیت و قابل اعتماد 
دارد و در این برهه فقط با جذب بیش��تر 
س��رمایه های بخ��ش خصوص��ی و ایجاد 
انگیزه این مهم امکان پذیر خواهد بود. با 
نگاه دولتی ب��ه بیش از50 درصد ظرفیت 
برق کش��ور که بزرگترین سرمایه گذرای 
بخش خصوصی در کشور است، نمی توان 

در ح���ال حاض��ر 
نیروگاه های خصوصی 
بیش از 8500 میلیارد 
توم�ان باب�ت فروش 
از وزارت نی�رو طلب 
دارن�د و خیل�ی از 
نیروگاه ه�ا ق�ادر ب�ه 
تأمین قطعات یدکی و 
تعمی�رات بموقع خود 

نیستند
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این صنعت را مدیریت نمود و انگیزه ها را 
برای سرمایه گذاری بیشتر افزایش داد.

برق عام��ل زیر بنائی توس��عه در یک 
جامعه است. برق جزء نیازهای استراتژیک 
جامعه محسوب می شود. برق عامل اصلی 

چرخش تولید و اقتصاد مملکت است.
بایستی با نگاه منصفانه و با نگاه منطقی 
و با نگاه حفظ منافع سرمایه گذاران برای 
این بخش برنامه ری��زی نمود، این وظیفه 

ملی همه مسئولین است.
در ارتب��اط ب��ا ام��ور مالیات��ی عمدتًا 
نیروگاه ه��ا با موضوع مالیات ارزش افزوده 
مشکل دارند که از جانب سندیکا جلسات 
مفیدی با مس��ئولین محترم امور مالیاتی 
کش��ور برگزار ش��ده که نهایت��ًا منجر به 
تصمیم ه��ای خوب��ی هم ش��ده اس��ت و 
در ص��ورت اع��الم مش��کل از جان��ب هر 
نیروگاه، س��ندیکا آمادگ��ی دارد موضوع 
را پیگی��ری نماید. در ارتباط با س��ازمان 
خصوصی س��ازی عمدتًا مش��کل خاصی 
وجود ندارد، خریدار نی��روگاه هائی که از 
طریق خصوصی سازی مبادرت به معامله 
نموده اند، مسائل ش��ان را رأسًا با سازمان 

خصوصی سازی هماهنگ می نمایند.
نیروگاه های بخش خصوصی را  ■

چگونه می توان از بودجه بهره مند 
ساخت؟

نیروگاه های خصوصی عمومًا ارتباط  □
مستقیمی با بودجه عمومی دولت ندارند 
ول��ی خریدار ب��رق که وزارت نیرو اس��ت 
توان مالی خود را برای پرداخت در بودجه 
تعری��ف می نماید. لذا می توان اظهار نمود 
آنچه که سالیانه در بودجه عمومی دولت 
برای بخش برق مملکت مصوب می ش��ود 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی از نق��اط قوت و 
ضع��ف بودجه مص��وب تحت تأثی��ر قرار 
می گیرند لذا الزم است وزارت نیرو با بدنه 
دولت، کمیس��یون های انرژی و اقتصادی 
مجلس تعامل بسیار زیادی در امور بودجه 
انجام بدهد، ش��اید راه گش��ای تنگناهای 

صنعت برق حل شود.

س��ندیکای ش��رکت های تولید کننده 
برق نیز دائمًا با مراکز تصمیم گیری مانند 
س��ازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاس��ت جمه��وری - کمیس��یون های 
مجل��س و… برای بندهای پیش��نهادی 
بودجه در حال تعامل است. ولی خواسته 
وزارت نی��رو و پیگیری بعدی وزیر محترم 

نیرو تعیین کننده خواهد بود.
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 در سال 

آینده - رخ خواهد داد، دارد؟
در بررس��ی های اقتص��ادی ک��ه  □

برای س��رمایه گذاری در احداث یا خرید 
نیروگاه برق می ش��ود، اصواًل IRR مدل 
اقتصادی عمومًا باال نیست و حتی بعضی 
مواقع به حد قابل قبول صندوق توس��عه 
ملی هم نمی رس��د و این در حالی اس��ت 
که اگ��ر این س��رمایه به س��مت احداث 
تأسیس��ات پتروش��یمی و یا نف��ت برود 
نرخ بازگشت س��رمایه بسیار اصالح شده 

بدس��ت می آید و برگشت سرمایه با مدت 
زمان کمتری اتفاق می افتد. لذا س��رمایه 
گ��ذاری در نی��روگاه چند خصل��ت دارد: 
اواًل سرمایه گذاری سنگین و با هزینه باال 
خواهد بود و بانک ه��ا تمایلی به عاملیت 
ارقام باال را ندارند ثانیًا با توجه به نرخ های 
خرید انرژی عمدتًا نرخ برگشت سرمایه از 
حداقل ها برخوردار اس��ت ثالثًا با توجه به 
وضعیت مالی فعلی وزارت نیرو، نیروگاه ها 
بای��د هزین��ه بکنن��د و محص��ول خود را 
تحوی��ل بدهند ولی وجه��ی فعاًل دریافت 

نکنند.
تصدی��ق می فرمائی��د ای��ن ن��وع 
س��رمایه گذاری ها اصواًل با منطق و مدل 
اقتصادی قابل قبولی برخوردار نیس��ت و 
به همین علت حجم س��رمایه گذاری در 
چند سال اخیر بشدت کاهش پیدا نموده 
و بایستی مسئولین محترم صنعت برق راه 
حلی ارائه نمایند تا بخش خصوص مجدداً 

عالقمند سرمایه گذاری بشوند.
به ه��ر حال تولید برق و نیروگاه داری 
هزین��ه دارد هزینه بهره ب��رداری، هزینه 
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تعمیرات بویژه تعمیرات اساس��ی، هزینه 
فعالیت های پیش گیرن��ده، هزینه خرید 
لوازم یدکی- هزینه پرداخت اقس��اط وام 
احداث یا اقس��اط خرید نی��روگاه و… و 
اگر شما فقط حدود هزینه بهره برداری را 
دریافت نمائید، قطعًا پایداری و اس��تمرار 
تولید نیروگاه قاب��ل اطمینان نخواهد بود 
و احتم��ال خ��روج واحد و احتم��ال بروز 
حوادث غیرقابل برنامه ریزی زیاد خواهد 

شد.
تص�ور می کنی�د مش�کالتی  ■

از ای�ن دس�ت، به نبود ش�ناخت 
کاف�ی دولتم�ردان در دولت های 
مختل�ف از صنعت ب�رق و حضور 
بخ�ش خصوصی در این عرضه باز 

می گردد؟
نقش ب��رق در جامع��ه و اقتصاد و  □

نقش اس��تراتژیک ب��ودن آن و همچنین 
اهمیت توس��عه و پایداری ش��بکه برق از 
مباحثی اس��ت ک��ه وزارت نیرو بایس��ت 
ب��رای دولتم��ردان و نماین��دگان محترم 
مجل��س توجیه نماید و بتواند وزن برق را 
در بودج��ه، طرح های مص��وب و مصوبات 
جا بیاندازد، پ��س از اینکه اهمیت تأمین 
ب��رق ب��رای مراکز تصمیم گیری روش��ن 
شد بدیهی است بایستی نیازهای خود را 
مطرح و در دولت و مجلس نهایتًا با دست 

پر برگردد.
بخ��ش خصوص��ی نمی توان��د در این 
کار جایگزی��ن وزارت نی��رو بش��ود. ل��ذا 
توجی��ه دولتمردان و نماین��دگان محترم 
از وظایف وزارت نیرو اس��ت و تالش هایی 
که س��ندیکای ش��رکت های تولید کننده 
برق در این ارتباط انجام می دهد بش��کلی 
مکمل موضوع اس��ت. هر چند س��ندیکا 
ب��ا تمام امکان��ات و دسترس��ی های خود 
مک��رراً ت��الش می نماید ب��ا دولتمردان و 
کمیس��یون های مجلس جلس��ات داشته 

باشد و نتایج خوبی هم داشته است.
چش�م انداز آینده نیروگاه های  ■

تولید کنن�ده نیروی ب�رق حاضر 

در بخ�ش خصوص�ی را چگون�ه 
می بینید؟

تقوی��ت نیروگاه ه��ای خصوص��ی  □
ب��رای پای��داری و انجام رس��الت صنعت 
برق بس��یار ضروری اس��ت و صنعت برق 
بایس��تی نیروگاه داری را به دیگران بدهد 
و راهبردی تولید و مصرف را بعهده بگیرد 
و ب��رای نیازهای آتی برنامه ریزی نماید و 
بخش خصوصی را به سمت سرمایه گذاری 

و احداث بموقع هدایت نماید.
به نظر می رس��د چش��م ان��داز آینده 
نیروگاه های خصوصی موجود خوب باشد 
در ح��ال حاضر با سیاس��ت های منطقی 
دولت یازده��م و جهت گیری خوب تمام 
دولتمردان انتظار اس��ت به سمتی برویم 
ک��ه وضعیت مال��ی وزارت نی��رو در یک 
دوره زمانی به حال��ت عادی خود برگردد 
و نیروگاه ها مش��کل مالی نداشته باشند و 
هیئت تنظیم بازار و مدیریت صنعت برق 
به سمت پش��تیبانی کامل از نیروگاه های 
خصوص��ی در ح��د منط��ق و انص��اف 

جهت گیری نمایند.

شرکت قشم مولد از این حیث  ■
چ�ه وضعیتی دارد؟ اف�ق کاری و 
حرفه ای ای�ن ش�رکت را در این 

میان چگونه می بینید؟
ش��رکت قش��م مول��د ب��ا ه��دف  □

سرمایه گذاری و احداث یک نیروگاه 500 
مگاواتی س��یکل ترکیبی درجزیره قش��م 
و یک نیروگاه 70 مگاواتی با اس��تفاده از 
3 واحد F6 و F5 و همچنین تأسیس��ات 
تولید بخار و آب ش��یرین جهت تأمین 3 
نوع بخار با فشارهای مختلف و 3 نوع آب 
)آب خ��ام - آب صنعتی - آب ش��یرین( 
جهت تأمین یوتیلیتی پاالیشگاه همجوار، 

برنامه های خود را دنبال می نماید.
در حال حاضر نیروگاه 70 مگاواتی در 
حال نصب و مونتاژ بوده و پس��ت بالفصل 
نیروگاه اصلی و همچنین دو خط دو مداره 
230 کیلوولت خروج��ی نیروگاه در حال 
احداث اس��ت و تا 4 م��اه دیگر واحدهای 
F6 و F5 و پس��ت و خ��ط انتق��ال آماده 
بهره برداری خواهند بود. امیدوار هس��تیم 
در نیمه دوم س��ال جاری تسهیالت ارزی 
پروژه که از جانب بانک عامل در اس��فند 
1393 برای صندوق توس��عه ملی ارسال 
شده است تصویب گردد و عملیات اجرائی 
ق��رارداد EPC نی��روگاه 500 مگاواتی تا 
اواخر سال جاری فعال شود، بدین ترتیب 
انتظار می رود نیروگاه 70 مگاواتی قبل از 
پایان س��ال جاری و واح��د گازی نیروگاه 
500 مگاوات��ی در اوایل نیمه دوم س��ال 

1396 مورد بهره برداری قرار گیرند.
مأموری��ت ش��رکت قش��م مول��د 
س��رمایه گذاری برای تولی��د انرژی برق و 
تأمی��ن یوتیلیتی پاالیش��گاه پارس بهین 
پاالیش نفت قش��م اس��ت. بدیهی اس��ت 
کلیه افق های آتی نیروگاه های خصوصی 
نیز شامل ش��رکت قشم مولد خواهد شد. 
انشاءاله با کمک س��ندیکای شرکت های 
تولید کننده برق بتوانیم در بس��تر سازی 
برای باال بردن انگیزه ه��ای نیروگاه داری 

تالش نمائیم.

با سیاست های منطقی 
دولت یازدهم و جهت 
گی�ری خ�وب تم�ام 
دولتم�ردان انتظ�ار 
است بسمتی برویم که 
وضعی�ت مالی وزارت 
نی�رو در ی�ک دوره 
زمانی به حالت عادی 

خود برگردد
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تی��ر، جمع��ی  صب��ح دوش��نبه 15 
از مدی��ران س��ندیکای ش��رکت های 
تولیدکنن��ده ب��رق کش��ور دور هم گرد 
آمدند ت��ا در خصوص بیان اهداف هیأت 
تنظیم ب��ازار برق از اجرای رویه روش��ن 
و خاموش نم��ودن واحدهای نیروگاهی، 
تش��ریح رویه و نح��وه پیاده س��ازی آن 
س��خن بگوین��د. در ابتدای این نشس��ت 
ک��ه ب��ا حض��ور آق��ای مهن��دس ایمان 
رحمتی از ش��رکت مدیریت ش��بکه برق 
ایران و آقای��ان دکترمحمدجواد کریمی، 
دکتربه��روز عرب��ی و مهن��دس مه��دی 
بامدادی��ان ازدبیرخانه هیأت تنظیم بازار 
برق و آقایان دکترکریم افشار و مهندس 
محمدحسین شمش��اد قد عضو کارگروه 
بازار ب��رق س��ندیکا و مدی��ران عامل یا 

نماین��دگان نیروگاه هایی ک��ه برق خود 
را به بازار برق عرضه می کنند، تش��کیل 
ش��ده بود، »رحمتی«؛ مدیر دفتر نظارت 
و کنترل نیروی برق در س��خنانی کوتاه 
گف��ت: قیمت گذاری ه��ا و اینک��ه رویه 
خاموش و روش��ن کردن ها ب��ه هر حال 
تاثیر خودش��ان را خواهند گذاشت، ولی 
عل��ی االصول اگر س��طح تولی��د به 1.5 
برابر س��طح معمول رس��ید، کارشناسان 
مربوطه نباید که راضی به خاموش کردن 
ش��وند. او البته به این مصوبه اشاره کرد 
و اف��زود: ما در این مصوب��ه به یک مدل 
کلی رس��یده ایم. برخی گفته اند که این 
مدل، می تواند هزینه ها و تبعات داش��ته 
باش��د و اینکه شاید آن برای تیپ خاصی 
از نیروگاه ه��ا طراحی ش��ده و برای همه 

آنها نمی تواند کاربرد داشته باشد. اما در 
پاس��خ باید گفت که برای رسیدن به این 
مدل مطالعات بسیار شده تا کف و سقف 
مجاز ابراز آمادگ��ی واحدهای نیروگاهی 
از س��وی ش��رکت مدیریت شبکه تعیین 
ش��ود. او همچنین وجود اُ سی را به نفع 

واحدهای توربین گازی و آبی دانست. 
در ادامه این مراسم تعدادی از مدیران 

و نمایندگان نیروگاه ها سخن گفتند.
در ابت��دا »محمود حکیمی« از نیروگاه 
پرند گفت: نحوه آرایش در ساعت هایی که 
به ذهن ما خطور نمی کند، صفر می شود. 
کلیه واحدها در ساعت های 13 یا 19 صفر 
می ش��وند، ولی ممکن است که این اتفاق 

در ساعت 3-2 صبح اتفاق بیفتد. 
سپس »افش��ار« از کارگروه بازار برق 

در نشست »اهداف هیأت تنظیم بازار برق از اجرای رویه روشن و خاموش نمودن واحدهای 
نیروگاهی، تشریح رویه و نحوه پیاده سازی آن« مطرح شد

برای استثناها قاعده ننویسیم
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بخش خصوصی انتظار 
س�ودآوری دارند نه 
اتفاقات�ی رخ  آنک�ه 
دهد که موجب کاهش 

درآمد شود

س��ندیکا گفت که با زیر سوال بردن این 
طرح که 3 س��ال پیش تصویب و اجرای 
آن تا امروز به تاخیر افتاده بود، نتیجه ای 
نمی گیریم. نباید این رویه ایجاد شود که 
هرکس روش خود را انجام دهد بلکه باید 

به اجرای آن کمک کرد.
»شمش��ادقد« اظه��ار داش��ت: تمام 
مباح��ث در ای��ن مصوب��ه لحاظ ش��ده 
اس��ت. همه می گویند که قیمت س��قف 
ب��ازار چماقی از س��وی دولت اس��ت. اما 
مث��ال در روز 13 فروردی��ن که کمترین 
میزان مصرف اس��ت، عم��وم نیروگاه ها، 
آن را به قیمت س��قف ب��ازار خریده اند. 
تصور می ش��ود ک��ه این ط��رح، به افت 
در درازم��دت منجر می ش��ود، اما تصور 
می کنیم ک��ه باید قیمت س��قف بازار را 

افزایش داد. 
س��پس آقای مهندس »محمدمهدی 
غفوری��ان« از نیروگاه فارس صحبت کرد 
و اظه��ار داش��ت: مدیریت ش��بکه برای 
اس��تثناها قاعده نمی نویسد و قوانینی را 
مورد مطالع��ه و تصویب قرار می دهد که 
گریبان س��ایر نیروگاه ها را می گیرد. اگر 
در قیمت دهی اشتباه صورت گیرد، ضرر 
می دهیم و اینگونه طرح ها باید آزمایشی 
و بدون اعمال حساب با نیروگاه ها، لحاظ 

شود.

در ادامه آقای مهندس »س��یدمجید 
ش��یرازی« مدیرعام��ل ش��رکت تولی��د 
نیروی مرکزی صبا درباره اش��تباه بودن 
تغییر ضرایبی که س��بب ش��د تا در حق 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی اجحاف ش��ود، 
گف��ت: اینگونه قوانی��ن در جهت کاهش 
درآم��د بخ��ش خصوصی اس��ت، ولی با 
ع��دم اجرایی ش��دن این قوانی��ن، اتفاق 
خاص��ی نیفتاده اس��ت. م��ا همچنان با 
کاه��ش 20 درص��دی درآم��د مواج��ه 
بوده ایم. وی درباره حاکمیتی بودن برق 
هم خاطرنشان س��اخت: ما که در بخش 
خصوصی فعالیت می کنیم، صدایمان به 
جایی نمی رس��د. واقع��ا نمی دانم وزارت 

نیرو به دنبال چیست؟!
رحمتی در پاس��خ گفت: در مدیریت 

ش��بکه تعداد دفعاِت روش��ن و خاموش 
معرف��ی و اعم��ال ش��ده اس��ت.جریمه 
دیرکرد در پرداخت به نیروگاه ها مس��ئله 
مهمی است که اگر پرداخت ها به آن دیر 
شد می تواند طلب خسارت کند. اما مقرر 
ش��ده تا کمبود پرداخت ها در سال 93، 

در سال 94 پرداخت شود.
"ابراهیم قص��اع" از  آق��ای مهن��دس 
نیروگاه قم اظهار داشت: بخش خصوصی 
انتظار س��ودآوری دارند نه آنکه اتفاقاتی 
رخ دهد که موجب کاهش درآمد ش��ود. 
اگ��ر این رون��د و رویه ب��ه همین ترتیب 
ادامه یابد، روی آینده خصوصی س��ازی 

نیروگاه ها اثر خواهد گذاشت.
در ادامه از نیروگاه شریعتی، »شمشاد 
قد« گفت: باید طوری قوانین نوشته شود 
ت��ا بتواند پاس��خگوی همه باش��د. در دو 
سال گذش��ته، به دنبال رویه های وزارت 
نی��رو بوده ایم، ام��ا در روند نگارش، هیچ 

نظری از نیروگاه ها گرفته نشده است. 
پاس��خ  س��پس رحمت��ی در مق��ام 
برآم��د و گفت: حساس��یت و قوه تحلیل 
نیروگاه ه��ای بخش خصوصی بیش��تر از 
دولتی اس��ت، اما ما در تالش هستیم تا 
نیروگاه های دولت��ی پول کمتری بگیرند 
و مش��کلی اگر از این حیث وجود دارد بر 

طرف شود.
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وزی��ر نیرو در دی��دار با وزیر صنع��ت، انرژی و 
گردش��گری اسپانیا از ش��رکت های اسپانیایی 

برای س��رمایه گذاری در بخ��ش انرژی های 
تجدیدپذیر ایران دعوت کرد.

مهن��دس »حمی��د چیت چی��ان« 
در دی��دار با »خوزه مانوئل س��وریا«، 

انرژی و گردش��گری  وزیر صنعت، 
اس��پانیا، ب��ا بیان ای��ن مطلب که 
دولت ایران آم��اده همکاری های 
بیشتر اقتصادی با اسپانیا است، 
گف��ت:  ای��ن رواب��ط می توان��د 
توزیع  تولی��د،  در زمینه ه��ای 
ب��رق و همچنی��ن  انتق��ال  و 
در بخش ه��ای مختل��ف آب 
انرژی ه��ای  و فاض��الب و 

تجدیدپذیر گسترش یابد.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه 
انرژی های تجدیدپذیر  کاربرد 
از سیاس��ت های اصل��ی و مهم 
جمهوری اسالمی ایران و وزارت 
نیرو اس��ت، افزود: ش��رکت های 

اس��پانیایی دارای ظرفیت ه��ای 
خوبی در زمین��ه انرژی های بادی 

و خورشیدی هستند که می تواند از 
عوامل مهم همکاری دو کشور باشد.

اینکه  ب��ه  ب��ا اش��اره  چیت چی��ان 
ساخت تجهیزات نیروگاه های آبی توسط 

شرکت های اسپانیایی و همچنین تجربیات 
این ش��رکت ها در زمینه های تولی��د،  انتقال و 

توزیع برق از دیگر موارد همکاری دو کشور به شمار 
می رود، افزود: همکاری و فعالیت موسس��ات و شرکت های 

اسپانیایی در ایران بایستی به صورت انتقال تکنولوژی ادامه یابد.
وی ادام��ه داد: از آنجا که س��رزمین اس��پانیا از نظر اقلیمی 
ش��باهت های زیادی با جمه��وری اس��المی دارد، می توانیم از 
تجربیات ارزش��مند این کش��ور در زمینه مدیری��ت منابع آب 

بهره مند شویم.
وزیر نیرو همکاری های دو کش��ور را در قالب سرمایه گذاری 
مس��تقیم ش��رکت های اس��پانیایی، فاینانس پروژه ه��ا، انتقال 
تکنول��وژی، نه خرید ص��رف تجهی��زات و همکاری های علمی 
تخصصی و فنی دانس��ت و افزود: مجلس شورای اسالمی قانون 
مستحکمی را در حمایت از سرمایه گذاری مستقیم شرکت های 

خارجی در کش��ور تصویب کرده که هم اکنون در 
حال اجرا است. 

وی ب��ا بیان اینکه در ط��ول مدت زمان 
تحریم ه��ا رفت��ار کش��ورهای مختلف با 
ایران یکس��ان نب��وده و ن��وع رویکرد 
کشور اسپانیا در این سال ها برای ما 
حائز اهمیت اس��ت، اظهار داش��ت: 
وزارت نی��رو ضم��ن اس��تقبال از 
اسپانیایی در  حضور شرکت های 
ایران، حمایت ه��ای همه جانبه 
خود را از این ش��رکت ها اعالم 

می کند.
ان��رژی و  وزی��ر صنع��ت، 
گردش��گری اسپانیا نیز با بیان 
اسپانیایی  اینکه ش��رکت های 
با حمای��ت کام��ل دولت این 
برای  واف��ری  کش��ور عالق��ه 
ای��ران خواهن��د  حض��ور در 
داشت، گفت: ما آمادگی داریم 
انرژی های نوین،  در زمینه های 
کالس��یک، فتوولتائیک، سوالر، 
هیدرولیک و ترمیک و همچنین 
در زمینه ه��ای مختل��ف آب و 
سیستم های آب شیرین کن با ایران 
همکاری های گسترده داشته باشیم.

»خ��وزه مانوئ��ل س��وریا« ب��ا بیان 
اینکه در س��ال 2014، میزان 43 درصد 
از انرژی های اس��پانیا از طری��ق انرژی های 
نوی��ن و تجدی��د پذی��ر تامی��ن ش��ده اس��ت، 
گف��ت: می توانیم تجربیات خود را در س��امانه های 
انرژی های تجدیدپذیر و کالس��یک در اختیار ش��رکت های 
ایران��ی بگذاری��م و هم��ان طوری ک��ه در ط��ول س��الیان دراز 
ای��ن تجربیات را در اختی��ار آمریکا، آمریکای التی��ن، افریقا و 
اروپا گذاش��ته ایم، تعه��د كنیم در زمینه انتق��ال انرژی، تولید 
انرژی های نوین و تکنولوژی های جدید در کاهش آلودگی فضا 

با جمهوری اسالمی همکاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در س��ال های تحریم،  به رغم فش��ار زیادی 
که بر ایران تحمیل ش��د، اس��پانیا همکاری خود را با جمهوری 
اس��المی قطع نک��رد، گفت: امی��دوارم با از بی��ن رفتن فضای 
تحریم ها، روابط ایران و اس��پانیا به  صورت تصاعدی گس��ترش 

یابد.

دعوت وزیر نیرو 
از شرکت های اسپانیایی 
برای سرمایه گذاری 

در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر 

ایران
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مع��اون وزی��ر نی��رو در امور ب��رق و انرژی 
گف��ت: این آمادگ��ی وجود دارد ک��ه در قالب 
قراردادهای درازمدت ب��ه خرید تضمینی برق 
تولیدی این نیروگاه ها از بخش خصوصی اقدام 

کنیم. 
"هوش��نگ فالحتی��ان" با اش��اره ب��ه اینکه 
پتانس��یل های زیادی برای نصب نیروگاه های 
بادی در کش��ور وج��ود دارد، گف��ت: در حال 
حاض��ر در کن��ار 73 هزار ظرفی��ت نیروگاهی 
ب��ادی و  نی��روگاه  متاس��فانه 250 م��گاوات 
خورشیدی و سایر نیروگاه های تجدیدپذیر در 
کش��ور داریم و قطعا در راس��تای حفظ محیط 
زیست و استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی و 

بادی باید تالش کنیم.
وی با اش��اره به اینکه در آینده نزدیک نرخ 

خری��د تضمینی انواع انرژی ه��ای تجدید پذیر 
اعالم می شود، تصریح کرد: این آمادگی وجود 
دارد ک��ه در قال��ب قرارداده��ای درازمدت به 
خرید تضمینی ب��رق تولیدی این نیروگاه ها از 

بخش خصوصی اقدام کنیم.
فالحتی��ان گف��ت: در حال حاض��ر حدود 
95 درصد برق کش��ور از نیروگاه های حرارتی 
یعنی با اس��تفاده از سوخت های فسیلی تامین 
می ش��ود، در حالی که در کش��ورهای توسعه 
یافت��ه صنعتی و در حال توس��عه رش��د قابل 
توجه��ی در نص��ب نیروگاه ه��ای تجدید پذیر 

صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی کرده ایم که هم 
در ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی خودکفا 
شویم و هم اینکه زمینه را برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی فراهم کنیم. لذا در واسط سال 
جاری اتمام عملیات ساخت پروژه توربین های 
2.5 مگاوات��ی و تولید صددرصد داخل احداث 

نیروگاههای 2.5 مگاواتی را اعالم می کنیم.
معاون وزیر نیرو با اش��اره به راهبرد وزارت 
نی��رو مبتنی بر توس��عه نیروگاه ه��ای بادی و 
خورشیدی گفت: برنامه ما این است که بتوانیم 
در س��بد تولید برق ایجاد تنوع بیشتری کنیم، 
به همین دلیل هم شرایط برای سرمایه گذاری 
و هم خرید برق تضمینی از این نیروگاه ها و هم 
مطالعات و پتانسیل س��نجی در نقاط مختلف 
کش��ور در حال انجام اس��ت و ای��ن نوید را به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی که این روزها 
به ک��رات در وزارت نیرو رفت و آمد می کنند؛ 
می دهیم که صنعت برق کش��ور و وزارت نیرو 
بدون ش��ک با برنامه ریزی در س��الهای آینده 
سهم بیشتری از محل نیروگاه های تجدیدپذیر 

خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مزرعه های 
نیروگاه بادی در بس��ته های 20 و 40 مگاواتی 
در کشور داریم و قرارداد احداث 1000 مگاوات 
نیروگاه بادی جدید نیز با بخش خصوصی امضا 
شده که بصورت مزرعه های بادی و پارک بادی 
است و در سال آینده مردم مزرعه های بادی را 

در سراسر کشور رویت می کنند.

معاون وزیر نیرو:

 سهم 5 درصدی نیروگاه های تجدیدپذیر 
در سبد انرژی کشور
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مدیر عامل شرکت توانیر گفت: تا افق 
سال 1400 حدود پنج درصد از ظرفیت  
نصب شده نیروگاهی کشور به انرژی های 

پاک اختصاص خواهد یافت.
مهندس »آرش کردی« در نشست با 
خبرن��گاران گفت: آلودگ��ی هوا و محیط 
زیس��ت و همچنین مباح��ث اقتصادی، 
کشور را به سمتی س��وق می دهد که به 
انرژی های تجدیدپذیر و پاک توجه ویژه 

داشته باشیم.
ک��ردی با بیان اینک��ه در زمان حاضر 
ظرفی��ت نصب ش��ده نیروگاهی کش��ور 
73 ه��زار و 200 مگاوات اس��ت، افزود: 
پیش بینی می شود در افق 1400 ظرفیت 
نصب شده کش��ور به 100 هزار مگاوات 
افزای��ش یاب��د که پنج هزار م��گاوات آن 
مربوط ب��ه انرژی های پاک و تجدیدپذیر 

خواهد بود.

وی با اشاره به این مطلب که شخص 
وزی��ر نیرو توج��ه خاصی ب��ه انرژی های 
پاک و تجدید پذیر دارند و مصمم اس��ت 
دگرگون��ی و تحوالت عم��ده ای را دراین 
زمینه ایجاد کند، بیان كرد: اس��تفاده از 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر ضمن کمک به 
پاکیزگی محیط زیس��ت و ه��وای پاک، 
باعث مقبولیت جهانی صنعت برق کشور 

نیز خواهد شد. 
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: از س��ال 
برای کشورهایی  2020 محدودیت هایی 
که از س��وخت کربن ب��رای تولید انرژی 

استفاده می کنند ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه انرژی های پاک جزو 
س��بدهای قابل توجه تولید در کشور ما 
خواهند بود، اف��زود: وزارت نیرو تصمیم 
گرفت��ه اس��ت در س��ال ج��اری حدود 
300 میلی��ارد توم��ان به  ص��ورت خاص 

از درآمدهای ش��رکت توانی��ر به موضوع 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر اختصاص یابد 
و ب��رای ایجاد مش��وق های الزم از طریق 
س��ازمان انرژی های نو ایران )سانا( اقدام 

شود.
وی حضور بخ��ش خصوصی در بحث 
انرژی های تجدیدپذیر را مغتنم ش��مرد 
و تصریح ک��رد: در بحث قراردادهای بیع 
متقاب��ل، تع��دادی س��رمایه گذار را برای 
احداث 900 م��گاوات ظرفیت نیروگاهی 
دعوت کرده ایم ک��ه امیدواریم به مرحله 
عقد قرارداد برس��د و از روش بیع متقابل 

هزینه این سرمایه گذاری ها را بپردازیم.
مدی��ر عامل ش��ركت توانی��ر تصریح 
کرد: بای��د بتوانیم تا اف��ق 1400 برنامه 
ششم توس��عه، س��الی یک هزار مگاوات 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و پ��اک را وارد 

شبکه سراسری کنیم.

مدیر عامل شرکت توانیر:

تولید 5 هزار مگاوات انرژی پاک تا سال 1400
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با توجه به تقاضای مناسب و پیگیری 
شرکت های خرده فروشی و همچنین نگاه 
مثبت و عزم جدی مدیران ارش��د وزارت 
نی��رو بر گس��ترش فعالیت ش��رکت های 
خرده فروش��ی، به نظر می رس��د ش��اهد 
حض��ور موثرتر این ش��رکت ها در فرآیند 
کشف قیمت برق در بورس انرژی باشیم. 
همچنین ش��رکت های خرده فروشی برق 
از 23 فروردین م��اه س��ال جاری تاکنون 
ط��ی 205 قرارداد معادل 4920 مگاوات 
س��اعت ب��ه ارزش دو میلی��ارد و 344 

میلیون ریال معامله کردند. 
"دکتر سید علی حسینی"، مدیر عامل 
ش��رکت بورس انرژی، ب��ا اعالم این خبر 
گفت: تاکنون 22 ش��رکت حقوقی موفق 
به اخذ پروانه خرده فروشی از وزارت نیرو 
ش��ده اند ک��ه از این تعداد پنج ش��رکت 
خرده فروش��ی پس از طی مراحل قانونی 
موف��ق به اخذ کد معامالتی بورس انرژی 

شده اند. 
حس��ینی درب��اره ش��رکت های 
خرده فروشی خاطرنشان کرد: شرکت های 
خرده فروش��ی برق شرکت هایی بازرگانی 
هستند که به خرید برق از طرق مختلف 
از جمل��ه خری��د از طریق ب��ورس انرژی 
و ف��روش آن به مش��ترکان نهایی طرف 

قرارداد خود اقدام می کنند. 
وی ضم��ن اش��اره ب��ه ای��ن نکته که 
ش��رکت های مذکور در صورت داش��تن 
پروان��ه معتبر خرده فروش��ی ص��ادره از 
جانب وزارت نی��رو و انجام هماهنگی در 
قراردادهای  خصوص تحوی��ل فیزیک��ی 
معامله ش��ده ب��ا آن وزارتخان��ه، مجاز به 
فعالی��ت در معامالت برق ب��ورس انرژی 
هس��تند، گف��ت: فعالیت این ش��رکت ها 
در ب��ورس انرژی در قال��ب کد معامالتی 
ع��ام صورت می گی��رد و اطالعیه مربوط 

ب��ه مراحل صدور کد معامالتی یادش��ده 
برای ش��رکت های خرده فروش��ی برق در 
سایت رسمی ش��رکت بورس انرژی قابل 

مشاهده است. 
مشاور رییس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار درباره عوامل محدود بودن ارزش 
معامالت ش��رکت های خرده فروشی برق 
گف��ت: وجود برخ��ی از ناهماهنگی ها در 
ش��رکت های تابعه وزارت نیرو در ارتباط 
ب��ا تحوی��ل فیزیک��ی برق ش��رکت های 
خرده فروش��ی همچنی��ن محدودیت ها و 
موان��ع موج��ود در ارتباط ب��ا هماهنگی 
ش��رکت های خرده فروشی با شرکت های 
مالک شبکه )شرکت های برق منطقه ای 
و توزی��ع نی��روی ب��رق( جه��ت تحویل 
فیزیک��ی و محدود ب��ودن ظرفیت مجاز 
قابل تحویل ش��رکت های خرده فروش��ی 
ب��رق از جمله عوام��ل پایین بودن ارزش 
معامالت ش��رکت های خرده فروشی برق 

است. 
وی در پای��ان افزود: از تاریخ ش��روع 
معامالت بورس انرژی تا ابتدای ش��هریور 
م��اه 94، حج��م معام��الت ب��رق بورس 
ان��رژی معادل 13 میلی��ون و 829 هزار 
و 325 مگاوات س��اعت و ب��ه ارزش بالغ 
بر پن��ج هزار و 818 میلی��ارد ریال بوده 
 اس��ت. همچنی��ن ارزش معامالت کاالی 
یادشده از ابتدای سال 94 تاکنون حدود 
یک هزار و 837 میلیارد ریال اس��ت که 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال 93 رشد 
175 درصدی را از خود نش��ان می دهد. 
خاطرنشان می شود طی روز های گذشته 
برخی از مدی��ران وزارت نیرو از عملیاتی 
ش��دن معامالت بازار خرده فروش��ی برق 
طی چند ماه آینده در بورس انرژی خبر 
داده بودند، درحالی که از ابتدای سال تا 
کنون ش��رکت های خرده فروشی برق در 

بورس انرژی معامالت خود را داشته اند.

مدیر عامل شرکت بورس انرژی:

فعالیت خرده فروشی برق شفاف می شود
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 مع��اون وزیر نیرو با اش��اره به آمادگی ش��رکت های 
ایران��ی برای حض��ور در طرح های صنعت برق س��وریه، 
گفت: حضور ایرانی ها در طرح های برقی كش��ور سوریه، 
مش��روط به تأمین امنیت تأسیس��ات برقی این کش��ور 

است.
"هوشنگ فالحتیان " با اش��اره به آمادگی جمهوری 
اس��المی ایران به منظور مش��ارکت با دولت س��وریه در 
بازسازی، نوسازی و توسعه صنایع برق این کشور گفت: 
ش��رکت های ایرانی از توان و ظرفیت فنی و مهندس��ی 
برای بازسازی، نوسازی و توسعه نیروگاه ها، شبکه انتقال 

و توزیع و تأسیسات برقی سوریه برخوردار هستند.
معاون وزی��ر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه 
بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری ایران مشکلی 
ب��رای حضور در طرح های برقی س��وریه ندارند، تصریح 
کرد: ایجاد فضای امن برای کارکنان و شرکت های برقی 
ایران در س��وریه منجر به توس��عه و بهب��ود روابط برقی 

تهران- دمشق در بلند مدت خواهد شد. 
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پیش بینی می شود 
در آین��ده ای نزدیک همکاری های برقی ایران و س��وریه 
توس��عه یابد، اظهار كرد: هم اکن��ون فرصت های متعدد 

کاری پیش روی شرکت های ایرانی به منظور بازسازی و 
نوس��ازی شبکه های انتقال و توزیع برق، ساخت و انجام 
عملیات تعمیرات اساس��ی نیروگاه ها و س��اخت پست و 

تأسیسات مختلف برقی وجود دارد.

آغاز مذاکرات برقی با اروپایی ها
معاون وزیر نیرو با تش��ریح سه سناریوی برقی ایران 
در دوران پ��س از لغو تحریم ها، از آغاز دور جدید س��فر 
هیأت های اقتصادی و انرژی اروپایی به تهران خبر داد. 
"هوشنگ فالحتیان" در تشریح مهم ترین سناریوهای 
برق��ی ای��ران در دوران پس��اتحریم، گف��ت: در ط��ول 
س��ال های تحریم با تالش متخصص��ان داخلی اقدامات 
مؤثری در طراحی، تولید و س��اخت انواع کاال، تجهیزات 
و فناوری های مرتبط با صنایع برق و انرژی انجام ش��ده 
و ضریب خودکفایی کش��ور در صنایع برق و انرژی ارتقا 

یافته است.
مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی با اش��اره به 
توسعه و گسترش همکاری های جمهوری اسالمی ایران 
با کش��ورهای اروپایی در دوران پساتحریم، تصریح کرد: 
بر این اس��اس به زودی چندین هیأت اقتصادی و انرژی 
اروپایی به منظور توسعه همکاری های برقی با ایران وارد 

تهران خواهند شد. 
وی با یادآوری اینکه انتقال دانش فنی و فناوری های 
نوی��ن، ارتقای کیفی��ت تولید کاال و تجهیزات س��اخت 
داخ��ل و افزایش صادرات ب��رق، انرژی و خدمات فنی و 
مهندس��ی مرتبط از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو در 
دوران پساتحریم اس��ت، گفت: بر این اساس پیش بینی 
می ش��ود با آغاز همکاری صنعتگران و سازندگان داخلی 
و خارج��ی، زمین��ه احیای اقتصاد صنعت ب��رق با تولید 

محصوالتی کم هزینه تر فراهم شود.
فالحتی��ان با تأکید بر اینکه هی��چ گونه محدودیتی 
ب��رای س��رمایه گذاری خارجی در صنایع ب��رق و انرژی 
ایران در دوران پس��اتحریم وجود ن��دارد، تأکید کرد: با 
وجود این، اولویت نخست وزارت نیرو استفاده از ظرفیت 

سازندگان داخلی است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به ابالغ مصوبه جدید خرید 
تضمین��ی برقی از نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر برق بادی و 
خورش��یدی، گفت: در این مصوبه نرخ خرید برق از آن 
دس��ته نیروگاه های برق بادی و خورش��یدی که از کاال 
و تجهی��زات تولید داخل اس��تفاده می کنند، حدود 15 

درصد بیشتر است.

معاون وزیر نیرو تشریح كرد:

 جزئیات برنامه نیروگاه سازی ایران 
در سوریه
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رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی از توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر در طرح حمایت از صنعت برق خبر داد.

" دکترعلی مروی" در حاشیه سومین کنفرانس انرژی بادی ایران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: توسعه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان موضوعی جدی 

در مجلس دنبال می شود.
وی افزود: کش��ور ما ظرفیت بس��یار باالیی در زمین��ه انرژی های بادی و 

خورشیدی دارد که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده ایم.
مروی اظهار داش��ت: انرژی های تجدیدپذیر یک��ی از اولویت های مجلس 
است و به همین دلیل کمیسیون انرژی طرح حمایت از صنعت برق کشور را 

آماده و تقدیم مجلس کرده است.
وی یک��ی از موضوع��ات اصل��ی این ط��رح را توجه به بخ��ش انرژی های 
تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: این قانون بسیاری از مشکالت وزارت نیرو در 
زمینه  نیروگاه ها، افزایش راندمان، کاهش تلفات و بدهی ها را کاهش می دهد.

او ب��ا بیان اینکه انرژی بادی برای ما مقرون به صرفه اس��ت، گفت: درصد 
قابل توجهی از قطعات و تجهیزات نیروگاه های بادی در داخل تولید می شود؛ 
ام��ا در بخش انرژی خورش��یدی هزینه ها باالتر اس��ت و ب��رای تولید داخل 

پنل های خورشیدی امیدوارم تالش بیشتری صورت بگیرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا تصویب و اج��رای طرح حمای��ت صنعت برق، 
بدهی های وزارت نیرو ساماندهی شده و منابع مالی برای حمایت وزارت نیرو 
از نیروگاه های تجدیدپذیر بیش��تر از گذش��ته فراهم می ش��ود. صنعت برق با 

ورود بخش خصوصی با نظارت دقیق تری کار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

 توجه به انرژی های تجدیدپذیر 
در طرح حمایت از صنعت برق

صنعت برق با ورود 
بخش خصوصی با 

نظارت دقیق تری کار 
خواهد کرد

مدی��ر عام��ل س��ازمان انرژی های نو 
ای��ران، با بی��ان اینکه در گذش��ته فقط 
وزارت نی��رو و ش��رکت توانی��ر در تامین 
انرژی کش��ور دخیل بودند، گفت: امروزه 
با ورود بخ��ش خصوصی در صنعت برق، 
اب��زار کنترل��ی نیز دقیق تر ش��ده و این 
صنعت ب��ا نظارت دقیق تری به کار خود 

ادامه خواهد داد.
دکتر"س��ید محم��د ص��ادق زاده" با 
اش��اره به اینکه دامن��ه ورود انرژی های 
نی��رو بس��یار  تجدیدپذی��ر در وزارت 
متفاوت از نیروگاه های فس��یلی اس��ت، 
گف��ت: وزارت نی��رو مصم��م اس��ت تا از 
انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی های 
خورشیدی و بادی، بیشتر استفاده ببرد.

وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نیروگاه های 
تجدیدپذی��ر باید به م��رور وظیفه تامین 
ب��رق من��ازل، م��زارع، مدارس و س��ایر 
نق��اط را بر عهده بگیرن��د، افزود: رویکرد 
به س��مت انرژی های تجدیدپذیر به جز 
تامین برق م��ورد نیاز، صرفه اقتصادی و 

زیست محیطی را نیز به دنبال دارد.
این مقام مس��ئول اف��زود: با توجه به 
اینکه بیش��تر از س��ه تا چه��ار تونل باد 
اساس��ی در کش��ور وجود ندارد و منطقه 
خ��واف نی��ز دارای ضریب تولی��د باالیی 
اس��ت، عالقه مندانی از بخش خصوصی 
زمین م��ورد نیاز را دریاف��ت کرده اند و 

آماده نصب توربین هستند.
صادق زاده با اش��اره به اهمیت وجود 
استاندارد در حوزه تولید برق انرژی های 
تجدیدپذیر، گفت: سازمان انرژی های نو 
ایران )سانا( آمادگی دارد از همان ابتدای 

کار استانداردها را تعیین و اجرا کند.
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مع��اون وزی��ر نیرو در ام��ور برق و ان��رژی گفت: 
ب��ا پرداخ��ت هزینه س��وخت صرفه جویی ش��ده در 
نیروگاه ه��ای حرارتی به تولیدکنن��دگان انرژی های 
تجدیدپذیر، اقتصاد نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور 

شکل خواهد گرفت.
"هوش��نگ فالحتی��ان" افزود: در طول 35 س��ال 
گذش��ته سهم تولید برق کش��ور از انرژی خورشیدی 
و بادی بسیار ناچیز بوده است؛ درصورتی که می توان 
ظرفی��ت چندین هزار مگاواتی برای اس��تفاده از این 

انرژی ها را در کشور ایجاد کرد.
وی ادامه داد: اگر کسی نیروگاه بادی یا خورشیدی 
در کش��ور ایج��اد کند و هزینه س��وخت صرفه جویی 

هم اکنون بیش��تر نیروگاه ه��ا از گاز 
طبیعی اس��تفاده می کنند که بر اس��اس 
توافق ص��ورت گرفته ب��ا وزارتخانه های 
نفت و نیرو، س��وخت تمام نیروگاه ها در 
کل س��ال به جای مازوت و گازوئیل، گاز 

طبیعی خواهد بود.
"سعید متصدی" معاون محیط زیست 
انسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست، 
با بی��ان این که تمام س��وخت مورد نیاز 
نیروگاه ها معادل ۱۶۰ میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی است که تا پایان سال تامین 
خواهد ش��د، گفت: البت��ه مصرف اصلی 
نیروگاه ها مربوط به فصول س��رد س��ال 
اس��ت و فعال مصرف چندان��ی ندارند؛ با 
این حال از همین حاال بیشتر نیروگاه ها 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مطرح کرد:

توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر از محل 
سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها

با توافق وزارتخانه های نفت و نیرو

گاز طبیعی، سوخت اول همه نیروگاه های کشور می شود
خراس��ان به صورت ترکیب��ی از مازوت و 
گاز طبیعی استفاده می کنند که تا پایان 
سال س��وخت این نیروگاه ها نیز به طور 

کامل گاز طبیعی خواهد شد.
وی با اشاره به این که براساس توافق 
صورت گرفت��ه ب��ا وزارتخانه های نفت و 
نیرو در س��ال ۹۴ می��زان مصرف مازوت 
در نیروگاه ها به زیر ۱۰ درصد می رس��د، 
عن��وان ک��رد: ای��ن ۱۰ درص��د فقط در 
نیروگاه هایی که هی��چ جایگزین دیگری 
برای سوخت ندارند، استفاده خواهد شد.
متص��دی گفت: پیش��نهاد س��ازمان 
محیط زیس��ت در مورد نیروگاه هایی که 
چاره ای به جز اس��تفاده از مازوت ندارند، 

از رده خارج کردن آنهاست.

ش��ده در نیروگاه های حرارتی به وی پرداخت ش��ود، 
به راحت��ی اقتصاد نیروگاه های تجدیدپذیر در کش��ور 

شکل خواهد گرفت. 
فالحتی��ان تصریح کرد: سال هاس��ت این مس��أله 
مطرح می ش��ود که می توان به ج��ای اینکه گازوئیل 
وارداتی ی��ا تولید داخل به صورت رای��گان در اختیار 
نی��روگاه قرار گی��رد و مبلغی که از برق تولید ش��ده 
دریافت می ش��ود، کمتر از س��وخت نیروگاهی باشد؛ 
می توان پول صرفه جویی ش��ده س��وخت را به تولید 

کننده برق تجدیدپذیر پرداخت کرد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اگر میزان هزینه های 
ه��ر لیت��ر یا هر متر مکعب س��وخت فس��یلی که در 
نیروگاه مصرف می ش��ود، محاسبه شود و آثار زیست 
محیط��ی آن را در نظر بگیری��م، به ازای هر کیلووات 
ساعت عددی خواهد شد که اگر آن  را به تولیدکننده 
نیروگاه خورش��یدی یا ب��ادی پرداخت کنند، حداقل 

سود آن تخریب نشدن محیط زیست است.
اقتص��ادی  ای��ن کار وضعی��ت  ب��ا  اف��زود:  وی 
تولیدکنندگان ب��رق در نیروگاه های خورش��یدی یا 

بادی نیز رونق خواهد گرفت.

از گاز طبیعی استفاده می کنند.
وی گفت: بر این اساس سوخت تمام 
نیروگاه ها در کل س��ال به جای مازوت و 

گازوئیل، گاز طبیعی خواهد بود.
متص��دی ب��ا بی��ان این که در س��ال 
گذش��ته، ۸۰ میلی��ون مت��ر مکعب گاز 
طبیع��ی جایگزی��ن ۱۱۰ میلی��ون متر 
مکعب مازوت ش��ده اس��ت، افزود: روند 
جایگزینی گاز طبیعی به جای مازوت از 

سال گذشته آغاز شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
با بی��ان این که هم اکن��ون نیروگاه های 
ته��ران و اصفه��ان به طور کام��ل از گاز 
طبیعی اس��تفاده می کنند، تصریح کرد: 
نیروگاه های اراک، منتظرقائم و توس در 
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مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران 
)س��انا( گفت: حمای��ت از تولیدکنندگان 
انرژی های تجدیدپذیر باید واقعی باشد و 
پرداخت بهای برق تولیدی از انرژی های 

تجدیدشونده تضمین شود.
افزود:  دکتر »سیدمحمد صادق زاده« 
دول��ت برای س��وخت فس��یلی از جمله 
گاز نیروگاه ه��ا 80 ت��ا 90 درص��د یارانه 
می پ��ردازد؛ ام��ا تاکن��ون حمایت ه��ا از 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر بس��یار کم رنگ 

بوده است.
وی ادام��ه داد: در صورتی ک��ه 
حمایت ه��ای الزم در زمین��ه تولید برق 
از انرژی ه��ای پ��اک و تجدیدپذیر انجام 
گیرد، می توان 100 درصد برق کشور را 

از انرژی های تجدیدپذیر تامین کرد.
ص��ادق زاده با بیان اینک��ه زمینه فنی 

و ام��کان تامی��ن ب��رق 100 درصدی از 
مح��ل انرژی تجدیدپذیر در بس��یاری از 
کشورهای جهان وجود دارد، بیان داشت: 
در کشور آلمان بیش از 40 هزار مگاوات 
انرژی خورشیدی نصب شده وجود دارد 
و 90 درصد پش��ت بام خانه ها پوشیده از 
س��لول های فتوولتائیک اس��ت که ضمن 
تامی��ن برق م��ورد نیاز خود، م��ازاد برق 

تولیدی را نیز به دولت می فروشند.
مدی��ر عامل س��انا با تاکید ب��ر اینکه 
وزارت نی��رو توج��ه خاص��ی ب��ه احداث 
نیروگاه ه��ای تولی��د پراکن��ده و مقیاس 
کوچک دارد، اف��زود: وزارت نیرو همواره 
برنامه ه��ای خاص��ی نس��بت به توس��عه 
انرژی های تجدیدپذیر داشته است؛ ولی 
هم��ه عوام��ل در اختیار ای��ن وزارتخانه 
نیس��ت و مهم ترین عامل برای تش��ویق 

بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری 
در این بخش، حمایت اقتصادی است که 

باید توسط دولت انجام پذیرد.
از  وی گف��ت: وقت��ی می گویی��م 
تولیدکنن��دگان انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
حمای��ت می کنی��م، بای��د ای��ن حمایت 
واقعی باش��د و مناب��ع الزم برای حصول 
اطمینان از پرداخ��ت بهای برق تولیدی 
از انرژی های تجدیدشونده تضمین شود.

ص��ادق زاده تصریح کرد: ب��ا تضمین 
مناب��ع الزم به منظور حصول اطمینان از 
پرداخت بهای برق تولیدی از انرژی های 
تجدیدپذیر، بانک ه��ا می توانند با اعطای 
تس��هیالت الزم با شرایط مناسب،  نسبت 
به حضور بخش خصوصی در این عرصه، 

بسیار موثر باشند.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران خواستار شد:

حمایت واقعی از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12
31



معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو:

 دورنمای تامین برق ایران 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در دیدار با رئیس بنیاد جهانی انرژی گفت: به رغم اینکه 
در کش��ور برای تولید برق می توانیم از س��وخت حرارتی استفاده کنیم و این سوخت در دسترس است، 

ولی سیاست وزارت نیرو و دورنمای تامین برق ایران توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. 
مهن��دس »علیرضا دائم��ی« در دیدار با »ولفگانگ نیومن«، رئیس بنی��اد جهانی انرژی، گفت: 
سیاست های دولت و وزارت نیرو در راستای تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر بر آن است که 
پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود و بخش خصوصی 

نیز سهم عمده ای در احداث آن خواهد داشت. 
وی اس��تفاده از انرژی های پاک و س��بز، خورش��یدی، بادی را از سیاست های مهم 
وزارت نیرو دانس��ت و ب��ا بیان اینکه 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کش��ور مربوط به 
مولدهای انرژی برقابی اس��ت، افزود: با اس��تفاده از مولفه هایی همچون تسهیالت 
بانکی و حمایت های به موقع، از حضور بخش خصوصی در احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر استقبال خواهیم کرد.
دائمی ادامه داد: وزارت نیرو مصمم است تا پایان برنامه ششم توسعه، 
پنج ه��زار مگاوات نی��روگاه تجدیدپذیر به ظرفیت نیروگاهی کش��ور 
اضاف��ه کند که این ام��ر بدون حضور بخش خصوص��ی برای دولت 

امکان پذیر نخواهد بود.
وی تبدیل نیروگاه های کشور به سیکل ترکیبی را از دیگر 
اقدام��ات وزارت نی��رو ذکر کرد و اف��زود: تصمیم داریم به 
میزان هشت هزار مگاوات بدون مصرف سوخت و انتشار 
حرارت و ایجاد آلودگی، از حرارت موجود نیروگاه های 

گازی فعال، مجددا برق تولید کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس خواستار شد:

صادرات برق به جای 
صادرات نفت 

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس با اشاره 
ب��ه اینکه پیکان کاهش درآمدهای نفتی به س��مت 

پروژ ه های عمرانی اس��ت، گفت: جلوگیری از فرارهای 
مالیاتی، کم کردن بوروکراس��ی در ص��ادرات غیر نفتی و 

ص��ادرات برق، از جمله راهکارهای عب��ور از بحران درآمدی 
نفت است.

دکتر"حس��ین امیری خامکانی" س��خنگوی کمیس��یون انرژی 
مجلس، با اش��اره به تداوم کاهش قیمت نفت و اتفاقی که در نتیجه 

آن برای بودجه کش��ور خواه��د افتاد، گفت: اولین جای��ی که در زمان 
کاهش درآمدهای نفتی دچار آسیب می شود بودجه های عمرانی است که 

ممکن اس��ت کمتر تحقق پیدا کنند و این امر باعث می شود پروژه ها با وقفه 
اجرا مواجه شده و اشتغال کارکنان پروژه های عمرانی نیز به مخاطره بیفتد.

خامکان��ی تصریح ک��رد: با این ش��رایط دولت بای��د تدبیر خاصی بیندیش��د و 
دیپلماسی نفتی نیز باید کماکان به کار خود ادامه دهد و کشورهای عضو اوپک را که 

فلسفه وجودی شان مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت نفت است، برای جلوگیری از کاهش 
قیمت نفت با خود همراه کند.

ای��ن نماینده مجل��س همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کم کردن بوروکراس��ی در 
صادرات غیر نفتی را از مهم ترین اقدامات برای جبران کاهش درآمدهای نفتی برشمرد.

وی تاکید کرد: باید صادرات غیر نفتی روان تر شود و صادرات برق را در دستور کار جدی خود 
قرار دهیم و ضمن اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی تالش کنیم.
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گفت و گو با »حسین دهدشتی«، عضو کمیسیون انرژی مجلس

 امید به پرداخت بدهی های صنعت برق 
در دوران پساتحریم

اگر چرخ صنعت بر مسیر درست بچرخد، پرداخت بدهی ها بدون تردید در اولویت خواهد بود

آمنه شیر افکن

»پس��اتحریم« برای خیلی ها با خیال خوش بهبود ش��رایط پیوند خورده اس��ت. پول های بلوکه شده ایران به 
کش��ور بازخواهد گش��ت و رفع تحریم ها حرکت چرخه اقتصادی را سرعت خواهد بخشید، اما اینکه آیا همه این 
تغییرات برای بهبود وضعیتی که س��ال ها پیش در حوزه اقتصاد کشور شکل گرفته، کافی است، سوالی است که 
پاس��خ به آن بحث های پرحاشیه مسائل مختلفی را به میان می کش��د. حسین دهدشتی، نماینده آبادان و عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس خوش بینانه به آینده و پس��اتحریم می نگرد و امیدوار است که همه نگاه واقع بینانه به 
توافقنامه داشته باشند. او معتقد است که نه به طور مستقیم بلکه به شکل غیرمستقیم، رفع تحریم ها و بازگشت 
برخی منابع مالی بلوکه شده به بهبود شرایط ساختاری اقتصاد ایران منجر می شود، اما در عین حال تاکید دارد 
که باید با نگاهی واقع گرایانه به تحلیل ش��رایط اقتصادی امروز آمد و خیلی آیده آلیس��تی به ماجرا نگاه نکرد. 
بدهی های س��نگین دولت به صنعت برق، کلید واژه تکراری شده ای است که حاال گوش نمایندگان مجلس - به 
ویژه کمیس��یون انرژی ها- با آن آش��نا است. بارها و بارها تالش شده تا در قالب طرح و پیشنهاد گامی در مسیر 
بازپرداخت این بدهی ها برداش��ته ش��ود اما رقم آنقدر کالن اس��ت و رو به افزایش که به این سادگی ها نمی توان 
برای جبران مافات دل خوش کرد. دهدشتی تاکید دارد که عبور از تونل تحریم و بازگشت به شرایطی عادی تر 
برای اقتصاد، به طور غیرمس��تقیم بر چرخه صنعت و تج��ارت تاثیرگذار بوده و می تواند وضعیت اقتصاد ایران را 
بهب��ود بخش��د. از این منظ��ر او خوش بینانه به فردای صنعت برق و تالش بخش خصوصی ایران در توس��عه آن 
می نگرد و امیدوار اس��ت که دولت نیز در کنار دغدغه های متعدد به فکر بازپرداخت بدهی هایی باش��د که بخش 

عمده آن میراث دولت گذشته برای دولت یازدهم است. 
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بخش خصوصی ایران دلخوش  ■
به برداشته شدن تحریم ها است، 
به وی�ژه اینکه در بخش�ی مانند 
صنع�ت ب�رق، امیدواری های�ی 
وجود دارد که بازگشت پول های 
بلوکه شده بتواند در بازپرداخت 
بده�ی س�نگین دول�ت به بخش 
خصوصی صنعت برق موثر باشد، 

تحلیل شما چیست؟
ب��رای پاس��خ به این س��وال اجازه  □

بدهی��د نخس��ت وضعیت »برج��ام« را 
توضیح دهم، بررس��ی برجام در شرایط 
کنونی به کمیس��یونی وی��ژه در مجلس 
سپرده شده و گاهی اوقات برداشت های 
سیاس��ی چاش��نی کار هم��کاران م��ا 
می شود. ما نه به رویکردی ایده آلیستی، 
بلکه با نگاهی واقع گرایانه به دس��تاورد 
توافقنامه هس��ته ای اخیر ای��ران و 5+1 
می نگریم و امیدواریم در مس��یر اجرای 
ای��ن تفاهمنامه هی��چ اتف��اق عجیب و 
غریب��ی نیفت��د. بنابراین اگر م��ا از واژه 
»پساتحریم« استفاده می کنیم باید این 
نکت��ه را مد نظر ق��رار دهیم که هنوز به 
طور عینی و واقعی در شرایط پساتحریم 
نیس��تیم و بای��د به فراز و نش��یب آینده 
و واکن��ش مجل��س و س��نای آمریکا به 
»برجام« بود و در پایان به نهایی ش��دن 

این تفاهم خوش بین. 
خ��ب با ای��ن توضی��ح، بای��د بگویم 
ک��ه پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها و 
در ص��ورت رس��یدن ب��ه مرحل��ه عینی 
از  »پس��اتحریم« ش��رایط مس��اعدی 
داد و ستد و انجام امور بانکی و قراردادی 
پیش روی فعاالن اقتصادی کشور خواهد 
بود. بنابراین در یک رویکرد کالن، حال 

و روز اقتصاد عمومی ما بهبود می یابد. 
البت�ه اس�تفاده از ای�ن واژه  ■

بهبود هم نس�بی اس�ت، چرا که 
بخ�ش خصوص�ی از جمله همین 
صنع�ت برق آنقدر در س�ال های 
گذش�ته آس�یب دیده که شاید 

اس�تفاده از واژه بهب�ود چندان 
دقیق نباشد؟

بل��ه، ش��اید بهت��ر اس��ت بگوییم  □
بازگش��ت به هم��ان وضعی��ت ابتدایی و 
مقدماتی. به هر شکل برای صنعت برق و 
ماجرای بدهی های سنگینی که از دولت 
گذش��ته به دولت روحانی ارث رس��یده 
و رق��م آن رو ب��ه افزایش اس��ت، اوضاع 
پیچیده است. اما قبول کنید که باالخره 
بهبود شرایط سیاس��ی و دیپلماتیک بر 
صنعت ب��رق هم تاثیرگ��ذار خواهد بود. 
پتانس��یل های فراوانی از همکاری بخش 
خصوص��ی ایران ب��ا کش��ورهای منطقه 
از آس��یای میانه گرفته ت��ا عراق و دیگر 
کش��ورها وجود دارد که در س��ایه نبود 
روابط حس��نه سیاس��ی، چن��دان فعال 
نبوده و حاال امیدواریم با برداش��ته شدن 
تحریم ه��ا و توس��عه روابط بی��ن المللی 
ای��ران در منطقه و جهان بتوانیم از توان 
بخش خصوص��ی قدرتمن��د و صالح در 

صنعت برق بهره مند شویم. 

خب برگردیم به پرسش درباره  ■
همان امکان و احتمال اختصاص 
منابع مالی برای بازپراخت بدهی 

ها. 
بله، این مقدمه چینی ها در همان  □

مس��یر بود. بدهی ها خیلی جدی اس��ت 
و رقم آن هم کم نیس��ت. باری اس��ت بر 
دول��ت یازدهم. اینکه فک��ر کنیم دولت 
پول های بلوکه ش��ده را گرفته و بخشی 
از آن نصیب صنعت برق می شود، در آن 
تردید دارم، فک��ر می کنم صنعت برق و 
دیگر صنایع در مس��یری دیگر از بهبود 
ش��رایط اقتصادی بهره مند می شوند. اما 
باور کنید وضعیت آنقدر وخیم اس��ت و 
پر ایراد که هموار کردن جاده س��نگالخ 
پیش رو بس��یار دش��وار به نظر می رسد. 
بنابرای��ن م��ن ب��ه تاثی��ر غیرمس��تقیم 
»پس��اتحریم« ب��ر بخ��ش خصوصی در 
صنایع مختل��ف و به وی��ژه صنعت برق 
امی��دوارم. در ی��ک برنامه ی��ک دهه ای 
می توان خوش بین بود که با فعال شدن 
پتانس��یل ای��ن بخش و س��رمایه گذاری 
خارج��ی و اجرای پروژه های مش��ترک، 
بخش خصوصی صنعت برق به بازتوانی و 
بازیابی جدی برسد، در همین مسیر اگر 
چرخ صنعت بر مس��یر درس��ت بچرخد، 
پرداخت بدهی ها بدون تردید در اولویت 

خواهد بود. 
و اگ�ر چ�رخ صنع�ت بخواهد  ■

جور دیگری بچرخد چطور؟
ما از آن فضای ویژه خواری دولت  □

پیش فاصله گرفته ایم. افرادی به اس��م 
تاج��ر و بازرگان و بخ��ش خصوصی به 
پروژه ه��ای ملی راه یافتن��د که در آن 
ق��د و قامت نبودند و در واقع کارش��ان 
بیش��تر ضرب��ه ب��ه اقتصاد مل��ی بود تا 
پیش��برد امور. ما دیگر در آن س��اختار 
س��یر نمی کنیم، ادبیات دولت یازدهم 
در برخ��ورد با فس��اد و تخل��ف مصرح 
است. امیدواریم بخش خصوصی واقعی 
در پروژه های ملی وارد ش��ده و بتوانند 

من به تاثیر غیرمستقیم 
»پساتحریم« بر بخش 
خصوص�ی در صنایع 
مختل�ف و ب�ه ویژه 
صنعت برق امیدوارم
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غبن پیشین را جبران کنند. 
نق�ش مجل�س در ای�ن میان  ■

چه خواه�د بود؛ به وی�ژه اینکه 
جلس�ه های متعدد میان فعاالن 
بخ�ش خصوص�ی صنع�ت برق و 
نمایندگان عضو کمیسیون انرژی 

مجلس برگزار شده است؟
خ��ب نگرانی ما در مس��ائل آب و  □

برق بس��یار جدی است و به همین علت 
بای��د به دنبال راهکار اساس��ی برای حل 
معضالت این بخش ها باشیم. خودکفائی، 
کاه��ش هزینه، کاهش تلف��ات، مصرف 
بهینه و اصالح قیمت ها از جمله عواملی 
اس��ت که بای��د برای رفع مش��کالت در 
پی آنها باش��یم. در نشس��ت ها با بخش 
خصوصی نیز به همین نکات رسیده ایم، 
بای��د به »طرح حمای��ت از صنعت برق« 
توجه ویژه شود، اگر این طرح مرور شود 
تم��ام موارد م��ورد تقاض��ای مدیران در 
آن لحاظ ش��ده و مباحث خودکفائی نیز 
درآن درنظرگرفته ش��ده است. از جمله 
اینکه درارتباط ب��ا اصالح قیمت ها نکته 
مهم در این رابطه فرهنگ سازی بوده که 
باید در این زمینه تالش بس��یار کرد و با 
دادن اطالعات دقیق به مردم بسیاری از 
مسائل و مشکالت این بخش را حل کرد.

به طرح حمایت از صنعت برق  ■
اش�اره کردید، این ط�رح در چه 

وضعیتی است؟ 
در روز25م��رداد م��وادی از طرح  □

حمای��ت از صنع��ت ب��رق ب��ه صح��ن 
علن��ی مجل��س رف��ت و م��واردی از آن 
به کمیس��یون صنایع ارجاع داده ش��د. 
دلیل��ش هم این ب��ود ک��ه ایرادهایی به 
برخ��ی از مواد ط��رح گرفته ش��د و در 
همان زمان بازنگری طرح در کمیسیون 
در دستور کار قرار گرفت. باتصویب ماده 
اصالحی ط��رح صیان��ت از صنعت برق 
در کمیس��یون مرتبط،ای��ن ط��رح برای 
تصویب بار دیگر به صحن علنی مجلس 

ارجاع شد.



در جلس�ه 25 م�رداد صح�ن  ■
علن�ی مجلس یک�ی از مصوبات 
ای�ن بود که نمایندگان س�ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی را موظف 
ب�ه پرداخت مابه التف�اوت قیمت 
فروش برق به وزارت نیرو کردند، 
این مساله تا چه میزان بر احوال 
بخ�ش خصوص�ی در صنعت برق 
تاثیرگذار اس�ت و این مصوبه را 

چطور می بینید؟
بر این اس��اس نمایندگان مجلس  □

دول��ت را موظ��ف کردن��د ب��رای تامین 
بخش��ی از مناب��ع الزم ب��رای اج��رای 
طرح های توس��عه و نگهداری شبکه های 
روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، 
عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق 
را در بودجه س��االنه پیش بینی کند. این 
تصمی��م در ادامه بررس��ی طرح حمایت 
از صنعت برق کش��ور و ب��ا تصویب ماده 
5 این طرح میس��ر شد. براساس ماده 5، 
دولت موظف است برای تامین بخشی از 

منابع الزم جهت اجرای طرح های توسعه 
و نگهداری ش��بکه های روستایی و تولید 
برق تجدیدپذی��ر و پاک عوارض مصرف 
هر کیلووات س��اعت ب��رق را در بودجه 
ساالنه پیش بینی کند. وجوه حاصل شده 
به حساب ش��رکت توانیر نزد خزانه داری 
کل کش��ور واریز و ص��د درصد آن صرفا 
بابت کمک به اج��رای طرح های مذکور 

هزینه می شود.
و پرداخت مابه التفاوت قیمت  ■

فروش برق به وزارت نیرو چطور؟
بله، این بخش ب��ه ماده 7 مرتبط  □

می ش��ود، براس��اس ماده 7 ای��ن طرح، 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
موظف اس��ت اعتبار الزم برای پرداخت 
مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی 
برق و انشعاب با قیمت تمام شده )مورد 
تایید س��ازمان حسابرس��ی( و همچنین 
معافیت ه��ای قانونی اعمال ش��ده برای 
هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی 
کل کش��ور پیش بینی کرده و در فواصل 

زمانی س��ه ماهه به وزارت نیرو پرداخت 
کند. در همین حال براساس تبصره این 
ماده، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
کش��ور موظف است مابه التفاوت موضوع 
این ماده از س��ال 1388 تا سال 1393 
را براس��اس صورت های مالی مورد تایید 
س��ازمان حسابرسی، محاسبه و در لوایح 
بودج��ه س��ال های آین��ده پیش بینی و 
در اختی��ار وزارت نی��رو ب��رای پرداخت 
بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، 
برقی،  مش��اوران، س��ازندگان تجهیزات 
بانک ه��ا و س��ایر  ب��رق،  فروش��ندگان 
طلب��کاران ق��رار ده��د. م��اده 5 و 7 در 
صحن مصوب شده و جزو موادی از طرح 
حمایت از صنعت برق به ش��مار می آید 
ک��ه می تواند کمک خوب��ی برای بخش 

خصوصی این صنعت باشد. 
البت�ه برخی دیگ�ر از مواد به  ■

کمیس�یون ارجاع ش�د، دلیلش 
چ�ه ب�ود و سرنوش�ت آن چ�ه 

می شود؟ 
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مواد ۸ و ۹ این طرح به کمیسیون  □
صنای��ع و معادن بازگش��ت تا از س��وی 
نمایندگان این کمیس��یون مورد ارزیابی 
قرار گرفته و ب��ا تغییرات مورد نظر یک 
ب��ار دیگر ب��رای تایی��د و تصویب نهایی 
به صحن بازگ��ردد. در عین حال ماده 6 
ای��ن طرح در پی اخطارآقای ایرج عبدی 
مغای��ر اص��ل 75 و 52 قان��ون اساس��ی 
شناخته شد و نمایندگان برای اصالحات 
بیش��تر این ماده را به کمیس��یون ارجاع 
دادند. این نماینده در اخطاری با استناد 
به اصل 75 قانون اساس��ی با بیان اینکه 
بند الف و ب ماده 6 برای دولت بار مالی 
ب��ه هم��راه دارد، اعالم کرد ک��ه در این 
بندها دولت را مکلف کردیم که س��الیانه 
نزدیک به یک میلیارد در حوزه ش��بکه 
برق در مب��ادی صادراتی و داخل هزینه 
کند. رییس مجل��س نیز در همان روز و 
در پاس��خ به آقای عبدی ب��ا بیان اینکه 
بند الف و ب اش��کال قانون اساسی دارد، 
اعالم کردند که در ای��ن بندها ما دولت 

را ب��ه مبلغی که نمی دانی��م تحقق پیدا 
می کن��د یا خی��ر تکلی��ف می کنیم، این 
جزو وظایف دولت است که الیحه دهد و 
مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی است.

بنابرای�ن ایده ه�ای حداقل�ی  ■
مجل�س ب�رای حمای�ت مالی از 
صنعت برق نیز گاهی به بن بست 

می رسد؟
نمی ش��ود اس��مش را بن بس��ت  □

گذاش��ت، به ه��ر حال مجل��س، »خانه 
قانونگذاری« اس��ت و نمی ش��ود چیزی 
خ��الف برخ��ی بنده��ای قانون��ی دیگر 
عم��ل کرد. ب��ه هر حال نماین��دگان در 
کمیس��یون انرژی به طور کامل نس��بت 
به مش��کالت صنعت برق کشور، مسائل 
مربوط به بدهی ها و بار س��نگین برجای 
مانده بر دوش بخ��ش خصوصی آگاهند 
اما باید مس��یرهای درست برای حمایت 

از صنعت برق شناسایی شود. 
البته نگران�ی بخش خصوصی  ■

هم این اس�ت ک�ه آنق�در زمان 

نباش�د که بت�وان ب�ه داد بخش 
خصوص�ی درصنع�ت ب�رق 
رس�ید و خ�دای نک�رده ش�اهد 
ورشکس�تگی های بیشتر در این 

حوزه باشیم؟
بای��د ن��کات اقتص��ادی را در یک  □

ان��کار  س��اختار و کالن مس��اله دی��د. 
نمی کنیم که مشکالت صنعت برق حتی 
می تواند تا تولید آس��یب های اجتماعی 
درکش��ور نیز افزایش یابد. ایجاد شغل و 
آس��یب اجتماعی از جمله نکات همیشه 

در پیوند با یکدیگر به شمار می روند. 
االن ب��ه بودجه و ارق��ام نفتی ما نگاه 
کنی��د، رق��م درآمدهای نفت��ی به دلیل 
سیاست های منطقه ای به شدت کاهش 
یافته و بودجه ما لرزان و ترس��ان س��ال 
94 را ادام��ه می دهد. اینجا مس��اله من 
این اس��ت که ما از ی��ک ضعف کلی در 
اقتصاد رن��ج می بریم. البت��ه این ضعف 
در دولت گذش��ته به اولی درجه رسید و 
زیرساخت ها و س��رمایه اجتماعی بخش 

37
نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12



خصوص��ی ما را نی��ز ناکارآمد ک��رد. به 
جای آنکه ما بر توان و پتانس��یل نیروی 
توانمن��د و با ایم��ان در بخش خصوصی 
تکی��ه کنی��م، در بخش ه��ای مختل��ف 
صنعت سراغ افرادی رفتیم که شناسنامه 
اقتص��ادی س��المی نداش��تند و همی��ن 
رویکردهای نادرست به کار ما لطمه زد. 

دریافت شخص شما به عنوان  ■
نماین�ده از مش�کالت بخ�ش 
خصوصی صنعت برق چیست؟ به 
ویژه اینکه به جلس�ه های متعدد 
ب�ا فع�االن بخش خصوص�ی این 

صنعت نیز اشاره داشتید.
به هرحال مش��کالت را می دانیم،  □

اینکه در س��ه دهه گذش��ته به تناس��ب 
ش��رایط زمانی، محدودیت های سیاسی 
و اقتص��ادی مختلفی بر ای��ران تحمیل 
ش��د. ای��ن محدودیت ها، اتخ��اذ مواضع 
ای��ران،  براب��ر  مختل��ف سیاس��ی در 
اعم��ال محدودیت های تج��اری، خروج 
ش��رکت های بین الملل��ی از پروژه ه��ای 
عمرانی کش��ور و... را ش��امل می ش��ود. 
اگر به آم��ار و اطالعات مربوط به فروش 
نفت خام ایران ن��گاه کنید خواهید دید 
که در 8 س��ال اخیر کشور از درآمدهای 
نفتی باالی��ی برخوردار بوده، اما به دلیل 
ش��یوه هایی ک��ه در نح��وه هزینه کردن 
این درآمدها اتخاذ ش��د یا به دلیل اجرا 
نشدن برخی قوانین، صنایع کشور دچار 

آسیب های جدی شدند. 
صنعت برق کش��ور از جمله صنایعی 
اس��ت که در اثر اج��رای ناقص برخی از 
قوانین یا اجرا نش��دن آن با مش��کالتی 
مختلفی مواجه شد و حاال طرح حمایت 
از صنعت برق بنا دارد تا س��رحد امکان 
ب��ه کمک بخش خصوص��ی صنعت برق 
بیای��د. به ه��ر حال صنعت برق س��وای 
مل��ی ب��ودن و تاثیرگ��ذاری در مباحث 
امنیتی کش��ور نیز بس��یار تعیین کننده 
است و با توجه به شرایط اقلیمی ایران و 
خشکسالی های پیش رو باید نگاه جدی 

و کالن به حل بحران صنعت برق کشور 
داش��ت؛ از این منظر بارها در کمیسیون 
ان��رژی به نکات کلیدی اش��اره ش��ده و 
نمایندگان نگاه بس��یار مثبت��ی دارند و 
»طرح حمایت از صنعت برق کشور« نیز 
با هدف عبور از چالش های صنعت برق و 
ارایه راهکارهای موثر در دستور کار قرار 

گرفته است. 
در تحلیل مس�ائل صنعت برق  ■

به »اجرا نش�دن برخ�ی قوانین« 
اش�اره کردید، اگ�ر بخواهیم در 
مروری تاریخی به مسائل صنعت 
ب�رق ن�گاه کنی�م، دقیق�ا عمده 
مش�کالت از کجا ش�روع ش�د و 

ریشه در چه داشت؟
برای پاسخ به این سوال به تحقیقی  □

که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده 
اش��اره می کنم، با سیاس��ت گذاری هایی 
که از س��ال 1374 در صنعت برق کشور 
شد، این صنعت توانست گام های عملی 
موثری برای رهایی از وابستگی به دنیای 

خارج ب��ردارد. این روند تا س��ال 1384 
ادامه داشت. 

با ش��روع ب��ه کار مجل��س هفتم و با 
نگرشی که در آن زمان در مورد وضعیت 
اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی در کشور 
وج��ود داش��ت و به منظور کاه��ش آثار 
اجرای��ی ای��ن حکم قانون��ی، مجلس در 
قالب قانون اصالح ماده )3( قانون برنامه 
چه��ارم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی، این م��اده را به صورتی اصالح 
کرد که قیمت ف��روش بنزین، نفت گاز، 
نفت سفید، نفت کوره و سایر حامل های 
انرژی، همچنین ن��رخ خدمات فاضالب 
و ارتباط��ات تلف��ن در س��ال اول برنامه 
چه��ارم، قیمت های پایان ش��هریور ماه 
1383 باش��د. ب��رای س��ال های بع��دی 
برنامه چهارم،قرار شد بر اساس اصالحیه 
م��اده)3( قانون برنام��ه چهارم،تغییر در 
قیم��ت کاالها و خدمات ای��ن کاالها در 
لوایحی که دولت حداکثر تا اول شهریور 
هر س��ال ارائ��ه می کند، پیش��نهاد و به 

تصویب مجلس برسد. 
از زمان��ی ک��ه ای��ن قان��ون تصویب 
ش��د، تا زمانی که قانون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا در اواخر آذر ماه س��ال 1389 
در کش��ور به اجرا درآمد، این قانون اجرا 
نشد. این نحوه عملکرد باعث شد بخش 
انرژی کش��ور و به خصوص ب��رق دچار 
خس��ارت های فراوانی ش��ود و نمونه آن 
افزای��ش مطالبات وزارت نیرو از دولت از 
قبل از اجرای قانون تا پایان سال 1391 

است. 
بنابرای��ن یک��ی از ریش��ه های اصلی 
مواجه شدن صنعت برق کشور با مشکل 
کمبود منابع مالی مورد نیاز در س��الیان 
اخیر، در اجرا نش��دن دقی��ق و به موقع 
قانون اص��الح م��اده )3( قان��ون برنامه 
چه��ارم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 

فرهنگی است. 
مواد دیگری از طرح حمایت از  ■

صنعت برق به زودی راهی صحن 

»ط�رح حمای�ت از 
صنعت برق کش�ور« 
نیز ب�ا ه�دف عبور 
ای  از چالش ه�
صنعت ب�رق و ارایه 
راهکاره�ای موث�ر 
در دس�تور کار قرار 

گرفته است
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علنی می شود، تا چه میزان فکر 
می کنی�د پ�س از تصوی�ب این 
طرح بتوان به رف�ع و حل برخی 
مش�کالت پیش روی صنعت برق 

امیدوار بود؟
طرح حمای��ت از صنعت برق، یک  □

قان��ون تخصص��ی و مترقی و مش��ورتی 
اس��ت، منظ��ورم از مش��ورتی اینکه در 
تنظی��م آن بارها و باره��ا از آرای فعاالن 
بخش خصوصی استفاده شده و در واقع 
طرحی انتزاعی به شمار نمی آید. بندهای 
مختل��ف طرح بر رفع مش��کالت صنعت 
ب��رق و فعاالن بخش خصوصی نظر دارد. 
از مباحث مالیات��ی گرفته تا پرداخت ها 
و ن��کات دیگر. با این حال اجرا همیش��ه 
در گرو س��رعت عمل نهادهای مرتبط و 
دولت��ی در نگارش آیین نامه های مرتبط 
و ابالغ قوانین اس��ت. با توجه به شرایط 
خ��اص پیش روی صنعت برق امیدواریم 
ک��ه مجلس زودتر طرح را تعیین تکلیف 
ک��رده تا بتوانیم ب��ه زودی برای حمایت 

از صنع��ت برق از قانون��ی موثر، به روز و 
پیش رو برخوردار باشیم. 

برگردیم به مساله پساتحریم،  ■
آیا مجلس بنا ن�دارد که با توجه 
ب�ه بازگش�ت منابع بلوکه ش�ده 
ایران، دولت را ملزم به پرداخت 
منابع مال�ی و بدهی های خود به 

صنعت برق کند؟
اتفاقا ب��ا حضور برخ��ی میهمانان  □

کمیس��یون از صنع��ت ب��رق در همین 
زمین��ه نیز نکاتی مطرح ش��د، نه به این 
ش��کل که ش��ما می فرمایید، اما باالخره 
می ت��وان از طری��ق رایزنی ه��ا و اعمال 
نظر مس��یری باز کرد. اما اینکه بخواهیم 
قانون��ی در این زمینه مصوب کنیم بعید 
به نظ��ر می رس��د و خیلی کارشناس��ی 
نیست. چرا که دولت سازمان مدیریت و 
دیگر بازوهای مش��ورتی دارد و می تواند 
بر اس��اس اولویت های مالی و اقتصادی 
نس��بت به تصمیم گی��ری در این زمینه 

اقدام کند. 

البت��ه همانطور که ابتدای گفت و گو 
نیز اش��اره کردم همه این ها در شرایطی 
امکان پذیر خواه��د بود که »برجام« در 
داخل و خارج از ایران به ثمر رس��یده و 
وارد فاز اجرایی شود. فراموش نکنیم که 
تفاهم هس��ته ای ما یک اتف��اق تاریخی 
دیپلماتیک اس��ت که تاثی��رش به طور 
مس��تقیم بر عرصه های اقتصادی کشور 
خواه��د بود. ت��الش نماین��دگان حامی 
صنع��ت در ش��رایط کنون��ی، حمای��ت 
حداکثری از به نتیجه رس��یدن برجام و 
اجرای آن است. اگر این مسیر به درستی 
محق��ق ش��د، ب��اور کنید ه��م ماجرای 
بدهی ه��ای س��نگین دولت ب��ه صنعت 
برق حل خواهد ش��د و هم اقتصاد بیمار 
ایران از حالت رکورد تورمی خارج ش��ده 
و به س��مت بهبود پیش می رود. همدلی 
نماین��دگان، دولت و بخش خصوصی در 
مسیر باقی مانده می تواند راه را هموارتر 
ک��رده و از اصطکاک ه��ای ب��ی م��ورد 

جلوگیری شود.
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در بازار برق فعلی ایران تولیدکننده های 
خصوص��ی و دولتی در ی��ک فرایند با هم 
رقاب��ت ک��رده و در کنار هم حض��ور دارند 
که ضع��ف بزرگی ب��رای این بازار اس��ت؛ 
چراکه اساس��ا تولید کننده های دولتی ساز 
و کارهای خاص خود را دارند و نمی توانند 
تولی��د کنند ه��ای  نیروگاه ه��ا و  مانن��د 
خصوصی رفتار کنند. بازاری که هم اکنون 
در ایران وج��ود دارد مانند ب��ازار برق 40 

سال قبل آمریکا است.
مهندس "محمد مالکی" در گردهمایی 
ای��ران در نیروگاه  مدی��ران نیروگاه ه��ای 
رودش��ور گفت: ما در س��ال 1357 حدود 
7000 م��گاوات ظرفی��ت نس��ب ش��ده 
نیروگاهی داش��تیم و اکنون به بیش از 73 
هزار مگاوات رسیده ایم که نشان از رشد ده 

برابری در این مدت می دهد.
وی گفت: قبل از سال 46 در ایران برق 
به صورت جدی وجود نداشته است. گرچه 
ورود ب��رق به ای��ران به چند ده��ه قبل تر 

برمی گردد، اما ش��بکه برق و تولید برق به 
صورت قابل توجه نداشته است.

مالکی با اش��اره به رش��د باالی مصرف 
برق در ایران، گفت: رش��د سالیانه مصرف 
ب��رق در ایران قبل از انق��الب نیز باال بود. 
به طوری که در س��ال 57 ما رشد مصرف 
برق ب��االی 20 درصد را تجرب��ه کردیم و 
این درحالی اس��ت که برای سال 67 رشد 
مص��رف برق حدودا 6.9 درصد و در س��ال 
87، 8.3 درص��د ب��وده اس��ت و در س��ال 
گذش��ته نیز این ع��دد بی��ش از 7 درصد 

گزارش شده است.
وی در زمینه مصرف سوخت نیروگاه ها 
در دولت های مختلف گفت: در س��ال های 
69 تا 76 متوس��ط سهم س��وخت مایع به 
کل س��وخت مصرفی نیروگاه ها 38 درصد 
بوده اس��ت که این عدد در سال های 77 تا 
84 به 19 درص��د کاهش پیدا کرده و این 
درحالی بوده است که در این مدت با رشد 
مص��رف برق و افزایش نی��روگاه نیز مواجه 

سه برابر شدن مصرف برق ایران تا سال 2050

م�ا در س�ال 1357 
حدود 7000 مگاوات 
ظرفیت نس�ب ش�ده 
نیروگاه�ی داش�تیم 
و اکنون ب�ه بیش از 
73 ه�زار م�گاوات 
رس�یده ایم که نشان 
از رشد ده برابری در 

این مدت می دهد
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بوده ایم. در سال های 85 تا 92 نیز متوسط 
س��هم سوخت مایع به کل سوخت مصرفی 
نیروگاه ه��ا 34 درصد بوده و در دو س��ال 

اخیر این رقم به 28 درصد رسیده است.
عضو هیات مدیره بورس انرژی ایران با 
اشاره به ضرورت راه اندازی بازار برق واقعی 
در ایران بیان كرد: در بازار برق فعلی ایران 
تولیدکننده های خصوصی و دولتی در یک 
فراین��د با ه��م رقابت ک��رده و در کنار هم 
حضور دارن��د که ضعف بزرگ��ی برای این 
بازار اس��ت چراکه اساسا تولید کننده های 
دولتی س��از و کارهای خاص خود را دارند 
و نمی توانن��د مانن��د نیروگاه ه��ا و تولی��د 
کنند های خصوص��ی رفتار کنند. دولتی ها 
حت��ی برای ک��م ک��ردن مالیات های خود 
قیمت نزدیک ب��ه صفر می دهند تا مالیات 
کمت��ری بپردازن��د این درحالی اس��ت که 
نیروگاه ه��ای خصوصی باید بیش��تر قیمت 
بدهند تا س��ود بیشتری ببرند و این دو در 

کنار هم معنی پیدا نمی کند.
مالک��ی اف��زود: در ب��ازار فعل��ی ب��رق 
ای��ران یک خریدار عم��ده وجود دارد و لذا 
نیروگاه ها به هر سازی که این خریدار بزند 
باید برقصند! خریداران در ایران با یکدیگر 
ارتباط دارند و هماهنگ هس��تند که این با 

ماهیت بازار واقعی برق در تضاد است.
رئی��س هیات مدیره ش��رکت آرین ماه 
تاب گس��تر گفت: بازاری که هم اکنون در 
ایران وجود دارد، مانند بازار 40 س��ال قبل 
آمریکاس��ت و با بازارهای واقعی امروز دنیا 
فاصله زیادی دارد. در س��اختار فعلی بازار 
برق دنیا هر تولیدکننده ای به هر کسی که 
بخواه��د می تواند برق بفروش��د و بالعکس 
خریدار می تواند از هر کسی که می خواهد 

برق خود را تامین نماید.
مهن��دس مالک��ی ب��ا ارائه آم��اری در 
خص��وص میزان روش ه��ای مختلف تولید 
ب��رق گفت: س��هم تولید ب��رق در ایران از 
منابع آبی 4.9 درصد اس��ت و این درحالی 
اس��ت ک��ه در دنیا ب��ه طور متوس��ط 15 
درصد برق تولیدی برق آبی اس��ت. میزان 

تولید برق ای��ران از انرژی های تجدیدپذیر 
و هس��ته ای 1.6 درص��د کل برق اس��ت و 
همی��ن رقم برای دنیا 14.3 درصد گزارش 

شده است. 
وی با اش��اره به باال ب��ودن تولید برق در 
ایرن از سوخت های فسیلی بیان کرد: حدودا 
93.5 درص��د برق ای��ران از س��وخت های 
فس��یلی تامین می شود و این درحالی است 
که در دنیا فق��ط 63 درصد برق مصرفی از 

سوخت های فسیلی تولید می گردد.
وی گفت: تلفات برق ایران در مقایس��ه 
با دیگ��ر کش��ورها و متوس��ط جهانی نیز 
باالس��ت. تلفات برق در ای��ران 15 درصد 
گزارش شده است که به عقیده من بیش از 
این مقدار است اما متوسط تلفات برق دنیا 

8.1 درصد است.
رئی��س هی��ات مدی��ره س��ندیکای 
ش��رکت های تولی��د کننده ب��رق در ادامه 
به رشد س��ریع برق در کشورهای مختلف 
دنیا اش��اره ای ک��رد و در خصوص وضعیت 
آبنده رش��د برق در ایران گفت: رش��د برق 
در دنیا تا سال 2050 به 100 رسیده و به 
دو برابر مقدار فعلی خواهد رسید، اما برای 
خاورمیانه و کشور ایران رشد برق در سال 
2050 به بیش از 300 درصد می رس��د که 
نیازمند برنامه ریزی های گسترده ای برای 

تامین این مقدار است.
مالکی با اش��اره به فرسوده بودن شبکه 
برق ایران گفت: 20 درصد تاسیس��ات برق 
ایران عم��ری بیش از 1.5 براب��ر آنچه که 
استاندارد است دارند. خاموشی ها در ایران 

نیز نسبت به دیگر کشورها زیاد است.
وی افزود: در س��ال 2050 بیش از 50 
درص��د تجهیرات م��ورد اس��تفاده در دنیا 
تجهیزات دیجیتال هس��تند و کیفیت برق 

برای استفاده از آنها خیلی مهم است.
مهن��دس مالک��ی گف��ت: به��ای تمام 
ش��ده برق برای هر کیلووات س��اعت بدون 
احتساب هزینه سوخت 115 تومان است، 
درحالی که به کمت��ر از نصف این عدد در 

ایران عرضه می شود. 

س�هم تولید برق در 
ای�ران از منابع آبی 
4.9 درصد اس�ت و 
ای�ن درحالی اس�ت 
که در دنی�ا به طور 
متوس�ط 15 درص�د 
ب�رق تولی�دی برق 

آبی است
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تاریخچه ورود برق به عراق
انرژی ب��رق برای نخس��تین بار در 
س��ال 1917 میالدی وارد عراق ش��د. 
نخس��تین ماش��ین برق در ساختمان 
خان داال در همان س��ال تاسیس شد. 
پ��س از آن دولت هایی که بر س��رکار 
می آمدند، ب��ا تمرکز و توج��ه بر روی 
انرژی ب��رق، تالش می کردن��د تا طی 
روندی آهس��ته به خودکفایی برس��ند 

و می��ان تولید و مصرف ان��رژی توازن 
برقرار کنند. با این وجود پس از س��ال 
2003 و جنگ��ی که فضای سیاس��ی و 
به تبع آن فضای اقتصادی و اجتماعی 
عراق را آبس��تن حضور خود کرده بود، 

تولیدات برق با کاهش روبرو شد. 

چشم انداز فرصت ها
نواقصی که در زیرس��اخت های برق 

این کش��ور به چش��م می آی��د، ممکن 
است اثرات بسیار مخربی بر گروه های 
آس��یب پذیر جامعه عراق داشته باشد. 
رش��د گروه های تروریس��تی و حمالت 
آنه��ا در کن��ار ناآرامی ه��ای داخل��ی 
می تواند زمینه تشدید اثرات سوء نبود 
برق کافی را برای کشوری که می تواند 
ب��ه اعتالی اقتص��ادی دس��ت یابد، را 
فراهم آورد. جن��گ و تحریم دو عامل 

نگاهی به ظرفیت ها و آسیب های تولید برق در کشوِر همسایه غربی

 ضرباهنِگ ُکنِد توسعه صنعت برق 
در عراق

ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / تابستان 1394 / شماره 12
42



مهمی بودند که باعث از پای نشس��تن 
ای��ن صنعت نوپا محس��وب می ش��دند 
اما ع��راق نی��ز ماه ها اس��ت که تالش 
می کند تا با جلب توجه و نظر سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی بتواند باردیگر 
برخاس��تن این بخش مه��م اقتصادی 
خود را شاهد باشد. بر اساس پروژه های 
س��رمایه گذاری ش��ده، قرار است 15 
مگاوات برق تولید ش��ود که بیشترین 
این میزان در دو شهر مهم عراق، یعنی 
بغ��داد و بصره ص��ورت خواهد گرفت. 
در این میان آنچه به نظر می رس��د این 
اس��ت که حجم باالی س��رمایه گذاری 
عراق در صنعت برق این کش��ور، بازار 
مناس��بی را ب��رای صنعت ب��رق ایران 

ایجاد خواهد کرد. 
رکود حاکم بر پروژه های برق  رسانی 
در کشور سبب شده بخش خصوصی به 
دنبال یافت��ن بازارهای جدید در خارج 
از مرزهای ایران باشد. کشور عراق یکی 
از مناطقی اس��ت که به اعتقاد فعاالن 
بخ��ش خصوصی، بازار مناس��بی برای 
حضور متخصصان ایران��ی خواهد بود. 
کارشناس��ی، در همین باره گفته است 
که کشور عراق برای اجرای پروژه های 
عمرانی خود س��االنه 70 میلیارد دالر 
بودجه در نظر گرفته است. اگر فقط 15 
درصد این اعتبارات، صرف صنعت آب 
و برق این کشور شود، ارزش بازار عراق 
س��االنه حدود 18 میلیارد دالر خواهد 
بود. همچنین براساس برآوردها، ظرف 
سه سال حدود 51 میلیارد دالر اعتبار 
در پروژه ه��ای آب و برق کش��ور عراق 
هزین��ه  خواهد ش��د. بنابراین اگر فقط 
20 تا 30 درصد این اعتبارات توس��ط 
بخ��ش خصوص��ی ایران جذب ش��ود، 
تقریبا 20 میلیارد دالر ارز در طول این 
سه سال به کشور وارد خواهد شد. او با 
اش��اره به اینکه رقبای ما در بازار عراق 
کشورهای عربی، ترکیه و حتی اتحادیه 

اروپا هستند، تاکید می کند که مقامات 
سیاس��ی ایران باید رایزن��ی الزم را در 
ع��راق انجام دهند تا اگر یک ش��رکت 
ایرانی برن��ده مناقصه های این کش��ور 
همسایه شد، پروژه ها به برنده مناقصه 
واگذار ش��ود. زیرا در بسیاری از موارد 
اگرچه ای��ران برنده مناقص��ه بوده، در 
نهایت پروژه به سایر کشورها داده شده  
اس��ت. برای توس��عه صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی به کش��ور عراق باید 
برخی زیرساخت ها در این کشور فراهم 
ش��ود. از آن جمله باید حجم اعتبارات 
صندوق توس��عه صادرات افزایش یابد 
ت��ا بتواند از فع��االن ایران��ی حاضر در 

بازارهای خارجی حمایت کند.
بس��یاری از بخش های ع��راق برق 
پایدار ندارد. گفته می شود سرمایش و 
گرمایش در این کش��ور از طریق انرژی 
ب��رق تامین می ش��ود ام��ا بخش های 
وس��یعی از این کش��ور فقط دو ساعت 

برق پایدار دارن��د. دولت عراق چاره ای 
ندارد ج��ز اینکه زیرس��اخت  های برق 
خود را احیا کند. از همین روی اس��ت 
ک��ه ب��ازار این کش��ور محل مناس��بی 
برای حضور ایران خواه��د بود. اگرچه 
ایران در همسایگی عراق قرار دارد، اما 
کشورهای چین و هند به دلیل داشتن 
نی��روی کار ارزان  قیمت و حمایت  های 
دول��ت این کش��ورها ب��رای حضور در 
بازارهای مختلف، با قیمت  های مناسب  
ت��ری در مناقصه  ه��ای کش��ور ع��راق 
ش��رکت می کنند. حتی بعد مس��افت 
هم مانع��ی برای حضور این کش��ورها 
در بازار عراق نیست. درحالی که دولت 
ای��ران با کم��ی برنامه ری��زی می تواند 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی ایران 
را ب��ه کش��ورهای همس��ایه افزای��ش 
ده��د. بنابرای��ن دس��تیابی به س��هم 
بیش��تری از بازار ع��راق، ب��رای ایران 
چن��دان دور از دس��ترس نیس��ت. در 
حال حاضر ش��رکت های ایرانی زیادی 
در ع��راق فعالی��ت می کنن��د، دول��ت 
ای��ن کش��ور مناب��ع مالی مناس��بی را 
ب��رای اجرای پروژه های برق و توس��عه 

زیرساخت هایش در نظر گرفته  است. 
درحال حاضربرنامه اس��تقرار دوباره 
صنعت برق عراق حكم س��نگی را دارد 
ك��ه به اس��تخری افكنده ش��ده، دوایر 
متحدالمرك��زی را می س��ازد كه دم به 
دم بزرگتر می ش��وند. به این معنی که 
عرض��ه برق صنای��ع و بازرگانی را قادر 
به كاركرده كه تاثیری مثبت بر جامعه 
ع��راق می گ��ذارد. ام��ا در گرمای ۴۹ 
درجه و رطوبت بس��یار باال، پیش��رفت 
كار بازس��ازی و عرض��ه ب��رق مطمئن 
را ب��ا كن��دی مواج��ه کرده اس��ت. به 
منظور بازس��ازی زیرس��اخت های برق 
ع��راق، اگر چه پنتاگون اصرار داش��ت 
ك��ه ش��ركت های امریكایی ب��ه عنوان 
پیمان��كاران اصلی انتخاب ش��وند، اما 

حج���م ب��االی 
س�رمایه گذاری عراق 
در صنع�ت ب�رق این 
کش�ور، بازار مناسبی 
را ب�رای صنعت برق 
ایران ایج�اد خواهد 

کرد
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برای موسسه هایی محلی  فرصت هایی 
و بین المللی از میان قراردادهای فرعی 
و دس��ت دوم نیز فراهم شده است. به 
ط��وری که طی س��ال های اخیر تعداد 
نه هزار و یکصد موسس��ه از نود و پنج 
کش��ور مختل��ف در ای��ن راه متقاضی 

حضور شده اند. 
درح��ال حاضر س��ازمان ملل، بانك 
جهان��ی و صن��دوق بی��ن المللی پول 
چه��ارده ماموری��ت وارس��ی از جمله 
ارزیابی نیازهای بخ��ش برق را قبل از 
تش��كیل كنفرانس بی��ن المللی تامین 
مالی كنن��دگان بالقوه برعه��ده دارند. 
وضعیت امنیتی در ع��راق مانعی برای 
گسترش تامین مالی از سوی موسسات 
اعتب��اری و وام بی��ن الملل��ی مایل به 
ش��ركت در تامی��ن مال��ی برنامه های 
بازسازی عراق ایجاد كرده است. مساله 

وام های گذش��ته كه پن��ج برابر تولید 
ناخالص داخلی عراق اس��ت نیز باید در 
برنام��ه ریزی دوباره، م��ورد توجه قرار 

گیرد.

رشد مصرف برق چراغ سبزی 
برای سرمایه گذاران

برای تخمی��ن تقاضای ب��رق عراق 
در آین��ده، ك��ه بنا به برآورد س��ازمان 
ملل متحد، چهار درصد در س��ال رشد 
خواهد داش��ت، ب��ه ۱۵۰۰۰- ۱۰۰۰۰ 
مگاوات ظرفیت جدید تولیدی تا پایان 
س��ال ۲۰۱۵ نیاز وج��ود دارد و به هر 
ش��كل در كوتاه مدت كار عمده بخش 
ب��رق تامین وعرضه برق پای��دارو قابل 
اطمینان بوده برای نیازهای بلند مدت 
نیز باز اندیش��ی الزم اس��ت. در حالی 
که وزارت نی��روی عراق قصد دارد یک 

افزایش ب��زرگ در ظرفیت تولید خود 
ایجاد کن��د و نیروگاه های برق خود را 
مجهز ب��ه تکنولوژی س��یکل ترکیبی 
کند، تقاضای رو به رش��د این روزهای 
عراق ممکن اس��ت جه��ت تأمین برق 
آن را وادار ب��ه تکیه بی��ش از پیش بر 
واردات کوت��اه م��دت ب��رق کند. طی 
پیش بینی ه��ای انجام گرفت��ه در پنج 
س��ال آینده، عراق تنها کش��ور منطقه 
در ح��وزه برق خواهد بود ک��ه توانایی 
رقاب��ت با عربس��تان س��عودی را پیدا 
خواهد ک��رد. وزارت نیروی عراق قصد 
دارد تا س��ال 2017 مبلغ 27 میلیارد 
دالر را ص��رف پروژه  های جدید تولید، 
انتق��ال و توزیع برق کند. ب��ا توجه به 
طرح جامع انرژی، این کش��ور تا سال 
2017 در ح��دود 24400 م��گاوات 
جدید به ظرفیت تولید برق خود اضافه 
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خواهد کرد. در این بخش کش��ور عراق 
به پیشرفت های ضروری نیازمند است. 
خانواده  ه��ا درع��راق به طور متوس��ط 
تنه��ا 6 الی 7 س��اعت از روز می توانند 
به برق دسترس��ی داش��ته باشند. این 
می��زان مص��رف ب��ا احتس��اب منطقه 
خودمختار کردس��تان عراق که در آن 
ش��هروندان دسترس��ی 24 س��اعته به 
برق دارند محاسبه شده است. از دیگر 
نتایج این کمبود اس��تفاده خانوارهای 
عراقی جه��ت تأمین نیمی از برق خود 
به وس��یله ژنراتورهای خانگی و محلی 
است. ایجاد ظرفیت کافی جهت تولید 
ب��رق و بهبود زیر س��اخت های مربوط 
به آن با در نظ��ر گرفتن تقاضای رو به 
رشد کش��ور، کار بسیار دشواری است. 
این طرح نیازمند س��رمایه  گذاری های 
عظیم، هم��کاری میان وزارت خانه  ها و 

یک قانون  گذاری قوی اس��ت. در حال 
حاضر عراق در حال دست و پنجه نرم 

کردن با این سه مشکل است.

ظرفیت راه اندازی انرژی برق 
در عراق

همان طور که ط��رح جامع مصرف 
انرژی در عراق مش��خص کرده اس��ت، 
در ح��دود 24400 م��گاوات ظرفی��ت 
جدید بین س��ال  های 2012 و 2017 
راه اندازی خواهد شد. این میزان شامل 
بویلرهای  13000 م��گاوات ظرفی��ت 
گازی اس��ت ک��ه قبل از س��ال 2015 
محقق ش��د و 7500 م��گاوات ظرفیت 
نی��رو گاه حرارتی و 400 مگاوات آن از 
انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود که تا 
پایان س��ال 2015 تولید خواهد شد. با 
تجهی��ز نیروگاه های حرارتی موجود به 

تکنولوژی نیروگاه های سیکل ترکیبی، 
مق��دار 4000 مگاوات ب��ه ظرفیت این 

نیروگاه  ها اضافه خواهد شد.

پروژه های مستقل نیرو در 
کردستان عراق

درحالی  که تا به ام��روز برنامه  های 
بغ��داد در بخش خصوص��ی برق تا حد 
زیادی نا موفق بوده است، اما نمی توان 
ای��ن وضعیت را ش��بیه وضعیت بخش 
نیرو در کردس��تان عراق دانس��ت. در 
ح��ال حاض��ر جمعی��ت ای��ن منطقه، 
دسترس��ی 24 ساعته و ش��بانه  روزی 
به ب��رق دارد. این دسترس��ی از طریق 
مذاک��رات دو جانبه ب��ا اردن مبتنی بر 
طرح فراگیر جهانی که با توس��عه بیش 
از 90 درص��د از ظرفی��ت تولی��د برق 

منطقه بود، ایجاد شده است. 
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در کنار کردس��تان عراق، بغداد نیز 
حرکت به س��وی نیروگاه های س��یکل 
ترکیبی و نیروگاه های گازس��وز را آغاز 
کرده اس��ت. دراین باره وزیر نیرو اعالم 
کرده اس��ت که بین س��ال های 2012 
تا 2013 با انعق��اد قراردادهای تبدیل 
نیروگاه های سیکل ساده، میزان 1925 
مگاوات به ظرفیت ش��بکه برق رس��انی 
اضافه ش��ده اس��ت. در بین س��ال های 
2014 ت��ا 2017 نیز ای��ن وزارت خانه 
برنامه های��ی جهت انعق��اد قراردادهای 
سیکل ترکیبی به جهت افزایش 2250 
م��گاوات ظرفیت تولی��د در نظر گرفته 
اس��ت. این برنامه های بلن��د پروازانه از 
جمله طرح  های انرژی  های تجدیدپذیر 
در ع��راق اس��ت. وزارت نی��رو اع��الم 
ک��رد که برنامه های��ی جهت پروژه های 
خورش��یدی و زمین  گرمایی در س��ال 
2011 به انجام رسیده که بالغ بر 830 
مگاوات بود که از این رقم، 80 مگاوات 
آن شامل پروژه  های خورشیدی است. 
از آن زم��ان تاکنون ای��ن طرح تنها به 
تولی��د 38 م��گاوات در م��زارع بادی و 
خورش��یدی ش��ش اس��تان االنبار، آل 
مثنی، واس��ط و نیسان رس��یده است. 
با این حس��اب این احتمال وجود دارد 
که بغداد جهت پوش��ش شکاف ایجاد 
شده بین عرضه و تقاضای خود مجبور 
ب��ه واردات برق در کوتاه  مدت ش��ود. 
در راس��تای واردات برق، در دس��امبر 
س��ال 2011، خطوط انتقال400 کیلو 
ولت بین ش��هر عماره در استان نیسان 
عراق و نیروگاه آبی سد کرخه در ایران 

تکمیل شد.

تهدید ها و فرصت ها
 برنام��ه بخش برق کش��ور ع��راق با 
همه بلن��د پروازی  هایی ک��ه دارد، در 
صورتی که برآورده و اجرا شود بی  شک 
می  توان��د عراق را به یک��ی از بازارهای 

 برنام�ه بخ�ش ب�رق 
کش�ور عراق ب�ا همه 
بلن�د پروازی  هایی که 
دارد، در صورت�ی که 
برآورده و اجرا ش�ود 
بی  شک می  تواند عراق 
را به یکی از بازارهای 
قدرتمن�د منطقه جهت 
تأمین، ساخت و توسعه 

تبدیل کند

قدرتمند منطقه جهت تأمین، س��اخت 
و توس��عه تبدی��ل کن��د. با ای��ن حال 
همچنان بس��یاری از موانع، باقی مانده 
است. تحول دائمی طرح ها و برنامه ها، 
لغو بیش��تر مناقصه  ها، ریسک موجود 
در پرداخ��ت هزینه  ها، امنیت منطقه و 
فس��اد مالی از جمله تهدیدهایی است 
ک��ه می تواند ای��ن بخش را ب��ه عقب 
برگردان��د. با این حال عراق به ش��دت 
نیازمند توسعه و پیشرفت در این حوزه 
بوده و در بررس��ی  های اخیر که توسط 
مرک��ز پژوهش وزارت نی��روی عراق به 
دست آمده اس��ت، نظرسنجی ها نشان 
می ده��د ک��ه 82 درص��د از 30000 
خانوار عراقی تنها 10 س��اعت از شبانه  
روز برق دریافت می کنند. این در حالی 
اس��ت که از هر 10 خان��وار، 9 خانوار 
جهت تأمی��ن همین می��زان انرژی از 
ژنراتوره��ای محل��ی و خانگ��ی جهت 
مصارف خود استفاده می  کنند. به طور 
متوس��ط ش��هرهای دهوک، سلیمانیه 
و بص��ره دارای بیش��ترین دریافت برق 
در طول روز هس��تند و شهرهای نینوا، 
صالح الدی��ن، باب��ل و نیس��ان از جمله 
شهرهایی هس��تند که کمترین میزان 
ب��رق را دریافت می  کنند. این مس��ئله 
باعث می  ش��ود که ع��راق در ارائه این 
خدمات دارای پایین  ترین سطح باشد.

 در می��ان ای��ن نظرس��نجی ها، 35 
درص��د از خانوارهایی که مورد ارزیابی 
ق��رار گرفت��ه  ان��د معتقد هس��تند که 
صنعت برق بای��د از اولویت  های دولت 
باشد. در حالی که تنها 27 درصد از این 
خانواره��ا برقراری امنیت در عراق را از 
اولویت  های دولت دانسته  اند. هنگامی 
که ش��هروندان یک کش��ور جنگ  زده، 
صنعت برق را دارای اولویت بیش��تری 
نسبت به امنیت خود در نظر می گیرند، 
دولت موظف اس��ت تا اقدامات الزم در 

این زمینه را انجام دهد.
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رئیس س��ومین کنفران��س انرژی بادی ای��ران گفت: 
پتانس��یل استفاده از انرژی باد در کشور بسیار زیاد است، 
اما در اس��تفاده از انرژی باد نسبت به کشورهای پیشرفته 

سهم اندکی داریم.
دکت��ر »محمد دورعلی« در آئین گش��ایش س��ومین 
کنفران��س انرژی بادی ایران ک��ه هم زمان با »روز جهانی 
باد« در س��الن همایش های وزارت نیرو برگزار شد، گفت: 
پتانس��یل استفاده از انرژی باد در کشور بسیار زیاد است؛ 
اما در سال های گذشته نتوانسته ایم استفاده از این انرژی 
را به نس��بت داشته  ها و ظرفیت  ها توسعه دهیم و در این 
زمینه نسبت به کشورهای پیشرفته سهم کوچکی داریم.

دورعلی اضاف��ه کرد: ضعف موج��ود در این زمینه به 
 خاطر عدم نقدینگی یا کمبود متخصص و تکنیک نیست؛ 
بلک��ه این ضعف ب��ه اراده موجود و یک س��ری قوانین و 
مق��ررات باز می گردد که باید راه را برای اس��تفاده از این 

انرژی پاک هموار کند.

او ب��ا بیان اینک��ه باد مانند آب نیس��ت که در صورت 
عدم استفاده در زمین نفوذ کند و به سفره های زیرزمینی 
بپیوندد، ادامه داد: باید در زمان از انرژی باد استفاده کرد 
و به همین خاطر هرچه زودتر نسبت به استفاده از انرژی 

باد اقدام کنیم، بهره بیشتری خواهیم برد.
س��ومین کنفرانس انرژی بادی ایران در روزهای 25 و 
26 خرداد ماه امسال در س��الن همایش های وزارت نیرو 

برگزار  شد.

واردات س��وخت های فس��یلی هزینه کرده است تا نیروی مورد 
نیاز کش��ور را تامین کن��د. توربین بادی ش��ناور جدید توانایی 
تولید هفت مگاوات برق را دارد و به همراه دو توربین بادی دیگر 
که در آینده نصب می شوند، بخشی از پروژه دولت ژاپن با هدف 
بررسی استفاده از روش های انرژی جایگزین محسوب می شود.

سهم اندک ایران در استفاده از انرژی باد

پ��س از زلزله و س��ونامی ویرانگر س��ال 2011 ک��ه نیروگاه 
هسته ای فوکوشیما را تخریب کرد، ژاپن تنوع بخشی به ترکیب 
انرژی خود را مد نظر قرار داده است. در همین راستا، مهندسان 
ژاپنی به تازگی بزرگ ترین توربین بادی شناور جهان را در 19 
کیلومتری س��احل فوکوش��یما نصب کرده اند. این یکی از سه 
توربین بادی است که با پشتیبانی مالی دولت ژاپن ساخته شده 

و به یک ایستگاه نیروی شناور متصل خواهند شد. 
بزرگ ترین توربین بادی ش��ناور جهان ب��ه ارتفاع 105 متر 
می تواند در برابر امواج 20 متری از جمله سونامی مقاومت کند. 
ای��ن توربین ب��ا چهار لنگر 20 تنی به بس��تر دریا پیوند خورده 
اس��ت تا امینت آن تامین ش��ود. زنجیرهایی که به برج متصل 
شده اند قابلیت شل شدن دارند و در صورت نیاز و برای مقابله 

با موج های بلند و سنگین می توانند حرکت کنند. 
پیش از زلزله س��ال 2011، حدود 30 درصد از نیروی مورد 
نیاز ژاپن از طریق نیروگاه های هسته ای تامین می شد. در حال 
حاض��ر، تقریبا نیمی از آن راکتورها غیر فعال هس��تند. ژاپن از 
زم��ان فاجعه 2011 چی��زی در حدود 80 میلی��ارد دالر برای 

نصب بزرگ ترین توربین بادی شناور جهان در ژاپن
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مقص��د »نیروگاه جنوب اصفهان« بود. جایی که در 
جاده اصفهان به بروجن واقع اس��ت و برای رسیدن به 
آن، باید 90 کیلومتر از اصفهان و 15 کیلومتر از ش��هر 
جدید مجلس��ی در جاده منتهی به بروجن دور شد. به 
محوطه نیروگاه که وارد می ش��وی، آنچه پیش از ورود 
به ساختمان مدیریت، جلب توجه می کند، فضای سبز 
مجموعه است که نشان از توجه ویژه به محیط زیست 

و البته تمدد اعصاب کارکنان دارد. 
در ابت��دا گ��پ و گفتی کوت��اه با »مهن��دس خرم 
ضیایی«؛ مدیرعامل نیروگاه جنوب اصفهان که به حق، 
با رویی گش��اده به استقبال مان آمد و پذیرایی شایانی 
هم به عمل آورد، زدیم. او برق را انرژی ای استراتژیک 
دانس��ت که میزان توان کشورها براساس آن سنجیده 
می ش��ود. س��پس با تاکید بر اینکه میان نیروگاه های 
بخ��ش خصوصی و دولت��ی رقابت وج��ود دارد، گفت: 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی س��عی می کنند ب��ا افزایش 
نی��روی متخصص و افزایش راندم��ان، بازدهی خود را 
افزایش دهند هرچند سرمایه گذار بخش خصوصی، به 
جهت تردید و تش��کیک در بازگشت سرمایه، پا پیش 
نمی گذارد. اگر اصل 44 به درس��تی رعایت شود، قطعا 
ما هم با مشکالت عدیده ای چون بدهی، که باعث شود 
درآمدم��ان تنها صرف حقوق کارکن��ان و گذران امور 
روزانه شود، روبرو نخواهیم بود. وی با طرح این مسئله 
که با گران ش��دن برق مخالف است، اظهار داشت: قرار 
بود با افزایش یارانه ها، برق هم گران ش��ود، اما برق با 
بی تدبیری دولت های نه��م و دهم، برق در دو مرحله 
گران شد ولی یارانه ها تغییری نکرد و این سبب شد تا 
مردم در تنگنا قرار گیرند. من گران ش��دن برق را یک 
مس��ئله ملی می دانم. ضیایی در پایان البته به اهمیت 
انرژی های تجدیدپذیر و اصطالحا نو اشاره و ابراز کرد: 
ما در این زمینه دیر ش��روع کردیم اما اکنون س��رعت 
گرفته و به نقطه خوبی رسیده ایم. اگرچه این انرژی ها 
گران هستند اما از یاد نبریم که سوخت فسیلی آسیب 
زننده به محیط زیست است. تولید برق از این انرژی ها 

چون باد، خورش��یدی، زمین گرمای��ی و جزر و مدی، 
محتاج سرمایه گذاری قوی از سوی دولت است.

س��پس ب��ا راهنمایی »حمی��د فرهنگی��ان«؛ مدیر 
داخل��ی و برنامه ریزی مجموع��ه، از تمامی بخش های 
نیروگاه بازدید و ایش��ان کم و کی��ف کار را به تفصیل 
برایمان ش��رح داد. او در ابت��دا از چگونگی افتتاح این 

نیروگاه سخن گفت:
در پ��ی موافق��ت وزارت نیروی جمهوری اس��المی 
ایران با احداث نیروگاه گازی خصوصی جنوب اصفهان، 
توافقنام��ه تبدی��ل ان��رژی )ECA( در اواخ��ر س��ال 
1381با مدل BOT بین سازمان توسعه برق ایران به 
نمایندگی از ش��رکت توانیر و شرکت مپنا با 80درصد 
س��هم و ش��رکت آلمانی ایهاگ با 20درصد سهم امضا 
گردید. تا آنکه در سال 1382 کلنگ افتتاح آن، توسط 
وزیر نیرو وقت )آق��ای مهندس حبیب اهلل بیطرف( به 

گزارش میدانی »نیرو و سرمایه« از »نیروگاه جنوب اصفهان«

می خواهیم نیروگاه سبز باشیم
حمیدرضا محمدی
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زمین زده ش��د. این نیروگاه توربین گازی س��یکل باز 
قابل تبدیل به س��یکل ترکیبی که در اس��تان اصفهان 
و در نزدیکی شهرس��تان مبارکه واقع اس��ت. پیمانکار 
آن ش��رکت مپنا ب��وده و س��اخت آن در مدت 36 ماه 
و با س��رمایه گذاری 360 میلیون یورو به انجام رسید 
اما تا 20 س��ال قابل بهره برداری است. پیکربندی این 
نیروگاه دارای 6 واحد توربین گاز با ظرفیت نامی159 
 ISO954 مگاوات بوده و ظرفیت اسمی آن در شرایط

مگاوات است. 
 وی س��پس درباره وضعیت سوخت نیروگاه جنوب 
اصفه��ان، نکات قابل توجهی را متذکر ش��د: س��وخت 
ای��ن واحده��ا گاز بوده ک��ه البته می تواند با س��وخت 
پش��تیبان )گازوئیل( هم فعالیت کند. سبب استفاده از 
س��وخت گاز آن است که س��وخت مایع زمان بیشتری 
را از م��ا در تعمیرات می گیرد و عالوه بر این، به دالیل 
زیس��ت محیطی، ما هم تمایل چندانی به اس��تفاده از 
س��وخت مایع نداریم. اما گاز، س��وخت پاکی اس��ت و 

مش��کالتی از این دست در س��وخت مایع را ندارد. اما 
گاها به ناچار باید از این س��وخت اس��تفاده کنیم. زیرا 
نی��روگاه جنوب اصفه��ان به مانند هم��ه نیروگاه های 
کش��ور تابع دیس��پاچینگ ملی برق )مرك��ز راهبری و 
كنترل شبكه برق( است و باید از دستورات آن پیروی 
کند. چون در فصل س��رد، مصرف گاز افزایش می یابد، 
نوع س��وخت مان به مای��ع تغییر می کند که آن هم به 
سبب محدودیت شبکه گاز کشور است. برای ما تخلیه 
سوخت مایع، توسط تانکرها صورت می گیرد که همین 
کنت��رِل تخلیه و نمونه گیری ه��م به طول می انجامد. 
ما در اینجا 3 مخزن س��وخت داریم که در مجموع 60 
میلیون لیتر گنجای��ش دارد. این نیروگاه، روزانه 400 
ه��زار متر مکع��ب گاز و 4 میلی��ون و 700 هزار لیتر 
سوخت مایع مصرف می کند. وی درخصوص پرسنل و 
مساحت نیروگاه جنوب اصفهان که معموال در تابستان 
با حداکثر ظرفیت فعالیت می کند، اضافه کرد: مساحت 
این نیروگاه بالغ بر یک میلیون مترمربع اس��ت. تعداد 
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ــيکل باز  ــد. اين نيروگاه توربين گازی س زمين زده ش
ــتان اصفهان  ــيکل ترکيبی که در اس قابل تبديل به س
ــت. پيمانکار  ــتان مبارکه واقع اس و در نزديکی شهرس
ــاخت آن در مدت ٣٦ ماه  ــوده و س ــرکت مپنا ب آن ش
ــرمايه گذاری ٣٦٠ ميليون يورو به انجام رسيد  و با س
ــال قابل بهره برداری است. پيکربندی اين  اما تا ٢٠ س
نيروگاه دارای ٦ واحد توربين گاز با ظرفيت نامی١٥٩ 
 ISOمگاوات بوده و ظرفيت اسمی آن در شرايط ٩٥٤

مگاوات است. 
ــپس درباره وضعيت سوخت نيروگاه جنوب   وی س
ــوخت  ــد: س ــان، نکات قابل توجهی را متذکر ش اصفه
ــوخت  ــه البته می تواند با س ــا گاز بوده ک ــن واحده اي
ــتيبان (گازوئيل) هم فعاليت کند. سبب استفاده از  پش
ــوخت مايع زمان بيشتری  ــوخت گاز آن است که س س
ــا در تعميرات می گيرد و عالوه بر اين، به داليل  را از م
ــتفاده از  ــت محيطی، ما هم تمايل چندانی به اس زيس
ــت و  ــوخت پاکی اس ــوخت مايع نداريم. اما گاز، س س

ــوخت مايع را ندارد. اما  ــکالتی از اين دست در س مش
ــتفاده کنيم. زيرا  ــوخت اس گاها به ناچار بايد از اين س
ــه نيروگاه های  ــان به مانند هم ــروگاه جنوب اصفه ني
ــز راهبری و  ــپاچينگ ملی برق (مرك ــور تابع ديس کش
كنترل شبكه برق) است و بايد از دستورات آن پيروی 
ــرد، مصرف گاز افزايش می يابد،  کند. چون در فصل س
ــع تغيير می کند که آن هم به  ــوخت مان به ماي نوع س
سبب محدوديت شبکه گاز کشور است. برای ما تخليه 
سوخت مايع، توسط تانکرها صورت می گيرد که همين 
ــم به طول می انجامد.  ــرِل تخليه و نمونه گيری ه کنت
ــوخت داريم که در مجموع ٦٠  ما در اينجا ٣ مخزن س
ــش دارد. اين نيروگاه، روزانه ٤٠٠  ميليون ليتر گنجاي
ــون و ٧٠٠ هزار ليتر  ــب گاز و ٤ ميلي ــزار متر مکع ه
سوخت مايع مصرف می کند. وی درخصوص پرسنل و 
مساحت نيروگاه جنوب اصفهان که معموال در تابستان 
با حداکثر ظرفيت فعاليت می کند، اضافه کرد: مساحت 
ــت. تعداد  اين نيروگاه بالغ بر يک ميليون مترمربع اس ــت و  ــوخت پاکی اس ــوخت مايع نداريم. اما گاز، س ــت. تعدادس اين نيروگاه بالغ بر يک ميليون مترمربع اس
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متخصصی��ن ما 60 نفر هس��تند و اگر همه کارکنان را 
لحاظ کنیم، نیروهای مجموعه به 120 نفر می رسد که 
از چهار منطقه اصفهان، مجلسی، مبارکه و طالخونچه 
هس��تند. در اینجا، پرسنل بهره بردار شبانه روز فعالیت 
می کنند. لذا سختی کار، باال است و در نتیجه آنها نیاز 
به توجه مدیریت دارند و الزم اس��ت تا وام ها و امکانات 
رفاهی فراهم شود، اما متاسفانه حقوق و مزایای آنها به 
س��بب بدهی مجموعه مطلوب نیست. نکته دیگر بحث 
ایمنی و بهداش��ت محیط کار است. هر سال لباس کار 
و گوشی ایمنی و کاله ایمنی کارکنان تعویض و البسه 
ایمنی جدید ب��ه آنها تحویل داده می ش��ود. به لحاظ 
دوره های ایمنی و بهداش��ت فردی، هر س��ال معاینات 
ادواری صورت می گیرد و همه دارای پرونده پزش��کی 
هس��تند و عالوه بر این، س��ه روز در هفته، پزشک در 
مجموعه مستقر می ش��ود. ناگفته نماند آتش نشانی و 
اورژانس همیشه در نیروگاه آماده هستند تا در صورت 

وقوع حادثه، اقدام فوری به عمل آورند. 

او با اش��اره به تجهیزات اصلی ای��ن نیروگاه، اظهار 
داش��ت: هرچند در ش��رایط طراحی، ب��رای آن 734 
م��گاوات ظرفیت و ب��ا دمای 15 درجه س��انتی گراد، 
فش��ار 820 میل��ی ب��ار و رطوبت 40 درص��د در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. س��اخت تجهیزات اصلی ش��امل 
توربین،ژنراتور،اس��کیدهای س��وخت گاز و گازوئی��ل، 
سیس��تم های الکتریک و کنترل توس��ط کارخانه های 
مپنا انج��ام ش��ده و البت��ه راه ان��دازی و بهره برداری 
توس��ط شرکت مپنا تحت عنوان شرکت بهره برداری و 
تعمیراتی مپنا بوده اس��ت. سیستم های كمكی توربین 
و ژنراتور، سیستم سوخت گاز وگازوئیل، سیستم هوای 
ورودی، سیس��تم خنك كننده، سیستم اعالم و اطفای 
حری��ق و سیس��تم برق اضط��راری و سیس��تم كنترل 

مركزی از جمله مختصات این نیروگاه است. 
ب��ه گفته وی فرکانس این نی��روگاه حداقل 48.5 و 
حداکثر 51.5 هرتز است. همچنین حداکثر بار مستمر 
ب��رای بهره ب��رداری هر واحد در ش��رایط طراحی 123 
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ــيکل باز  ــد. اين نيروگاه توربين گازی س زمين زده ش
ــتان اصفهان  ــيکل ترکيبی که در اس قابل تبديل به س
ــت. پيمانکار  ــتان مبارکه واقع اس و در نزديکی شهرس
ــاخت آن در مدت ٣٦ ماه  ــوده و س ــرکت مپنا ب آن ش
ــرمايه گذاری ٣٦٠ ميليون يورو به انجام رسيد  و با س
ــال قابل بهره برداری است. پيکربندی اين  اما تا ٢٠ س
نيروگاه دارای ٦ واحد توربين گاز با ظرفيت نامی١٥٩ 
 ISOمگاوات بوده و ظرفيت اسمی آن در شرايط ٩٥٤

مگاوات است. 
ــپس درباره وضعيت سوخت نيروگاه جنوب   وی س
ــوخت  ــد: س ــان، نکات قابل توجهی را متذکر ش اصفه
ــوخت  ــه البته می تواند با س ــا گاز بوده ک ــن واحده اي
ــتيبان (گازوئيل) هم فعاليت کند. سبب استفاده از  پش
ــوخت مايع زمان بيشتری  ــوخت گاز آن است که س س
ــا در تعميرات می گيرد و عالوه بر اين، به داليل  را از م
ــتفاده از  ــت محيطی، ما هم تمايل چندانی به اس زيس
ــت و  ــوخت پاکی اس ــوخت مايع نداريم. اما گاز، س س

ــوخت مايع را ندارد. اما  ــکالتی از اين دست در س مش
ــتفاده کنيم. زيرا  ــوخت اس گاها به ناچار بايد از اين س
ــه نيروگاه های  ــان به مانند هم ــروگاه جنوب اصفه ني
ــز راهبری و  ــپاچينگ ملی برق (مرك ــور تابع ديس کش
كنترل شبكه برق) است و بايد از دستورات آن پيروی 
ــرد، مصرف گاز افزايش می يابد،  کند. چون در فصل س
ــع تغيير می کند که آن هم به  ــوخت مان به ماي نوع س
سبب محدوديت شبکه گاز کشور است. برای ما تخليه 
سوخت مايع، توسط تانکرها صورت می گيرد که همين 
ــم به طول می انجامد.  ــرِل تخليه و نمونه گيری ه کنت
ــوخت داريم که در مجموع ٦٠  ما در اينجا ٣ مخزن س
ــش دارد. اين نيروگاه، روزانه ٤٠٠  ميليون ليتر گنجاي
ــون و ٧٠٠ هزار ليتر  ــب گاز و ٤ ميلي ــزار متر مکع ه
سوخت مايع مصرف می کند. وی درخصوص پرسنل و 
مساحت نيروگاه جنوب اصفهان که معموال در تابستان 
با حداکثر ظرفيت فعاليت می کند، اضافه کرد: مساحت 
ــت. تعداد  اين نيروگاه بالغ بر يک ميليون مترمربع اس ــت و  ــوخت پاکی اس ــوخت مايع نداريم. اما گاز، س ــت. تعدادس اين نيروگاه بالغ بر يک ميليون مترمربع اس
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ــتند و اگر همه کارکنان را  ــن ما ٦٠ نفر هس متخصصي
لحاظ کنيم، نيروهای مجموعه به ١٢٠ نفر می رسد که 
از چهار منطقه اصفهان، مجلسی، مبارکه و طالخونچه 
ــتند. در اينجا، پرسنل بهره بردار شبانه روز فعاليت  هس
می کنند. لذا سختی کار، باال است و در نتيجه آنها نياز 
ــت تا وام ها و امکانات  به توجه مديريت دارند و الزم اس
رفاهی فراهم شود، اما متاسفانه حقوق و مزايای آنها به 
ــبب بدهی مجموعه مطلوب نيست. نکته ديگر بحث  س
ــت محيط کار است. هر سال لباس کار  ايمنی و بهداش
و گوشی ايمنی و کاله ايمنی کارکنان تعويض و البسه 
ــود. به لحاظ  ــه آنها تحويل داده می ش ايمنی جديد ب
ــال معاينات  ــت فردی، هر س دوره های ايمنی و بهداش
ــکی  ادواری صورت می گيرد و همه دارای پرونده پزش
ــه روز در هفته، پزشک در  ــتند و عالوه بر اين، س هس
ــود. ناگفته نماند آتش نشانی و  مجموعه مستقر می ش
اورژانس هميشه در نيروگاه آماده هستند تا در صورت 

وقوع حادثه، اقدام فوری به عمل آورند. 

ــن نيروگاه، اظهار  ــاره به تجهيزات اصلی اي او با اش
ــرای آن ٧٣٤  ــرايط طراحی، ب ــت: هرچند در ش داش
ــانتی گراد،  ــا دمای ١٥ درجه س ــگاوات ظرفيت و ب م
ــد در نظر  ــار و رطوبت ٤٠ درص ــی ب ــار ٨٢٠ ميل فش
ــامل  ــاخت تجهيزات اصلی ش ــت. س ــده اس گرفته ش
ــل،  ــوخت گاز و گازوئي ــکيدهای س توربين،ژنراتور،اس
ــط کارخانه های  ــتم های الکتريک و کنترل توس سيس
ــدازی و بهره برداری  ــه راه ان ــده و البت ــام ش مپنا انج
ــط شرکت مپنا تحت عنوان شرکت بهره برداری و  توس
ــت. سيستم های كمكی توربين  تعميراتی مپنا بوده اس
و ژنراتور، سيستم سوخت گاز وگازوئيل، سيستم هوای 
ــتم خنك كننده، سيستم اعالم و اطفای  ورودی، سيس
ــتم كنترل  ــراری و سيس ــتم برق اضط ــق و سيس حري

مركزی از جمله مختصات اين نيروگاه است. 
ــروگاه حداقل ٤٨,٥ و  ــه گفته وی فرکانس اين ني ب
حداکثر ٥١,٥ هرتز است. همچنين حداکثر بار مستمر 
ــرايط طراحی ١٢٣  ــرداری هر واحد در ش ــرای بهره ب ب ــرايط طراحی ١٢٣وقوع حادثه، اقدام فوری به عمل آورند. ــرداری هر واحد در ش ــرای بهره ب ٣ب
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مگاوات اس��ت. خروجی نیروگاه 400 کیلوولت است و 
پست چهلستون خط واصل میان نیروگاه و شبکه است.
این نیروگاه برای بهره برداری باید 59 نفر پرس��نل 
که شامل 4 نفر کارشناس��ی ارشد،34 نفرکارشناس و 
21 نفر تکنس��ین اس��ت را در اختیار داش��ته باشد که 
در فاز نخس��ت، اولین واحد نی��روگاه گازی در تیرماه 
س��ال 1384به شبکه سراس��ری برق کشور پیوست و 
با انجام تس��ت های الزم به همراه دومین واحد در دی 
ماه همان س��ال تحویل و فروش ب��رق تولیدی خود را 
مطابق الحاقیه بهره ب��رداری زود هنگام، به توانیر آغاز 
کرد.در این میان نکته جالب توجه آن است که نیروگاه 
جنوب اصفهان، به عنوان اولین تجربه کش��ور توس��ط 
یک پیمانکار بهره بردار خصوصی)شرکت بهره برداری و 
تعمیراتی مپنا( مورد بهره برداری قرار گرفته و در واقع 
اولی��ن پروانه بهره برداری نیروگاه خصوصی در کش��ور 

برای این نیروگاه صادر شده است. 
نکته دیگ��ر توضیحات او، با محوری��ت میزان توان 
نیروگاه بود: بهره برداری از این نیروگاه با توانایی باالی 
94 درص��د آغاز ش��د و البته باید همیش��ه در آمادگی 
98 درصد باش��یم که خوشبختانه امروز در این مرحله 
ق��رار داریم. البته بعد از هر 2 هزار س��اعت )هر 3 ماه( 
کارک��رد، نیاز به بازدید و تعمیر دارد و آمادگی را طبق 
ق��رارداد حفظ کرده ای��م. در اینجا کلی��ه بازدیدهای 
توربین ه��ای گازی و تجهی��زات مش��ترک  دوره ای 
مطابق استاندارد انجام شده، انجام اقدامات اصالحی و 
پیش��گیرانه جهت باال بردن بهره برداری نرمال و ایمن 
در بخش های مکانیک 18 م��ورد، ابزاردقیق23 مورد، 
الکتریک 4 مورد و عمرانی و زیباس��ازی 4 مورد است. 
همچنین ناگفته نماند که تعمیرات اساسی در نیروگاه 
جن��وب اصفهان با تالش و هم��ت نیروهای متخصص 
ش��ركت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با همکاری گروه 
مپنا و ثب��ت ركورد جدید در انجام تعمیرات اساس��ی 
واحدهای گازی در طی مدت 36 روز به پایان رس��ید 

که قابل توجه است.
عملی��ات ارتقای واحد های س��وم و شش��م نیروگاه 
همزمان با تعمیرات اساس��ی آن انجام شده است. این 
موضوع توسط ش��رکت توگا و ش��رکت بهره برداری و 
تعمیراتی مپنا انجام گرفت و مطابق تس��ت های بعمل 
آمده ظرفیت هرواحد گازی از 123.3 مگاوات به 130 

مگاوات در شرایط طراحی افزایش یافته است.
ب��ا توج��ه به نیاز منطقه و کش��ور ب��ه تولید برق و 

همچنی��ن جهت افزای��ش راندمان و کارآی��ی نیروگاه 
گازی موجود مقرر ش��د نی��روگاه موجود ب��ه نیروگاه 
سیکل ترکیبی تبدیل ش��ود تا عالوه بر کاهش نسبت 
میزان مصرف س��وخت بر تولید واحد انرژی الکتریکی 
و کاه��ش میزان نس��بت تولی��د آالینده ه��ای محیط 
زیس��ت بر تولی��د واحد انرژی الکتریک��ی، حدود 436 
م��گاوات به ظرفیت نی��روگاه گازی اضاف��ه کرده و در 
مجم��وع نیروگاهی با ظرفی��ت 1170 مگاوات را آماده 

بهره برداری در شبکه سراسری برق کشور قرار دهد.
مدیرداخلی و برنامه ریزی نیروگاه جنوب اصفهان، 
دلیل اهمیت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی برای 
این مجموعه را مزایای محیط زیستی و اجتماعی زیاد 

آن دانست و اهم آنها را اینگونه شرح داد:
کاهش نسبی آلودگی هوا در محیط: 

نیروگاه ه��ای س��یکل ترکیب��ی تولید نس��بی انواع 
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آالینده ها )شامل اکس��یدهای ازت، دی اکسید کربن، 
ترکیبات گوگرد، منو اکس��ید کرب��ن و…( را به ازای 
تولید هر واحد الکتریسیته، بطور نسبی بین 25 تا 50 

درصد کاهش می دهند.
افزایش پایداری تامین برق محلی: 

ب��ا اس��تفاده از س��یکل ترکیب��ی، افزای��ش عرضه 
الکتریس��یته ب��ا افزایش تقاض��ای محلی ب��رای برق، 
تضمین می ش��ود. بنابراین باعث پایداری ش��بکه برق 

محلی در تامین الکتریسیته می شود.
اس�تفاده موث�ر ت�ر از مناب�ع هیدروکربوری 

)محدود و پایان یافتنی کشور(:
بازده نیروگاه س��یکل ترکیبی که بیش از 46درصد 
است )در نیروگاه گازی بازده معادل32% است(، و این 
به معنی کاهش مصرف س��وخت های فسیلی )به ازای 
هر مگاوات س��اعت برق تولی��دی( و همچنین کاهش 

آالیندگی و افزایش راندمان است. 
رعایت اس�تانداردهای زیست محیطی کشور 

در خصوص آب، هوا و سطح صدای نیروگاه:
ما به عنوان نخس��تین نیروگاه خصوصی کش��ور در 
هم��ان بدو کار، هدف��ی برای خود تعیی��ن کردیم که 
»نیروگاه س��بز« باشیم. بنابراین 30 هکتار فضای سبز 
یعنی 3 برابر آنچه موظف به انجام بودیم، ایجاد کردیم. 
در بحث دیگر، ما طرح توسعه ای برای نیروگاه و تغییر 
از بخار به س��یکل ترکیبی تعریف کردیم که اگر منابع 
مالی فراهم ش��ود ظرفیت تولی��د 50 درصد و راندمان 
ه��م 17 درصد افزای��ش می یابد. نتیج��ه آنکه نه تنها 
مصرف سوخت تغییری نمی کند بلکه دمای گاز خروج 
از اگزوزه��ا که در حال حاضر 540 درجه س��انتیگراد 
اس��ت به 100 درجه سانتیگراد تقلیل خواهد یافت که 

به سود محیط زیست نیز خواهد بود.
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نی��روگاه جنوب اصفهان اولین نیروگاه بخش خصوصی 
BOT در ایران است که با سرمایه گذاری مپنا ساخت آن از 
سال 1382 شروع گردید؛ این نیروگاه شامل 6 واحد گازی 
V94.2 اس��ت و واحدهای اول تا پنج در س��ال 84 و واحد 

شش در بهار سال85 با شبکه سراسری سنکرون گردید. 
راه اندازی و بهره برداری این واحدها توس��ط ش��رکت 
بهره برداری و تعمیرات مپنا انجام گرفته اس��ت. با توجه 
به تعهد بسیار باالی واحدها برای ارائه خدمات به شبکه 
سراسری، شرکت مپنا نسبت به انتخاب تیم بهره برداری 
و آموزش پرسنل اقدام نمود و بهره برداری تجاری واحدها 
از اواخر س��ال 84 شروع شد. خوش��بختانه با تمهیدات 
انجام ش��ده جهت بهره ب��رداری، تعمیرات و بکارگیری و 
اجرای دقیق دستور العمل ها در طول چند سال گذشته 
شرکت مپنا توانس��ته است به تعهدات قراردادی با وزات 

نیرو مبنی بر آمادگی باالی 98 درصد عمل نماید. 
باتوجه به ساعت کارکرد واحدها، تعمیرات اساسی دو 
واحد در سال 88، سه واحد در سال 89 و یک واحد دیگر 
در س��ال 90 انجام شد. یکی از دستاوردهای بسیار خوب 
این ش��رکت انجام تعمیرات اساسی در دوره کمتر از 40 
روز است. در اکثر نیروگاه های گازی کشور به دلیل اینکه 
نیروگاه ها ساخت داخل نبود و قطعات یدکی از کشورهای 

خارج تامین می ش��د، معموال زمان تعمیرات اساس��ی در 
دوره چهار ماهه و گاهًا بیشتر از 4 ماه انجام و باعث می شد 
عالوه بر هزینه های باالی تعمیرات اساسی، مدت طوالنی 
هم واحد در مدار نباش��د. خوشبختانه در اولین تعمیرات 
اساس��ی که توسط ش��رکت بهره برداری و تعمیرات مپنا 
به پش��توانه کارخانجات توگا و پارس ژنراتور انجام ش��د، 
توانستیم در دوره زمانی کمتر از 40 روز تعمیرات اساسی 
واحد را انجام دهیم و با بازدید انجام شده توسط دفتر فنی 
تولید توانیر،تایید فعالیت های انجام ش��ده را هم دریافت 
نماییم. روش انجام فعالیت های تعمیرات اساس��ی مکرر 
بررس��ی و با انتقال تجربیات در س��ایر نیروگاه های گازی 
کشور نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. الزم به ذکر است 
که بعد از سال های 91و 92 دوره های تعمیرات اساسی از 
چهار ماه به دو ماه و اخیرا به کمتر از دو ماه کاهش یافته 

و فعالیت ها در حال انجام است. 
عالوه بر این با توجه به پشتیبانی خوب بخش خدمات 
پ��س از فروش مپن��ا در تامین قطع��ات یدکی در طول 
تعمیرات اساس��ی و زمان بهره برداری با توجه به قرارداد 
LTSA جه��ت تامین ل��وازم یدکی، عم��ال خروج های 
اضط��راری واحدها به دلیل تامین ب��ه موقع لوازم یدکی 
به حد صفر رس��یده است و هیچگونه نگرانی جهت ادامه 

یادداشت اختصاصی »خرم ضیایی«؛ مدیرعامل نیروگاه جنوب اصفهان

تعهِد باال در واحدهای بهره برداری
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بهره برداری به جهت نبودن قطعات یدکی وجود ندارد. 
همچنین براس��اس تجربیات بدس��ت آمده در طول 
راه ان��دازی و بهره ب��رداری و انج��ام اصالح��ات ب��ر روی 
سیس��تم های کنترل و حفاظت، خروج های بهره برداری 
واحدها بس��یار پایدار و خ��روج اضطراری واحدها به صفر 
رس��یده، بطوریکه بعد از انجام هر تعمی��ر دوره ای واحد 
به صورت نرم��ال در مدار قرار می گیرد و تا بازدید بعدی 
چنانچه دیس��پاچینگ ملی نیاز داش��ته باش��د واحد در 
م��دار خواهد ماند. همچنین در ط��ول بهره برداری چند 
ساله گذشته خوشبختانه هیچگونه خروج واحد به دلیل 
مشکالت قطعات و تجهیزات اندازه گیری ثبت نشده است. 
از اقدامات اساس��ی انجام ش��ده در نی��روگاه جنوب 
اصفهان جهت بهره برداری ایمن و پایدار از واحدها موارد 

زیر را می توان نام برد:
1- تدوی��ن دس��تورالعمل های بهره ب��رداری براس��اس 
دستورالعمل سازندگان و نظارت و اجرای کامل دستورالعمل ها

2- تهیه و تدوین دس��تورالعمل های تعمیراتی برنامه 
PM ( (برای واحد و کلیه جزایر و اجرای کامل دس��تور 

PM العمل های
3- برگزاری کمیته فنی جهت بررسی عملکرد واحد 

به صورت هفتگی
4- انج��ام اقدام��ات اصالحی در سیس��تم کنترل و 

حفاظت جهت بهینه کردن سیستم 
5- انجام اقدامات اصالحی جهت حفظ محیط زیست 

این اقدامات انجام شده هم عبارتند از :
• جمع آوری درین گازوئیل کلیه فیلترها و برگرداندن 

به سیکل اصلی 
• گس��ترش فضای سبز : فضای س��بز نیروگاه از 10 
هکتار به 35 هکتار توس��عه داده شده است. جهت 
صرفه جویی در مصرف آب، آبیاری فضای س��بز به 

روش قطره ای انجام می شود. 
• پایش مستمر سوخت ورودی

• پایش مستمر خروجی دودکش ها
 HSE انجام و رعایت کلیه الزامات قانونی در زمینه •

برای پرسنل و تجهیزات 
6- ب��ه روز نگهداش��تن پرس��نل در بهره ب��رداری و 
تعمیرات با برگزاری دوره های آموزش��ی، شرکت پرسنل 

در راه اندازی پروژه های جدید 
7- دریاف��ت تجربیات از نیروگاه های مش��ابه و انجام 

اصالحات جهت پیش گیری از حوادث مشابه 
PM و CM 8- اجرای دقیق برنامه

9- انجام JOB ROTATION برای پرس��نل در 
بخش های بهره ب��رداری و تعمیرات جهت افزایش دانش 

پرسنل 
ب��ا اقدامات انجام ش��ده، کلیه پرس��نِل تعمی��رات، به 
بهره برداری واحد بخوبی آش��نا پرسنل بهره برداری هم با 
تعمیرات واحدها آشنا هستند. بطوریکه در مواقع اضطراری 

هر دو تیم به خوبی می توانند جایگزین یکدیگر شوند.
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یك کارشناس اقتصاد انرژی اعالم كرد:

صادرات برق اقتصادی تر از گاز است
تولید برق جهان تا س��ال ۲۰۳۰ میالدی 
حکای��ت دارد که تقریب��ًا ۶۰ درصد آن از 

سوخت های فسیلی تولید خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ش��اید در نگاه 
اول به نظر برس��د که ب��رق هنوز در هیچ 
جای جهان به عنوان یک کاالی صادراتی 
مطرح نیس��ت، افزود: البت��ه واقعیت این 
است که بخش اعظم برق جهان در همان 
کشور تولیدکننده به مصرف می رسد. ولی 
ارتباط بین المللی شبکه های برق درحال 
افزایش اس��ت؛ ضمن آنکه ب��رق، کاالیی 
صادرات��ی با ویژگی ه��ای منحصر به خود 
است، بدین معنی که این کاالی صادراتی 
قابل انب��ار کردن در حجم زی��اد نبوده و 
بنابراین به همان نحو که تولید می ش��ود، 

باید همزمان صادر شود.
این کارش��ناس صنعت ب��رق با اعالم 
اینکه کشورهای وارد کننده و صادرکننده 

یك کارشناس اقتصاد انرژی با تشریح 
آخرین وضعیت شبکه تولید و انتقال برق 
کشور، صادرات برق حتی با گاز مترمکعبی 
۳۸ س��نت را هم اقتصادی اع��الم کرد و 
گفت: با لغ��و تحریم ص��ادرات برق رونق 

بیشتری می گیرد.
"جعف��ر ج��وال" درب��اره اقتص��ادی یا 
غیراقتص��ادی بودن صادرات برق توس��ط 
ایران گفت: براساس بررسی آماری برتیش 
پترولیوم انگلیس از انرژی جهان در س��ال 
۲۰۱۵ میالدی ذخایر گاز کل جهان برابر 
۱۸۷ تریلیون مترمکعب برآورد شده است.

این کارش��ناس اقتصاد انرژی با اعالم 
اینک��ه هم اکن��ون ایران ب��ا ۳۴ تریلیون 
مت��ر مکعب گاز طبیعی )۱۸.۲ کل ذخایر 
جهان( بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز جهان 
اس��ت، تصریح کرد: با وجود این، ایران با 
تولید س��االنه حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ میلیارد 

متر مکعب گاز چهارمین تولید گاز جهان 
به شمار می رود.

وی با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای افزایش 
تولید گاز در ایران گفت: براس��اس آمارها 
ب��ا بهره برداری کامل از فازهای باقی مانده 
پ��ارس جنوبی و توس��عه میادی��ن گازی 
مشترک و مس��تقل، ظرفیت تولید گاز تا 
پای��ان س��ال ۱۳۹۶ از ۶۵۰ میلیون متر 
مکعب در س��ال ۹۳ به ی��ک میلیارد متر 
مکعب در روز و حجم صادرات گاز کشور 
از ۲۷ میلی��ون متر مکعب در روز به ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

جوال همچنین با یادآوری اینکه سهم 
تولید برق در سبد انرژی جهانی به صورت 
س��االنه در حال افزایش است، بیان کرد: 
پیش بینی ش��رکت جن��رال الکتریک به 
عنوان یکی از برجس��ته ترین شرکت های 
صنعت برق جهان، از رش��د ۵۴ درصدی 
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ب��رق باید دارای ش��رایط خاصی باش��ند، 
یادآور ش��د: ای��ران به عنوان یک کش��ور 
صادرکننده برق، از نظر ذخایر انرژی اولیه 
نفت و گاز در بین سه کشور نخست جهان 
قرار داشته و از نظر تنوع منابع انرژی اولیه 

نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

4 مشتری سنتی برق ایران
وی در ادامه با بیان اینکه ایران از نظر 
جغرافیایی منحصربه فرد بوده و با بیش از 
۱۶ کش��ور جهان دارای مرز مشترک آبی 
و یا خش��کی است، گفت: هم اكنون ایران 
با تمامی کش��ورهای دارای مرز مشترک 
خاکی، از طریق اتصاالت فرامرزی ارتباط 

و مبادالت برقی دارد.
به گفته جوال، بر طبق اطالعات سایت 
آمار برق ایران تا پایان سال گذشته، ایران 
دارای ظرفیت نصب شده معادل ۷۳۱۵۲ 
مگاوات و تولید انرژی سالیانه بالغ بر ۲۷۴ 
میلیارد کیلووات س��اعت ب��وده و ترکیب 
نیروگاهی کشور عمدتًا حرارتی گازسوز و 
اکثر نیروگاه های جدید هم از نوع سیکل 

ترکیبی بوده و یا قابلیت تبدیل ش��دن به 
سیکل ترکیبی را دارا هستند.

ج��وال اف��زود: از نظر مصرف ب��رق، با 
توج��ه به ن��وع نیاز مصرف ک��ه اکثراً غیر 
صنعت��ی اس��ت، مص��رف ب��رق در ایران 
در ح��ال حاضر پیک گرا ب��وده و ضریب 
ظرفی��ت در ایران پایین اس��ت. این بدان 
معنی اس��ت که بخش قابل مالحظه ای از 
ظرفیت نیروگاهی در کشور را در ساعاتی 
از روز، ماه و س��ال بدون استفاده می کند، 
در حال��ی که تمام��ی هزینه های ظرفیت 
فعال نیروگاهی را به همراه دارد، در چنین 
شرایطی شاید بهترین نحوه بهره برداری از 
سرمایه گذاری به عمل آمده، صادرات برق 

در ساعات کم باری شبکه باشد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در نتیجه با توجه 
به موقعیت جغرافیایی کشور و همچنین 
از نظر تمامی ش��رایط یک کش��ور صادر 
کننده برق، یعنی وجود زیرس��اخت های 
الزم فن��ی و اقتصادی، غن��ا از نظر منابع 
اولیه ان��رژی، نیروی انس��انی متخصص، 
روابط حسنه سیاسی با تمامی کشورهای 

همسایه، ثبات سیاسی و پشتوانه اقتصادی 
مطل��وب، ایران بدون تردید می تواند یکی 
از کش��ورهای صادرکنن��ده برق باش��د، 
تصریح کرد: با بررس��ی های انجام شده از 
وضعیت برق در کش��ورهای همس��ایه، از 
میان ۱۶ کشور همسایه، تنها چهار کشور 
شامل ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان 
می توانند در ی��ک دوره بلندمدت )۱۵ تا 

۲۰ ساله( مشتریان برق ایران باشند.

صادرات برق با گاز ۳۸ سنتی هم 
صرفه دارد

این کارش��ناس اقتصاد انرژی در ادامه 
تش��ریح نرخ اقتصادی سر به سر صادرات 
برق به  جای گاز با استفاده از نیروگاه های 
فعل��ی، توضی��ح داد: برای ص��ادرات گاز 
همواره س��ه گزینه اصلی وج��ود دارد که 
ش��امل صادرات گاز به صورت مس��تقیم، 
تبدیل گاز به برق و صادرات برق و تبدیل 
گاز به محصوالت پتروش��یمی و صادرات 
آن که در اینجا مقایسه روش اول و دوم با 

یکدیگر است.
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وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه مطاب��ق 
پیش بینی ه��ای اداره اطالع��ات ان��رژی 
آمریکا، تولید برق این کشور از گاز طبیعی 
از ۱۶ درصد در س��ال ۲۰۰۰ میالدی به 
حدود ۲۷ درصد در سال های اخیر رسیده 
و تولید از ای��ن منبع به حدود ۳۱ درصد 
سال ۲۰۴۰ خواهد رسید، گفت: بنابراین 
تولی��د برق از گاز ن��ه تنها در ای��ران )به 
عنوان کش��وری با بزرگ ترین ذخایر گاز 
جهان( بلکه در س��ایر کشورهای صاحب 

تکنولورژی های روز نیز مطرح است.
جوال ب��ا ی��ادآوری اینک��ه مالحظات 
اقتص��ادی یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل 
تعیین کننده در انتخاب بین این دو گزینه 
اس��ت، گفت: در همین راس��تا الزم است 
درآمد حاصل از صادرات میزان مشخصی 
گاز با درآمد حاصل از صادرات برق معادل 
آن مقایس��ه ش��ود. برای صادرات برق دو 
راه وج��ود دارد ک��ه می ت��وان از ظرفیت 
خال��ی فعلی نیروگاه ها اس��تفاده کرد و یا 
برای افزایش ظرفیت صادرات برق کشور 

نیروگاه های جدید احداث شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تا پایان س��ال 
گذش��ته راندم��ان نیروگاه ه��ای حرارتی 
کشور معادل ۳۶.۳ درصد بوده که در این 
حال��ت به ازای هر مترمکع��ب گاز، تقریبًا 

۳.۴۳ کیلووات ساعت برق تولید می شود، 
اف��زود: برق صادراتی هم ب��ا میانگین ۱۰ 
س��نت به ازای هر کیلووات س��اعت صادر 

شده است.
این کارش��ناس اقتصاد ان��رژی با بیان 
اینکه با توجه به محاس��بات انجام ش��ده، 
هزین��ه بهره ب��رداری طبق ص��ورت مالی 
س��ال ۹۳ بیش از ۲۵ ش��رکت بهره بردار 
نیروگاه ها، ب��ه ازای تبدیل هر متر مکعب 
گاز ب��ه برق، مع��ادل ۲۲۵ ریال و به طور 
میانگین هزین��ه تعمیر و نگهداری )کوتاه 
مدت و بلند مدت( و تأمین قطعات یدکی 
به ازای ه��ر کیلووات س��اعت ۳۱۶ ریال 
بوده اس��ت، گفت: به دلیل وجود ش��بکه 
سراسری برق، محاس��به هزینه انتقال در 

صادرات برق نامربوط خواهد بود.
وی اف��زود: البت��ه ب��ا رعای��ت اصول 
محافظ��ه کاری می توان به ط��ور تقریبی 
ش��ش درصد از برق تولیدی نی��روگاه تا 
رس��یدن به مب��دا صادراتی را ب��ه عنوان 
تلفات ش��بکه در نظر گرفت که با در نظر 
گرفتن این م��وارد و با محاس��بات انجام 
ش��ده، در ش��رایط فعلی نقطه سر به سر 
صادرات ب��رق با گاز ۲۸.۳ س��نتی اتفاق 

می افتد.
جوال ادامه داد: یعنی اگر گاز با این نرخ 

تحویل نیروگاه ها شود، پس از کسر تمامی 
هزینه ها، س��ودی یا زیانی حاصل نخواهد 
ش��د؛ البته اگر بتوانیم راندمان نیروگاه ها 
را تا سطح نیروگاه های سیکل ترکیبی که 
در حدود ۴۶ درصد اس��ت ارتقا دهیم، در 
نقطه سر به س��ر به نرخ گاز ۳۷.۶ سنتی 

می رسیم.
به گفت��ه وی، این محاس��بات نه تنها 
نش��ان می دهد که صادرات برق از لحاظ 
اقتصادی به صرفه است، بلکه در راستای 
بیانات رهبر معظم انقالب و سیاست های 
ابالغ��ی از جان��ب ایش��ان در چهار چوب 
اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی، 
حمای��ت از صنای��ع ملی، نگاه ب��ه درون 
و انداخت��ن نی��م نگاهی به بیرون اس��ت، 

خواهد بود.
این کارش��ناس اقتصاد انرژی در پایان 
با بی��ان اینکه در حال  حاض��ر مهم ترین 
مش��کل صنعت برق، فقدان سرمایه کافی 
اس��ت که در ش��رایط پس��اتحریم ضمن 
برطرف شدن مشکل نقل  و انتقاالت مالی 
و ورود فاینانس ها و س��رمایه های خارجی 
به کشور زمینه جهش صنعت برق فراهم 
می شود، خاطرنشان کرد: با وجود چنین 
ش��رایطی به  طور قطع اولویت نخس��ت، 

نوسازی تجهیزات نیروگاهی خواهد بود.
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 معاون وزیر نیرو گفت: براس��اس برنامه ها و پیش بینی های 
انجام شده، پیش بینی می شود که بتوانیم 8 هزار مگاوات برق را 

بدون مصرف سوخت و انتشار حرارت تولید کنیم.
"علیرضا دائمی" با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در وزارت 
نیرو گف��ت: برای کنت��رل و مصرف انرژی تاکن��ون برنامه های 
گس��ترده ای در وزارت نیرو انجام ش��ده اس��ت که از جمله آن 

می توان به کاهش تلفات برق اشاره کرد. 
وی ادام��ه داد: براس��اس آخرین آمار تلف��ات برقی از حدود 
14.8 به کمتر از 11.3 درصد رسیده است که این مساله نشان 

از اجرایی شدن تمهیدات وزارت نیرو دارد. 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: براس��اس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار اس��ت که میزان تلفات برق را 

به کمت��ر از 10 درصد برس��انیم و در 
این راس��تا نیز تمهیداتی را در نظر 

گرفته ایم. 
دائمی با اشاره به برنامه های 

برای اس��تفاده  نی��رو  وزارت 
از انرژی ه��ای پ��اک گفت: 

اكن��ون 10 درصد  ه��م 
نیروگاه ه��ا  از می��زان 

در ح��وزه ب��رق آبی 
براساس  است که 

برنامه ریزی های انجام ش��ده سیر توس��عه نیروگاه های برق آبی 
ادامه خواهد داشت. 

وی ادامه داد: افزایش تعرفه خرید برق، استفاده از تسهیالت 
بانکی و م��واردی از این قبیل، موج��ب جذب بخش خصوصی 
برای توس��عه انرژی های تجدیدپذیر ش��ده اس��ت و براس��اس 
برنامه ریزی های در نظر گرفته ش��ده قصد داریم 5 هزار مگاوات 

انرژی نو در کشور تولید کنیم. 
مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اش��اره به تولید 
انرژی از زباله س��وز ها گفت: از دو هفته پیش با کمک شهرداری 
پ��روژه این کار را آغاز کردیم که برهمین اس��اس بس��یاری از 

نیروگاه ها ساماندهی شدند. 
دائم��ی با بی��ان این ک��ه انجام این پ��روژه بر عه��ده بخش 
خصوصی و ش��هرداری اس��ت، گفت: وزارت نی��رو در این بین 
به عنوان یک تس��هیلگر عمل می کن��د و امیدواریم با همکاری 

یکدیگر بتوانیم این پروژه را به درستی به پایان برسانیم. 
مع��اون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزارت نیرو 
با بی��ان این که می توانیم ی��ک تبادل دانش 
فن��ی را در کش��ور ایجاد کنی��م، گفت: 
سیاس��ت های دول��ت و وزارت نیرو، 
انرژی ه��ای تجدید پذیر  ارتق��ای 

است. 

 پیش بینی تولید ۸ هزار مگاوات برق 
بدون مصرف سوخت
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 روبات جای انسان  را 
در صنعت برق ایران 
می گیرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

مجلس برنامه ای برای 
افزایش بهای برق 
ندارد

قرارداد همکاری برقی 
بین ایران و اسپانیا 
امضا شد
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مدی�ر كل دفتر امور تحقیقات برق ش�ركت 
توانیر با اش�اره به آغاز طراحی و ساخت شش 
روب�ات جدید به منظور فعالی�ت در نیروگاه ها، 
ش�بکه انتقال و توزیع برق، اع�الم کرد: قصد 
داریم در برخی طرح های تعمیراتی و بازرسی، 

روبات را جایگزین نیروی انسانی کنیم. 
»محم�د عل�ی فرحناکی�ان« در تش�ریح 
جزئیات طراح�ی و س�اخت روبات های جدید 

در صنع�ت ب�رق ایران، گفت: هم اکنون ش�ش 
ط�رح اولویت دار روباتیک صنعت برق ش�امل 
طراحی و س�اخت روب�ات مانیتورینگ دیواره 
بویلر، روبات بازرس ژنراتور، روبات تست جوش 
لوله های نیروگاه، روبات شست و ش�وی مقره و 
تجهی�زات خط، روبات آندوس�کوپ تجهیزات 
GIS و GIL و روبات شست و شوی چراغ های 
روشنایی معابر در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده بوش�هر، گن�اوه و دیلم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: برخالف آنچه در افکار 
عمومی توس�ط عده ای اعالم می شود، مجلس 
برنام�ه ای ب�رای افزای�ش میزان به�ای برق 

مصرفی شهروندان ندارد.
"عبدالکری�م جمیری" در نشس�ت عمومی 
با مردم گن�اوه در مس�جد امیرالمؤمنین)ع( 
این شهر اظهار کرد: در نشست های مردمی و 
مراجعه کنندگان به دفترم شاهد نگرانی مردم 
از افزایش بهای برق مصرفی آن ها هس�تم که 

نگران کننده است.
وی اضاف�ه ک�رد: ای�ن در حالی اس�ت که 
مجل�س برنام�ه ای ب�رای افزایش به�ای برق 
مصرفی نداشته و مسئوالن شرکت توزیع برق 
استان بوشهر نیز مدعی هستند که هیچ گونه 

افزایشی در قبوض اعالم  نشده است.
نماین�ده بوش�هر، گناوه و دیل�م در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: مسئوالن شرکت 
توزیع برق استان بوش�هر معتقدند که اشکال 
در قرائ�ت کنت�ور، خراب�ی کنت�ور و غیب�ت 
مشترکان در هنگام حضور مأمور قرائت کنتور 
در دوره های بازخوانی قبلی س�بب شده که با 
قرائت های جدید شاهد افزایش بها در بخشی 
از مش�ترکان باشیم که از مسئوالن خواسته ام 
وضعیت م�ردم را به خوبی درک کنند. جمیری 
ادامه داد: ش�هروندان می توانند با مراجعه به 
ادارات ب�رق شهرس�تان ها ی�ا نمایندگی های 
آن ها در دفاتر پیش�خوان دولت ضمن بررسی 
وضعی�ت قبوض برق ، در ص�ورت صحت آن از 

مزایای تقسیط قبوض برخوردار شوند.

ق��رارداد هم��کاری برق��ی بین ای��ران و اس��پانیا را "بهمن 
صالحی"، مدیر عامل ش��رکت صانیر، و "آنتونیو س��انچز"، مدیر 
ارش��د اجرایی شرکت بستر اسپانیا و "پویان جهانگیری"، مدیر 

دفتر صانیر بین الملل، امضا کرده اند.
در این قرارداد دو ش��رکت موافقت کردند در راستای حفظ 
محیط زیس��ت در زمینه طراح��ی، س��اخت و بهره برداری از 
تجهیزات و سیستم های جدید انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر 
در پروژه های منطقه ای و بین المللی با یکدیگر همکاری کنند.

براس��اس این قرارداد دو ش��رکت به م��دت ۱۸ ماه در این 
زمینه با یکدیگر همکاری می کنند و ش��رکت بستر از این پس 

به عنوان مش��اور و سرمایه گذار ش��رکت صانیر در پروژه های 
برق��ی و تولی��د انرژی های نو ب��ا این ش��رکت ایرانی همکاری 
خواه��د کرد. با امضای این قرارداد، تکنولوژی تولید انرژی های 
خورشیدی و تجدیدپذیر به این شرکت ایرانی منتقل می شود 
ت��ا صانیر در اجرای پروژه های منطقه ای و بین المللی بتواند از 
این تکنولوژی های پیشرفته استفاده کند. مدیر عامل صانیر با 
اش��اره به دهه سوم فعالیت شرکت صانیر، تصریح کرد: در این 
دوران صانیر قصد دارد، مراوده های فاینانس خود را با شرکای 
خارجی تقویت کند و جذب س��رمایه خارجی و فاینانس را در 

دستور کار خود قرار دهد.
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"س��ید علی رض��ا جعف��ری"، مع��اون مهندس��ی و 
برنامه ری��زی نی��روگاه حرارتی زرند، هم ب��ا بیان اینکه 
نیروگاه زرند یکی از نیروگاه های قدیمی کش��ور، اولین 
نیروگاه با طراحی ذغال سنگ سوز ایران و اولین نیروگاه 
حرارت��ی بخاری در منطقه جنوب ش��رق ایران اس��ت، 
گفت: احداث ی��ک واحد جدی��د ۵۰۰ مگاواتی در این 
نیروگاه با مش��ارکت ش��رکت روس��ی آلنک��ور منجر به 
افزایش پایداری ش��بکه تولید و انتق��ال برق در جنوب 

شرق کشور خواهد شد.
ایران و روس��یه اردیبهشت ماه س��ال گذشته تفاهم 
نام��ه ای به  منظور توس��عه همکاری ه��ا در صنایع برق 
امضا کردند که احداث نیروگاه و تاسیس��ات برقی، ارائه 
خدم��ات، تبادل انرژی و برق از مهمتری محورهای این 

نشست مشترک بوده است.
بر این اس��اس، پس از توافق مقدماتی تهران- مسکو 
ب��رای امضای ق��راردادی ۱۰ میلی��ارد دالری و احتمال 
تهاتر نفت خام و برق بین دو کشور، اولین دور مذاکرات 
بین شرکت تکنوپروم روسیه و توانیر ایران تیر ماه سال 

گذشته در تبریز انجام شد.
در همی��ن حال، "س��رگئی ریژوف"، مع��اون اجرایی 
مدیر کل ش��رکت تکنوپروم روس��یه، س��ال گذشته در 
حاش��یه بازدی��د از نیروگاه های برق اس��تان آذربایجان 
ش��رقی با اش��اره به احداث نیروگاه های ۲۱۰۰ مگاواتی 
رامین اهواز و نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی ش��هید منتظری 
اصفه��ان توس��ط این ش��رکت روس��ی، گفت: روس��یه 
برای اح��داث ۱۷۲۵ مگاوات نیروگاه جدید در اس��تان 

آذربایجان شرقی آمادگی دارد.
این مقام روس با تاکید بر اینکه در صورت به نتیجه 
رس��یدن مذاک��رات، این ۵ واح��د نیروگاه��ی در کنار 
نیروگاه ه��ای برق س��هند بناب و تبریز س��اخته خواهد 
ش��د، تصریح کرد: استان آذربایجان جزو یکی از مناطق 
در حال توس��عه از نظر صنعتی ایران ب��وده و از این رو 
افزایش واحدهای تولید برق در این اس��تان ضروری به 

نظر می رسد.
س��رگئی ری��ژوف، صنعت ب��رق ای��ران را در زمینه 
تولی��د و احداث تجهیزات نیروگاه��ی، به عنوان یکی از 
کش��ورهای پیش��رو در منطقه خاورمیانه عنوان کرد و 
افزود: تکنوپروم روس��یه برای اح��داث نیروگاه های برق 
س��یکل ترکیبی، بخاری، ژئوترمال، واحدهای کوچک و 

تامین قطعات یدکی صنایع برقی آمادگی دارد.
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با توافق ایران و ش��رکت "آلنکور" روس��یه، یک واحد 
جدی��د ۵۰۰ مگاواتی در نی��روگاه زرند کرمان به عنوان 
اولین نیروگاه زغال سنگ س��وز کشور طراحی و احداث 

می شود.
 همزم��ان با آغ��از مذاک��رات ایران با ش��رکت های 
نیروگاه س��از آلمان��ی و ایتالیایی، یک ش��رکت روس��ی 
فعالیت ه��ای برق��ی خ��ود در ایران را به ص��ورت چراغ 

خاموش آغاز کرد.
بر این اساس با توافق ش��رکت توانیر ایران و آلنکور 
روس��یه، یک واحد جدید 500 مگاواتی در نیروگاه زرند 
کرمان به عنوان اولین نیروگاه زغال سنگ س��وز کش��ور 

طراحی و احداث می شود.
از ای��ن رو کارشناس��ان ش��رکت آلنکور روس��یه از 
نی��روگاه زرند به یک��ی از نیروگاه ه��ای قدیمی و اولین 

نیروگاه ذغال سنگ سوز کشور، بازدید کردند.
هدف از بازدید کارشناس��ان مالی و فنی این شرکت 
روس��ی، س��نجش امکانات نیروگاه زرند در زمینه آب، 
زمین، نیروی انس��انی متخصص، خط��وط انتقال نیرو و 
همچنین بررسی امکانات سوخت رسانی و سایر امکانات 
فن��ی موجود در منطق��ه به منظور س��اخت یک بلوک 

سیکل ترکیبی به قدرت 500 مگاوات بود.
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