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فصل داغ برنامه ششم و بودجه و اميدهاي صنعت برق در زمستان سرد
قانون حمایت از صنعت برق کشور برای اجرا به دولت ابالغ شد
بدهی های وزارت نيرو ثابت نيست
نيروگاه های قدیمی با راندمان کمتر از 20 درصد بازنشسته می شوند
پایان استفاده از برج "تر" در ساخت نيروگاه ها
پایبندی دولت به تعهدات، پيش شرط سرمایه گذاری در صنعت برق ایران
پاکستان نقطه مورد توجه ایران
نيروگاه سازهای بزرگ ژاپن در راه بازار برق ایران
نحوه تشکيل شرکت مادر تخصصی توليد نيروي برق حرارتي تشریح شد
قيمت گاز براي برخی از نيروگاه های برق رایگان شد
اجرای 95 پروژه صنعت برق در خارج از کشور به ارزش 6.6 ميليارد دالر
پرداخت 2 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمی به پيمانکاران بخش برق
جلسه هم اندیشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با توليدکنندگان خصوصی برق
پنج تفاهم نامه سرمایه گذاری در صنعت برق خوزستان امضا شد
خبر خوش برای پيمانکاران ایرانی فعال در بازار عراق
وجود بستر مناسب سرمایه گذاری برای احداث نيروگاه در ایران
احداث و بهره برداری 12 نيروگاه بزرگ توسط بخش خصوصی
سهم سوخت های فسيلی در سبد انرژی کشور کاهش می یابد
سلطان آینده صنعت برق، بخش خصوصی است
سخت ترین سال اقتصادی
تفاهم نامه احداث چهار نيروگاه خورشيدي در استان كرمان امضا شد
ایجاد ساالنه یک هزار مگاوات ظرفيت جدید انرژی های تجدیدپذیر
شکل گيري آژانس هاي خرده فروشي برق در آینده اي نزدیک
تقاضای 20 ميليارد دالری سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق
انعقاد قرارداد فروش مستقيم برق نيروگاه خصوصي به بخش صنعت
برآورد 25 ميليارد دالر سرمایه گذاری برقی در پساتحریم
برق، گرما بخش شب های سرد کویر
از همکاری شرکت های روسی در احداث نيروگاه حمایت می کنيم



سرمقاله

در موس��م ارائ��ه الیح��ه بودجه س��ال 1395 
كش��ور به مجلس شوراي اس��المي به سر مي بریم 
و در روزهاي فصل زمس��تاني كه پيش بيني شده 
س��ردتر از حد معم��ول خواهد بود، بررس��ي این 
الیحه از س��وي نمایندگان محترم مجلس شوراي 
اسالمي در كميس��يون هاي تخصصي و سپس در 
صحن علن��ي مجلس آغاز خواهد ش��د. همچنين 
بر اس��اس اعالم س��خنگوي محترم دولت، با پایان 
یافتن برنامه پنجم توس��عه كش��ور، برنامه شش��م 
توس��عه كش��ور نيز همزمان با الیحه بودجه سال 
آینده تقدیم مجلس خواهد ش��د. از سوی دیگر با 
اجرایی ش��دن مراحل برجام و لغو تحریم ها انتظار 
می رود بخش صنعت کش��ور با تحرک بيشتری به 
فعاليت های خود ادامه دهد و نيار به انرژی برق در 

این بخش افزایش یابد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اهميت ان��رژی ب��رق در حيات 
اقتص��ادی و اجتماع��ی کش��ور بوی��ژه در دوران 
پس��اتحریم و تق��ارن ای��ن ایام با زمان بررس��ی و 
تصویب برنامه ششم توس��عه و بودجه سال آینده 
که بی شک چگونگی رویکرد برنامه ششم و بودجه 
درح��وزه صنعت ب��رق می توان��د در نقش آفرینی 

اعضای این س��ندیکا درتوليد وتامي��ن این انرژی 
پایه تاثير گذار باش��د، مواردی را در این خصوص 

اعالم مي نماید:

رشد اقتصادی و توسعه در کشور بدون رشد و 1 
توسعه صنعت برق امکان پذیر نيست؛ همگان 
مي دانن��د كه صنعت برق، صنعتی مادر و زیر بنایی 
است و رکود این صنعت، موجب کاهش توليد برق 
و بروز خاموش��ی و به تبع آن مش��کالت اجتماعی، 
سياس��ی و اقتصادی بسياري خواهد شد. در دنيای 
امروز، انرژی از مس��ائل اساس��ی كشورهاست و در 
کش��ورهای مختلف با س��طوح اقتصادی متفاوت، 
ش��امل توس��عه یافت��ه و در حال توس��عه، انرژی و 
مس��ائل مربوط ب��ه آن در کليه جه��ت گيری ها، 
سياست گذاری ها و برنامه های توسعه عميقًا مورد 
توجه اس��ت. هم اكن��ون در همه کش��ورها، موتور 
مح��رک هرگونه تحول اقتص��ادی، امنيت انرژی و 
س��هولت دسترسی به آن است و در این بين، سهم 
انرژی برق طبق آمارهای جهانی در دهه های آینده 
به ش��دت رو به افزایش اس��ت. بر اساس مطالعات 
علمي انجام ش��ده در داخل كش��ور از سوي برخي 

اصغر آریانی پور

فصل داغ برنامه ششم و بودجه 
و اميدهاي صنعت برق در زمستان سرد
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مراکز پژوهش��ی و دانش��گاهها، در سال هایی که با 
افزایش توليد برق در کش��ور روبه رو ش��ده ایم، به 
عدد توليد ناخالص داخلی هم افزوده ش��ده اس��ت. 
طبق ای��ن پژوهش ها، حتی با نگاهی به نوس��انات 
رش��د اقتصادی در ایران و رش��د مصرف کل برق، 
دیده می شود که نوسانات آنها با یکدیگر هم جهت 
هس��تند. این موضوع نش��ان می دهد ك��ه با بهبود 
ش��رایط اقتص��ادی در ایران، مص��رف کل برق نيز 
افزایش می یابد و در دوران رکود، نرخ رشد، مصرف 

نهایی برق کاهش پيدا می کند.

هم اكنون ميزان مصرف برق در كش��ور در 2 
مصارف غير صنعت��ی مانند مصارف خانگی، 
نسبت به برخی از کشور های جهان باالتر می باشد. 
در زمان كنوني، 35 درصد برق توليد ش��ده کشور 
در مصارف خانگ��ی، 15 درصد در مصارف تجاری 
و عموم��ی، 15 درصد در بخش کش��اورزی و 35 
درصد در امور صنعتی مصرف می ش��ود که مصرف 
برق در بخش صنعت، نس��بت ب��ه ميانگين جهانی 
پایين تر اس��ت. اما با توجه ب��ه هدف گذاری دولت 
برای رش��د پنج درصدی در س��ال آین��ده و فعال 
کردن بخش صنعت برای دس��تيابی به این هدف، 
ضروری اس��ت نس��بت ب��ه افزای��ش ظرفيت های 
توليد برق توجه جدی ش��ود. در حال حاضر بخش 
خصوص��ی بيش از 50 درصد توليد برق کش��ور را 
در اختيار دارد. بی ش��ک برای ایجاد ظرفيت های 
جدید، بخش خصوصی باید انگيزه الزم را داش��ته 
باشد. از این رو نگاه منطقی به مشکالت این بخش 
و تدوین راهکار عملی برای حل آنها بویژه مس��ایل 
مرتبط ب��ه مطالبات نيروگاه ه��ا از دولت می تواند 
در ایجاد رغبت برای س��رمایه گذاری در این بخش 

بسيار راهگشا باشد. 

مع��اون محترم وزی��ر نيرو در ام��ور برق و 3 
ان��رژی در جایي گفته اند كه »نيروگاه های 
قدیمی ب��ا راندمان 20 درصد ی��ا کمتر، به  زودی 
از مدار توليد خارج ش��ده و بازنشس��ته می ش��وند 

و در س��ال های اخير تالش کرده ایم تا به س��مت 
احداث نيروگاه های س��يکل ترکيب��ی گام برداریم؛ 
چرا كه اس��تفاده از نيروگاه های س��يکل ترکيبی، 
بهره وری در س��وخت و انرژی را به همراه دارد.« ما 
نيز با ایش��ان هم نظر هستيم و با تأكيد بر درستي 
گفتار ایشان، اعتقاد داریم كه براي رسيدن به این 
هدف باارزش و ملي، مسيري جز تخصيص بودجه 

مناسب وجود ندارد.

همان گونه كه پيش از این نيز گفته ش��ده، 4 
انتظ��ار همراه��ي و همدلي دو س��ویه كه 
خواسته بحق و هميش��گي سندیكاي شركت هاي 
توليد كننده برق است، در موسم بررسي و تصویب 
برنامه شش��م و الیحه بودجه س��ال آینده، بيش از 
گذشته خود را نشان مي دهد. اعضاي این سندیكا 
که دس��ت اندر کاران آن از دلس��وزان متخصص و 
باتجربه صنعت برق كش��ور می باش��ند بر این باور 
هس��تند كه در مقاطع مختلف، همراهي و همدلي 
مناس��بي با دولت محترم داشته اند و براي خدمت 
رس��اني به م��ردم عزیزمان در صنعت ب��رق، تمام 
تالش و سعي خود را به كار بسته اند و خوشبختانه 
در پيش��گاه خدا و خلق خدا، روس��فيد و س��ربلند 
هس��تند كه كم كاري و كوتاه��ي نكرده اند. از این 
رو، امي��د دارند كه به پاس این همراهي و همدلي، 
دولت و مجلس محترم نيز صداي آنها را بش��نود و 
با تدبيري درس��ت و بهنگام در بودجه سال آینده، 
ب��راي پرداخت مطالبات بخ��ش خصوصي و خارج 
كردن آنه��ا از بحران هاي مالی موج��ود، چاره اي 
بيندیش��ند. بي گم��ان، ب��راي حمای��ت از بخ��ش 
خصوص��ي و تقوی��ت انگيزه هاي ای��ن بخش، فعاًل 
راه��ي بهتر از پرداخت مطالب��ات آنها وجود ندارد. 
اميدواری��م نتيجه همت و ت��الش جمعي دولت و 
مجلس محترم در روزهاي س��رد زمس��تان امسال، 
اخباري خوش و اميدبخش براي صنعت برق كشور 
باشد تا روزهاي پيش رو، روزهاي خروج از ركود و 
تحرك دوچندان در این صنعت زیربنایي و كليدي 

كشور باشد. به اميد آن روز.
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قانون حمایت از صنعت برق کشور برای اجرا 
به دولت ابالغ شد

قانون حمایت از صنعت برق کش��ور که 
آبان ماه امس��ال پس از تصویب نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی به تایيد شورای 
نگهبان رس��يد، از س��وی رئي��س مجلس 
برای اجرا به دولت یازدهم ابالغ شد. طرح 
حمایت از صنعت برق کش��ور در نيمه اول 
سال 1391 به مجلس شورای اسالمی ارائه 
ش��ده بود و نهایتا دهم آبان ماه امس��ال به 

تصویب نهایی مجلس رسيد.
قانون حمایت از صنعت برق کش��ور در 
قال��ب 6 م��اده و یک تبصره، مدون ش��ده 

است.
تولي��د  قان��ون رف��ع موان��ع  مطاب��ق 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور 
مصوب اول اردیبهش��ت ماه س��ال 1394، 
پي��ش بينی ش��ده ک��ه 70 درص��د منابع 
حاص��ل از واگذاری ه��ای مرتبط با صنعت 
ب��رق در بودج��ه س��نواتی، ب��رای تکميل 
طرح های نيمه تمام صنعت برق به شرکت 

توانير اختصاص یابد.
همچني��ن تعيين قيمت انواع س��وخت 
مصرفی نيروگاه ها بر اساس ارزش حرارتی 
سوخت و تعيين و ابالغ جدول هزینه های 
برقراری انش��عاب برق ب��ه تفکيک مناطق 
مختلف کشور، در کالنش��هرها به تفکيک 
مناطق شهرداری از س��وی وزارت نيرو، از 

جمله مفاد این قانون است.
عالوه بر این، پيش بينی عوارض مصرف 
هر کيلووات س��اعت برق در بودجه ساالنه 
از س��وی دولت و اعتبار الزم برای پرداخت 
م��ا به التفاوت قيمت فروش تکليفی انرژی 
برق و انشعاب با قيمت تمام شده، از دیگر 

موارد این قانون است.
معافيت های قانونی اعمال ش��ده برای 
هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل 
کش��ور از سوی س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کش��ور، به عنوان مواد ششگانه این 

قانون ذکر شده است.
برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت 

سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون مزبور مش��تمل ب��ر 6 ماده و یک 
تبصره در جلس��ه علنی روز یکشنبه مورخ 
ده��م آب��ان م��اه 1394 مجلس ش��ورای 
اس��المی تصویب ش��د و در تاریخ 27 آبان 

ماه 1394 به تایيد شورای نگهبان رسيد.
طرح نهای��ی تصویب ش��ده حمایت از 

صنعت برق کشور:
ماده 1- ب��ه منظور اج��راي طرح هاي 

و برنام��ه ریزی کش��ور موظف اس��ت مابه 
التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 
تا س��ال 1393 بر اساس صورت های مالی 
مورد تایيد س��ازمان حسابرس��ی محاسبه 
و در لوای��ح بودج��ه س��ال های آتی پيش 
بينی و در اختي��ار وزارت نيرو قرار دهد و 
به منظور پرداخ��ت بدهی های بخش برق 
اعم از پيمانکاران، مش��اوران، س��ازندگان 
تجهيزات برق، فروشندگان برق، بانک ها و 
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افزایش ظرفي��ت نيروگاه ها و اس��تفاده از 
حداكث��ر امكانات موجود كش��ور و كاهش 
وابستگي توليد برق به گاز و نفت، احداث و 
توسعه نيروگاه حرارتي زغال سوز و تبدیل 
برج تر به برج خشك نيروگاه هاي بخاري با 
اولویت كامل مشمول بند »پ« ماده )12( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاي 
نظ��ام مال��ي کش��ور مص��وب 1394/2/1 

مي شود.
ماده 2- در راس��تاي اجراي ماده )29( 
قانون سياست هاي كلي اجراي اصل چهل 
و چه��ارم )44( قان��ون اساس��ي، به دولت 

اجازه داده مي شود، تا هفتاد درصد )%70( 
منابع حاص��ل از واگذاري ه��اي مرتبط با 
صنع��ت ب��رق را در بودجه س��نواتي پيش 
بيني و جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام 
صنعت برق )موضوع بند )6( ماده مذكور( 

به شركت توانير اختصاص دهد.
م��اده 3- دولت مكلف اس��ت به منظور 
ش��فاف س��ازي قيمت تم��ام ش��ده برق، 
قيمت انواع س��وخت مصرفي نيروگاه ها را 
بر اس��اس ارزش حرارتي سوخت تحویلي 
تعيي��ن نماید. در اج��راي این ماده تفاوتي 
بين نيروگاه هاي دولتي و خصوصي وجود 

ندارد.
ماده 4- وزارت نيرو موظف است جدول 
هزینه برقراري انش��عاب برق را به تفكيك 
مناط��ق مختلف كش��ور و در كالنش��هرها 
به تفكيك مناطق ش��هرداري، به گونه اي 
تعيين و ابالغ كند كه ميانگين آن از هزینه 

تمام شده بيشتر نشود.
م��اده 5- دول��ت موظ��ف اس��ت براي 
تأمين بخش��ي از منابع الزم جهت اجراي 
طرح هاي توس��عه و نگهداري ش��بكه هاي 
روس��تایي و توليد برق تجدیدپذیر و پاك 
عوارض مصرف هر كيلووات س��اعت برق را 
در بودجه س��االنه پيش بيني نماید. وجوه 
حاصل شده به حساب ش��ركت توانير نزد 
خزان��ه داري كل كش��ور واریز و صددرصد 
)100%( آن صرف��ًا بابت كم��ك به اجراي 

طرحهاي مذكور هزینه مي شود.
م��اده 6- س��ازمان مدیری��ت و برنامه 
ری��زي كش��ور موظف اس��ت اعتب��ار الزم 
جه��ت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش 
تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام 
ش��ده )مورد تأیيد س��ازمان حسابرسي( و 
همچنين معافيت هاي قانوني اعمال ش��ده 
ب��راي هزینه ه��اي انش��عاب را در بودجه 
سنواتي كل كشور پيش بيني و در فواصل 
زماني س��ه ماهه به وزارت ني��رو پرداخت 

كند.
تبص��ره- س��ازمان مدیری��ت و برنامه 
ریزي كش��ور موظف اس��ت ماب��ه التفاوت 
موضوع این ماده از س��ال 1388 تا س��ال 
1393 را بر اس��اس صورت هاي مالي مورد 
تأیيد س��ازمان حسابرس��ي محاسبه و در 
لوای��ح بودجه س��ال هاي آت��ي پيش بيني 
و در اختي��ار وزارت نيرو جه��ت پرداخت 
بدهي هاي بخش برق اع��م از پيمانكاران، 
مش��اوران، س��ازندگان تجهي��زات برق��ي، 
فروش��ندگان برق، بانكها و سایر طلبكاران 

قرار دهد.
طرح فوق مش��تمل بر شش ماده و یك 
تبصره در جلس��ه علني روز یكشنبه مورخ 
دهم آبان ماه یكهزار و سيصد و نود و چهار 

مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسيد.
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»حميد چي��ت چيان« در پاس��خ به 
این سؤال که چرا بدهی های وزارت نيرو 
افزای��ش می یابد و رو به کاهش نيس��ت، 
گفت: بدهی ه��ای وزارت نيرو بدهی های 
نس��بتًا قابل توجهی اس��ت که عمدتًا به 
پيمانکاران و بخش خصوصی است؛ البته 
باید اذع��ان کنيم ک��ه وزارت نيرو مرتبًا 
بدهی های گذش��ته را پرداخت می کند. 
ام��ا به دلي��ل انج��ام پروژه ه��ای جدید 

بدهی های جدیدی ایجاد می شود.
وزیر نيرو ب��ا بيان اینک��ه بدهی های 
ثاب��ت نيس��ت، گف��ت:  ني��رو  وزارت 
خوش��بختانه در مقایسه با سال های قبل 
توانستيم مبالغ بيشتری از بدهی ها را به 
بخ��ش خصوصی پرداخت کنيم که البته 

این موضوع کفایت نمی کند.
چيت چيان خاطرنشان کرد: مسأله ای 
که بسيار مهم است این است که تعادلی 
بي��ن هزینه ها و درآمده��ای وزارت نيرو 
وج��ود ن��دارد. بنابرای��ن اميد اس��ت در 
چارچ��وب قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا 
بتوانيم به یک تعادل اقتصادی صحيح در 

صنعت آب و برق برسيم.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال ک��ه 
مهم تری��ن دغدغه صنعت برق چيس��ت، 
گفت: صنعت برق در کشور از بلوغ خوبی 

برخوردار است.
وزیر نيرو افزود: نزدیك به 25 کش��ور 
دني��ا از محصوالت ایرانی در ش��بکه های 
برق خود اس��تفاده می کنند که بيش��تر 
این محص��والت در نيروگاه ها، تجهيزات، 
انتقال و توزیع برق در کش��ورهای دیگر 

است.
وی اضاف��ه کرد: ایران ب��ه دنبال پيدا 
کردن بازاره��ای جدید اس��ت تا صنایع 
کشور بتوانند محصوالت خود را در خارج 

از کشور عرضه کنند.

وزی��ر نيرو ب��ا بي��ان اینکه ب��ا انجام 
پروژه ه��ای جدید در صنع��ت آب و برق 
بدهی ه��ای جدی��دی ب��رای وزارت نيرو 
ایج��اد می ش��ود، گف��ت: اميدواری��م در 
چارچ��وب قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا 
بتوانيم به یک تعادل اقتصادی صحيح در 

صنعت آب و برق برسيم.

وزیر نيرو:

 بدهی های وزارت نیرو 
ثابت نیست
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 F تولید توربین های بزرگ کالس
در کشور

وی با اش��اره به مذاکره اوليه با با یک 
ش��رکت اروپایی برای توليد توربين های 
گازی کالس F در کشور، افزود: در حال 
حاض��ر توربين های کالس E در کش��ور 
توليد می ش��ود، ولی توربين های کالس 
F در نيروگاه های س��يکل ترکيبی قادر 
اس��ت ميزان بهره وری ان��رژی را بيش از 

50 درصد افزایش دهد.
مع��اون وزیر نيرو با تاکي��د بر تبدیل 
نيروگاه ه��ای گازی به س��يکل ترکيبی 
گفت: س��رمایه گذارانی که در این بخش 
س��رمایه گذاری کنند، به ميزان سوخت 
صرفه جویی شده می توانند معادل ریالی 

آن را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه متوسط راندمان 
نيروگاه های کش��ور در ح��ال حاضر 37 
درصد اس��ت، بيان داش��ت: تا س��ه سال 
آینده بيش��تر نيروگاه ه��ای بخش بخار 
کشور بایس��تی به سيکل ترکيبی تبدیل 
ش��وند تا بتوانيم راندمان نيروگاه ها را به 

45 درصد افزایش دهيم.

معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی 
گفت: نيروگاه های قدیمی با راندمان 20 
درص��د یا کمتر، ب��ه  زودی از مدار توليد 

خارج شده و بازنشسته می شوند.
»هوش��نگ فالحتيان« این مطلب را 
در نشس��ت تخصص��ی »رش��د بهره وری 
در صنعت ب��رق« که با حض��ور مدیران 
بخش خصوصی، انجمن ها، س��ندیکاها و 
تشکل ها برگزار شد، بيان كرد و گفت: در 
س��ال های اخير تالش کردیم تا به سمت 
احداث نيروگاه های س��يکل ترکيبی گام 
برداری��م و در یک دهه گذش��ته نيروگاه 

بخار جدیدی را وارد مدار نکرده ایم.
از  فالحتي��ان تصریح کرد: اس��تفاده 
نيروگاه های سيکل ترکيبی بهره وری در 

سوخت و انرژی را به همراه دارد.

معاون وزیر نيرو خبر داد:

 نیروگاه های قدیمی با راندمان 
کمتر از 20 درصد بازنشسته می شوند
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مدی��ر عام��ل ش��رکت تواني��ر گف��ت: در طرح ه��اي جدید 
نيروگاهي از برج تر استفاده نخواهد شد.

مهندس »آرش کردي« در حاش��يه آیين پایانی س��ي امين 
کنفرانس بين المللي برق در جمع خبرنگاران با بيان این مطلب 
گفت: س��اختار نيروگاه هایي که بر اساس برج "تر" طراحي شده 

به گونه اي است که ميزان مصرف آب در آنها باالست.
وي با اش��اره به کمبود منابع آب کش��ور و پيش��قدم شدن 
وزارت ني��رو در کاه��ش و مدیریت مص��رف آب در صنعت برق 
گفت: امس��ال براي اولين بار در صنعت برق کشور پروژه تبدیل 

برج هاي "تر" در نيروگاه ها به برج "خشک" اجرایي شد.
کردي ادامه داد: تغيير برج تر به برج خشک نيازمند اقدامات 
فني و تحقيقي ویژه اي است که با اجراي موفق این طرح بدون 
کاه��ش توليد برق، حدود 90 درص��د از مصرف آب در نيروگاه 

شهيد مفتح همدان کاهش یافت.
کردي در خصوص طرح بازچرخاني آب گفت: با اس��تفاده از 
پس��اب تصفيه خانه هاي آب براي مصرف نيروگاهي، مي توان به 

ميزان قابل توجهي از مصرف آب در نيروگاه ها کاهش داد.
وي با اش��اره به اینکه در طرح ه��اي جدید نيروگاهي از برج 
تر استفاده نخواهد شد، افزود: نيروگاه هاي قدیمي که از برج تر 
برخوردار هس��تند، طبق برنامه به ترتيب به نيروگاه هاي با برج 

خشک تبدیل خواهند شد.
مدیر عامل توانير با اشاره به بحث افزایش راندمان نيروگاه ها 
که به صورت جدی از سوي وزارت نيرو در حال پيگيري است، 
اف��زود: کاهش تلفات برق، اس��تفاده از انرژي ه��اي تجدیدپذیر 
و هوشمندس��ازي ش��بکه ها و سامانه هاي برق کش��ور، از دیگر 

طرح هایي است که وزارت نيرو بر آن تاکيد دارد. 
وي با اش��اره به ميزان س��وخت، گاز، گازوئي��ل و مازوت در 
نيروگاه ها گفت: در س��ال 93 در حدود 94.6 درصد کل انرژي 
کشور از این سه س��وخت که جزو سوخت هاي فسيلي هستند، 

استفاده شده که بخش عمده آن را گاز تشکيل مي داد.
ك��ردي در ادامه گفت: حدود 5 تا 5.5 درصد انرژي کش��ور 
نيز از نيروگاه ه��اي آبي و حدود یک درصد هم از انرژي هاي نو 

تامين مي شود.

مدیر عامل شركت توانير خبر داد:

پایان استفاده از برج "تر" 
در ساخت نیروگاه ها
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محمد علي وحدتي 63 س��اله اس��ت و متولد یزد؛ همان 
ش��هری که در مقطع��ی از تاریخ انقالب، ش��هردارش بود و 
مش��غول خدمتگزاری به همشهریانش. اما کيست که نداند 
بخش زیادی از عمر مهندس وحدتی، در بخش برق و انرژی 
سپری شده است و بخش زیادی از زیر ساخت های صنعت 
ب��رق مدیون او و همکارانش در صنعت برق ایران اس��ت. او 
که در س��ال 53 یعنی چيزی فراتر از 40 س��ال پيش، فوق 
ليس��انس خود را در رش��ته مهندس��ی برق و الکترونيک از 
دانشگاه شيراز دریافت کرده، طی این سال ها همواره دغدغه 
بالندگی، رش��د و توس��عه صنعت برق کش��ورش را داشته 
اس��ت و در این مس��ير تا به امروز در مسووليت هایی چون 
ریاس��ت هيات مدیره و مدیر عاملی شرکت برق منطقه ای 
خراس��ان، مدیر عاملی شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران، 
مدیر عاملی شرکت توانير و حاال هم عضو و نایب ریيس در 
هيات مدیره سندیکای شرکت های توليد کننده برق و مدیر 
عاملی شرکت انرژی گستر جم را در کارنامه دارد و مشغول 
خدمت به این صنعت می باش��د. مهندس وحدتی همچنين 
در این م��دت عضو هيأت مدیره انجمن مهندس��ين برق و 
الكترونيك ای��ران، عضو كميته تخصصي ب��رق و انرژي در 
تدوین س��ند چشم انداز وزارت نيرو، عضو شوراي راهبردي 
خصوصي س��ازي و اجراي سياستهاي اصل 44 وزارت نيرو، 
عضو ش��وراي پایائي شبكه برق كش��ور، عضو هيات امناي 
پژوهش��گاه نيرو و عضویت شورای سياس��ت گذاری مجله 
ستبران را هم به عنوان فعاليت های جنبی در کارنامه دارد. 
وی فرصت��ی را در اختيار ما قرار داد ت��ا درباره چالش های 
صنع��ت برق در ش��رایط حاضر و مش��کالت ش��رکت های 
خصوص��ی توليد کنن��ده برق با گفت وگو بنش��ينيم؛ گفت 
وگویی که می توان در آن پاس��خ بسياری ابهامات را یافت و 
»اميدوارانه« در انتظار روزهای بهتر نشست. حاصل نشست 

ما با مهندس محمد علی وحدتی را در ادامه می خوانيد...

گفتگو با محمد علی وحدتی نایب رئيس هيات مدیره سندیکای شرکت های توليد کننده برق

پایبندی دولت به تعهدات، 
پیش شرط سرمایه گذاری در صنعت برق ایران

در شرایط پسا تحریم امکان استفاده از فایناس خارجی هم بوجود می آید
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در هنگام�ه تقدی�م بودج�ه  ■
دیگری از س�وی دولت به مجلس 
برای س�ال 95 هستیم، جنابعالی 
فکر می کنید بودجه امس�ال چه 
ویژگی هایی باید داش�ته باشد و 
چه م�واردی بای�د در آن رعایت 
شده باشد که از طریق آن بتوان 
ب�ه ح�ل مش�کالت نیروگاه های 

تولید کننده برق امید بست؟
" قانون رفع موان��ع توليد رقابت پذیر 
و ارتق��ای نظام مالی کش��ور " به تصویب 
مجل��س ش��ورای اس��المی رس��يده و از 
اردیبهشت 94 به دولت ابالغ شده است. 
در این قانون به نحو مش��روحی به مساله 
پرداخت بدهی های دولت پرداخته شده 
و دول��ت را مکلف به پرداخت بدهی ها با 
روش��های مختلف نموده است. در قوانين 
بودجه س��اليانه بایس��تی به ميزان الزم 
پيش بينی "اوراق تس��ویه خزانه"و"اوراق 
صک��وک اجاره" صورت گي��رد و راه های 
تهاتر مشخص، تا پرداخت بدهی ها ميسر 

شود.
بدليل مش��کالت دولت در سال های 
گذش��ته و ع��دم ایفای بموق��ع تعهدات، 
مس��ائل بس��يار زیادی ب��رای بخش غير 
دولتی پيش آمده که تنها راه برون رفت 
از این مش��کالت، ایف��ای تعهدات دولت 
است. بخش خصوصی که از بابت خدمات 
انجام شده به دولت نتوانسته بموقع طلب 
خود را دریافت کند، متقاباًل قادر به انجام 
تعهدات خود به بخش های دیگر دولت و 
یا بانکها نبوده است ایفای تعهدات دولت، 
این مش��کل را حل خواهد نمود. بنابراین 
انتظار این است که تعهداتی که در قانون 
" رف��ع موانع توليدرقاب��ت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور " پيش بينی شده، در 
قانون بودجه سال 95 اجرایی گردد، چرا 
ک��ه قانون رف��ع موانع توليد ب��رای همه 
مش��کالت موجود، راهکارهای اساس��ی 
پيش بينی کرده است. در صورت اجرای 
این موضوع نه تنها مش��کل شرکت های 

تولي��د کننده برق بلکه مش��کالت عمده 
شرکتهای توليدی و صنعتی و پيمانکاران 

حل خواهد شد.

ارزیاب�ی تان از وضعیت کنونی  ■
تولید نیروی برق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را ش�رح دهید؟ 
نقش بخ�ش خصوص�ی 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 بر عهده دارد؟
ش��رکتهای توليد کننده برق عليرغم 
مش��کالتی که داشته اند، همه توان خود 
را در توليد هرچه بيشتر برق در شرایطی 
ک��ه مملکت به ب��رق توليدی آنه��ا نياز 
داشته اس��ت، بکار گرفته اند. در تابستان 
94 ب��ا همکاری همه نيروگاه ها، بحمدا... 
تامي��ن برق ب��ه خوبی ص��ورت گرفت و 
ميزان آمادگ��ی نيروگاه ه��ا در باالترین 
حد خ��ود ب��ود. بگونه ای که در جلس��ه 
مش��ترک اعضاء س��ندیکای شرکت های 
توليد کننده برق و مسئولين وزارت نيرو، 
از ط��رف وزیر محترم ني��رو، از همکاری 
صميمان��ه این نيروگاه ها قدردانی ش��د. 
در شرایط فعلی، نيروگاه های غير دولتی 
بي��ش از 50 درصد برق کش��ور را توليد 
می نمایند و با بهره برداری از نيروگاه های 
جدی��د، قطعًا این س��هم افزایش خواهد 

یافت.

فک�ر می کنید ب�ا توجه به این  ■
رق�م، هنوز ه�م ای�ران ظرفیت 
تاسیس و راه اندازی نیروگاه های 
جدی�د را دارد؟ و اگ�ر دارد 
س�رمایه گذاران ب�ا چ�ه امیدی 
باید نس�بت به این ام�ر مبادرت 
کنند؟ در واقع چه مش�وق هایی 
باید ارائه شود تا سرمایه گذاران 
امیدی به راه اندازی نیروگاه های 

جدید داشته باشند؟

بدلی�ل مش�کالت دولت در 
س�ال های گذش�ته و ع�دم 
ایفای بموقع تعهدات، مسائل 
بس�یار زیادی ب�رای بخش 
غیر دولتی پی�ش آمده که 
تنه�ا راه برون رف�ت از این 
مش�کالت، ایف�ای تعهدات 
دولت است. بخش خصوصی 
ک�ه از بابت خدم�ات انجام 
شده به دولت نتوانسته بموقع 
طلب خ�ود را دریافت کند، 
متقاباًل قادر به انجام تعهدات 
خود ب�ه بخش ه�ای دیگر 
دولت و یا بانکها نبوده است
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بر اس��اس ب��رآوری که وج��ود دارد، 
ساليانه به 5000 مگا وات نيروگاه جدید 
نياز اس��ت. البته این ميزان نياز بس��تگی 
ب��ه این دارد که چه تعداد واحد صنعتی، 
معدنی، مس��کونی و تجاری هرس��اله به 
بهره برداری برس��ند و این عدد متوس��ط 
نياز اس��ت. ممکن است در سالی کمتر و 
در سالی بيشتر شود. آنچه که در شرایط 
فعلی مورد انتظار اس��ت، این است که با 
رفع تحریم ها و حل مشکالت واحدهای 
صنعتی و فعال ش��دن آنها پس از برجام، 
مي��زان نياز به ان��رژی الکتریکی افزایش 
بيش��تری پيدا کند و رش��د آن نسبت به 
س��ال های قبل بيشتر ش��ود. از آنجا که 
بخ��ش دولت��ی در اج��رای نيروگاه های 
جدی��د فعاليتی نخواهد داش��ت، طبيعی 
است که بخش غير دولتی در این زمينه 
فع��ال باش��د. آنچه که می تواند مش��وق 
س��رمایه گذاران جدید برای ورود به این 
صنعت باش��د، پایبندی بخش دولتی به 
تعهدات خ��ود و ثابت بودن ضوابط برای 
جل��ب اعتماد س��رمایه گذاران اس��ت. از 
آنجا که، هنوز خری��دار تقریبًا انحصاری 
برق همچنان دولت اس��ت و سهم بورس 
انرژی اندک است )ضمن اینکه در بورس 
در ش��رایط فعلی رقابت جدی از س��مت 
خریدار وج��ود ندارد(، رفتار مس��ئولين 
دولتی، خصوصًا در تعيين نرخ ها و شرایط 
بسيار حساس و تاثيرگذار است. اقداماتی 
در جهت راه اندازی قراردادهای دو جانبه 
)بين توليدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
برق( در جریان است که اگر نهائی شود و 
خصوصًا مصرف کنندگان بزرگ صنعتی، 
برق خ��ود را از بورس ان��رژی خریداری 
نمایند، ش��رایط، مطلوب تر خواهد شد و 
رقاب��ت جدی هم در طرف فروش��ندگان 
ب��رق و ه��م در ط��رف خری��داران و 
مصرف کنندگان برق بوجود خواهد آمد. 
انج��ام این امر مش��وقی خواه��د بود که 
سرمایه گذاران جدید بدون نگرانی به این 

کار وارد شدند.

قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■
ش�رکت های خصوص�ی مول�د بر 
چه اصولی تعریف می شود؟ و آیا 
رتب�ه و درج�ه نیروگاه ها در این 

مسئله تاثیر دارد؟
قرارداده��ای خری��د برق بر اس��اس 
فرمت��ی که س��الها قب��ل تهيه ش��ده )و 
البت��ه در مقاطعی تغييرات��ی در آن داده 
ش��ده است(، منعقد می ش��ود. گاهی که 
احساس می شود اس��تقبال نسبتًا خوبی 
وج��ود دارد، تغييرات��ی در جهت حذف 
بعضی امتيازات صورت می گيرد که پيام 
خوبی ب��ه س��رمایه گذاران جدید منتقل 
نمی کند. ب��ه هر حال ش��کل قراردادها 
بس��ته به ظرفي��ت نيروگاه ه��ا، متفاوت 
اس��ت. برای نيروگاه های مقياس کوچک 
بدلي��ل امتيازاتی که از نظ��ر کاهش در 
هزین��ه اح��داث ش��بکه دارد و در محل 
امتي��ازات  تولي��د می ش��ود،  مص��رف، 
بيش��تری منظور ش��ده، همچنين برای 
)انرژیه��ای تجدید  پ��اک  نيروگاه ه��ای 
پذیر( امتيازات بس��يار بيش��تری منظور 
شده تا س��رمایه گذاری در آنها را توجيه 
نمای��د. قيمت خرید ب��رای نيروگاه های 
خورشيدی، بادی و... تا چند برابر قيمت 

برق نيروگاه های متعارف است.

تامین مالی سرمایه پروژه های  ■
تامی�ن ب�رق، چگون�ه ص�ورت 
می گی�رد و چه م�واردی در این 

خصوص باید رعایت شود؟
ب��رای نيروگاه های بزرگ در ش��رایط 
فعلی، صندوق توس��عه ملی برای تامين 
مال��ی راه ح��ل موجود اس��ت از آنجا که 
هزینه احداث این نيروگاه ها زیاد اس��ت، 
بانک ها ق��ادر به تامين مالی نيس��تند و 
فقط با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی، بعنوان بانک عام��ل اقدام به انعقاد 
ق��رارداد مش��ارکت ب��ا س��رمایه گذاران 

می نمایند.

برای نیروگاه های بزرگ 
در شرایط فعلی، صندوق 
توس�عه ملی برای تامین 
مالی راه حل موجود است 
از آنجا که هزینه احداث 
این نیروگاه ها زیاد است، 
بانک ه�ا قادر ب�ه تامین 
مال�ی نیس�تند و فقط با 
استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی، بعنوان بانک 
عام�ل اق�دام ب�ه انعقاد 
ق�رارداد مش�ارکت ب�ا 
سرمایه گذاران می نمایند
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در م�ورد نیروگاه های مقیاس  ■
کوچ�ک، می ت�وان از وام بانکی 
هم اس�تفاده نم�ود چ�را که به 

منابع بسیار کمتری نیاز است.
در شرایط پسا تحریم امکان استفاده 
از فایناس خارجی هم بوجود می آید که 
اميد اس��ت در آینده قراردادهایی با این 
روش منعقد شود. امروزه سرمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای اح��داث نيروگاه ه��ای 
متع��ارف، همچني��ن نيروگاه ه��ای 
خورش��يدی و ب��ادی و... پيش��نهادات 
متنوعی مط��رح می نمایند که هنوز در 
حد مذاکرات اس��ت و اق��دام عملی آغاز 

نشده است.
در م��ورد اس��تفاده از وام صن��دوق 
توس��عه مل��ی، براس��اس مصوبات��ی که 
وجود دارد رعایت نکاتی ضروری اس��ت. 
مث��اًل طرح های صنعتی بایس��تی دارای 
 15 )IRR(حداقل ن��رخ بازده داخل��ی
درصد باش��ند ت��ا ام��کان تخصيص وام 
ميسر شود. همچنين ضرورت و اولویت 
طرح بایستی به تایيد وزارت نيرو برسد. 
ای��ن ضوابط خود عامل مح��دود کننده 
هس��تند که در صورتيکه نرخهای خرید 
برق در وزارت نيرو، متناس��ب با افزایش 
هزینه ه��ا، اص��الح نش��ود، حداقل های 
تعيين شده توسط صندوق را نمی تواند 
پوش��ش دهد و امکان اخ��ذ وام نخواهد 

بود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که بعض��ی از 
سرمایه گذاران )نظير واحدهای صنعتی 
بزرگ( از محل منابع داخلی خود اقدام 
به احداث ني��روگاه می نماین��د که این 

مورد بسيار محدود است.

چگون�ه می ت�وان دول�ت و  ■
مجل�س را مل�زم ب�ه پرداخ�ت 
بدهی دولت و شرکت های دولتی 

به نیروگاه های خصوصی کرد؟
همانگونه که قباًل گفته ش��د، مجلس 
در "قانون رف��ع موانع توليد رقابت پذیر" 

مصوب��ات الزم را داده اس��ت. مجل��س 
در م��اده 2 این قان��ون، دولت را موظف 
ساخته تا درصورت درخواست اشخاص 
حقيق��ی و حقوقی خصوص��ی و تعاونی، 
مطالب��ات خ��ود از آن��ان را ب��ا بده��ی 
ش��رکت های دولتی به آنه��ا، تهاتر کند 
و ب��رای اجرای آن مبادرت به تش��کيل 
"اداره کل مدیری��ت بدهی ها و تعهدات 
عمومی دولت "، در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نموده است. بنابراین الزم است 

در قواني��ن بودج��ه هم به ای��ن موضوع 
توجه شود تا اجرای آن ممکن گردد.

یک�ی از مش�کالت نی�روگاه  ■
خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 
بودنش�ان ب�ا س�ازمان خصوصی 
س�ازی و س�ازمان ام�ور مالیاتی 
است. به زعم شماچگونه می توان 

این مشکل را حل کرد؟
اشخاصی که مبادرت به خرید نيروگاه 
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از س��ازمان خصوصی س��ازی نموده اند، 
در سال های گذش��ته توانسته اند اقساط 
بده��ی خ��ود را با طلب از ش��رکت های 
تابع��ه وزارت ني��رو تهاتر نماین��د و این 
ام��ر، همچن��ان امکان پذی��ر خواهد بود 
و فک��ر می کن��م از ای��ن لحاظ مش��کل 
جدی وجود ندارد. هر چند که س��ازمان 
باب��ت اس��تمهال در  خصوصی س��ازی 
پرداخت )یا تهاتر( س��ودی معادل %23 
طل��ب می کن��د. در حالی ک��ه وزارت 

ني��رو باب��ت تاخي��ر در پرداخت ه��ا، در 
قراردادهای بازار برق عددی برای جبران 
در نظ��ر نگرفته و مصوب��ه ای که در این 
ارتباط وجود داش��ته در قراردادها لحاظ 

نشده است.
در مورد سازمان امور مالياتی بسياری 
از نيروگاه ها بابت ماليات برارزش افزوده 
مشکل دارند. در قانون بودجه سال های 
92 و 93 بن��دی پيش بين��ی ش��ده بود 
ک��ه بعداً بصورت قان��ون دائمی درآمد و 

بر اس��اس آن "ماليات ب��ر ارزش افزوده 
و ع��وارض آب، ب��رق و گاز ب��ا توجه به 
ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب 
)قب��وض( مصرف کنن��دگان و همچنين 
نفت تولي��دی و فرآورده ه��ای وارداتی، 
فق��ط یکبار در انته��ای زنجيره توليد یا 
توزیع آنها توس��ط... ش��رکت های تابعه 
ذیربط وزارت نيرو و ش��رکت های توزیع 
آب و ب��رق اس��تانی ب��ر مبن��ای قيمت 
ف��روش داخل��ی محاس��به و دریاف��ت 
می شود. ماليات مزبور به حساب درآمد 
عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
و عوارض طبق قواني��ن موضوعه توزیع 

می گردد."
همانگون��ه ک��ه در مت��ن قان��ون ب��ه 
صراحت ذکرشده ماليات بر ارزش افزوده 
برای برق فقط یکب��ار در انتهای زنجيره 
تولي��د و توزیع توس��ط مصرف کنندگان 
پرداخ��ت و بعداً بحس��اب س��ازمان امور 
مالياتی واریز می ش��ود. بدین ترتيب در 
طول زنجيره هيچگون��ه ماليات برارزش 
افزوده ای پرداخت یا دریافت نمی ش��ود. 
نيروگاه های خصوصی که برق خود را به 
شرکت های تابعه وزارت نيرو می فروشند 
ماليات ارزش افزوده نمی گيرند، در عين 
ح��ال دائمًا از طرف بعض��ی از واحدهای 
تابعه س��ازمان امور مالياتی تحت فش��ار 
پرداخت قرار می گيرند. تا کنون عليرغم 
برگ��زاری جلس��ات متعدد با مس��ئولين 
س��ازمان، هنوز مس��اله بطور کامل حل 
نش��ده و هر چن��د وقت یکب��ار مأمورین 
مالياتی یکی از ش��رکت ها را تحت فشار 
قرار می دهن��د و در بعضی از هيات های 
حل اختالف هم نظری��ات غير منطبق با 
قانون داده می شود که مشکالتی را برای 
مالکين نيروگاه ه��ا بوجود می آورد. اميد 
است با تعامالت س��ندیکای شرکت های 
توليد کنن��ده برق که تاکنون جلس��ات 
متع��ددی را با مس��ئولين س��ازمان امور 
ماليات��ی برگزار نموده، این مش��کل حل 

شود.
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در ميان کشورهایی که ایران درصدد صادرات برق به 
آن بوده، پاکستان یکی از مهمترین آنها است. از همان 
زمانی كه عمران حيدر، كارگر پاكس��تانی به دليل یكی 
از قطعی های مكرر و طوالنی برق در الهور، در آسانسور 
یكی از بازارهای این ش��هر گرفتار ش��د و تالش ها برای 
نجات��ش نتيجه نداد و او به دليل گرمای ش��دید و نبود 
اكس��يژن جان خود را از دس��ت داد همگان به وضعيت 

اسفناك برق این كشور اذعان كردند.
در كش��وری كه دمای هوا گاهی اوقات به ۵۰ درجه 
می رس��د، قطعی مكرر برق كه برخی مواقع ۱۲ ساعت 
طول می كشد، یكی از علل اعتراضات مردم عليه دولتی 
بوده كه به نظر می رس��د توانایی غلبه بر این مشكل را 
ن��دارد؛ همچنين تاثير اجتماعی و اقتصادی این معضل 
روی بيماران اورژانس��ی، مدارس و مش��اغل فلج كننده 

بوده است.
کش��ور پاکس��تان با 169 ميليون نف��ر جمعيت در 
جنوبش��رقی ای��ران واقع ش��ده و با کش��ورهای ایران، 
افغانس��تان، هندوس��تان و چي��ن دارای مرز خش��کی 
اس��ت. اقتصاد پاکستان نيمهصنعتی و صنایع عمده آن 
نس��اجی، ش��يميایی، فراورش مواد غذایی، کشاورزي و 
سایر صنایع هس��تند. ترکيب منابع اوليه انرژي تأمين 
کننده برق پاکس��تان در سال 2008 به ترتيب اهميت 
عبارتند از: گاز طبيعی 40 درصد، منابع آبی 32 درصد، 
نف��ت 19 درصد، ذغال س��نگ 5 درصد، هس��ته اي 2 

درصد و تجدیدپذیر غيرآبی 2 درصد. 

نگاهی به ظرفيت های همسایه جنوب شرقی 
برای صادرات برق

پاکستان
نقطه مورد توجه 

ایران

ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی
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 وضعیت عرضه و تقاضاي برق 
در پاکستان

رشد شدید تقاضا برای برق از یک سو 
و کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاري 
در بخش توليد برق از س��وی دیگر قطع 
ب��رق را به صورت یک چال��ش عمده در 
این کش��ور مطرح ک��رده و به م��رور در 
بخشهای اقتصادی این کشور اثرات منفی 
خود را نشان خواهد داد. در این وضعيت، 
نابس��امانی امنيت داخل��ی و فعاليت های 
خرابکارانه، مزید بر علت ش��ده اس��ت؛ به 
طوری ک��ه س��رمایه گذاری خارجی را با 
چالش روبرو کرده اس��ت. در سال 2008 
پاکس��تان با 15 درصد کمبود عرضه برق 
در مقاب��ل تقاضا روبه رو بوده اس��ت. در 
سال 2008 ظرفيت نصب شده نيروگاهی 
در پاکستان بالغ بر 19505 مگاوات بوده 
که 65 درصد آن نيروگاه های فسيل سوز، 
33 درصد نيروگاه ه��ای آبی و 2 درصد، 
کل ظرفيت نصب ش��ده هسته ای است. 
88 ميلي��ارد کيلووات س��اعت بوده که از 
این توليد برق در همين سال معادل 33 
درص��د از نيروگاه های ب��رق آبی و مقدار 
63 درصد از نيروگاه هاي فس��يل سوز 9 
درص��د از نيروگاه های هس��ته ای تأمين 
ش��ده اند. باید توجه داشت که در همين 
س��ال، تراز عرضه و تقاض��ای برق، منفی 

گزارش شده است. 
در همين باره پایگاه خبری پاكستانی 
"نيواینترنشناليست" نوشت: سياست دولت 
پاكس��تان در مقابل مس��اله برق آن را نه 
تنها در داخل كشور بلكه در زمينه روابط 
خارجی در وضعيت دش��واری ق��رار داده 
است. بخش عمده توليد برق در پاكستان 
از طریق نفت ص��ورت می گيرد كه روش 
گران قيمتی اس��ت و این كشور به دنبال 

روش های جایگزین توليد برق است.
یوس��ف رض��ا گيالن��ی نخس��ت وزیر 
پاكس��تان اعالم كرد كه این كشور عالوه 
بر نفت و گاز، ۱۱۰۰ مگاوات برق از ایران 
خریداری خواهد كرد. درحالی که قيمت 

تاپی اوضاع ناآرام افغانس��تان و زمان زیاد 
ب��رای س��اخت آن اس��ت. ای��ران تاكنون 
احداث س��هم خ��ود از خط لول��ه ۲۷۷۵ 
كيلومتری به پاكستان را به اتمام رسانده 
و تكميل پروژه در انتظار س��اخته ش��دن 
ادامه خط لوله در خاك پاكس��تان است. 
هزین��ه تقریبی احداث خط لوله در خاك 
پاكس��تان ی��ك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون 
دالر است. پيش از توافق هسته ای، چين 
ب��ه دليل ع��دم رضایت آمری��کا از چنين 
پروژه هایی به دليل تحریم ایران از حضور 
در ای��ن پروژه منصرف ش��د. اما ش��ركت 
گازپروم روس��يه عالقه خ��ود را برای ارائه 
كمك مالی و فنی به این پروژه ابراز كرده 

برق صادراتی ایران به پاکستان یک سوم 
هزینه تمام شده توليد برق در این کشور 
می ش��ود. دو كشور ایران و پاکستان چند 
س��ال است كه در حال احداث پروژه خط 
لوله گاز ایران پاكس��تان)آی پی( هستند 
اما آمریكا اعالم كرده بود كه مخالف پروژه 
خط لوله گاز آی پی است و آن را برخالف 
روند تحریم ها عليه ایران می دانس��ت، و 
حاال پس از آنکه توافق هس��ته ای ایران با 
غرب به نتيجه رس��يده و در حال تکميل 
مراحل عملی خود اس��ت، انتظار می رود 
مسير س��اخت پروژه خط لوله گاز همواتر 
ش��ود. با توجه به اورژانس��ی بودن بحران 
برق در پاكس��تان نيز، مش��كل خط لوله 
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است. و حاال نيز انتظار می رود که چين به 
عنوان یک��ی از بزرگترین منابع مالی این 

پروژه به صحنه بازگردد.
ای��ران و پاکس��تان در س��ال 2013 
تفاهم نام��ه ای ب��ه منظ��ور افزایش حجم 
تبادل و صادرات برق تا مرز هزار مگاوات 
امضا کردند و مقرر ش��ده بود با پرداخت 
وام ح��دود 900ميلي��ون دالری، نيروگاه 
و ش��بکه انتق��ال جدید برق��ی به صورت 
مشترک توسط دو کشور راه اندازی شود. 
از س��وی دیگر، مس��ووالن ب��رق و انرژی 
این دو کش��ور همس��ایه به منظور انجام 
س��رمایه گذاری مش��ترک ب��رای احداث 
شبکه جدید انتقال برق بين بندر چابهار 
ای��ران و بندر گوادر یا زاه��دان به کویته 
پاکستان به توافق رسيدند. عالوه بر این، 
مقرر ش��ده بود که با س��اخت این شبکه 
جدی��د انتقال و ني��روگاه جدید برقی، در 
آینده 5000 تا 6000 مگاوات از مس��ير 

پاکستان به لحاظ زیرساخت های انرژی و 
تقاضای باالیی که دارد توانس��ته به یکی 
از کشورهایی تبدیل ش��ود که چين این 
قطب بزرگ اقتصادی درصدد باشد تا در 
آن س��رمایه گذاری کند. چين و پاکستان 
از گذش��ته ها متحدی��ن نزدیک همدیگر 
بوده و دارای روابط گس��ترده اقتصادی و 
تجاری هس��تند. ميزان مبادالت تجاری 
ميان دو کش��ور س��ال گذشته حدود ۱۲ 
ميلي��ارد دالر ب��وده و دو ط��رف تواف��ق 
کرده اند که تا دو سال دیگر این ميزان را 
به ۱۵ ميليارد دالر در سال افزایش دهند. 
و حاال سرمایه گذاری 46 ميلياردی چين 
در پاکستان در بخش انرژی و زیرساخت 
طی س��فر چندماه پيش ریيس جمهوری 
چين به این کش��ور برای اقتصاد متزلزل 
پاکس��تان وعده چش��م گيری به حساب 
می آید. قطع گسترده برق در پاکستان و 
کمبود ش��دید انرژی در این کشور که به 

پاکس��تان به هند صادر شود که بسياری 
از کارشناس��ان از این مس��ير ب��ه عنوان 
خط جدید انتقال برق صلح نام می بردند. 
براس��اس این ط��رح، نرخ ه��ر واحد برق 
وارداتی پاکس��تان از ایران حدود 8 تا 10 
س��نت تعيين و مقرر ش��د با ساخت یک 
ني��روگاه جدید، برق تولي��دی از زاهدان 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان ایران به 

کویته پاکستان منتقل شود. 

چین درصدد تصاحب بازار انرژی 
پاکستان

رد پ��ای یکی از بزرگتری��ن قدرتهای 
جهانی را می توان در حوزه انرژی بسياری 
از کش��ورهای آس��يایی پيدا ک��رد. چين 
طی س��ال های اخير همواره تالش کرده 
تا با بررسی پتانسيل های سرمایه گذاری 
کشورهای آس��يایی به یکی از بزرگترین 
س��رمایه گذاران تبدیل شود. در این ميان 
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وعده انتخاباتی نواز شریف در سال 2013 
تبدیل شده بود سالهاست که به معضلی 
ب��رای این کش��ور جن��وب آس��يا تبدیل 
ش��ده و همين امر توجه پاکستان به این 

سرمایه گذاری را بيشتر کرده است.
کش��ورهای چي��ن و قط��ر ب��ا 
سرمایه گذاری مشترک در صدد راه اندازی 
ی��ک ني��روگاه ب��رق 660 مگاوات��ی ب��ا 
س��وخت زغال سنگ در کراچی پاکستان 
هس��تند. چين و قطر برای راه اندازی این 
نيروگاه 2.1 ميليارد دالری در پاکس��تان 
س��رمایه گذاری مش��ترک انجام خواهند 
داد. ای��ن نيروگاه که ب��رای توليد برق از 
زغال سنگ استفاده خواهد کرد در بندر 
قاس��م کراچی ک��ه دومين بن��در بزرگ 
پاکستان است ایجاد خواهد شد. براساس 
گفته ه��ای دولت چين، این کش��ور قرار 
اس��ت ضمن همکاری با اسالم آباد شش 
نيروگاه هس��ته ای با ظرفيت 3.4 ميليون 

کيلو وات برق درپاکستان بسازد. براساس 
برنامه ریزی ه��ا چين در گام نخس��ت دو 
ني��روگاه هس��ته ای را در ش��هر کراچ��ی 
پاکستان با ظرفيت 1100 مگاوات ایجاد 

خواهد کرد.
همچني��ن مقام های پاکس��تان اعالم 
کردن��د توليد برق توس��ط چي��ن در آن 
کش��ور در چهارچ��وب توافق��ات حاصل 
ش��ده درباره س��اخت پارک اقتصادی در 
پاکستان از س��وی چين، انجام می شود. 
بر اس��اس این گزارش، پ��روژه توليد برق 
در پاکس��تان در س��ال ۲۰۱۶ با ظرفيت 
بهره ب��رداری اولي��ه ۳۰۰ م��گاوات برق، 
تکميل خواهد ش��د. مقام های پاکستان 
تصریح کردند چين از تجهيزات استاندارد 
جهاني در پروژه توليد برق در پاکس��تان 

استفاده خواهد کرد.
»خورش��يد ش��اه« رهبر اپوزیس��يون 
در مجل��س و عضو ارش��د ح��زب "مردم 

پاکس��تان" تابستان گذشته اعالم کرد که 
بيش از ۱۳۰۰ نفر ب��ه دليل کمبود برق 
و گرماي ش��دید هوا در ایالت س��ند این 
کش��ور جان باخته اند. به دليل س��اعات 
طوالني قطعي برق در ش��هرهای مختلف 
پاکس��تان، س��اکنان این ش��هرها به جز 
عده ای ک��م که ژنراتورهای توليد برق در 
اختيار دارند، مجبورند س��اعت ها گرمای 
طاقت فرس��ا را در طول شبانه روز تحمل 
کنن��د. و ح��اال دورخيز دولت پاکس��تان 
برای جل��ب نظر س��رمایه گذاران به نظر 
می رسد که طی سال های آینده بتواند از 
ميزان کاستی ها و کمبودهای برق بکاهد 
و تابستان های پيش رو برای این کشور از 

ميزان تلفات کمتری برخوردار باشد. 

منابع: 
رویترز، ایس��نا، سایت خبری کراچی، 

پورتال خبری نخست وزیر پاکستان
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مدیران سه شرکت بزرگ نيروگاهي ژاپن برای مذاکره درباره نحوه حضور در بازار برق 
با معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژي دیدار کردند.

مهن��دس »هوش��نگ فالحتيان« در حاش��يه دیدار ب��ا مدیران ش��رکت هاي ماروبنی 
 )Mitsubishi( و ميتسوبيشی )Hitachi( هيتاچی ،)Marubeni Power System(
در ساختمان ستادي وزارت نيرو با بيان این مطلب که مدیران این شرکت ها آمادگي خود 
را براي ساخت نيروگاه هاي حرارتي و سيکل ترکيبي در ایران اعالم کرده اند، گفت: بحث 

تعهدات کاري و خدمات پس از فروش براي ما بسيار حائز اهميت است.
وي با بيان اینکه مردم و مسئوالن ایران به جامعه ژاپن عالقه مند هستند و تمایل دارند 
بتوانند با مش��ارکت با ش��رکت هاي ژاپني در س��اخت نيروگاه ها از تجربيات آنان استفاده 
كنند، افزود: در صورتي که این ش��رکت ها آمادگي 100 درصدي فاینانس پروژه هاي ایراني 

را داشته باشند، از این کار استقبال خواهيم کرد.
فالحتيان ادامه داد: ژاپني ها انس��ان هاي پر تالش، س��خت کوش، م��ودب و باتجربه و 
بسيار مسئوليت پذیر هستند و چنانچه بتوانند پروژه هاي داخلي را به صورت کامل با بهره 
2 تا 3 درصد و بازپرداخت اقساط 12 ساله پس از راه اندازي نيروگاه، فاینانس کنند، حاضر 
هستيم پروژه هاي تا سقف 5 ميليارد دالر شامل احداث نيروگاه و استفاده از تجهيزات در 

پست هاي 63 و 230 کيلوولت را به آنان واگذار کنيم. 
یک��ی از مدیران ژاپني نيز با ابراز خوش��نودي از این مالقات اع��الم کرد: رضایتمندي 
مش��تري براي ما از اهميت زیادي برخوردار اس��ت و در ص��ورت توافق و همکاري متعهد 
مي ش��ویم وظيفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و تحت هيچ شرایطي قصوري 

در ارایه خدمات پس از فروش نداشته باشيم.

 نیروگاه سازهای بزرگ ژاپن 
در راه بازار برق ایران
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مدیر عامل ش��رکت مادر 
تخصص��ی توليد ني��روی برق 
حرارت��ی ای��ران در خصوص 
تش��کيل این ش��رکت گفت: 
مراح��ل قانون��ي ای��ن کار از 
جمله طرح در مجلس و تایيد 
شوراي نگهبان، تا اوایل سال 
جاري طول کش��يد و شرکت 
مادر تخصص��ي توليد نيروی 
برق حرارتي فعاليت رس��می 
خ��ود را از پانزده��م مهرماه 

امسال آغاز کرد.
با  »محس��ن طرزطل��ب« 
این که طی س��ال های  بي��ان 
اخير ميزان دسترسی صنعت 
برق به مناب��ع مالی مورد نياز 
کاهش پيدا کرده است، اظهار 
کرد: اميدواری��م با ایجاد یک 
فض��ای جدی��د بتوانيم ميزان 
س��رمایه گذاری ها را افزای��ش 

دهيم.
طرزطل��ب اف��زود: باید به 
فک��ر برنامه های مدیریتی هم 

در حوزه مصرف و هم در س��ایر حوزه ها بود؛ چراکه فقط از این 
طریق می توان با این شرایط روبرو شد.

وی ب��ا بيان اینکه وزارت نيرو و ش��ركت تواني��ر، تمهيدات 
اساس��ی را برای این مه��م پيش بين��ی و قراردادهایی نيز امضا 
کرده اند، گف��ت: ظرفيت س��رمایه گذاری ب��رای افزایش توليد 
مح��دود اس��ت و پيش بينی می ش��ود که بتواني��م فقط 1250 
م��گاوات واحد جدید تا زمان پي��ک اضافه کنيم و این در حالی 

است  که قطعا نياز کشور بيش از این است.
طرزطل��ب با بيان اینکه اميدواریم بتوانيم با مدیریت مصرف 
ومدیریت کلی سال آینده را به سالمت پشت سر بگذاریم، اظهار 
کرد: مدیریت مصرف مس��اله مهمی اس��ت که باید به آن توجه 

جدی شود.
مدیر عامل ش��رکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 
همچني��ن گف��ت: راهبرد م��ا وارد کردن بي��ش از پيش بخش 

خصوصي در حوزه توليد برق حرارتي است.

طرزطل��ب در خص��وص 
تشکيل شرکت مادرتخصصی 
ب��رق حرارتی  ني��روی  توليد 
گف��ت: در س��ال 1392، 
اساس��نامه س��ازمان س��ابق 
توس��عه برق ای��ران در هيات 
دول��ت اص��الح و مقرر ش��د 
ش��رکت مادر تخصصي توليد 
ایجاد  ب��رق حرارت��ي  نيروي 

شود.
وي اف��زود: مراحل قانوني 
ای��ن کار از جمل��ه ط��رح در 
تایي��د ش��وراي  مجل��س و 
نگهبان تا اوایل س��ال جاري 
طول کش��يد و ش��رکت مادر 
تخصص��ي توليد ني��روي برق 
حرارتي فعاليت رس��مي خود 
را از پانزدهم مهرماه امس��ال 

آغاز کرد.
ادام��ه داد:  ط��رز طل��ب 
برنامه ریزي هاي  اس��اس  ب��ر 
ص��ورت گرفت��ه، قرار اس��ت 
وظای��ف ش��رکت توانير ميان 
بخش هاي مختلف تقس��يم ش��ود که در این راس��تا توس��عه و 
رش��د بهره برداري توليد برق حرارتي در داخل این شرکت تازه 

تاسيس متمرکز خواهد شد.
وي ب��ا بيان این مطلب که به دنبال وارد کردن بيش از پيش 
بخش خصوصي در حوزه توليد برق حرارتي هستيم، خاطر نشان 
کرد: راهبرد عمده ما توس��عه ظرفيت تولي��د و افزایش راندمان 
است. به عالوه در تالش هستيم با مشخص کردن سهام و ارزش 
دارایي هاي شرکت هاي دولتي در اختيار این مجموعه، نسبت به 

واگذاري آنها از طریق سازمان خصوصي سازي اقدام کنيم.
مدیر عامل ش��رکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی 
افزود: در گذش��ته برخ��ي از نيروگاه ها تحت عن��وان رد دیون 
واگذار ش��ده، اما بدهي آنها به گردن این ش��رکت افتاده اس��ت 
كه مقرر ش��د در قالب قانون رفع موانع کس��ب و کار، این نوع 
بدهي ها به دولت منتقل ش��ود تا امکان توسعه فعاليت در حوزه 

برق حرارتي فراهم شود.

 نحوه تشکیل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروي برق حرارتي تشریح شد
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بر اس��اس مقررات جدی��د، تا پنج س��ال گاز طبيعی به 
صورت مجانی و رایگان در اختيار نيروگاه های برق مقياس 

کوچک قرار داده می شود.
»هوش��نگ فالحتي��ان« درب��اره سياس��ت های جدید 
نيروگاه س��ازی در ایران، گفت: سرمایه گذاران اندکی برای 
س��رمایه گذاری در نيروگاه ه��ای ب��زرگ وج��ود دارد؛ زیرا 
ساخت واحدهای بزرگ نيروگاهی به منابع قابل توجه مالی 

نياز دارد. 
مع��اون وزیر نيرو در ام��ور برق و انرژی ب��ا اعالم اینکه 
ب��ر خالف نيروگاه ه��ای بزرگ چند ه��زار مگاواتی، احداث 
واحدهای نيروگاهی مقياس کوچ��ک و توليد پراکنده برق 
ب��ه منابع مال��ی قابل توجهی ني��از ندارد، تصری��ح کرد: به 
منظور تس��ریع روند احداث نيروگاه ه��ای مقياس کوچک 
برق، تسهيالتی به س��رمایه گذاران سازنده این نسل جدید 

نيروگاه ها تخصيص می یابد.
وي ب��ا تاکيد بر اینکه به نيروگاه هایی با ظرفيت کمتر 
از ۲۵ مگاوات نيروگاه های مقياس کوچک گفته می شود، 
گفت: براس��اس مقررات جدید، تا پنج سال گاز به صورت 
مجان��ی و رایگان در اختي��ار نيروگاه های مقياس کوچک 

برق قرار داده می شود.
فالحتيان با اش��اره ب��ه خرید نيروي ب��رق توليدی این 
واحدهای نيروگاهی به ص��ورت تضمينی، افزود: مصوبه ای 
قرار اس��ت ارائه ش��ود که با ای��ن ن��وع نيروگاه ها همچون 

نيروگاه های دولتی رفتار شود.
این مقام مس��ئول با بي��ان اینکه مزیت دیگ��ر این نوع 
نيروگاه ه��ا برای س��رمایه گذاران در این اس��ت ک��ه نياز به 
س��رمایه در گ��ردش ندارند، بيان ك��رد: به عن��وان نمونه، 
نيروگاه با س��رمایه گذاری حدود ۳۰ ميليارد ایجاد می شود 
و نياز به س��رمایه در گردش هم ندارد و تقاضا برای مصرف 

هم وجود دارد.
مع��اون وزیر نيرو اف��زود: نيروگاه ه��ای مقياس کوچک 
و تولي��د پراکنده از نظر پدافند عامل بس��يار مهم هس��تند 
و در زم��ان بح��ران نقش بس��يار مهمی خواهند داش��ت و 
شهرک های صنعتی با وجود چنين نيروگاه هایی، به راحتی 

می توانند به فعاليت خود ادامه دهند. 
این نيروگاه ها، تلفات برق را کاهش می دهند و متوسط 

راندمان نيروگاه های کشور را نيز افزایش خواهند داد.

معاون وزیر نيرو اعالم کرد: 

قیمت گاز براي برخی از نیروگاه های برق رایگان شد
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مدی��ر عامل ش��رکت تواني��ر گفت: 
هم اکن��ون 95 پ��روژه برق��ی توس��ط 
شرکت هاي داخلي به ارزش 6.6 ميليارد 
دالر در خارج از کش��ور در دس��ت اجرا 

است.
مهندس »آرش ک��ردي« این مطلب 
را در اختتامي��ه پانزدهمي��ن نمایش��گاه 
بين المللي صنعت برق ای��ران بيان كرد 
و اف��زود: در س��ال 1393 از 100 درصد 
خدمات فني مهندسي صادر شده توسط 
شركت هاي ایراني،  90 درصد مربوط به 
وزارت نيرو و قسمت عمده آن مربوط به 

صنعت برق بوده است.
وي با بيان اینکه اگر در دوره پرفشار 
تحریم کمترین خدش��ه و مشکلي براي 
مش��ترکان ایجاد نش��د، به خاطر تالش 
بخ��ش دولت��ي و خصوصي بوده اس��ت، 
افزود: بررسي ها نشان از آن دارد که ایران 
جزو ش��بکه هاي بزرگ برق جهان است 

مدیر عامل شرکت توانير خبر داد:

اجرای 95 پروژه صنعت برق در خارج از کشور به ارزش 6.6 میلیارد دالر
که دارا بودن ظرفيت توليد نصب ش��ده 
74 هزار مگاوات و پش��ت س��ر گذاشتن 
پي��ک مصرف بيش از 51 هزار مگاوات و 
خدمات رساني به 32 ميليون و 700 هزار 

مشترک، موید این ادعاست.
ک��ردي ادامه داد: وج��ود 604 واحد 
نيروگاهي در 112 نيروگاه کش��ور، 121 
هزار کيلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع،  
733 هزار کيلومتر ش��بکه توزیع، 225 
هزار مگاوات ظرفيت در پست هاي انتقال 
و فوق توزیع و 104 هزار مگاوات ظرفيت 
در پست هاي توزیع، نشان دهنده جایگاه 

درخشان صنعت برق کشور است.
وي با بيان اینک��ه صنعت برق ایران 
س��االنه به  طور متوس��ط ب��ا پنج درصد 
رشد روبروست و ساالنه بایستي حداقل 
پنج هزار م��گاوات به ظرفيت نيروگاهي 
کشور اضافه ش��ود، یادآور شد: هر ساله 
در بخ��ش تولي��د و انتقال ب��رق به 7 تا 

8 ميليارد دالر س��رمایه گذاري نيازمند 
هستيم.

مدیر عامل شركت توانير تصریح کرد: 
در شرایط پساتحریم در سال آینده شاهد 
رشد و ش��کوفایي بخش صنعت خواهيم 
بود که این ش��کوفایي، رشد 7 درصدي 

مصرف انرژي را به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اینکه صنعت برق ایران یک 
عرصه خوب و مهم براي س��رمایه گذاري 
شرکت هاي خارجي اس��ت، افزود: اخيرا 
بسته اي از سوي شركت توانير به منظور 
س��رمایه گذاري در بخش ه��اي مختلف 
کشور آماده شده که رقم اوليه آن افزون 

بر 25 ميليارد دالر است.
مدیر عامل ش��ركت توانير افزود: هم 
اكنون بخش خصوص��ي در حال مذاکره 
براي عقد ق��رار داد 46 پ��روژه برقی در 
خارج از کش��ور ب��ا رقمي مع��ادل 2.4 

ميليارد دالر است.
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مدیر عامل ش��رکت م��ادر تخصصی 
تواني��ر گفت: مج��وز پرداخ��ت 2 هزار 
ميليارد تومان اس��ناد خزانه اسالمی به 
پيمان��کاران بخ��ش برق دریافت ش��ده 

است.
مهندس »آرش کردی« در گفت وگو 
ب��ا پای��گاه اطالع رس��انی وزارت ني��رو 
)پ��اون( با اش��اره به برنام��ه بخش برق 
برای پرداخ��ت مطالب��ات پيمانکاران و 
توليدکنندگان بخش خصوصی، گفت: با 
استفاده از اس��ناد خزانه اسالمی بخشی 
از مطالبات بر اس��اس مي��زان مطالبات 
پيمانکاران پرداخت خواهد شد و تالش 
ب��ر این اس��ت که مجوز ارائ��ه یک هزار 
ميليارد تومان اسناد نيز از دولت گرفته 

شود.
وی با بيان این مطلب که استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر از لحاظ الزام هاي 

زیس��ت محيط��ی و تن��وع بخش��ی به 
منابع تأمين انرژی کش��ور یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر بوده اس��ت، گفت: توسعه 
انرژی های نو سياستی است که از سوی 
وزیر نيرو با جدیت پيگيری می شود و به 
همين منظور اعتبارات مناسبی در کنار 
جذب س��رمایه گذار در س��ال جاری به 
این ام��ر اختصاص یافته و وزیر نيرو نيز 
با اصالح نرخ خرید تضمينی برق منابع 
تجدیدپذیر، کار مهمی را در این راس��تا 

به انجام رسانده است.
کردی ادامه داد: س��ازمان انرژی های 
نو ای��ران )س��انا( نيز به منظ��ور جذب 
س��رمایه گذار اقدام ه��ای مبس��وطی را 
انج��ام داده و اخيراً نيز قراردادهای قابل 
توجهی را ب��ا س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی در دس��ت اقدام دارد؛ اميدواریم 
در س��ال 95 ش��اهد تح��والت بس��يار 

بزرگی در زمينه عق��د قرارداد و احداث 
و بهره برداری این نوع نيروگاه ها باشيم. 
مدی��ر عامل تواني��ر هدف گيری صنعت 
برق کش��ور را برای برنامه ششم توسعه، 
افزایش س��االنه ح��دود 500 تا 1000 
مگاوات ني��روگاه تجدیدپذیر در س��بد 

انرژی کشور دانست.

 رکورد استفاده 86 درصدی 
از گاز

 وی با مطلوب عنوان کردن وضعيت 
س��وخت نيروگاه ها در زمستان امسال 
نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته و اینکه در 
حال��ی وارد فصل س��رما می ش��ویم که 
ذخای��ر س��وخت نيروگاه ها نس��بت به 
س��ال گذش��ته وضعي��ت مطلوب تری 
نش��ان می ده��د، گف��ت: سياس��ت ما 
مصرف حداکثری گاز و مصرف حداقلی 

مدیرعامل شرکت توانير خبر داد:

 پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 
به پیمانکاران بخش برق
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س��وخت مایع به ویژه مازوت اس��ت و 
اس��تفاده بيش از 86 درصدی از گاز تا 
این موقع س��ال، رک��وردی بی نظير در 
زمين��ه مص��رف س��وخت گاز و کاهش 

سوخت مایع است.
ک��ردی پيش بينی ک��رد:، اگر وزارت 
نف��ت به تعه��دات خود به نح��و مطلوب 
عمل کند، می توانيم زمستان سال جاری 

را بدون مشکل سپری کنيم.
وی در ادامه اف��زود: به طور ميانگين، 
روزان��ه ب��ه 150 ميليون ليتر س��وخت 
معادل برای گذر از زمستان نياز خواهيم 
داش��ت که اميدواریم با سناریوهایی که 
تعریف شده، روزانه حداقل 100 ميليون 
متر مکع��ب گاز دریافت کنيم و چنانچه 
زمس��تان سخت با س��رماي باال در پيش 
نداشته باشيم، به مشکل خاصی برخورد 

نمی کنيم.
مدیر عامل ش��رکت م��ادر تخصصی 
تواني��ر ب��ا بي��ان اینکه مصرف س��وخت 
گازوئيل 50 درصد و س��وخت مازوت در 
نيروگاه ها 30 درص��د کاهش پيدا کرده 
اس��ت، اظهار اميدواری کرد: چنانچه گاز 
مصرف��ی نيروگاه ها به ط��ور کامل تأمين 
ش��ود، س��وخت مایع از چرخه س��وخت 

نيروگاهی حذف شود.
وی با بيان اینکه در س��ال 93 نسبت 
به س��ال 92 ش��اهد رش��د 34 درصدی 
تحویل گاز از سوی وزارت نفت بوده ایم، 
افزود: امس��ال نيز نسبت به سال گذشته 
ش��اهد رش��د 16 درص��دی گاز تحویلی 
به نيروگاه ها بودیم و از س��وخت مازوت 
و گازوئي��ل به عن��وان س��وخت دوم در 
شرایط عدم تحویل گاز و بحرانی استفاده 

خواهيم برد.
وی مي��زان گاز تحویلی به نيروگاه ها 
در سال گذشته را 70 درصد عنوان کرد 
و افزود: از ابتدای س��ال ج��اری تا پایان 
مهرماه، 86 درصد مص��رف نيروگاه ها از 
س��وخت گاز، 8 درصد مازوت و 6 درصد 

گازوئيل تأمين شده است.

ایجاد 5 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید

مدیر عامل شركت توانير مدیریت در 
مصرف برق و احداث نيروگاه های جدید 
را الزم و مل��زوم یکدیگر دانس��ت و ادامه 
داد: با کاهش تلفات فنی می توان بخشی 
از انرژی تولي��دی را ذخيره كرد که این 
ميزان می تواند ب��ه کاهش توليد برق در 

نيروگاه ها منجر شود.
وی اضاف��ه ک��رد: در جه��ان ه��ر دو 
ش��يوه به موازات هم پيش رفته و کاهش 
مص��رف و س��رمایه گذاری ب��رای احداث 
نيروگاه ه��ای جدید به ص��ورت هم زمان 

انجام می شود.
کردی اف��زود: هر مدل��ی از مدیریت 
مصرف را بخواهيم ارائه دهيم، در نهایت 
ب��رای افزای��ش راندمان ش��بکه نيازمند 
ایج��اد 5 هزار مگاوات نيروگاه جدید و از 
رده خارج ک��ردن نيروگاه های قدیمی با 

راندمان 20 درصد خواهيم بود.
وی ادام��ه داد: ه��م این��ک 17 هزار 
مگاوات ني��روگاه گازی قاب��ل تبدیل به 
س��يکل ترکيبی ب��ا راندم��ان 31 تا 32 
درصد موج��ود را می توانيم به راندمان تا 

47 درصد افزایش دهيم.

افزایش بهره وری نیروگاه ها 
اجتناب ناپذیر است

مدیر عامل ش��ركت توانير با بيان این 
مطلب که در مباحث توليد برق، افزایش 
به��ره وری نيروگاه های موج��ود اجتناب 
ناپذی��ر اس��ت، اف��زود: نيروگاه های��ی با 
راندمان بين 58 تا 62 درصد وجود دارند 
ک��ه می ت��وان روی آنان س��رمایه گذاری 

ک��رده و نيروگاه های قدیم��ی با راندمان 
پایين را از شبکه خارج کرد.

وی تصریح کرد: در سال هایی که رشد 
اقتصادی فنی را ش��اهد بوده ایم، کاهشی 
در مي��زان مص��رف انرژی نداش��ته ایم و 
ای��ن به معنای افزایش س��هم بخش غير 
مولد در مصرف انرژی است که به عنوان 
زنگ خطری در مصرف انرژی محس��وب 

می شود.
ک��ردی اضاف��ه ک��رد: چنانچه رش��د 
اقتص��ادی 5 تا 7 درص��دی را به عنوان 
ه��دف در نظ��ر بگيری��م، قطعًا با رش��د 
مصرف، برق ع��ددی نزدیک به 8 درصد 
را تجرب��ه خواه��د کرد که ای��ن موضوع 
ب��ا توجه به کاهش س��رمایه گذاری ها در 
صنعت ب��رق می تواند مول��د چالش ها و 

مشکالتی برای تأمين انرژی برق شود.
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نشس��تی با حضور سرپرست شرکت 
مدیریت ش��بکه و برخ��ی ازمعاونان آن 
ش��رکت، مدیران بازار ب��رق، نمایندگان 
ش��رکت تواني��ر، دفتر خصوصی س��ازی 
صنعت ب��رق  و جمع کثي��ری از مدیران 
عام��ل نيروگاه ه��ای عض��و س��ندیکای 
ش��رکت های تولي��د کنن��ده ب��رق روز 
هجدهم مهرماه 1394 درمحل ش��رکت 

مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.
در این نشس��ت که فضای آن با توجه 
به ترکيب ش��رکت کنندگان در نوع خود 
تازگی داش��ت، ابت��دا مهن��دس ریاحی 
سرپرست ش��رکت مدیریت شبکه، هدف 
اصلی تش��کيل ای��ن جلس��ه را افزایش 
سطح تعامل بين شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران و نيروگاه های واگذار ش��ده به 
بخش خصوصی اعالم و درخواس��ت کرد 

حاض��ران دیدگاه ه��ا و راه حل های خود 
در مورد مش��کالت موجود را بيان کنند. 
س��پس مدعوین ضمن تشریح تنگناهای 
کاری ب��ه بي��ان نقطه نظ��رات برای گذر 
از مش��کالت پرداختند که اهم مشکالت 

مطرح شده به شرح زیر بود: 
é انحصار معامالت برق در بازار روزانه 
و ب��ورس ان��رژی )ب��ه دليل تعلق س��هام 
شرکت های توزیع به شرکت صبا و توانير( 
é عدم وج��ود محرک ه��ای الزم در 
فرآیند معامالت ب��ورس انرژی به منظور 
تش��ویق ش��رکت های توزیع برای انجام 

معامالت منطقی و اصولی در بورس 
é اعمال فشار و اجبار از سوی شرکت 
تواني��ر جهت جذب نقدینگی در بورس و 
انتقال غي��ر قانونی حجم اعظم نقدینگی 

به بورس

é رقاب��ت غير منطقی و ناس��الم بين 
نيروگاه ها به منظورجذب نقدینگی اندک 
تزریق ش��ده در بورس و کاهش نامعقول 

نرخ برق 
é انحص��ار در تعيين اعض��ای هيات 
تنظيم بازار برق و وابس��تگی بيش از حد 

این هيات به وزارت نيرو
é رویکرد یکجانبه در تصویب مقررات 
و دستور العمل ها در هيات تنظيم بدون 

رعایت مصالح و منافع بخش خصوصی 
é عدم افزایش نرخ آمادگی در س��ال 
1394 که تناقص آشکار با مصوبه شورای 

محترم اقتصاد دارد.
é ع��دم مش��ارکت نماین��دگان 
توليدکنن��دگان بخ��ش خصوص��ی در 
جلسات تصميم گيری و تصویب مقررات 
درهيأت تنظيم بازار برق عليرغم حضور 

جلسه هم اندیشی 
شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران 
با تولیدکنندگان 
خصوصی برق
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نماینده خریداران )شرکت های توزیع(
é اصالح قرارداد های شرکت مدیریت 
ش��بکه با عرض��ه کنندگان ب��رق بخش 
خصوصی بر اس��اس حفظ ورعایت منافع 

طرفين قرارداد.
é اعم��ال نف��وذ و فش��ار از س��وی 
نهاده��ای باالدس��ت ش��رکت مدیری��ت 
ش��بکه برق ای��ران در وزارت نيرو و ابالغ 
بخشنامه ها و آیين نامه های داخلی مخل 
رقابت و نافی منافع برحق توليدکنندگان 

بخش خصوصی برق.
ش��ایان ذکر اس��ت ع��دم پرداخت به 
موقع مطالبات نيروگاه ها به عنوان ریشه 
اصلی مش��کالت موجود در مسير توليد، 
توس��ط تعدادی از ش��رکت کنندگان در 
جلس��ه مطرح ش��د و بروز نارس��ایی در 
امر انجام تعميرات ب��ه موقع و نگهداری 
صحيح، کاه��ش بحث ایمنی و زیس��ت 
محيطی، عدم پرداخ��ت به موقع حقوق 
و مزایای کارکنان و پيامدهای اجتماعی 
آن، ایج��اد وقف��ه در فرآین��د تولي��د و 
ع��دم توجي��ه پذی��ری اقتص��ادی برای 
س��رمایه گذاری در بخ��ش توليد برق به 
س��بب پایين بودن نرخ بازگشت سرمایه 
به عنوان تبعات ع��دم پرداخت مطالبات 

مورد تأکيد قرارگرفت.
در ادامه این نشس��ت مهندس ریاحی 
سرپرس��ت ش��رکت مدیریت شبکه برق 
ایران و س��ایر مس��ئوالن ذیربط در مورد 
برخی از مس��ایل مطرح ش��ده پاس��خ و 
توضيحاتی ارائ��ه دادند. اصغر آریانی پور 
دبير سندیکای شرکت های توليد کننده 
ب��رق در ارتباط ب��ا برگزاری ای��ن گونه 
نشس��ت ها ب��ه خبر نگار نيرو و س��رمایه 
گفت: با عنایت به نامگذاری س��ال 94 به 
عنوان س��ال همدلی و همزبانی دولت و 
ملت توسط رهبر معظم انقالب، تشکيل 

چني��ن جلس��اتی را به عن��وان فتح بابی 
ب��رای ایجاد مش��ارکت و همراهی هرچه 
بيش��تر بين دول��ت و ملت، بای��د به فال 

نيک گرفت.
وی ادام��ه داد: بدنه دول��ت می تواند 
با اس��تفاده از نظره��ا و تجارب موجود و 
همچنين سود جستن از توان کارشناسی 
و فنی موجود در بخش خصوصی نسبت 
ب��ه اص��الح س��اختار، باالب��ردن ضریب 
بهره وری، کاهش فعاليتهای تصدی گری 
و م��وازی، ایجاد تمرک��ز در برنامه ریزی 
دراز م��دت و نظارت صحيح و منطقی بر 
فعاليته��ا که همان��ا از عمده اهداف اصل 
44 قانون اساس��ی می باشد، مسير تعالی 
را در پي��ش گيرد و ح��س اعتماد آحاد 
جامع��ه را ب��ا ایجاد زمين��ه کارگروهی و 
ارتقاء سطح تعامالت به خود جلب کند.

آریانی پور تصریح کرد: به طریق مشابه 
بخش خصوصی با بهره گيری از امکانات در 
اختيار دولت از قبيل تسهيالت و تضامين 
بانک��ی، یارانه ه��ای هدفمند، اس��تفاده از 
مزایای قانونی مانند معافيت های مالياتی 
و تخفيفات گمرکی و اخذ مجوز صادرات، 
ضمن خدمت به جامعه و اش��تغال زایی و 
کسب س��ایر توفيقات، نسبت به تحصيل 

منافع مورد نظر اقدام کند.
وی در پایان ضمن تش��کر از متوليان 
برگزاری این نشس��ت افزود: این حرکت 
مب��ارک زمانی مفيد فایده خواهد بود که 
توام با برنامه ری��زی و پيگيری و نظارت 
مس��تمر و استفاده از خرد جمعی تمامی 
متخصص��ان و صاح��ب نظ��ران مومن و 
متعهد به پيشرفت نظام مقدس جمهوری 

اسالمی اعم از دولتی و خصوصی باشد.
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پن��ج تفاهم نامه به ارزش حدود 150 
هزار ميليارد ریال در همایش بين المللی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 
در جزیره کيش برای س��رمایه گذاری در 
س��اخت نيروگاه های بادی و خورشيدی 
در اس��تان خوزستان با س��رمایه گذاران 
چينی، هندی، کره ای و ایرانی امضا شد.

در این همایش بين المللی، مدیرعامل 
ش��رکت ب��رق منطق��ه ای خوزس��تان 
درخصوص زیر س��اخت های صنعت برق، 
ش��بکه برق منطق��ه و پتانس��يل های آن 
در اس��تان و م��وارد مرتبط ب��راي جذب 
سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری 
در صنعت برق خوزستان، توضيحاتی ارائه 
داد و سپس به معرفی پنج ساختگاه براي 
احداث نيروگاه های بزرگ 500 مگاواتی و 
14 ساختگاه احداث نيروگاه های پراکنده 

25 مگاواتی پرداخت.
»محم��ود جانقرب��ان« ب��ا اش��اره به 
پتانس��يل ش��بکه برق خوزس��تان و نيز 
ني��رو در جل��ب  سياس��ت های وزارت 
مش��ارکت بخش خصوصی در راس��تای 
اج��رای اص��ل 44 قانون اساس��ی گفت: 
نيروگاه ه��ای تجدیدپذیر  امکان احداث 
خورش��يدی و بادی در استان خوزستان 
وج��ود دارد که ای��ن فضای مناس��ب با 
افزایش قيمت تعرفه خرید و نيز افزایش 
م��دت خری��د تضميم��ی از 5 س��ال به 
20 س��ال، ب��راي س��رمایه گذاری بخش 

خصوصی ایجاد شده است.
مدیر عامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان در ادامه گفت: از طرفی با توجه 
به نياز صنعتی استان و مجاورت با کشور 
ع��راق و امکان ص��ادرات به این کش��ور، 
احداث نيروگاه های بزرگ و کوچک مورد 

حمایت وزارت نيرو بوده است.

به ارزش 150 هزار ميليارد ریال

پنج تفاهم نامه سرمایه گذاری در صنعت برق خوزستان 
امضا شد
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خبر خوش برای پیمانکاران ایرانی 
فعال در بازار عراق

رئيس س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران به 
نگران��ی مطالبات پيمان��کاران ایرانی فعال در 

بازار عراق پایان داد.
»ولی اهلل افخمی راد« گفت: اقداماتی برای 
پرداخت مطالبات پيمانکاران ایرانی شاغل در 
بازار عراق انجام ش��ده و این مطالبات توسط 

بانک توسعه صادرات پرداخت خواهد شد.
وی افزود: کاهش قيم��ت نفت و به دنبال 
آن کاهش درآمدهای عراق، موجب شد طلب 
بخش��ی از پروژه هایی که توس��ط پيمانکاران 
ایرانی و شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
در ع��راق انجام ش��ده پرداخت نش��ود؛ چون 
دول��ت ع��راق ق��ادر نيس��ت به موق��ع بدهی 

شرکت های ایرانی را پرداخت کند.
افخمی راد ادامه داد: این موضوع مشکالتی 
را برای شرکت های ایرانی فعال در بازار عراق 
به وجود آورد و بعد از بحث و بررسی پيرامون 
نحوه پرداخت این بدهی ها، قرار ش��د مبالغی 

به بانک توس��عه صادرات پرداخت شود و این 
بانک نيز مطالبات این دس��ته از پيمانکاران را 

پرداخت کند. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
عين ح��ال بيان کرد: بع��د از پرداخت بدهی 
پيمانکاران مراحل پيگيری و بازپس گيری این 

مبالغ را از دولت عراق انجام می دهيم.

حضور جدی شرکت های ایرانی برای 
فعالیت در حوزه آب و برق کشور 

عراق
از  بازدی��د  وزی��ر مناب��ع آب ع��راق در 
یازدهمين نمایش��گاه بين المللی صنعت آب 
و تأسيس��ات آب و فاضالب خواس��تار حضور 
ج��دی ش��رکت های ایرانی ب��رای فعاليت در 

حوزه آب و برق این کشور شد. 
»محس��ن الش��مری« فعاليت شرکت های 
ایران��ی در صنع��ت آب و برق ع��راق را مثبت 
ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: طی جلس��اتی که با 
نمایندگان شرکت های ایرانی در این نمایشگاه 
خواهيم داشت، در زمينه شرایط همکاری دو 
جانبه بحث و مذاکره می کنيم و پيشنهادهاي 
ش��رکت ها برای همکاری مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 
او خواس��تار فعاليت بيش��تر ش��رکت های 
ایران��ی در صنع��ت آب و ب��رق عراق ش��د و 
گف��ت: با توجه به ش��رایط اقليمی مش��ابه دو 
کشور، محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه 
می توان��د بخش زیادی از نيازهای ما در حوزه 
آب و فاضالب را تامين کند. من به نمایندگی 
از دولت ع��راق از ش��رکت های ایرانی دعوت 
می کنم تا در زمينه انجام طرح ها و پروژه های 
حوزه آب با ما همکاری بيشتري داشته باشند.

وزیر منابع آب عراق به فعاليت های کشورمان 
در زمينه تامين منابع برق این کشور نيز اشاره 
ك��رد و گفت: نيازمان در زمينه برق در کش��ور 
ع��راق حدود 20 ه��زار مگاوات اس��ت که برق 
توليد شده در کش��ور کمتر از این مقدار است. 
مذاکرات خوبی با مس��ئوالن ایرانی داشته ایم و 
قراردادهایي را با دولت ایران در زمينه س��اخت 

یک نيروگاه برق در نجف بسته ایم.
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نيرو بر وجود بستر مناسب سرمایه گذاری برای احداث نيروگاه در ایران 
تأكيد كرد.

» عليرضا دائمی« در نشستي با هيأت اقتصادی کشور کره جنوبی شامل نمایندگان »اگزیم  بانک«، »هيوندایی«، 
»توس��ان« و ش��رکت »LSLC« که برای بررسی زمينه های مشارکت و س��رمایه گذاری در صنعت آب و برق ایران 
برگزار ش��د، گفت: وزارت نيرو در موضوع س��رمایه گذاری و مشارکت پروژه ها و همچنين تامين تجهيزات و احداث 

نيروگاه ها، آماده مذاکره با سرمایه گذاران است.
وی ادامه داد: در موضوع احداث نيروگاه ها، دولت ایران شرایط و تسهيالت بسيار مناسبی از جمله خرید تضمين 
برق و امکان صادرات بخش��ی از برق توليدی به کشورهای همسا یه ایران را برای سرمایه گذاران در این بخش مهيا 

کرده است.
دائمی تصریح کرد: انجام پروژه های مشترک در کشور های ثالث، بخشی از این توافق می تواند باشد؛ چرا که ایران 
هم اکنون امکان مناس��بی برای اجرای طرح های مختلف در کشورهای همسایه همچون ترکمنستان و تاجيکستان 

دارد.
وی ب��ا تاکيد بر اینک��ه همکاری های بين المللی برای ایران جزو ضرورت هاس��ت، ادامه داد: هم اکنون 80 پروژه 
بزرگ توسط شرکت های ایرانی در کشورهای مختلف دنيا در حال انجام است و این زمينه خوبی است كه طرح های 

جدید را با مشارکت شرکت های کره ای آغاز کنيم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نيرو با اشاره به برنامه دولت  ایران برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر 
گفت: ایران به دليل موقعيت جغرافيایي ویژه، ظرفيت بس��يار باالیی در زمينه انرژی های بادی و خورش��يدی دارد و 

دانش و فناوری کره ای ها می تواند در این زمينه کارساز باشد.

 وجود بستر مناسب سرمایه گذاری 
 برای احداث نیروگاه 

در ایران
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 احداث 
و بهره برداری 

12 نیروگاه بزرگ 
توسط 

بخش خصوصی

مدیر کل دفتر نظارت بر نيروگاه های 
خصوص��ی ش��رکت تواني��ر از احداث و 
بهره ب��رداری از 12 ني��روگاه ب��زرگ به 
ظرفيت 9 هزار مگاوات از س��وی بخش 
خصوصی در قالب قراردادهای BOT و 
BOO تحت نظارت این دفتر خبر داد.

»کوروش ملکی زن��دی«، مدیر کل 
دفتر نظارت ب��ر نيروگاه های خصوصی 
ش��رکت توانير، آغاز حرکت به س��مت 
خصوصی س��ازی در صنعت ب��رق را از 
نيمه اول ده��ه 70 عنوان کرد که طی 
آن ش��رکت توانير شرکت های مشاور را 
ب��ه منظور تدوین و تب��ادل قراردادهای 
خرید برق با س��رمایه گذاران خصوصی 
به کار گرفت و قرارداد نيروگاه پره س��ر 
و خرید برق از ای��ن نيروگاه خصوصی، 
اولي��ن قرارداد از این دس��ت بود که در 

سال 82 مبادله شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ن 
قرارداده��ا س��رمایه گذار خصوصی کار 
احداث نيروگاه را برعه��ده دارد، افزود: 
نيروگاه زرگان )ش��هيد مدح��ج اهواز( 
تنه��ا ني��روگاه تحت نظ��ارت این دفتر 
اس��ت که از این وضع تبعيت نمی کند. 
در واقع این نيروگاه مشتمل بر 2 واحد 
بخ��ار 145 مگاوات��ی و 4 واحد گاز 32 
مگاواتی، از نيروگاه های قدیمی اس��ت 
که ب��ه وس��يله صنعت ب��رق احداث و 
بهره ب��رداری می ش��د و واگ��ذاری این 
ني��روگاه به بخش خصوص��ی به منظور 
تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در این بخش انجام و قرارداد آن س��ال 

84 با بخش خصوصی مبادله شد.
ملکی زندی با اش��اره به پيش��گامی 
صنع��ت برق در خصوصی س��ازی، آغاز 

واگ��ذاری نيروگاه ها به بخش خصوصی 
را طبق اصل 44 قانون اساس��ی از سال 

88 به بعد عنوان کرد.
مدیر کل دفتر نظارت بر نيروگاه های 
خصوصی ش��ركت تواني��ر، قراردادهای 
این دفت��ر با س��رمایه گذاران خصوصی 
 BOT و BOO را ش��امل قراردادهای
برش��مرد و تصری��ح ک��رد: در ابت��دای 
مذاکرات قراردادی احداث نيروگاه های 
خصوصی، س��ازمان توس��عه برق ایران 
بنا ب��ر تجاربی ک��ه در زمينه س��اخت 
نيروگاه ه��ا دارد، ب��ه عن��وان نماین��ده 
ش��رکت تواني��ر وارد عمل می ش��ود و 
ب��ا انعقاد ق��رارداد با بخ��ش خصوصی، 
رون��د اح��داث ني��روگاه تا رس��يدن به 
بهره ب��رداری تجاری را کنترل و نظارت 
می کن��د و س��پس ب��ه ش��رکت توانير 
تحویل می دهد و در این مرحله توانير، 
راهبری قرارداد طی دوره تعيين ش��ده 
را از طریق دفتر نظارت بر نيروگاه های 

خصوصی پيگيری می کند.

قراردادهای  اف��زود:  ملک��ی زن��دی 
BOT، ساخت و بهره برداری به وسيله 
بخ��ش خصوصی ط��ی ی��ک دوره 20 
ساله و س��پس انتقال مالکيت به توانير 
را ش��امل می ش��ود و در قرارداده��اي 
BOO، ش��رکت توانير ق��رارداد خرید 
تضمين��ی برق ب��ه مدت 5 س��ال را با 
س��رمایه گذار خصوصی امضا می کند و 
پ��س از این مدت ش��رکت خصوصی به 
طور مس��تقيم برق را به بازار یا مصرف 

کننده خصوصی می فروشد.
وی تصری��ح ک��رد: در ه��ر دو مدل 
BOO و BOT، قرارداده��ا به عنوان 
قرارداد تبدیل انرژی )ECA( شناخته 
می ش��ود. ب��ه ای��ن معنی که ني��روگاه 
خصوص��ی س��وخت را از توانير تحویل 
می گي��رد و پس از تبدیل، برق توليدی 
را به توانير تحویل و هزینه تبدیل انرژی 

را دریافت می کند.
ملکی زن��دی ظرفي��ت نيروگاه های 
قال��ب  تاکن��ون در  خصوص��ی ک��ه 
BOT تح��ت  و   BOO قرارداده��ای 
نظارت این دفتر فعال هستند را 9 هزار 
مگاوات عنوان ک��رد که در مجموع 12 

نيروگاه را شامل می شود.
وی نيروگاه ه��ای BOT را ش��امل 
ني��روگاه جن��وب اصفهان ب��ه ظرفيت 
اسمی 954 مگاوات، پره سر به ظرفيت 
اسمی 968 مگاوات و فارس به ظرفيت 
اس��می 972 م��گاوات برش��مرد و ب��ا 
 BOO اش��اره به اینک��ه نيروگاه ه��ای
ب��ه 2 بخش تيپ یک و تيپ 2 دس��ته 
بندی می ش��وند، تصریح ک��رد: قرارداد 
نيروگاه ه��ای تيپ 2 بر مبن��ای خرید 
ظرفيت و انرژی و در نيروگاه های تيپ 
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یک ب��ر مبنای خری��د آمادگی و انرژی 
تنظيم شده است.

مهن��دس ملکی زن��دی نيروگاه های 
تي��پ BOO 2 را ش��امل نيروگاه های 
فردوس��ی ب��ا 954 م��گاوات ظرفي��ت، 
عس��لویه ب��ا 942 م��گاوات ظرفي��ت و 
رودش��ور با 789 م��گاوات ظرفيت ذکر 
کرد که نيروگاه اخير طبق توافق، هزینه 

آمادگی و انرژی را دریافت می کند.
BOO وی نيروگاه ه��ای تي��پ یک

را ش��امل 484 مگاواتی ش��يرکوه، 972 
آب��اد، 648 مگاوات��ی  مگاوات��ی عل��ی 
خرمش��هر، 484 مگاوات��ی زواره، 484 
مگاوات��ی گن��اوه و 418 مگاواتی زرگان 
که به طور خاص در س��ال 84 خصوصی 
ش��د برش��مرد و افزود: در ق��رارداد تيپ 
2 س��رمایه گذار تعهد می کن��د ظرفيت 
مشخصی را در طی سال در اختيار توانير 
قرار بدهد و این ظرفيت هر 6 ماه یک بار 
تست و صحه گذاری می شود و درصورتی 
که نيروگاه به ظرفيت تعيين شده رسيده 
باش��د، ماهانه مبل��غ ثابتی را ب��ه عنوان 
هزینه ظرفي��ت از توانير دریافت می کند 
و عالوه بر آن بابت هر کيلووات س��اعت 
انرژی توليد ش��ده نيز هزینه جداگانه ای 

به نيروگاه پرداخت می شود.
وی درباره چگونگی نظارت و کنترل 
ای��ن دفت��ر ب��ر عملک��رد نيروگاه های 
خصوصی گف��ت: مطاب��ق قراردادهایی 
ک��ه ب��ا نيروگاه های خصوص��ی مبادله 
ش��ده است باید یک س��ری مؤلفه ها را 
اندازه گي��ری و براس��اس آن پای��ان هر 
م��اه هزینه ه��ا را پرداخ��ت کنيم که از 
جمل��ه ای��ن مؤلفه ها، آمادگ��ی، انرژی 
توليدی، کارکرد با س��وخت پش��تيبان، 
جرایم ناشی از تریپ یارد بار، تعداد راه 
اندازی های موفقي��ت آميز بيش از 25 
بار در س��ال و.. را می ت��وان نام برد که 

متناسب با نوع قرارداد متفاوت است.
وی تصری��ح ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه 
گستردگی نيروگاه ها در سراسر کشور، 

ش��رکت های برق منطقه ای را به عنوان 
دس��تگاه نظارت بر نيروگاه های مستقر 
در حيط��ه عملکردش��ان تعيين کردیم 
و از طرف��ی برای جلوگي��ری از حجيم 
ترش��دن دول��ت ب��ه ش��رکت های برق 
منطق��ه ای توصيه ش��د بخ��ش نظارت 
مقي��م در نيروگاه را برون س��پاری و به 

شرکت های مشاور بسپارند.
ملک��ی زن��دی اف��زود: نيروگاه های 
اتم��ام  از  خصوص��ی )BOO( پ��س 
قرارداد 5 س��اله خری��د تضمينی برق، 
ب��رق توليدی را ب��ه طور مس��تقيم به 
بازار برق ی��ا مصرف کنندگان خصوصی 
می فروش��ند و نظارت ه��ای حاکميتی 
بر این نيروگاه ها مطابق قانون س��ازمان 
برق ایران و قرارداد با ش��رکت مدیریت 
ش��بکه ب��رق ای��ران اعم��ال می ش��ود 

و طب��ق ق��رارداد، س��رمایه گذار مل��زم 
از دس��تورات دیس��پاچينگ و  اس��ت 
دس��تورالعمل های ثاب��ت بهره ب��رداری 

تبعيت کند. 
وی درب��اره اینکه چه تضمينی برای 
ع��دم وقف��ه در توليد ب��رق مطمئن و 
پایدار از س��وی بخ��ش خصوصی وجود 
دارد، گفت: اگر س��رمایه گذار خصوصی 
براس��اس شرایطی که در قرارداد تعيين 
ش��ده از وظایف عدول کند یا صالحيت 
بهره برداری از نيروگاه را نداش��ته باشد، 
ش��رکت توانير می تواند به طور دائم یا 
موق��ت و ت��ا زمانی ک��ه صالحيت الزم 
احراز شود، راسًا بهره برداری از نيروگاه 

را بر عهده بگيرد. 
مدیر کل دفتر نظارت بر نيروگاه های 
خصوصی ش��رکت توانير درباره چگونگی 
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ورود و خ��روج نيروگاه ه��ای خصوص��ی 
ای��ن دفت��ر، گف��ت:  از چت��ر نظارت��ی 
نيروگاه های��ی ک��ه دوره خرید تضمينی 
برق آنها )دوره 5 ساله( به پایان می رسد 
به تدریج از فرایند نظارتی این دفتر خارج 
و نيروگاه ه��ای تازه احداث خصوصی که 
به بهره برداری تجاری رسيدند، جایگزین 
آنها می شوند و اميدواریم با اتمام دوره 5 
ساله خرید تضمينی برق از نيروگاه های 
خرمش��هر و علی آب��اد در آینده نزدیک، 
نيروگاه ه��ای گن��اوه و ش��يرکوه )ج��زو 
12 ني��روگاه خصوص��ی( ک��ه اخي��راً به 
بهره ب��رداری تجاری رس��يدند، به همراه 
ني��روگاه کهنوج ک��ه انتظار م��ی رود تا 
سال آینده به بهره برداری تجاری برسد، 

جایگزین شوند.
مهندس ملکی زندی با تاکيد بر اینکه 

تمامی اهرم های نظارتی پيش بينی شده 
در ق��رارداد نيروگاه های خصوصی، تحت 
نظارت این دفتر ق��رار دارد، از عزم دفتر 
نظارت بر نيروگاه های خصوصی ش��رکت 
تواني��ر بر جلوگي��ری از تضيي��ع حقوق 
طرفين ق��رارداد و محترم ب��ودن حقوق 
ش��رکت توانير و س��رمایه گذار خصوصی 

طبق چارچوب قرارداد خبر داد.
وی ش��رکت های س��رمایه گذار در 
12 ني��روگاه بزرگ خصوصی را ش��امل 
آرین ماهتاب گستر )نيروگاه رودشور(، 
ش��رکت تولي��د ني��روی ب��رق جن��وب 
غ��رب صب��ا )نيروگاه های خرمش��هر و 
زرگان(، ش��رکت س��رمایه گذاری مپنا 
)نيروگاه های جنوب اصفهان، عس��لویه، 
حافظ، فردوس��ی، پ��ره س��ر و گناوه(، 
ش��رکت توليد نيروی آذرخش )نيروگاه 

علی آباد(، سرمایه گذاری پرشين فوالد 
)نيروگاه زواره( و شرکت فراب )نيروگاه 

شيرکوه( برشمرد.
مهن��دس ملک��ی زندی با اش��اره به 
اینکه نيروگاه ه��ای خصوصی نيز مانند 
س��ایر نيروگاه ها، پروانه توليد را مطابق 
دستورالعمل های هيات تنظيم بازار اخذ 
و پروانه بهره برداری دریافت می کنند و 
از این مس��ير کنترل می ش��وند، اظهار 
داشت: ارزیابی خاصی برای رتبه بندی 
نيروگاه های خصوصی انجام نمی ش��ود 
هر چند ش��رکت مپنا فرمهایی را برای 
ای��ن دفت��ر ارس��ال می کند و م��ا نيز 
نيروگاه ه��ای خصوصی این ش��رکت را 

ارزیابی و به آنها اعالم می کنيم.
وی افزود: ش��رکت مدیریت ش��بکه 
برق ایران نيز ارزیابی هایی با معيارهای 
ش��بکه در س��طح نيروگاه های کش��ور 
انج��ام می ده��د ک��ه در برخ��ی از این 
ارزیابی ها نيروگاه ه��ای خصوصی حائز 

رتبه شدند.
ملکی زن��دی ظرفي��ت نيروگاه های 
خصوصی را 400 تا هزار مگاوات عنوان 
ک��رد و از اج��رای فازه��ای توس��عه ای 
و افزای��ش ظرفي��ت در برخ��ی از ای��ن 

نيروگاه ها خبر داد.
وی درباره امکان واگذاری بخشی از 
س��هام نيروگاه های دولت��ی به کارکنان 
خدوم صنعت برق کشور، گفت: به نظر 
من حداقل بخشی از سهام را می توانند 
به کارکن��ان صنعت ب��رق واگذار کنند 
و ای��ن کار بس��يار شایس��ته ای اس��ت. 
کارکنان صنعت برق و به ویژه کارکنان 
نيروگاه ها از مظلوم ترین اقش��ار جامعه 
هس��تند. آنها به طور ش��بانه روزی کار 
س��نگين و پرخطر در ش��رایط سرما و 
گرم��ا و در معرض ان��واع آلودگی های 
صوتی و ش��يميایی و با دس��تمزدهای 
معمول��ی برعه��ده دارند و اگ��ر از این 
کانال خدمتی به این پرس��نل شود کار 

شایسته ای است.
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با استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر

 سهم سوخت های فسیلی 
در سبد انرژی کشور کاهش می یابد

گس��ترده ای ب��رای اس��تفاده از انرژی ه��ای نو 
در ای��ن س��بد انجام ش��ده اس��ت و در صورت 
سرمایه گذاری می توان در یک بازه زمانی کوتاه 

از آنها بهره برد.
دبي��ر س��تاد توس��عه فن��اوری انرژی های 
تجدیدپذی��ر معاون��ت علمی و فن��اوری رئيس 
جمه��وری ب��ا بيان ای��ن ک��ه ایران ب��ه دليل 
ش��رایط خاص جغرافيایی، ظرفيت های زیادی 
ب��رای اس��تفاده از انرژی های برق آب��ی، بادی، 
خورش��يدی، زمين گرمایی و نيز زیس��ت توده 
دارد، گفت: در صورت س��رمایه گذاری های تازه 
می توان از این نعمت خدادادی به بهترین شکل 

بهره مند شد.
وی ادام��ه داد: ایران از نظر منابع فس��يلی 
موقعي��ت ممتازی در جهان دارد و دارای منابع 
بزرگی از نفت و گاز اس��ت؛ در کنار این منابع، 
ای��ران موقعيت ممتاز و خاصی برای اس��تفاده 
بهين��ه و بهره گيری از انرژی ه��ای تجدیدپذیر 

دارد.
آرمودلی با اش��اره به وجود فرهنگ استفاده 
از س��وخت های فسيلی در کشور به دليل ارزان 
ب��ودن تصریح کرد: ترویج فرهنگ اس��تفاده از 
انرژی های ن��و و تجدیدپذیر با هدف صيانت از 
محيط زیست، نيازمند بازنگری و اطالع رسانی 

با هدف فرهنگ سازی است.
وی ادامه داد: نقشه راه توسعه انرژی های نو 
و تجدیدپذیر در حال نهایی شدن است و اميد 
اس��ت بتوانيم با همه ظرفيت از این انرژی های 
پاک با توجه به وجود زیرس��اخت های مطلوب 
در کشور استفاده کنيم و باید گفت که رسيدن 
ب��ه پنج هزار مگاوات ظرفي��ت انرژی های نو تا 
پنج سال آینده در کش��ور، امکان پذیر است و 

این ظرفيت در ایران وجود دارد.
دبي��ر س��تاد توس��عه فن��اوری انرژی های 
تجدیدپذی��ر معاون��ت علمی و فن��اوری رئيس 
جمه��وری، تصریح ک��رد: با برنام��ه ریزی های 
انجام شده و با توليد 300 مگاوات برق در سال 
از مح��ل انرژی های نو، س��االنه یکصد ميليون 
متر مکع��ب گاز معادل 4 فاز پ��ارس جنوبی و 
ی��ا یکصد ميلي��ون ليتر گازوئي��ل صرفه جویی 

می شود.

دبي��ر س��تاد توس��عه فن��اوری انرژی های 
تجدیدپذی��ر معاون��ت علمی و فن��اوری رئيس 
جمه��وری گفت: با فراگير ش��دن اس��تفاده از 
انرژی های نو و تجدیدپذیر، س��هم سوخت های 
فس��يلی و منابع هيدروکربوری در سبد انرژی 

کشور کاهش خواهد یافت. 
»یوسف آرمودلی« با تاکيد بر لزوم استفاده 
از انرژی ه��ای پاک در کش��ور، گفت: با افزایش 
اس��تفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، س��بد 
انرژی کش��ور در آینده نزدی��ک متنوع خواهد 

شد.
وي افزود: امروز نيازمن��د تحول در توليد و 
مصرف انرژی در کش��ورمان هس��تيم و در این 
مس��ير با توجه به فراگيری اس��تفاده از نفت و 
گاز در س��بد انرژی کش��ور، برنام��ه ریزی های 
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گفت وگو با مهندس »کریم ذاکرنيا«؛ مدیرعامل شرکت افق توسعه انرژی خليج فارس

سلطان آینده صنعت برق، بخش خصوصی است
حمیدرضا محمدی

از نخس��تين روزی که سياس��ت های اصل 44 قانون اساس��ی ابالغ ش��د، رون��د کار نيروگاه های بخش 
خصوصی نيز، وارد ش��رایط تازه ای ش��د. آنهایی که عمری در صنعت برق ایران، فعاليت کرده و در راستای 
اعتالی آن، گام برداش��ته بودند، اگرچه ش��اید پيش از آن به ميدان آمده بودند عزم ش��ان را جزم کردند تا 
این بار صنعت برق کش��ور را خارج از حوزه مالکيت دولت، محک بزنند. مهندس»کریم ذاکرنيا« یکی از آن 
متخصصان است که از پس سال ها تجربه، اکنون در جایگاه مدیریت شرکت افق توسعه انرژی خليج فارس، 
فعاليت می کند. این ش��رکت نيروگاه 51 ساله مش��هد را در حال مدیریت دارد. او معتقد است در 10 سال 
گذشته ورود سهم بخش خصوصی در توليد برق کشور رشد چشمگير و معنی داری داشته اما با روند کنونی 
پيش بينی می ش��ود س��هم بخش خصوصی فقط در توليد آینده برق کشور رش��د 10% در هر سال خواهد 
داشت. اتفاقی که اگر انگيزش الزم را به نيروگاه های بخش خصوصی ندهد، با توجه به کمبود نقدینگی وعدم 
پرداخت بدهی توسط دولت، نيروگاه ها در انجام تعميرات بموقع و تامين قطعات و تجهيزات ضروری دچار 
مش��کل شده و آمادگی خود را از دس��ت داده و ناگزیر به خاموشی خواهد انجاميد. این مدیر با تجربه البته 
برای نيروگاه تحت مدیریت خود، »آینده بس��يار خوبی« را پيش بينی کرد. آنچه در ادامه می خوانيد، متن 

کامل گفت و گو با مهندس کریم ذاکرنيا است.

لطفا ب�رای آغاز بحث، کمی از سرگذش�ت  ■
خ�ود را گفته و وضعی�ت کنونی نیروگاه تحت 

مسئولیت تان را بیان فرمایید؟
بن��ده داری مدارک فوق دیپلم در رش��ته مکانيک، 

ليس��انس در رشته مهندس��ی برق قدرت و کارشناسی 
ارشد در رشته مدیریت اجرایی می باشم. از پست هایی 
ک��ه تاکنون به خدمت در آنه��ا پرداخته ام می توانم به 
مدیریت نيروگاه زرگان اهواز )ش��هيد مدحج(، مدیریت 
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پروژه ه��ای نيروگاهی ش��رکت غدی��ر، مدیریت پروژه 
نيروگاه س��يکل ترکيبی المرد ف��ارس، مدیریت پروژه 
نيروگاه س��يکل ترکيبی س��بزوار، مدیر عامل شرکت 
توليد برق ابن یمين، مدیر عامل ش��رکت افق توس��عه 
انرژی طوس، مدیر عامل ش��رکت هلدینگ افق توسعه 

انرژی خليج فارس اشاره نمایم.
ش��رکت هلدینگ افق توس��عه انرژی خليج فارس 

دارای یک نيروگاه در حال کار در شهرس��تان مش��هد 
مقدس و پروژه نيروگاه 500 مگاواتی س��يکل ترکيبی 

در شهرستان سبزوار می باشد.
نيروگاه مش��هد علی رغم قدمت بيش از نيم قرن با 
7 واحد توليدی با سازماندهی و مدیریت حساب شده 
و داش��تن پرس��نل مجرب در حال حاظ��ر توان توليد 

ظرفيت نامی طراحی شده را دارد.
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ارزیابی تان از وضعیت کنونی تولید نیروی  ■
برق در نیروگاه های بخش خصوصی را ش�رح 

دهید؟
در 10 س��ال گذشته ورود سهم بخش خصوصی در 
توليد برق کشور رش��د چشمگير و معنی داری داشته 

است.
اگر نگاهی به قوانين و مقررات وضع شده سال های 

قبل بيندازیم پيش بينی می ش��ود رش��د سهم بخش 
خصوص��ی )فقط( در توليد آینده برق کش��ور 10% در 

هر سال خواهد بود. 
نقش بخش خصوص�ی در تولید برق ایران  ■

در چه س�طحی قرار دارد؟ در واقع پرس�ش 
این اس�ت که چه میزان از تولید برق کش�ور 

را برعهده دارد؟
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ه��م اکن��ون - بخش خصوصی بي��ش از 50% برق 
مورد نياز کشور را توليد می کند. 

- 100% طرح ه��ای توس��عه توليد ب��رق مورد نياز 
آینده کشور را در اختيار دارد.

-100% س��رمایه گذاری توليد پراکن��ده دراختيار 
بخش خصوصی است. 

و این بدان معنی اس��ت که س��لطان آینده کش��ور 
بخش خصوصی خواهد بود.

قرارداده�ای خری�د ب�رق از ش�رکت های  ■
خصوصی مولد بر چه اصولی تعریف می شود؟ 
و آی�ا رتبه و درجه نیروگاه ها در این مس�ئله 

تاثیر دارد؟
قرارداده��ای خرید برق نيروگاه ها تقریبا یکس��ان 
هس��تند. درصورت��ی ک��ه ش��اخص های رتبه بن��دی، 
متناسب با ارزش های اس��تاندارد بنگاه های اقتصادی 
تعيين ش��ود تاثير آن در ن��رخ خرید خالی از 

لطف نخواهد بود.
تامین مال�ی س�رمایه پروژه های  ■

تامین برق، چگونه صورت می گیرد 
و چه م�واردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
جذب س��رمایه بخش خصوصی 
با فرض تامين منافع س��رمایه گذار 
از جمل��ه اطمين��ان نس��بی جهت 
بهره برداری بموقع پروژه، تس��ریع 
در رون��د اج��رای پ��روژه، کاهش 

قيمت تمام شده و...
چگونه می ت�وان دولت و  ■

مجل�س را ملزم به پرداخت 
بدهی دولت و ش�رکت های 
دولت�ی ب�ه نیروگاه های 

خصوصی کرد؟
به نظ��ر من دول��ت برای 
به  پرداخت بدهی ه��ای خود 
بخ��ش خصوص��ی می تواند از 
روش ه��ای مختلفی اس��تفاده 
کن��د مث��ل: اس��تفاده از اوراق 
مشارکت و اوراق قرضه اسالمی، 
انجام تهاتر، صندوق توسعه ملی 
و رّد دی��ون از طری��ق واگ��ذاری 
اموال و دارایی های دولت و حواله 



ارزی.
یک�ی از مش�کالت نیروگاه های خصوصی،  ■

دس�ت ب�ه گریب�ان بودنش�ان ب�ا س�ازمان 
خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی است. 
به زعم ش�ما چگونه می توان این مش�کل را 

حال کرد؟
این قاعده بازار است و باید به آن احترام گذاشت و 

این احترام به ارزش های جامعه است. 
درصورت��ی که تهاتر در همه م��واردی که به دولت 

مرتبط است عمل شود 70% مشکالت حل می شود. 
نیروگاه ه�ای بخ�ش خصوص�ی را چگونه  ■

می توان از بودجه بهره مند ساخت؟
در بودجه وزارت نيرو سهمی برای بخش خصوصی 

در نظرگرفته شود.
بودجه تهيه ش��ده توسط دولت می بایست با توجه 
ب��ه درآمدهای تحقق یافته دول��ت تنظيم و از هرگونه 
اضافه نش��ان دادن درآمدهایی که ممکن است تحقق 
نيابد خودداری نماید و براس��اس درآمدهای غير نفتی 

تهيه شود. 
بودج�ه چگون�ه می توان�د گ�ره بده�ی  ■

دولت های دولت به این شرکت ها و نیروگاه ها 
را پر کند؟

در صورتی که بودجه بر اساس واقعيت تنظيم گردد 
)تحقق واقع��ی درآمد( می تواند در برنامه ریزی بدهی 

دولت مثمر ثمر واقع شود. 
ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چ�ه نس�بتی با  ■

کمبود تولید نیروی برق و حتی خاموشی های 
ناگزیری که در آینده نزدیک _وحتی در سال 

آینده_ رخ خواهد داد، دارد؟
انگيزش در موفقيت امور نقش اساسی دارد. از این 
رو ب��ا توجه به کمبود نقدینگ��ی وعدم پرداخت بدهی 
توس��ط دولت،نيروگاه ها در انجام تعمي��رات بموقع و 
تامين قطعات و تجهيزات ضروری دچار مش��کل شده 
و آمادگی خود را از دس��ت داده و ناگزیر به خاموش��ی 

خواهد انجاميد.
تصور می کنید مش�کالتی از این دست، به  ■

عدم ش�ناخت دولتمرداِن دولت های مختلف 
از صنعت برق و حضور بخش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
خير.
چشم انداز آینده نیروگاه های تولیدکننده  ■

نی�روی ب�رِق حاض�ر در بخ�ش خصوصی را 
چگونه می بینید؟

با توجه به کمب��ود نقدینگی و عدم پرداخت بدهی 
توس��ط دولت،نيروگاه ها در تعميرات به موقع و تامين 
قطعات و تجهيزات ضروری دچار مشکل شده و ناگزیر 
به خاموش��ی می ش��وند و با ادامه این روش در آینده 
هيچ س��رمایه گذار خصوصی رغبت به س��رمایه گذاری 

دراین بخش نخواهد داشت.
ش�رکت افق توس�عه انرژی خلی�ج فارس  ■

)نیروگاه مش�هد(، از ای�ن حیث چه وضعیتی 
دارد؟ افق کاری و حرفه اِی این شرکت را در 

این میان چگونه می بینید؟
در صورت��ی که وضعيت توانير از حالت فعلی خارج 
ش��ده و بدهی های خود را به موق��ع پرداخت نماید با 
توجه به نگهداری مناس��ب و به موقع نيروگاه و برنامه 
بهينه سازی و افزایش راندمان آینده بسيار خوبی برای 

این شرکت متصور است.

با توجه به کمبود نقدینگی 
و ع�دم پرداخ�ت بدهی 
توس�ط دولت،نیروگاه ها 
در تعمی�رات ب�ه موق�ع 
و تامی�ن قطع�ات و 
تجهیزات ض�روری دچار 
مشکل ش�ده و ناگزیر به 
خاموش�ی می ش�وند و 
با ادام�ه ای�ن روش در 
آینده هیچ س�رمایه گذار 
خصوص�ی رغب�ت ب�ه 
س�رمایه گذاری درای�ن 
بخ�ش نخواه�د داش�ت
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1394؛ سخت ترین سال اقتصادی



نشس��ت س��ندیکای ش��رکت های 
توليدکننده برق و انجمن توليدکنندگان 
برق مقياس کوچک )تولي��د پراکنده( با 
وزی��ر نيرو، ب��ا حضور مس��ئولين صنعت 
برق، بعدازظهر روزچهارشنبه ششم آبان 

در دفتر وزارتی برگزار شد.
 در این نشست،مهندس»حميد چيت 
چي��ان« وزیر ني��رو در س��خنانی گفت: 
ام��روز تم��ام فعاليت ها، نيازمن��د تأمين 
برق اس��ت و می توان گف��ت که هرگونه 
فعاليت��ی اع��م از اقتصادی، کش��اورزی،  
صنعت��ی و خدماتی نيازمند برق اس��ت. 
ش��ما این خدمت ارزش��مند را به جامعه 
ارائه می کنيد و حقيقتًا جای تشکر دارد. 
وی در ادمه اف��زود: همه ما می دانيم که 
امسال س��خت ترین سال اقتصادی کشور 
بوده است. حتی ما در طول دوران جنگ 

هم شاید شبيه این ش��رایط را نداشتيم. 
از اینکه ش��ما در این ش��رایط ویژه با ما 
هم��کاری و کمک کردید ب��ر خود الزم 
می دانم که از ش��ما تشکر کنم که بدون 
تردید کاری ارزش��مند اس��ت. برای همه 
کش��ور،  ش��رایط اقتصادی بسيار سختی 
بود. وزیر نيرو با اشاره به شرایط اقتصادی 
وزارت نيرو اظهار داش��ت: ش��اید بتوانيم 
بگویي��م ک��ه در هيچ ک��دام از بخش ها، 
ش��رایط اقتصادی آن قدر که برای حوزه 
صنعت آب و برق سخت بوده، نيست. در 
بخش مخابرات، خودرو، در بخش فوالد، 
آلومينيوم و تمام بخش ها،  هيچ یک برای 
محصولی که توليد می کند قيمتی کمتر 
از هزینه اش از مشتری دریافت نمی کند. 
ش��اید تنها و تنه��ا وزارت ني��رو و تمام 
کسانی که با صنعت نيرو سر و کار دارند، 

ناچارند این شرایط را تحمل کنند. 
علی رغم این همه فش��ار، حقيقتًا کار 
به نحو احسن انجام شد و مردم ما از نظر 
تأمين آب و برق در مضيقه قرار نگرفتند 

و این افتخار بزرگی است. 
مهندس چيت چيان همچنين تصریح 
کرد: من حدود یک ماه پيش گزارشی را 
در دولت ارائه کردم که از اقدامات انجام 
ش��ده و تامين خ��وب برق در تابس��تان 
قدردانی ش��د. بخش��ی از ای��ن قدردانی 
نثار شماس��ت که همکاری کردید و این 
دوره را پش��ت سر گذاش��تيم. اميدواریم 
که این همکاری همچنان ادامه پيدا کند 
و اميدوارم که این ش��رایط سخت بگذرد 
و وارد ش��رایطی ش��ویم که صنعت برق 
ب��ه یک تعادل اقتصادی درس��ت برس��د 
و تم��ام بنگاه ها بتوانند ش��رایط پایدار و 

نشست توليدکنندگان برق بخش خصوصی با وزیر نيرو 

اعضای سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 
مسایل خود را مطرح کردند

گزارش
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مطلوبی را داش��ته باشند. البته توفيقاتی 
هم حاصل شده است ولی کافی نيست و 
باید بيش��تر تالش کنيم. وی تاکيد کرد: 
شما باید بتوانيد به تمام صنایع مستقيمًا 
برق را بفروش��يد و ما متعهد ش��دیم به 
عنوان صنعت برق ش��بکه  را برای انتقال 
برق فروخته ش��ده فراهم کنيم. موضوع 
دیگر اینکه راندمان توليد برق در کش��ور 
ما پایين اس��ت، ما بایستی تالش ویژه ای 
داشته باشيم که ارتقای محسوسی پدید 
بياوریم. راحت ترین و سهل الوصول ترین 
این ه��ا، همين اف��زودن بخ��ش بخار به 
نيروگاه ه��ای گازی اس��ت. هزین��ه تمام 
بخش بخار را دولت پرداخت می کند این 
بهترین شرایط اس��ت که به وجود آمده 
اس��ت تا ش��ما بتوانيد راندم��ان نيروگاه 
ت��ان را افزایش بدهيد. م��ا انتظار داریم 
که ش��ما به عنوان بخ��ش خصوصی این 
رسالت خودتان را به خوبی انجام بدهيد. 
بس��ياری از نيروگاه ه��ا در کن��ار مراکز 
صنعت��ی قرار دارند. بعض��ی از نيروگاه ها 
در کنار دریا هس��تند. ای��ن امکان برای 
شما وجود دارد که با استفاده از بازیافت 
حرارت، آب ش��يرین توليد کنيد. ممکن 
ابتدا س��رمایه گذاری الزم داشته  اس��ت 
باشد اما با همين مکانيزم های رفع موانع 
تولي��د و مکانيس��م های دیگ��ر اقدامات 
خوبی را س��امان بدهيد. ما در ش��رایطی 
هس��تيم، که مي��زان س��رمایه گذاری در 
تولي��د برق در طی پنج س��ال گذش��ته 
مرتبًا رو به کاهش بوده اس��ت ما ناچاریم 
برای پاسخ دادن به نيازسال آینده کشور 
حتمًا از نيروگاه های موجودمان حداکثر 
استفاده را بکنيم. موضوع دیگر، سرمایش 
ه��وای ورودی به توربين ها س��ت که در 
افزای��ش ظرفيت ني��روگاه تأثير بس��يار 
جدی دارد. ش��ما باید در موضوع اقتصاد 
ب��رق، و تفهيم این مس��ئله برای مجامع 
مختل��ف تصميم گيری ما را کمک کنيد. 
در س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، در 
ش��ورای رقابت،  در وزارت امور اقتصاد و 

دارایی،  در کمسيونهای مجلس، اگر این 
مسائل به صورت منطقی منتقل شود، به 
مجموعه صنعت کمک خواهد کرد. ما به 
جد معتقدیم به اینکه باید نظام اقتصادی 
صنعت برق را به س��مت ش��فافيت کامل 
پيش ببریم. منطق ما در وزارت نيرو این 
اس��ت که ما می گویيم که نيروگاه ها باید 
هزینه سوختی که از شرکت های متعلق 
به وزارت نفت تهيه می کنند را به صورت 
کام��ل و واقعی پرداخ��ت و محصولی را 
ک��ه تولي��د می کنند با احتس��اب قيمت 
واقعی سوخت، به خریدار برق بفروشند. 
ب��ازار ب��رق ی��ا ش��رکت های توزیع همه 
این ها وقتی تب��ادل مالی و انرژی و پول 
را دارند باید به صورت واقعی بش��ود اگر 
بناس��ت که یارانه ای باب��ت برق پرداخت 
بش��ود این را برای آخرین حلقه بگذارند، 

م�ن ح�دود ی�ک م�اه 
پی�ش گزارش�ی را در 
دول�ت ارائه ک�ردم که 
از اقدام�ات انجام ش�ده 
و تامی�ن خوب ب�رق در 
تابس�تان قدردانی ش�د. 
بخش�ی از این قدردانی 
نثار شماست که همکاری 
کردی�د و ای�ن دوره 
را پش�ت س�ر گذاشتیم. 
امیدواری�م ک�ه ای�ن 
همکاری همچن�ان ادامه 
پیدا کن�د و امیدوارم که 
این شرایط سخت بگذرد 
و وارد شرایطی شویم که 
صنعت ب�رق به یک تعادل 
اقتصادی درس�ت برس�د
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یعنی حلقه ای که بين مش��ترک است و 
ش��رکت توزیع. یعنی تبادل بين شرکت 
توزی��ع و ب��ازار، بازار و ني��روگاه ، نيروگاه 
و ش��رکت های گاز و نف��ت، هم��ه این ها 
باید ارتباطات پولی و مالی ش��ان واقعی 
باش��دکه به چند مس��ئله کمک خواهد 
کرد. نخس��ت آنکه هرکس تالش کند در 
جهت ارتقای راندمان،  س��ود اختصاصی 
حاصل از این عاید خودش خواهد ش��د. 
یعنی نيروگاه به صورت ملموس احساس 
خواه��د ک��رد وقتی ک��ه قيم��ت گاز یا 
گازوئيل را به صورت کامل پرداخت کند، 
اگ��ر دو درصد هم بتواند راندمان خودش 
را افزایش بدهد، عایدی اش، نصيب خود 
نيروگاه می ش��ود. بنابراین نيروگاه برای 

باال بردن راندمان انگيزه خواهد داشت. 

گفتنی اس��ت در ابتدای این نشست، 
تعدادی از مدیران نيروگاه های خصوصی، 
مس��ائل و مش��کالت بخ��ش خصوص��ی 
مرتبط با وزارت نيرو را مطرح س��اختند 

که اهم مطالب به این شرح است:
1- عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد 
برای افزایش س��اليانه نرخ پایه پرداخت 
باب��ت آمادگ��ی در س��ال 94 )م��اده 6 
دس��تورالعمل بند "و" م��اده 133 قانون 

برنامه پنجم توسعه( 
2- عدم اج��رای مصوبه هيات تنظيم 
ب��ازار ب��رق در م��ورد پرداخ��ت جریمه 
دیرکرد توس��ط ش��رکت مدیریت شبکه 
برق ایران، در حاليک��ه دولت در صورت 
تاخي��ر در وصول طلب خ��ود معادل 23 
درص��د جریمه از همي��ن افراد دریافت و 

عنداللزوم از سایر برخوردهای قانونی نيز 
ابائی ندارد.

3- وابس��تگی اعضای هي��ات تنظيم 
بازار برق ب��ه وزارت نيرو و عدم توجه به 
مشکالت نيروگاه های خصوصی و حرکت 
در مسير منافع کوتاه مدت بخش دولتی.
4- تکلي��ف اعم��ال ش��ده از س��وی 
ش��رکت تواني��ر ب��را ی تخصيص بخش 
اعظم نقدینگی به ب��ورس انرژی و اجبار 
توليدکنندگان برق ب��ه فروش برق خود 
از طریق بورس برای کس��ب حداقل های 
الزم برای هزینه های جاری نيروگاه این 
در حالی اس��ت که در ب��ورس فعلی برق 
در سمت خریدار بهيچوجه رقابت وجود 
ن��دارد و تعداد ش��رکتهای توزیع خریدار 
ب��رق با توافق و تفاهم نرخ برق در بورس 

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / پاییز 1394 / شماره 13
42



را تعيين می نمایند. شرایط غير رقابتی و 
غير عادالنه در بورس برق موجب ش��ده 
ک��ه قيمت های معام��الت برق در بورس 
انرژی بس��يار پایي��ن ت��ر از قيمت تمام 
ش��ده برق باشدکه عالوه بر ایجاد مشکل 
برای توليدکنندگان برق موجب گمراهی 
ارکان تصميم گير کشور در مورد قيمت 
واقع��ی برق خواهد ش��د و در دراز مدت 

صنعت برق آسيب جدی خواهد دید.
5- پيش��نهاد حض��ور صنای��ع و 
مصرف کنن��دگان بزرگ ب��رق در بورس 
ان��رژی و راه اندازی معام��الت دو جانبه 
ف��روش برق )بي��ن توليدکنندگان برق و 

مصرف کنندگان بزرگ( 
از جان��ب  نمایندگان��ی  6- حض��ور 
توليدکنندگان برق در هيات تنظيم بازار 

ب��رق و کارگروه تخصصی ب��ورس برق و 
یا ارجاع تصمي��م گيری در این حوزه به 

شورای رقابت.
7- یک طرف��ه بودن ش��دید قرارداد 
ف��روش برق و عدم توازن حوزه وظایف و 
تعهدات فروش��نده )نيروگاه ها( و خریدار 

)شرکت مدیریت شبکه(
برای  نم��ودن کارگروه های��ی  فع��ال 
بررس��ی قرارداد فروش برق و حل موارد 
اختالف��ی فيمابين و تبدی��ل آن به یک 

قرارداد عادالنه.
8- اجرائ��ی نم��ودن موضوع صادرات 

برق توسط بخش غير دولتی
همچني��ن اعضاء س��ندیکا ی��ادآوری 
نمودند ک��ه مجموعه این مس��ائل باعث 
شده اس��ت که سرمایه گذاری در صنعت 

ب��رق از توجي��ه پذی��ری خارج ش��ود و 
مال��ی در م��ورد  نهاده��ای  بانک ه��ا و 
تخصيص تس��هيالت به طرح های توليد 
برق س��خت گيری نموده و حتی المقدور 

احتراز نمایند.
در ادامه مهن��دس فالحتيان، معاون 
امور ب��رق و ان��رژی وزارت ني��رو ضمن 
توضي��ح عدم تعادل مناب��ع و مصارف در 
صنعت ب��رق و ل��زوم اص��الح نرخ ها به 
برخی اقدامات انجام ش��ده در جهت حل 
مشکالت اشاره و متذکر شد که در سال 
93 بيش��ترین ميزان تهاتر صورت گرفت 
ک��ه موج��ب ش��د س��رجمع بدهی های 
وزارت نيرو به توليدکنندگان برق در این 

سال افزایش نيابد.
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گزارش تصویری از »نشست مشترک توليدکنندگان برق بخش خصوصی با وزیر نيرو«
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گزارش تصویری از »نشست مشترک توليدکنندگان برق بخش خصوصی با وزیر نيرو«
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با حضور هيات آلماني در كرمان

تفاهم نامه احداث چهار نیروگاه خورشیدي 
در استان كرمان امضا شد

تفاهم نام��ه اح��داث چه��ار ني��روگاه 
خورش��يدي در س��فر هي��ات آلماني به 

استان كرمان امضا شد. 
در نشس��تی كه ب��ا حضور اس��تاندار 
كرم��ان، رئيس كميس��يون ان��رژي اتاق 
بازرگاني ایران، شماری از مدیران اجرایي 
اس��تان و س��رمایه گذاران آلماني برگزار 
ش��د، به منظور گس��ترش همكاري هاي 
دو جانب��ه ای��ران و آلم��ان و ب��ه منظور 
اس��تفاده از فرصت هاي سرمایه گذاري و 
اجراي طرح هاي اقتصادي و انرژي استان 
كرمان، تفاهم نامه ه��اي مبني بر احداث 
چهار ني��روگاه خورش��يدي، در مجموع 
به ق��درت 40 مگاوات و اش��تغال به كار 

مستقيم 200 نفر به امضا رسيد.
استاندار كرمان در این نشست گفت: 
از س��رمایه گذاران خارج��ي ك��ه داراي 
تكنيك و دانش باال هس��تند، اس��تقبال 

مي كنيم.
اس��تاندار  »عليرض��ا رزم حس��يني«، 
كرمان، با اش��اره به وج��ود ظرفيت هاي 
بسيار خوب استان كرمان در توليد انرژي 
برق گفت: در اس��تان كرم��ان 320 روز 
آفتابي و تونل ب��ادي در منطقه ریگان و 
فهرج داریم كه مي تواند فرصت مناسبي 
ب��رای  ب��راي س��رمایه گذاران خارج��ي 
استفاده از انرژي هاي نو باشد و اميدواریم 
هر چه زودت��ر عمليات اجرایي طرح هاي 

مد نظر در استان كرمان آغاز شود.

تبدیل كرمان به قطب نیروگاه های 
خورشیدي

رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني 
هم در این مراس��م ای��ران گفت: كرمان 
مركز بزرگ ترین نيروگاه خورش��يدي در 

ایران مي شود.
دكتر »ش��مس اردكاني« افزود: پس 
از س��فر وزیر آلمان به كرم��ان، تصميم 
بر آن ش��د كه با از بي��ن رفن تحریم ها، 
كار س��اخت نيروگاه هاي برق خورشيدي 
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متمركز و بادي آغاز شود و نتيجه نهایي 
آن كه دو س��ایت را ب��ه صورت نهایي در 
اس��تان كرمان به عنوان بهترین مناطق 
انتخ��اب ش��دند و با همكاري دوس��تانه 
اداره ه��اي مرتب��ط، مقدم��ات احداث 3 
نيروگاه كوچك در ماهان و راین و سایت 
بزرگ راین كه ت��ا هزار مگاوات مي تواند 

ظرفيت داشته باشد، نهایي شده است. 

احداث 4 نیروگاه 10 مگاواتي
مدی��ر عامل ش��ركت توس��عه فراگير 
جاس��ك نيز در این دیدار گف��ت: بنا به 
گفت��ه ریاس��ت جمهوري، مبن��اي تمام 
س��رمایه گذاري ها،  بایستي انتقال دانش 

فني باشد.
»مس��عود تركان« افزود: با توافقي كه 
انجام شده بناي كار بر احداث 4 نيروگاه 
10 مگاوات��ي اس��ت كه اولي��ن پروژه در 
ماهان و نقاط بعدي 2 پروژه 10 مگاواتي 
در راین است كه از نظر شاخص هاي دما، 
رطوبت گرد و خاك و ميزان تابش بسيار 
مس��اعد است. عالوه بر آن براي زرند نيز 
منطق��ه ی��زدان آباد در دس��تور كار قرار 

گرفته است. 
وي خاطر نش��ان ك��رد: اگ��ر چنين 
پروژه های��ي در كرم��ان ك��ه ب��ه عنوان 
شاخص ترین استان در بحث نيروگاه هاي 
خورش��يدي مطرح اس��ت، با موفقيت به 
انجام برس��د، مش��وق خوبي براي س��ایر 
س��رمایه گذاران در ای��ن خصوص خواهد 

بود. 
ت��ركان در ادام��ه ضم��ن تاكي��د بر 
گفته هاي ریاست جمهوري كشور گفت: 
مبناي تمام سرمایه گذاري ها بنا به گفته 
ریاس��ت جمه��وري، انتق��ال دانش فني 
اس��ت و مقرر شده است در اسرع وقت و 
به محض واگذاري سایت ها،  طي موافقت 
نامه مبادله ش��ده توسعه و آموزش منابع 

انساني هم آغاز شود.

قصد نداریم واردكننده صرف 
باشیم

رئي��س هي��أت مدی��ره ش��ركت 
سرمایه گذار آلماني در این نشست گفت: 
از متخصص��ان ج��وان ایران��ي در اجراي 
پروژه هاي فتو ولتائيك اس��تفاده خواهيم 
كرد. وي گفت: قص��د نداریم واردكننده 
صرف باش��يم و آنچه كه در داخل ایران 
توليد ش��ده یا قابليت توليد در كشور را 

دارند، استفاده خواهيم كرد. 
وي در ادامه ضمن تاكيد بر اس��تفاده 
از نيروي كار ایراني گفت: مركز تحقيقات 
فت��و ولتائيك ماهان این ام��كان را به ما 
مي دهد كه بحث اس��تفاده از انرژي هاي 
خورش��يدي را در اس��تان كرم��ان فعال 
كني��م و ه��دف این اس��ت ك��ه در این 
پروژه ها، نه تنها ش��ركت ما، كه مجموعه 

استان نفع ببرد.
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مدیر عامل سازمان انرژی های نو مطرح كرد:

ایجاد ساالنه یک هزار مگاوات ظرفیت جدید 
انرژی های تجدیدپذیر

مدیر عامل س��ازمان انرژی های نو گفت: براساس 
برنامه شش��م توسعه ساالنه یک هزار مگاوات ظرفيت 
جدی��د انرژی های ن��و و تجدیدپذیر در کش��ور نصب 
می شود. »محمد صادق زاده« اظهار کرد: ایران نباید 
به چاه های نفت و گاز خود وابسته باشد؛ بلکه ضرورت 

دارد به دنبال منابع جدید انرژی برویم.
وی افزود: س��هم انرژی های تجدیدپذیر در جهان 
در حال افزایش اس��ت و افزون بر کش��ورهای توسعه 
یافت��ه، در جهان در حال توس��عه نيز از س��ال 2009 

توجه به انرژی های جدید بيشتر شده است.
ص��ادق زاده موض��وع آلودگ��ی هوای ش��هرهای 
ب��زرگ در روزه��ای گذش��ته را یادآور ش��د و گفت: 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر، آلودگ��ی هوا و دیگر 
آلودگيهای زیس��ت محيط��ی باید کاه��ش یابد. وی 
معتقد اس��ت، س��رمایه گذاری در بخ��ش انرژی های 
تجدیدپذیر همچنين باعث اش��تغال آفرینی و تحرک 
اقتصادی می ش��ود؛ به طوری که ساالنه بيش از هفت 

ميليون نفر در این بخش مشغول به کار شده اند.
مدیر عامل س��ازمان انرژی های نو گفت: در حالي 
كه در س��ال 2014 ميالدی، 27 درصد برق جهان از 
س��وی انرژی های نو و تجدید پذیر توليد شده، سهم 

ایران از این انرژی ها اندک و ناچيز بوده است.
صادق زاده برنامه ای��ران برای کاهش چهار تا 12 
درصدی آالینده ها را یادآور ش��د و اظهار کرد: کاهش 
چهار درص��دی آالینده ها، نياز ب��ه توليد حدود پنج 
هزار مگاوات برق از محل انرژی های تجدیدپذیر دارد.

مدیر عام��ل س��ازمان انرژی های ن��و اضافه کرد: 
حمای��ت از س��رمایه گذاری در بخ��ش انرژی ه��ای 
تجدیدپذیر، س��بب می شود که به مدت 20 سال برق 

توليدی به صورت تضمينی خریداری شود.
وی ب��ا انتقاد از کم توجه��ی به موضوع انرژی های 
تجدیدپذیر در برنامه ششم توسعه، گفت: انرژی های 
نو و تجدیدپذیر در س��طح جهان روند رو به رش��دی 
دارند، اما در پيش نویس برنامه شش��م توسعه به این 

موضوع هيچ گونه اشاره ای نشده است.
بر اس��اس این گزارش، وزیر نيرو پيش از این گفته 
بود: براس��اس قان��ون برنامه پنجم توس��عه، پنج هزار 
م��گاوات نيروگاه بادی و خورش��يدی باید در س��طح 
کش��ور احداث می شد؛ اما به دليل پایين بودن قيمت 
برق، مش��ترکان ترجيح می دهند از شبکه کنونی که 
هزینه کمت��ری دارد، برق دریافت کنن��د؛ بنابراین از 
نصب نيروگاه تجدیدپذیر استقبال کمتری شده است.
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در سطح عمده، نيروگاه ها برق توليدي خود را به 
بازار برق ایران مي فروختند و ش��رکت هاي توزیع 

استاني این برق را خریداري مي کردند.
وي فرایند دوم را آماده ش��دن بس��تر مناسب 
ب��راي حض��ور نيروگاه ه��ا و بخ��ش خصوصي در 
ب��ورس ان��رژي گفت: با آماده ش��دن این بس��تر 
توليدکنندگان برق، توليد خود را در بورس انرژي 
عرض��ه کرده و خریداران نيز برق خود را از بورس 
ان��رژي تهي��ه مي کنند ک��ه این فرایند در س��ال 
1392 آغاز ش��ده و با افزایش حجم شش برابري 

همچنان ادامه دارد.
سرپرس��ت شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران 
انعقاد قراردادهاي دو جانبه و رابطه مستقيم بين 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان را فرایند س��وم 
حضور توليدکنندگان بخش خصوصي دانس��ت و 
ادام��ه داد: در این فرایند مص��رف کننده نهایي،  
برق م��ورد نياز خود را از تولي��د کننده به صورت 
مستقيم خریداري مي کنند که امروز شاهد انعقاد 
این قرار داد دو جانبه بين فوالد مبارکه و نيروگاه 

شهيد منتظري هستيم.
ریاحي مبلغ برق قابل فروش بين توليدکننده 
و مصرف کنن��ده را در این قراردادها توافقي بيان 
ک��رد و در خصوص حج��م قرارداد بي��ن نيروگاه 
ش��هيد منتظري و فوالد مبارک��ه، گفت: با انعقاد 
ای��ن ق��رارداد، نيروگاه ش��هيد منتظ��ري متعهد 
خواهد ش��د تا 200 مگاوات برق مورد نياز فوالد 
مبارک��ه را به مدت یک س��ال تامي��ن كند که در 
ص��ورت موفقيت آميز بودن این فرآیند، حجم این 

قرارداد گسترده تر خواهد شد.
وي اظهار اميدواري کرد: در س��ال هاي آینده 
شاهد تامين بخشي از برق مورد نياز سایر مصرف 
کنندگان به صورت مستقيم از نيرو گاه هاي بخش 

خصوصي باشيم.
سرپرس��ت شرکت مدیریت شبکه برق ایران با 
بي��ان اینکه برنامه هایي ب��راي تامين برق مصرف 
کنندگان کوچک تر نيز در وزارت نيرو پيش بيني 
ش��ده اس��ت، گفت: ب��ا ش��کل گيري آژانس هاي 
خرده فروش��ان برق در کش��ور،  برق این آژانس ها 
از طریق نيروگاه هاي خصوصي تامين مي ش��ود و 
ب��رق مصرف کنندگان کوچک نيز از طریق همين 

آژانس ها تامين خواهد شد.

سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:

شکل گیري آژانس هاي خرده فروشي برق 
در آینده اي نزدیک

سرپرس��ت شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران 
از ش��کل گيري آژانس هاي خرده فروش��ي برق در 

آینده اي نزدیک در کشور خبر داد.
مهندس رضا ریاح��ي در آئين امضاي قرارداد 
دو جانب��ه بي��ن نيروگاه ش��هيد منتظري و فوالد 
مبارکه اصفهان که در شرکت توانير منعقد شد، با 
بيان این مطلب گفت: بر اساس تکاليفي که اصل 
44 قانون اساس��ي به عهده وزارت نيرو گذاش��ته 
اس��ت، این وزارتخانه باید حضور بخش خصوصي 

را در صنعت برق فراهم كند.
وي ادامه داد: شرایط و بسترها باید به گونه اي 
فراهم ش��ود تا بخش توليدکننده و مصرف کننده 
بتوانند نسبت به خرید و فروش برق با هم تعامل 

داشته باشند.
ریاحي با بيان اینکه در سال دوم قانون برنامه 
پنجم ش��وراي اقتصاد دستورالعملي ابالغ شد که 
بر اساس آن سه روش براي خرید و فروش برق در 
سطح کشور مطرح شد، گفت: یکي از فرایندهاي 
این دستورالعمل خرید فروش در بازار برق بود که 
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 مدیر عامل ش��رکت توانير گفت: 
دولت نس��بت به خرید تضمينی 20 
س��اله برق از س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی در بخ��ش انرژی ه��ای نو 
و تجدیدپذیر به منظور توس��عه این 

صنعت، اقدام می کند. 
مهندس آرش کردی در همایش 
بين المللی فن��اوری و مدیریت انرژی 
گفت: اکنون حدود 32 ميليون و 750 
هزار مش��ترک برق در کش��ور وجود 
دارد که س��االنه ی��ک و نيم ميليون 
مش��ترک جدید به جم��ع آنها اضافه 

می شود. 
وی یادآور ش��د: ساالنه 6 تا هفت 
درصد به ميزان مصرف برق در کشور 
اضافه می ش��ود و پيش بينی شده در 
پس��اتحریم با رونق بخ��ش صنعت، 
ميزان مصرف برق افزایش بيش��تری 
یافته و از رقم هشت درصد نيز باالتر 

رود. 
مدیر عامل ش��ركت توانير اضافه 
کرد: اکنون بيش از 94 درصد انرژی 
برق ایران از منابع فسيلی، 1/1درصد 
از انرژی هس��ته ای و بقيه از برق آبی 

توليد می شود. 
ک��ردی، تولي��د ان��دک ب��رق از 
مناب��ع تجدیدپذیر و ن��و در ایران را 
خاطرنش��ان كرد و گفت: پيش بينی 
شده در سال های آینده با فراهم سازی 
تس��هيالت، توليد برق از این منابع را 

افزایش دهيم. 
وی گفت: قرار است تا سال 1400 
ح��دود پنج درص��د از ظرفيت نصب 
شده نيروگاه های کشور به انرژی های 

تجدیدپذیر اختصاص یابد.

وي در ادام��ه گف��ت: همچني��ن باید در 
خصوص واحدهایی که عم��ر باالیی دارند و 
در معرض ریسک هستند، هرچه زودتر اقدام 
ش��ود و نس��بت به ارتقای آنها اقدام کنيم تا 

شرایط توليد برق ناپایدار نشود. 
فالحتيان ادام��ه داد: در ماه های اخير به 
صورت جدی تمرکز شد که گره های اجرایی 
بخش بخار نيروگاه های کش��ور باز ش��ود تا 
مس��ائلی که مربوط به وزارت نيرو بود را حل 
کنيم؛ اما گره اصلی، ضمانت س��وخت صرفه 
جویی شده در این نيروگاه ها بود که جلسات 
س��نگين و متعددی در این زمينه با وزارت 
ني��رو و معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری 
داش��تيم و در نهایت نتيجه این ش��د که در 
برنامه شش��م توسعه نس��بت به این مساله 

تصميم هاي راهبردی اتخاذ شود. 
معاون وزی��ر نيرو در امور ب��رق و انرژی 
تصری��ح کرد: در آینده نزدیک هر کش��وری 
ک��ه نتوان��د اهداف زیس��ت محيط��ی را در 
کاهش آالیندگی ها محقق کند، با تحریم ها 
و جریمه ه��ای س��نگينی از س��وی مراجع 
بين الملل��ی مرب��وط مواج��ه خواهد ش��د و 
کسانی که صاحب نيروگاه هستند، چه بخش 
خصوصی و چه دول��ت، باید به فکر افزایش 
راندمان نيروگاه حرارتی و کاهش آالیندگی 

آنها باشند.

معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی خبر داد:

تقاضای 20 میلیارد دالری سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت برق

مدیر عامل شرکت توانير 
اعالم كرد:

خرید تضمینی برق 
از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی

معاون وزیر ني��رو در امور برق و انرژی از 
مذاکرات متعدد ش��رکت های خارجی برای 
سرمایه گذاری در صنعت برق ایران خبر داد 
و گفت: تقاضای س��رمایه گذاری خارجی در 
صنعت برق ایران به ۲۰ ميليارد دالر می رسد. 
مهندس هوشنگ فالحتيان در پنجمين 
همایش کاربران واحدهای گازی و س��يکل 
ترکيبی با اش��اره به اینکه رف��ت و آمدهای 
خارجی بعد از مذاکرات 1+5 بسيار زیاد شده 
اس��ت، گفت: در برخی روزها تعداد جلسات 
ما با ش��رکت های خارجی به 4 یا 5 جلس��ه 

نيز می رسد. 
وی ادامه داد: برگزاری نشست های متعدد 
با ش��رکت های خارجی به معنای فراموشی 
شرکت های داخلی نيست و ما در وزارت نيرو 
عميقا بر این باور هستيم که باید برای هرچه 
بيش��تر توانمند شدن ش��رکت های داخلی 

تالش کنيم. 
فالحتيان تصریح ک��رد: ميزان خروجی 
اضطراری واحدهای جدید نيروگاهی ما طی 
سه سال اخير کاهش یافته است؛ اما ضریب 
خروج��ی اضط��راری واحده��ای قدیمی در 
همين مدت افزایش داش��ته که در مجموع 
با وجود ش��رایط اقتصادی و تحریم ها آمارها 
حاک��ی از کاهش خروج اضطراری نيروگاه ها 

طی سال های اخير بوده است.
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براي نخستين بار در صنعت برق صورت گرفت:

انعقاد قرارداد فروش مستقیم برق نیروگاه خصوصي به بخش صنعت
ششم حدود 30 درصد برق بخش خصوصي 
از طریق عمده فروش��ي و 70 درصد از طریق 
بازار بورس به مصرف کنندگان عرضه خواهد 
ش��د، گفت: حرکت ما به س��متي است که 
خرده فروش��ي ب��رق نيز در ای��ن صنعت، از 

جایگاه ویژه اي برخوردار باشد. 
مدیر عامل ش��ركت توانير با بيان اینکه 
موض��وع تجدی��د س��اختار ب��رق کش��ور از 
موضوع هاي ویژه و حس��اس است که در 10 
سال گذش��ته همواره مورد توجه کارگزاران 
صنع��ت برق و سياس��ت گ��ذاران کالن در 
دولت ها و مجلس بوده اس��ت، گفت: موضوع 
های��ي مانند اصل 44، قواني��ن و برنامه هاي 
5 ساله الزاماتي را ایجاد کردند که مبتني بر 
یک س��ري مطالعات کارشناسي دقيقي بوده 
که نمونه آن در دنيا ایجاد شده و به موفقيت 

نيز رسيده است.
مهندس کردي با بيان اینکه فعاالن بخش 
خصوصي قطعا مي توانند خواسته ها و نيازها 
و ق��درت در توانمندي عرضه را ایجاد کنند، 
گفت: این کار باعث شفاف سازي قيمت ها و 
عرضه مناسب تر خدمات مي شود؛ به گونه اي 
که امروزه در جهان شاهد خرید برق خانگي 
از خرده فروش��ان برق هستيم، به طوري که 
حتي مي توان هر ماه برق مورد نياز خود را از 

یک خرده فروش خریداري کرد.
وي در ادام��ه افزود: این کار باعث خواهد 
شد تا خرده فروشان برق در یک رقابت سالم، 
خدم��ات خ��ود را با کيفي��ت باالتر و قيمت 

مناسب تر عرضه کنند.
ك��ردي با اش��اره به اینک��ه در یک دهه 
گذش��ته موضوع خصوصي سازي و استفاده 

مدیر عامل ش��ركت توانير گف��ت: براي 
نخس��تين بار در صنعت برق کش��ور، شاهد 
انعقاد قرارداد دو جانبه بخش خصوصي برای 
ارتباط مستقيم توليد و مصرف برق هستيم.

مهن��دس آرش ک��ردي در آیين امضاي 
تفاهم نامه دو جانب��ه فروش برق بين بخش 
خصوصی و ترانزیت برق توسط شرکت توانير، 
گف��ت: در این تفاهم نامه دو ش��رکت فوالد 
مبارکه و پرش��ين فوالد ب��ه  عنوان خریدار و 
نيروگاه خصوصی ش��هيد منتظري به عنوان 
فروش��نده، مطرح هستند و ش��رکت توانير 
ترانزیت برق، حدفاص��ل بين توليدکننده و 
مصرف کننده را عهده دار اس��ت؛ در صورت 
بروز مش��کل در نيروگاه، برق مصرف کننده 

توسط توانير تامين خواهد شد.
وي ادام��ه داد: ب��راي انتق��ال ب��رق از 
توليدکننده تا مصرف کننده، شرکت توانير 
ب��ه ازاي دریافت مبلغ ترانزیت برق به ميزان 
هر کيلووات ساعت 49 هزار و 500 ریال در 
ماه، برق پایدار و سالمت را به مصرف کننده 
برس��اند و در صورتي که تحت هر ش��رایطي 
توليدکنن��ده نتواند به تعهد خود عمل کند، 
ش��رکت توانير مسئوليت تامين برق مصرف 

کننده را عهده دار باشد.
کردي با اشاره به 1400 مگاوات تقاضاي 
مصرفي ش��رکت فوالد مبارکه گفت: در حال 
حاض��ر 200 مگاوات از ب��رق مورد نياز فوالد 
مبارک��ه از طریق نيروگاه خصوصي ش��هيد 
منتظري تامين مي شود و تالش خواهيم کرد 
در آینده بتوانيم مابقي مصرف فوالد مبارکه 

را نيز از طریق بخش خصوصي تامين کنيم.
وي ب��ا بيان این مطلب که تا پایان برنامه 

از ای��ن بخش در توليد صنع��ت برق به نحو 
مطلوبي صورت گرفته است، افزود: هم اینک 
بيش از 50 درصد نياز برقي کش��ور توس��ط 

بخش خصوصي توليد مي شود.
مدیر عامل ش��ركت توانير با بيان اینکه 
این تولي��دات به ص��ورت قراردادهاي خرید 
تضمين��ي، از طری��ق بازار ب��رق و عرضه در 
بورس نهایي خواهند شد، ادامه داد: تاکنون 
در بخ��ش عرض��ه و مص��رف، حضور بخش 
خصوص��ي کمرن��گ بوده و حرک��ت در این 
مسير بایستي گام به گام و هوشمندانه باشد؛ 
زی��را صنعت برق صنعت ویژه اي اس��ت که 
نمي توان خللي یا وقفه اي یا مشکلي را بابت 
موضوعات��ي که در قرارداده��ا وجود دارد در 

عرضه برق به مصرف کنندگان شاهد باشيم.
وي با بيان اینکه زمان آن رسيده تا دولت 
در زمين��ه صنعت برق نقش سياس��ت گذار 
و ناظ��ر را ایفا کند، گفت: ب��ه همين خاطر 
از قرارداده��اي دو جانبه ش��روع کردیم و دو 
طيف خریدار و مصرف کننده مشخص شدند 
و از آنج��ا که توليد و مص��رف در مکان هاي 
متمرکزي صورت خواه��د پذیرفت و انتقال 
و ت��داوم آن را بایس��تي دولت تضمين کند 
تا مص��رف کننده با اطمينان کامل به انعقاد 
ق��رارداد بپ��ردازد، ترانزیت و انتق��ال برق را 

شرکت توانير عهده دار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در آیين امضای این 
تفاهم نامه، سرپرست شركت مدیریت شبكه 
برق ایران، مدیر عامل شركت برق منطقه ای 
اصفهان، مدیران عامل ش��رکت های پرشيان 
فوالد و فوالد مبارک��ه و مدیر عامل نيروگاه 

شهيد منتظری اصفهان حضور داشتند.
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برآورد 25 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری برقی 
در پساتحریم

سرمایه گذاري 
بخش خصوصي در 
ساخت نیروگاه های 
برق آبی در چهارمحال 
و بختیاری تصویب شد

وام ۷ میلیارد دالری 
روسیه در راه توسعه 
نیروگاه های ایران
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مدی�ر عام�ل ش�ركت توانی�ر با اش�اره به 
پیش بینی رش�د مصرف برق پس از برداش�ته 
شدن تحریم ها، گفت: صنعت برق ایران عرصه 
خوبی برای س�رمایه گذاری اس�ت و پیش بینی 
م�ا، وجود بالغ بر 25 میلی�ارد دالر طرح آماده 

سرمایه گذاری در این صنعت است. 
»آرش ک�ردی« با اعالم اینک�ه 24 طرح به  
ارزش دو میلی�ارد و 400 میلی�ون دالر در حال 
مذاک�ره برای انعقاد قرارداد اس�ت که نش�ان 
می دهد تهدیدها و تحریم های سال های قبل به 
یک فرصت تبدیل شده است، افزود: هم اکنون 
نی�ز 95 ط�رح به  ارزش ش�ش میلی�ارد و 600 

میلیون دالر در خارج از کش�ور در دست اجرا 
داریم. 

وی اف�زود: از نظ�ر ص�دور خدم�ات فنی و 
مهندسی، صنعت برق رتبه اول را در كشور به 
خود اختصاص داده اس�ت. مدیر عامل شركت 
توانیر با تاکید بر اینک�ه ایران، رتبه اول را در 
منطق�ه از نظر تولید ب�رق دارد، گفت: در زمان 
تحریم، مردم کمترین مش�کل را از نظر تولید 
برق ح�س نکردند و از نظر ش�اخص های کالن 
صنعت برق، صاحب ش�بکه های ب�زرگ و مهم 

هستیم.

مدیرکل دفتر فنی اس�تانداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: کلیات طرح س�رمایه گذاری 
بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه های برق 

آبی کوچک در استان تصویب شد.
»احس�ان امانی بابادی«، ب�ا اعالم این خبر 
در نشس�ت کارگ�روه ام�ور زیربنایی اس�تان 
چهارمح�ال و بختی�اری، گف�ت: این اس�تان 
ظرفیت تولید 10 مگاوات برق در سال از طریق 
اح�داث هر نی�روگاه برق آبی ب�ر روی خطوط 

انتقال آب آشامیدنی و کشاورزی را دارد.
وی ادام�ه داد: ب�ا س�رمایه گذاری در این 
بخ�ش، س�رمایه گذاران پ�س از دو س�ال به 
س�وددهی می رس�ند و برق تولی�دی نیز تا 10 

سال خرید تضمینی می شود.
امان�ی باب�ادی اف�زود: ه�م اکن�ون امکان 
احداث نیروگاه برق آبی کوچک در س�ه مسیر 
خط انتق�ال آب کوهرنگ - ش�هرکرد، گردنه 
خلک و شبکه انتقال آب اردل در استان وجود 

دارد.
وی تصریح کرد: بیش�ترین مزیت استفاده 
از نیروگاه ها آبی، نداش�تن نیاز به استفاده از 
سوخت و در نتیجه حذف هزینه های مربوط به 

تأمین سوخت است.
س�رمایه گذاری در اح�داث نیروگاه ه�ای 
برق آبی، باعث رون�ق اقتصادی در بخش های 

مختلف چهارمحال و بختیاری می شود.

روس��يه قصد دارد كه ۷ ميليارد دالر به ایران وام دهد و بر 
اس��اس اعالم ایران در درخواس��ت خود، حجم قابل توجهی از 
این وام ها صرف س��اخت نيروگاه و توسعه خطوط ریلی کشور 

خواهد شد. 
این وام در دو قسط 5 و 2 ميليارد دالری به ایران پرداخت 
 VEB خواهد شد که بخش 2 ميليارد دالری آن از سوی بانک

روسيه به ایران پرداخت خواهد شد. 
بنا به گفته »الکس��اندر نواک«، وزیر انرژی روسيه، پيش تر 
ایران از روس��يه درخواس��ت دریافت 5 ميلي��ارد دالر وام برای 

پروژه های زیرس��اختی خود کرده بود که سهم قابل توجهی از 
این وام صرف پروژه هایی شامل ساخت نيروگاه های توليد برق 

و همچنين توسعه راه های ریلی کشور خواهد شد. 
پيش بينی می ش��ود این وام به گس��ترش تجارت دو جانبه 
ایران و روس��يه منجر شود. دو کشور قصد دارند حجم تجارت 
دو جانبه خود را از 1/6 ميليارد دالر کنونی به 10ميليارد دالر 
در س��ال افزایش دهند. همچنين در سفر نواک به ایران در ماه 
اکتبر، دو کشور توافق کردند تا یک بانک مشترک برای تامين 

مالی پروژه های مشترک ایران و روسيه تاسيس کنند.
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از تهران تا س��منان چيزی حدود 3 س��اعت بيشتر 
راه نيس��ت. اما نيروگاه ش��هيد باکری س��منان که دی 
ماه امس��ال، 5 ساله می شود، 10 کيلومتر پس از مرکز 
استان س��منان و در جاده منتهی به دامغان واقع شده 
ِس  اس��ت. س��ر دِر نيروگاه آیه »ِإْذ نَاَداُه َربُُّه بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ
ُط��ًوى«، با خطی خوش، بر کاش��ی ای آبی رنگ، حک 
شده است که یادگار روز کلنگ زنی نيروگاه است. پس 
از ورود به نيروگاه، مقصد، دفتر مدیر نيروگاه؛ مهندس 
منوچهر مرادی بود. او به همراه یکی از معاونان خود به 

پرسش های »نيرو و سرمایه« پاسخ گفت.
کلن��گ این ني��روگاه در 13 اردیبهش��ت 1388 به 
زمي��ن زده ش��د و در 4 دی 1389 واح��د اول و در 2 
بهم��ن همان س��ال واحد دوم با ش��بکه مرتب��ط، و به 
مدار آمد. س��پس در 15 بهمن 1390 به ش��رکت گهر 
انرژی س��يرجان )بخش خصوصی( واگذار شد. 16 آبان 

1391 به��ره برداری آن بطور کامل به بخش خصوصی 
)ش��رکت کنترل قدرت پارس با مشارکت شرکت تابان 
انرژی پاسارگاد( منتقل شد. هسته مرکزی شرکت بهره 
برداری افرادی هستند که با قرارداد 30 توربين شرکت 

مپنا، راه انداز توربين های وی 94 ورژن 3 و 5 بودند.
او نيروگاه ش��هيد باکری س��منان، که شرکت گهر 
انرژی س��يرجان، مالک آن می باش��د را نيروگاه کامال 
خصوصی معرفی کرد که بدون هيچ گونه وابس��تگی به 
دولت، اداره می ش��ود: »اینجا نيروگاهی در کشور است 
که هم مالک و هم بهره بردار آن، خصوصی است«. این 
ني��روگاه اکنون قابليت توليد 324 مگاوات را داش��ته و 
در صورت تخصيص بودج��ه، در آینده نزدیک، 160 و 
480 مگاواِت دیگر به ظرفيت آن افزوده شده و به عدد 
هزار خواهد رس��يد: »ما کوش��ش کرده ایم هميشه در 
آمادگی کامل باش��يم و تاکنون پاسخگویی مثبتی هم 

گزارشی از نيروگاه شهيد باکری سمنان

برق، گرما بخش شب های سرد کویر
حمیدرضا محمدی

گزارش
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داش��ته ایم«. اما معتقد است با وجود آنکه بهينه بودن 
و کس��ب درآمد بسيار مهم است، برای بخش خصوصی 
کيفي��ت توليد، جایگاه باالی��ی دارد: »بخش خصوصی 
س��عی می کند ب��ا کمترین نفرات و بيش��ترین کيفيت 
کار کند ودر راس��تای بهينه س��ازی در مصرف انرژی و 
توليد گام بردارد. همه سعی ما این است که راندمان را 
در س��طح قابل قبولی نگه داریم و در کنترل فرکانس و 
ولتاژ شبکه طبق دستور دیسپاچينگ همکاری شایانی 

داشته باشيم.
او درباره توجه به محيط زیست در این نيروگاه گفت: 
»در این نيروگاه اس��تانداردی ب��رای آالیندگی داریم و 
هميشه تالش می کنيم در همان سطح استاندارد باقی 
بمانيم و چنانچه جز این ش��ود، آن مش��کل به سرعت 
برطرف می شود«. هرچند ایجاد فضای سبز هم از نظر 
مدیرعامل محترم ش��رکت گهر انرژی، دور نمانده و در 
حال حاضر در 100 هکتار مس��احت ني��روگاه که 75 
درصد آن محصور است، 3500 اصله نهال کاشته شده 
اس��ت. کاری که ب��ه گفته مدیر نيروگاه ش��هيد باکری 
سمنان می تواند برای توليد هم خوب باشد: »اگر هوای 
ورودی تميزت��ر باش��د، باعث می ش��ود راندمان کاری 
که برای این توربين ها ناش��ی از کثيف ش��دن پره های 

کمپرس��ور اس��ت، کاهش نيابد. عالوه بر این، کاش��ت 
درخ��ت باعث ایجاد رطوبت، خنک تر و تميزتر ش��دن 

هوا نيز می شود«. 
مهندس مرادی می گوید: اداره نيروگاه خصوصی، آن 
هم در شرایطی که کش��ور، در سالهای گذشته، دوران 
س��خت تحریم را پشت س��ر گذاشت، کاری بس طاقت 
فرس��ا بود. اما آنان که به اعتالی ایران می اندیشند و در 
راس��تای تامين رفاِه هرچه بيش��تر مردم گام می نهند، 
خسته نش��ده اند. بحثی که منوچهر مرادی در ادامه به 
آن اش��اره کرد: »این نيروگاه توانس��ته در این ش��رایط 
س��خت اقتصادی خود را بگردان��د و تحریم ها هم قادر 
نبودند ما را شکس��ت دهند. یک��ی از راه های مقابله آن 
بوده و هس��ت که با بهره برداری صحيح مانع از خرابی 
قطعات ش��ویم تا دردس��ِر خرید نداش��ته باشيم. البته 
آموزش و استفاده از نيروهای مجرب یکی از مهمترین 
عوامل این موفقيت، بوده اس��ت. اگرچه مش��کل اصلی 
ما، بيش��تر در بخش ابزار دقيق و الکترونيک است اما با 
تمهيدات دیده شده قطعات یدکی خریداری شده برای 
این نيروگاه در 5 س��ال گذشته، حداکثر 200 ميليون 
تومان بوده اس��ت که این مسئله، بس��يار مهم است«. 
او چنان به نيروهای تحت امر خود که تعدادش��ان 93 
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نفر اس��ت و نيمی از آنها، نيروهای متخصص، متعهد و 
مجرب هستند، اطمينان دارد که می گوید: »علی رغم 
توانای��ی ما برای ارتباط با خارج از کش��ور و اعزام نيرو 
جه��ت آموزش، اما آموزش کش��ور در بخش نيروگاهی 
بس��يار قوی ب��وده و نيازی به اعزام نيروه��ا به خارج از 
کش��ور برای آموزش نيست. در خصوص توربين های ما 
هم با توجه به مدرس��ان این نوع توربين ها که از هسته 
مرکزی ش��رکت بهره برداری نيروگاه تشکيل شده اند، 
نيازی به ارتباط با خارج از کش��ور وج��ود ندارد. اما به 
هر جهت ت��الش می کنيم که به روزرس��انی نيرو های 
متخصص مان را در دس��تورکار داش��ته باشيم«. البته 
مرادی در مدیریت منابع انس��انی به توجه در معيشت 
کارکنان هم پرداخت. که تعامل تنگاتنگی با پرسنل به 
لح��اظ ارتباط فکری و مال��ی وجود دارد، که جواب هم 

داده است. 
او با ذکر این نکته که مهم ترین مش��کل، نقدینگی 
است، افزود: » در گذشته پيش از بازار، قراردادی با نام 
ECA) ق��رارداد تبدیل انرژی( فروش برق به نرخهای 
تضمينی بس��ته می شد. پيش از احداث نيروگاه، قيمت 
برق و نحوه فروش و تست های راندمان مشخص و پس 
از آغ��از بهره برداری، وقتی به حالت نرمال می رس��يد، 
خرید برق توس��ط توانير آغاز می ش��د. ام��ا بازار جنبه 
رقابتی دارد و ش��کلی از مناقصه گری است. این شکل 
و رویه ه��ای آن در صورت کلی بس��يار عاليس��ت اما با 
توجه به نرخ بازار و قوانين موضوعه، به رقابت گذاشتن 
نيروگاه ه��ای بخش خصوصی ب��ا دولتی صحيح به نظر 
نمی رس��د. چ��ون در بخ��ش خصوصی نياز ب��ه تامين 
هزینه ه��ای جاری بهره ب��رداری، تعميرات اساس��ی و 
تامين قطعات یدکی و مهمتر از همه برگش��ت سرمایه 
دارد، در صورتی که نيروگاه های دولتی تنها به درآمدی 
در حدود هزینه های جاری قانع می ش��وند، و این باعث 
لطمه به بخش خصوصی و نرخ ش��کنی و کس��ر درآمد 
نس��بت به سرمایه گذاری انجام ش��ده و در نهایت فرار 
سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش، می شود. 
از طرفی تامين مالی ناشی از درآمد حاصله نيز از سوی 
توانير صورت نمی گيرد و بخش خصوصی با مش��کالت 
نقدینگی بطور وحش��تناک مواجه اس��ت. ناگفته نماند 
بازار بورس هم در این ميان، اهميت دارد.اگر در بورس 
قيمت مناس��بی ارائه ش��ود، مس��تقيما با یک خریدار 
قرارداد بسته می شود و دیگر نگران تامين مالی حاصل 
درآمد نخواهم بود و نقدینگی رد و بدل می شود. با اینکه 

ما پول هم نداریم ولی به سبب پایين بودن قيمت ها در 
بورس، رغبت چندانی به مشارکت در بورس نداریم. اگر 
نرخ بازار بورس بهينه شود با نظارت دولت، پول مبادله 
و مدیریت می ش��ود. زیرا ميتوان، بخشی از توليد را در 
بورس با مصرف کننده بطور مستقيم مبادله کرد تا پول 
نقد ش��ود و مهم تر آنکه با ق��رار دادن بخش دیگری از 
توليد در بازار، تعامل مان با دولت حفظ شود«. بحث که 
به بهينه بودن رسيد، او نکته دیگری را هم خاطرنشان 
ساخت: »بهينه ورزی هميشه در دستور کار بوده است 
که درآمد، هدف آن است. باید در سيستم، هزینه ها کم 
شود و نفرات ماهرتری داشته باشيم و به شکل خودکار 
به س��مت تخصص برویم. یعنی افراد متخصص را وارد 
مجموعه کني��م باید نفرات کم ولی متخصص باش��ند 
ت��ا با کاهش هزینه ها و باالب��ردن کيفيت بهره برداری، 

تعميرات و نگهداری، توليد بهينه شود«.
نکته مهم دیگر، خاموش��ِی احتمالی است که مدیر 
ني��روگاه ش��هيد باک��ری س��منان، آن را دور از انتظار 
ندانس��ت: »نيروگاه برس��اخته از هزاران قطعه است که 
اگر تامين نش��ود، ممکن اس��ت از یک س��اعت تا چند 
ماه نيروگاه را خاموش کند. مثال در تابس��تان که پيک 
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بار اس��ت، نيروگاه ميتواند بخاطر ی��ک قطعه کوچک، 
خاموش ش��ده و ما به س��بب عدم نقدینگی و خرید به 
موق��ع قطعات یدک��ی، قطعه مورد احتي��اج را در انبار 
نداش��ته باش��يم. به واقع همه چيز ب��ه نقدینگی برمی 
گردد که بازدیدها ی برنامه ریزی شده و خرید قطعات، 
ب��ا نبود آن، به تعوی��ق می افتد. هرچن��د برنامه ریزان 
ني��روگاه دارای تجربه هس��تند و باب��ت خرید قطعات 
و تعمي��ر و نگه��داری به موقع اق��دام خواهند کرد. اما 

مشکالت همچنان باقی است«.
او می افزاید: »البت��ه تا وقتی که تعامالت کارفرما با 
پيمان��کار بخش خصوصی با شناس��ایی اهداف و خارج 
شدن از اعمال نظرهای شخصی پيش بياید، مشکالتی 

وجود دارد و بطور کل امور رو به بهبود است. 
در ني��روگاه گازی ب��ه دليل راندم��ان پایين، تمایل 
دول��ت به اس��تفاده از این نوع واحده��ا در اولویت های 
بعدی قرار دارد. خروج های زمس��تانه باعث کم ش��دن 
درآمد می شود. از طرفی پرداخت های توانير ما را فعال 
و زن��ده نگه می دارد اما با ما مثل ش��رکت های دولتی 
رفت��ار می کنند و پرداختی ص��ورت نمی گيرد و عالوه 
بر عدم برگش��ت س��رمایه هزینه های جاری نيز دچار 

مش��کل می شود. به واقع تا وقتی برای بخش خصوصی 
حمایت های خاص از سوی توانير در زمينه پرداختها و 
رویه های فروش برق ایجاد نگردد، سرمایه دار انگيزه ای 
ب��رای س��رمایه گذاری در این بخش پي��دا نمی کند و 
سرمایه گذاری شکل منطقی و توجيه اقتصادی ندارد.« 
او درخص��وص طرح توس��عه نيروگاه ش��هيد باکری 
سمنان، توضيح مبسوطی داد که نشان از فشار مالی بر 
مجموعه دارد: »نيروگاه ما دو قس��مت است؛ بخش گاز 
که با تبدیل انرژی فس��يلی توليد برق می شود و بخش 
دیگ��ر که با بخ��ار حاصل از ان��رژی حرارتی خروجی از 
اگزوز بخش گاز توليد انرژی الکتریکی می نماید. یعنی 
سيکل بخار که مکمل س��يکل گاز می شود، آب را گرم 
کرده به بخار تبدیل می ش��ود و حاصل اش، توليد برق 
اس��ت و بدین صورت با مصرف یک سوخت فسيلی دو 
ژنراتور به مدار می آید و راندمان 34 درصد به حدود 50 
درصد افزایش مييابد. به همين جهت برای اجرای بخش 
بخار نيازمند اس��تفاده از وام هستيم که حتی االمکان از 
صندوق توسعه ملی تامين شود. تسهيالت هم مهم است 
که اگر چنين ش��ود، راندمان باال می رود. دیسپاچينگ 
ملی مایل است تا نيروگاه های سيکل ترکيبی را در مدار 
داشته باشد و به لحاظ اقتصادی هم منطقی است چنين 

شود. که نياز به کمک دولت دارد.« 
مرادی در ادامه اضافه کرد: »سرمایه گذار نمی تواند 
ریس��ک کن��د و وارد کار ش��ود. بخ��ش خصوصی اگر 
می خواهد س��ِر پا باش��د باید درآمد حاصل از فروش را 
کس��ب کند که این امر به پرداختهای توانير بس��تگی 
دارد ب��رای تقویت بخش خصوصی باید پش��تيبان بود 
تا س��رمایه گذار در بخش خصوصی پا بگ��ذارد و برای 
بارهای س��نگينی که هم اکنون به دوش دولت است با 
مشارکت خصوصی و مردمی پخش بار صورت گيرد. با 
اهميت دادن به حوزه توليد برق و س��ازماندهی صحيح 
می توان گاز را در س��طح شهرها و روستاها حذف کرد 
و کليه مایحتاج سرمایش��ی و گرمایشی و خوراکپزی با 
ان��رژی برق تامين گردد. از محس��نات آن عدم کمبود 
گاز و افت فش��ار گاز در فصول س��رد و ایجاد بحران در 
شهرها، و جمع آوری خطوط لوله گاز که در زمان زلزله 
می توانند یک بمب خانگی ش��وند و مسایل دیگر و باید 
بخش خصوصی را راغب به س��رمایه گذاری کرد ولی با 
سختگيری های بازار برق در خرید انرژی، با ماليات های 
س��نگين، تامين رفاه نيروی انسانی و درد سرهای آن، 
دوی��دن توليد کننده به دنبال نق��د کردن پول حاصل 
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از تولي��د ان��رژی، کاری می کن��د که کس��ی به طرف 
س��رمایه گذاری در بخ��ش خصوصی ن��رود چون بدون 
دغدغه می تواند همين پول را در بانک ها سرمایه گذاری 

کرده و زودتر به سرمایه اصلی برسد.« 
پ��س از صحبت ه��ای مقدماتی، مهن��دس منوچهر 
مرادی، م��ا را به بازدید ميدان��ی از بخش های مختلف 
نيروگاه شهيد باکری سمنان دعوت کرد. نيروگاهی که 
از دو واحد گازی تشکيل شده است؛ جایی که سوخِت 
گاز ی��ا گازوئيل با هوا مخلوط و تبدیل به گاز ش��ده و 
چون انرژی دارد، توربين را چرخانده و انرژی چرخشی 
را مس��تقيما به ژنرات��ور منتقل می کن��د و برق توليد 
می ش��ود. دمای اگزوز 530 درجه است که خود دارای 
انرژی اس��ت و می توان��د آب را تبدیل به بخار کند و از 
طریق توربين دیگری، توليد برق داش��ته باشد. مصرف 
س��وخت نيروگاه در ب��ار پایه 36 هزار ليتر بر س��اعت 
اس��ت و هر تانکر 20 ميليون ليت��ری، می تواند حدودا 
13 روز ب��رای دو واح��د 162 مگاواتی ني��روگاه اگر در 
مدار باش��ند. او درباره راندمان نيروگاه گفت: »در حال 
حاضر راندمان نيروگاه نزدیک به 34 درصد است که با 
تبدیل ش��دن به سيکل ترکيبی به 50 درصد می رسد. 
نيروگاه های س��يکل ترکيبی به جه��ت راندمان باال در 
اولوی��ت توليد هس��تند. اما نيروگاه هایی چون ش��هيد 
باکری س��منان که در زمستان گازوئيل سوز می شودو 
راندم��ان پایين تری دارند، در اولویت ه��ای بعدی قرار 
می گيرند. هرچند این مس��ئله یعن��ی در مدار نبودن، 
سبب س��لب فرصت از ما می شود. فعال هر دو واحد ما 
به دستور دیس��پاچينگ ملی خارج از مدار هستند. اما 
روش��ن ش��دن مجدد، از طرف اولویت های بازار اعمال 
می شود که براساس اولویت قيمت پایين و راندمان باال 
اس��ت. ما تابع دیسپاچينگ ملی هس��تيم و با آمادگی 
صد درصد، می توانيم از زمان اعالم دیسپاچينگ ملی، 
ظ��رف 10 دقيقه در مدار قرار گيریم«. در این نيروگاه، 
ژنرات��ور 15.75 کيلوولت و ت��وان آن هم 200 مگاولت 
آمپر است و روی ترانس اصلی به 400 هزار ولت تبدیل 
و وارد ش��بکه می شود و به ُپس��ِت برق شاهوار و آهوان 
ارس��ال و روی شبکه سراسری قرار می گيرد. مرادی در 
این زمينه عنوان کرد: »مانند لوله کش��ی آب نمی توان 
تعيين کرد که برق توليدی نيروگاه، قرار است برق کدام 
منطقه را تامين کند ولی سطح ولتاژ منطقه را باال برده 
تلفات انتقال را کم کرده و تاثير منطقه ای هم داشته و 

افت ولتاژ را جبران می کند«. 

در نيروگاه، برای ادامه ش��عله نياز به س��وخت و هوا 
اس��ت که س��وخت از منابع می آید و با هوای حاصل از 
کمپرسور ترکيب شده و با ترکيب مناسب شعله خوبی 
را رقم ميزند. عدم بهينه س��ازی ترکيب سوخت و هوا 
یک��ی از عوامل کاهش راندمان اس��ت ک��ه البته تحت 
پایش ماس��ت و می کوشيم مانع کاهش راندمان شویم. 
شفت توربين مستقيما به ژنراتور وصل است و چرخش 
توربين باعث چرخش ژنراتور می شود و ژنراتور هم برق 
توليد می کند. اینجا در اتاق فرمان مهندسين خبره ما 
با کامپيوترهایی ک��ه مانيتورینگ و فرمان نيروگاه را از 
دور انجام می دهند کنترل نيروگاه را در دس��ت دارند: 
»ما حدود7- 8 ماه از س��ال بس��ته به اوضاع ش��بکه از 
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س��وخت گاز اس��تفاده می کنيم. در ژنراتور و به سبب 
تولي��د برق، دم��ای زیادی توليد می ش��ود ک��ه دارای 
ccw یا سيس��تم خنک کاری هم هستيم که لوله های 
سبزرنگ کار انتقال آب خنک کاری را انجام می دهند. 
سيستم چرخش��ی نياز به روغنکاری جهت اجتناب از 
س��ایش دارد که ای��ن نيروگاه نيز سيس��تم روغنکاری 
دارد«. اف��زون بر این، س��اختمان بویل��ر کمکی هم در 
مجموعه نيروگاه ایجاد شده که مانع از آن می شود که 
دم��ای گازویيل به کمتر از 14 درجه رس��يده و حالت 

ژله ای پيدا کند. 
نيروگاه ش��هيد باکری س��منان واحد آتش نشانی، 
اورژانس و بهداری با آمبوالنس و واحد HSE نيز دارد. 

هرس��اله سالمت کارکنان بوسيله آزمایش های دوره ای 
خون، ش��نوایی و بينایی و جسمانی سنجش می شود. 
همچنين هرساله کفش و لباس و گوشی و کاله ایمنی 

در اختيار کارکنان قرار می گيرد. 
مدی��ر نيروگاه در پایان نکت��ه ای را هم درباره آینده 
نيروگاه متذکر ش��د: »منتظر بودجه هستيم. برای این 
نيروگاه، 4 واحد طراحی شده بود و االن هم 30 درصِد 
دو واح��د گازی دیگ��ر آماده اس��ت و اگ��ر حدود 600 
ميليارد تومان در اختيار ق��رار گيرد، می توانيم از همه 
ظرفيت مان اس��تفاده کنيم. زیرا زمين، وسایل جانبی 
و پس��ت مش��ترک و دیگر مسائل مهيا اس��ت و نياز به 

سرمایه گذاری مجدد نيست«.
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نيروگاه س��يکل ترکيبی ش��هيد باکری س��منان در 
زمينی به مساحت 100 هکتار و مساحت محصور شده 
75 هکت��ار در جاده س��منان - دامغان ق��رار گرفته که 
مراحل احداث ني��روگاه با حضور وزیر وقت نيرو جناب 

آقای مهندس فتاح در تاریخ 88/2/13 آغاز شد. 
نيروگاه سيکل ترکيبی سمنان مشتمل بر دو بلوک 
س��يکل ترکيبی طراحی گردیده اس��ت ک��ه هر بلوک 
ش��امل 2 واحد گازی مدل V94.2.5 بر اس��اس طرح 
نيام مپنا هر ی��ک به ظرفيت 162 مگاوات و یک واحد 
بخ��ار به ظرفيت توليد 160 مگاوات می باش��د. فاز اول 
نيروگاه مش��تمل بر دو واحد گازی بلوک یک س��يکل 
ترکيب��ی در مجموع به ظرفيت 324 م��گاوات تکميل 
گردیده است بطوریکه نخستين واحد گازی نيروگاه در 
تاریخ 89/10/4 در ساعت 23:58 و واحد دوم در تاریخ 

89/11/2 در ساعت 20:53 با شبکه سراسری سنکرون 
و مورد بهره برداری قرار گرفت. فاز دوم نيروگاه ش��امل 
ی��ک واحد بخ��ار و دو بویل��ر بازیاب در بل��وک اول به 

ظرفيت توليد 160 مگاوات اجرا خواهد گردید. 
فاز سوم نيروگاه نيز شامل بلوک دوم سيکل ترکيبی 
می باشد که زیر ساخت های الزم و مشترکات آن برای 

نصب تجهيزات اصلی آماده اجرا می باشد.
کارفرمای س��اخت نيروگاه س��يکل ترکيبی سمنان 
س��ازمان توس��عه برق ای��ران، پيمانکار اصلی س��اخت 
نيروگاه شرکت توسعه یک مپنا و مشاور ساخت نيروگاه 

نيز شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو بوده است. 
ای��ن نيروگاه در تاریخ 94/11/15 توس��ط ش��رکت 
گهر انرژی سيرجان طی مزایده عمومی خریداری شده 
و در تاری��خ 94/08/16 تحت مدیری��ت بهره برداری و 

یادداشت اختصاصی »منوچهر مرادی«؛ مدیر نيروگاه شهيد باکری سمنان

گامی در راه پیشرفت
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تعمي��رات و نگهداری ش��رکت کنترل ق��درت پارس با 
مش��ارکت شرکت تابان انرژی پاسارگاد به صورت کامال 

خصوصی قرار گرفت. 
طراح��ی ني��روگاه بر اس��اس ط��رح ني��ام )نيروگاه 
اس��تاندارد مپنا ( می باش��د که به هم��ت متخصصين 
داخلی در صنعت نيروگاهی توس��ط ش��رکت مپنا و بر 
اس��اس تغييراتی بر روی مدل گازی V94.2.3 و ایجاد 

اصالحاتی بر روی این نيروگاه ها اجرا گردید.
 ) V94.2.5( عمده تغييرات ایجاد شده در این طرح

 V94.2.3 نسبت به طرح شرکت آنسالدو مدل
تغيي��رات روی پره های کمپرس��ور و زاویه پره های 
IGV موج��ب افزای��ش فل��وی ه��وای ورودی به اتاق 
احتراق ش��ده که این موض��وع توان تولي��د نيروگاه را 
نسبت به ورژن قدیمی )V94.2.3 (، 3 مگاوات افزایش 
داده اس��ت بطوریکه توان تولي��د واحد به 162 مگاوات 

ارتقا یافته است. 
1- تغييراتی در سيستم محفظه احتراق ایجاد شده 
به ش��کلی که دریچه های ورودی ه��وای ثانویه حذف 

 mixing ش��ده و تغييراتی ني��ز بر روی س��راميکها و
chamber ابجاد شده است.

2- در بخ��ش تجهي��زات جانبی ني��روگاه جانمایی 
اس��کيدهای روغن روان��کاری و هيدروليک و اس��کيد 
گازوئي��ل تغيير یافته اس��ت. همچنين سيس��تم خنک 

کاری ژنراتور در مجاور اگزوز قرار داده شده است.
3- پم��پ خان��ه آتش نش��انی، دیزل اضط��راری و 
سيس��تم تصفيه آب نيروگاه )WTP( به صورت پکيج 
طراح��ی گردیده اس��ت. پمپ ه��ای آنلودین��گ از نوع 
سانتریفوژ با محور عمودی و در داخل تانک قرار گرفته 
اس��ت. ضمنا اتاق کنترل محلی از حالت ساختمانی به 

صورت ساندویچ پانل در آمده است. 
آنچه در این یادداش��ت، ذکر ش��د، تنها بخش��ی از 
فعاليت ه��ای ص��ورت گرفته در نيروگاه ش��هيد باکری 
س��منان است که در راستای اعتالی ایران اسالمی بوده 
و گامی در راه پيشرفت سرزمين مان و تامين رفاه مردم 

شریف است.
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ش��رکت هاي روس��ي تمایل دارند در 
زمين��ه اح��داث نيروگاه ه��اي حرارتي،  
برقابي و احداث ش��بکه و نصب پست در 

بازار ایران فعاليت داشته باشند. 
وزی��ر نيرو در دی��دار با وزی��ر انرژي 
روس��يه ب��ر گس��ترش رواب��ط اقتصادي 
جمهوري اسالمي و روسيه در زمينه هاي 

برق و انرژي تاکيد کرد.
مهن��دس »حمي��د چيت چي��ان« در 
دیدار با »الکس��اندر نوواک«، وزیر انرژي 
روس��يه، با بي��ان این مطلب ک��ه روابط 
اقتصادي جمهوري اس��المي و فداسيون 
روس��يه در زمينه هاي ب��رق و انرژي در 
ح��ال گس��ترش و تقویت اس��ت، گفت: 
شرکت هاي روسي تمایل دارند در زمينه 
اح��داث نيروگاه هاي حرارت��ي،  برقابي و 
احداث شبکه و نصب پست در بازار ایران 

فعاليت داشته باشند.
وي با تقدیر از روس��يه به دليل نقش 
موثري ک��ه در موضوع برجام و مذاکرات 
1+ 5 ایفا کرد، گفت: روس��اي جمهور دو 
کشور تاکيد ویژه دارند تا روابط اقتصادي 

بين ایران و روسيه گسترش یابد.
چيت چيان با بي��ان اینکه توافق هایي 
در زمين��ه همکاري هاي برقي با روس��يه 
انجام ش��ده اس��ت، افزود: از شرکت هاي 
ب��رای هم��کاري در اح��داث  روس��ي 
برقابي،  مش��ارکت  نيروگاه هاي حرارتي، 
در خطوط انتقال و س��اخت ایستگاه هاي 
برق با س��رمایه گذاري روسيه، استقبال و 

حمایت مي کنيم.
وي با اش��اره ب��ه اتصال ش��بکه برق 
ایران، روس��يه و آذربایجان که از مدت ها 
قب��ل راکد مانده اس��ت، پيش��نهاد کرد: 
براي س��نکرون کردن شبکه مذکور، یک 
ش��رکت مش��اور که هزینه آن توسط دو 

کش��ور به  ص��ورت 50 درصدي پرداخت 
خواهد ش��د، انتخاب ش��ود ت��ا بتواند در 
مدت زمان ش��ش ماه، با بررس��ي موانع 

موجود، آنها را برطرف كند.
وزیر نيرو با بيان اینکه شرکت مشاور 
بررس��ي خواهد ک��رد که آیا س��نکرون 
ش��بکه ها مفيد خواهد ب��ود یا خير و چه 
کش��ورهایي مي توانند در این محور قرار 
گيرند، افزود: بعد از پاسخ شرکت مشاور، 
کميته مش��ترکي تش��کيل خواهد شد و 
ضمن پرداخت هزینه هاي الزم به صورت 
مش��ترک، تصميم ه��اي الزم نيز گرفته 
خواهد ش��د. وي با بيان اینکه شبکه برق 

جمهوري اس��المي با 7 کش��ور همسایه 
از جمل��ه ارمنس��تان، آذربایجان، ترکيه، 
افغانس��تان و پاکستان س��نکرون است، 
افزود: مطالعاتي در دس��ت اجراس��ت که 
به شبکه برق عراق و بخشي از ترکيه نيز 

متصل شویم.
در این دی��دار، »الکس��اندر نوواک«، 
وزیر انرژي فدراسيون روسيه، نيز با بيان 
عالقه مندي ش��رکت هاي روس��ي براي 
حضور در ب��ازار ایران به منظور همکاري 
در س��اخت ني��روگاه و احداث ش��بکه و 
خط��وط انتق��ال برق، گفت: با برداش��ته 
شدن تحریم ها، مش��کالت تسهيل شده 
و روسيه مي تواند بس��ياري از پروژه هاي 

برقي ایران را فایناس نماید.
نوواک ضمن موافقت با پيشنهاد وزیر 
نيرو در خصوص انتخاب ش��رکت مشاور 
براي بررس��ي موانع مربوط به س��نکرون 
ش��بکه برق ایران، روس��يه و آذربایجان، 
اظه��ار امي��دواري کرد: هرچه س��ریع تر 
مش��کالت مربوط ب��ه راکد مان��دن این 
پروژه برطرف ش��ده و ب��ه نتيجه مطلوب 

نزدیک شود.

مهندس چيت چيان در دیدار وزیران نيروي دو كشور:

از همکاری شرکت های روسی در احداث نیروگاه 
حمایت می کنیم
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