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ضرورت حفظ جایگاه رفیع صنعت برق كشور
با نگاه امیدوارانه به استقبال سال جدید می رویم
بخش خصوصی باید به طور جدی به تولید برق ورود کند
حل مشکل صادرات برق بخش خصوصی تا سال آینده
تمایل ایران برای همکاری با هند در حوزه برق و انرژی های تجدیدپذیر
مدیران نیروگاه ها چشم انتظار مساعدت دولت
مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می کنیم
افزایش راندمان نیروگاهی با نسل جدید توربین ها
اختصاص 20 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران برق
جزئیات تقسیم سود صادرات برق با بخش خصوصی
در توسعه واحدهای بخار، نیروگاه های بخش خصوصی در اولویت خواهند بود
نیاز به 30 هزار مگاوات نیروگاه جدید داریم
در قانون بودجه سال آینده راهکارهای پرداخت بدهی ها پیش بینی شده است
۱۶هزار میلیارد تومان بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق طلبکاریم
اعالم آمادگی ایران برای اجرای طرح های برق  آبی در اکوادور
تولید آب شیرین و جلبک از دود خروجی ها نیروگاه ها در ایران
11 درصد از منابع انرژی دنیا از انرژی های تجدیدپذیر است
نگاهی به امکان های سرمایه گذاری در حوزه برق در کشورهای حاشیه خلیج فارس
ایران به جرگه 6 کشور برتر جهان در ساخت نیروگاه ها پیوسته است
هر روز بر حجم بدهی های وزارت نیرو افزوده می شود
سرمایه گذاری در صنعت برق کشور؛ فرصتی مناسب برای بخش خصوصی
بیش از ۶۰ درصد از نیروگاه های حرارتی کشور متعلق به بخش خصوصی است
ایران حرکت به سمت توسعه انرژی های پاک را آغاز کرده است
رونق صنایع و روشنایی بخش خانه ها
تولید برق در مرز جنوب غربی ایران
جزئیات طلب و بدهی وزارت نیرو
کره جنوبی اتالف برق در ایران را کاهش می دهد
قرار نبوده پولی بابت سوخت مصرفی نیروگاه ها پرداخت شود
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سرمقاله

»در زمینه تولید برق در دو سال و نیم گذشته 
به جایگاه اول منطقه دس�ت یافته ایم؛ به طوری 
ک�ه در این دو س�ال و نیم، 5 ه�زار مگاوات برق 
به تولید برق كش�ور اضافه ش�ده که از 69 هزار 
مگاوات به 74 هزار مگاوات رسیده ایم.« )بخشی 
از سخنان دكتر حس�ن روحانی، رئیس جمهوری 
اس�امی ایران، در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن 

در میدان آزادی تهران(
تردیدی نیس��ت كه س��خنرانی رئی��س جمهور به 
عنوان باالترین مقام اجرایی كش��ور در جش��ن سالگرد 
پیروزی انقالب و پایه گذاری نظام جمهوری اس��المی 
ای��ران، از ه��ر جه��ت دارای ارزش و اعتب��ار باالیی در 
محافل داخلی و خارجی بوده و س��رفصل ها و مطالبی 
كه در سخنرانی به آنها اشاره می شود، نشان از اهمیت 
و جایگاه آن مطالب دارد و موضوع های مطرح شده در 
آن، با دقت و حساس��یت انتخاب می ش��ود. مروری بر 
مطالب سخنرانی دكتر حس��ن روحانی نشان می دهد 
كه ایش��ان در بخش هایی از آن به بیان دس��تاوردهای 
دولت در تعدادی از صنایع زیربنایی و حس��اس كشور 
از جمله صنعت برق پرداخته اند. ناگفته پیداس��ت که 
افزای��ش ظرفیت تولید برق کش��ور به می��زان 5 هزار 
مگاوات طی دوس��ال ونیم، آن هم در ش��رایط سخت 
اقتصادی و دوران تحریم موفقیت بزرگی است. اماآنچه 
که اهمیت این توفیقات را نس��بت به اعداد و ارقام آن 
بیشتر نمایان می سازد، وجود همتی واال برای ساختن 
وعش��قی عمیق برای خدمت به مردم و کشور است که 

در میان خدمتگزاران این صنعت موج می زند.
از سوی دیگر، اشاره مس��ووالن ارشد وزارت نیرو 
در تش��ریح عملکرد صنعت برق ب��ه وجود حدود 33 
میلیون مش��ترک برق در كشور و بهره مندی نزدیک 

به100 درصد مردم کش��ور اعم از شهری و روستایی 
از نی��روی برق، بیانگر تالش چش��مگیری اس��ت که 
مدی��ران و کارکنان این صنعت خوش��نام برای ایجاد 
زیرساخت های صنعتی، توسعه رفاه عمومی و تعمیم 
عدال��ت اجتماع��ی و محرومی��ت زدای��ی، آن هم در 

شرایطی بسیار دشوار انجام داده و می دهند.
ما تولیدكنندگان برق در بخش خصوصی، بر خود 
می بالیم که سهم عمده ای در دستیابی به موفقیت ها 
داش��ته ایم و ب��ا وجود همه مش��کالت مالی و یا کم 
توجهی ها از سوی بخش دولتی، به تعهد خود نسبت 
به کشور و مردم پایبند بوده و هرگز در امر تامین این 

انرژی پایه و مهم کوتاهی نکرده ایم. 
اینك كه در پایان سال 1394 قرار داریم، مروری 
بر كارنامه عملكرد صنعت برق كش��ور در س��ال طی 
ش��ده، چراغ راهی اس��ت ب��رای آینده ای��ن صنعت 
ک��ه می تواند برای نزدیك تر ش��دن بی��ش از پیش 
دیدگاه ه��ای فعاالن این صنعت در بخش های دولتی 

و خصوصی، مفید و مؤثر واقع شود.
در حالی كه پیش بینی می ش��د در روزهای گرم و 
پرحرارت تابستان گذشته و با اوج گرفتن مصرف برق 
در س��طح كشور، خاموشی های گس��ترده ای در نقاط 
مختلف رخ دهد، خوش��بختانه با همراهی و همكاری 
س��تودنی همه دس��ت اندركاران صنعت برق، به ویژه 
شركت های تولید كننده برق در بخش خصوصی، این 
برهه بدون بروز مش��كل و خاموشی برنامه ریزی شده، 
سپری شد، بطوری که قدردانی مسووالن ارشد دولت 
از دست اندركاران پرتالش صنعت برق را در پی داشت.
بی گمان با وجود کارنامه درخشان صنعت برق آن 
هم در گیرودار مش��كالت ناش��ی از اعمال تحریم های 
ظالمانه و ش��رایط خاص اقتصادی س��ال های اخیر كه 

اصغر آریانی پور

 ضرورت حفظ جایگاه رفیع 
صنعت برق كشور
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منجر به كاهش س��رمایه گذاری های موث��ر در زمینه 
س��اخت نیروگاه های جدی��د و نیز انباش��ت مطالبات 
بخش خصوصی شده است، مدیران این صنعت با بیم و 
امید به آینده نگاه می كنند. از سویی، نگران و بیمناك 
ماه های گرم سال آینده و بروز خاموشی در سطح كشور 
هس��تند و از س��وی دیگر به آثار مثبت لغو تحریم ها و 
اجرایی شدن برجام امیدوارند. امید دارند كه با تسهیل 
مبادالت و مراودات مالی و بانكی و نیز افزایش درآمدها 
با افزایش صادرات كشور و فروش نفت بیشتر، گشایشی 
در وضع اقتصادی دولت فراهم ش��ود تا دس��تگاه های 
متول��ی در صنع��ت برق كش��ور، بتوانن��د بدهی های 
خ��ود را ب��ه تولیدکنندگان برق بپردازن��د و به تبع آن 
بخش های غیر دولتی با رغبت و انگیزه بیشتری در امر 
س��رمایه گذاری برای تولید برق و ساخت نیروگاه های 
جدید وارد این عرصه ش��وند و شكاف بین تولید برق و 

تقاضای رو به رشد مصرف ُپر شود. 
پس از بیان ای��ن مقدمات، ذكر چند نكته مهم را 
در پایان سال الزم می دانیم. امیداست كه مورد توجه 

قرار گیرد:
1- وزی��ر محترم نیرو اخی��راً از رقم نگران كننده 
25 ه��زار میلی��ارد تومان بدهی در ح��وزه آب و برق 
خبر داده اند. البته ما می دانیم كه بخش قابل توجهی 
از این میزان بدهی، مربوط به صنعت برق اس��ت كه 
منجر به وارد آمدن فش��ارها و سختی های زیادی به 
ش��ركت های تولیدكننده برق شده است. در این باره، 
فراوان س��خن گفته ایم و ضمن درك ش��رایط دولت 
محت��رم و مش��كالتی كه با آن روبرو اس��ت، تبعات و 
نتایج ناگوار این انباشت مطالبات را نیز برشمرده ایم. 
اما گوی��ا هنوز راهكار جامع االطراف و بهینه ای برای 
این معضل پیدا نش��ده است. اگرچه در ماه های اخیر 
از ارائه اس��ناد خزانه اسالمی و اوراق صکوک اجاره به 
عنوان راه حلی برای این موضوع سخن گفته شده، اما 
به نظر می رس��د باید راه حلی پایدار برای این معضل 
اندیشیده شود. ش��ركت هایی كه مدت زمان طوالنی 
از دریافت مطالباتش��ان مح��روم بوده اند و به بانك ها 
و ش��ركت ها و كارخانه ها و صن��وف مختلف و نیروی 
انس��انی خود بدهكار هستند، اكنون بیش از هر چیز 

دیگری به تزریق نقدینگی نیاز دارند. 
2- مصادف ش��دن بررس��ی الیح��ه بودجه 1395 
و برنامه شش��م توسعه كش��ور با ایام انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، تصویب بودجه را با قدری تأخیر مواجه 

كرد و احتمااًل بررسی الیحه بودجه به ماه های آغازین 
س��ال آینده موكول می شود. در اینجا باز هم باور قلبی 
اعضای سندیكای شركت های تولید كننده برق را تكرار 
می كنی��م كه ما در مقاطع مختلف، همراهی و همدلی 
مناسب و شایسته ای با دولت محترم داشته ایم و برای 
خدمت رس��انی به مردم عزیزمان در صنعت برق، تمام 
تالش و س��عی خود را به كار بس��ته ایم و خوشبختانه 
در پیشگاه خدا و خلق خدا، روسفید و سربلند هستیم 
كه كم كاری و كوتاهی نكرده ایم. از این رو، امید داریم 
كه به پ��اس این همراهی و همدل��ی، دولت و مجلس 
محترم نیز صدای ما را بش��نوند و با تدبیری درس��ت و 
بهنگام در بودجه س��ال آینده، برای پرداخت مطالبات 
بخش خصوص��ی و خ��ارج ك��ردن آنه��ا از بحران های 
اقتصادی موجود، چاره ای شایس��ته و بایسته برای این 

موضوع بغرنج بیندیشند.
3- با ارج نهادن به موفقیت تیم دیپلماسی دولت 
انتظار داری��م وزارتخانه های ام��ور خارجه و نیرو در 
تبادالت و نشس��ت هایشان با مس��ئوالن و مقام های 
كش��ورهای همس��ایه، بیش از پی��ش از ظرفیت ها و 
قابلیت ه��ای موجود در كش��ور برای ص��ادرات برق 
توس��ط ش��ركت های ایران��ی حمایت و پش��تیبانی 
كنن��د. ای��ن اق��دام ضم��ن ارزآوری برای كش��ور و 
افزایش س��طح صادرات غیرنفتی، به تحكیم و تثبیت 
روابط ما با همس��ایگانمان كمك ش��ایانی می كند و 
مش��تریان مطمئنی را برای خرید برق تولید شده در 

نیروگاه های ایرانی، وارد عرصه داد و ستد می كند.
4- در پای��ان ضم��ن قدردان��ی از همكاری ه��ا و 
همراهی هایی كه طی سال 1394 از سوی دستگاه ها 
و س��ازمان های مختلف با س��ندیكای ش��ركت های 
تولی��د كننده برق ش��ده اس��ت، و آرزوی ایامی توام 
با پیروزی های بزرگتر برای کش��ور در س��ال 1395، 
دست یاری به س��وی همه فعاالن و دست اندركاران 
دولتی و خصوصی دراز می كنیم كه در س��ال 1395 
و س��ال های آتی نی��ز، در كنار ما باش��ند تا به یاری 
خداون��د بتوانیم در مس��یر توس��عه و آبادان��ی ایران 
عزیزم��ان و تأمی��ن نیازهای برح��ق هموطنانمان به 
انرژی زیرس��اختی برق، همچنان س��ربلند و پاسخگو 

باشیم و فردایمان، به از امروزمان باشد.
از صمیم قلب آرزو می كنیم:

خدایا چنان كن سرانجام كار 
تو خشنود باشی و ما رستگار
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بهار، فص��ل تجدید حی��ات طبیعت، 
این جل��وه گاه اراده و رحمت الهی از راه 
می رسد تا با سرس��بزی و شادابی خود، 
چهره زمس��تان را به فراموشی بسپارد و 
سرمست و پرنش��اط، نوید بخش رویش 

دوباره و تجلی دوستی و مهربانی باشد.
اینک با تقدیم بهترین ش��ادباش ها به 
مناسبت فرارس��یدن این ایام خجسته و 
آرزوی بهروزی و ش��ادکامی برای یکایک 
همکاران عزیز، آرزو دارد در س��ال پیش 
رو همچن��ان با امی��د و انگیزه مضاعف و 
تالش های خس��تگی ناپذیر، پیام آور نور 
و روش��نایی به ملت بزرگ ایران در جای 

جای میهن اسالمی باشید.

سال 1394 با همه فراز و نشیب های 
آن به پایان آمد. س��الی س��خت و توام با 
مشکالت و تنگناهاي فراوان برای صنعت 
ب��رق ایران خصوص��ًا تولیدکنندگان غیر 
دولتي ب��رق كه مس��ئولیت تامین بیش 
از 50% از ب��رق م��ورد نیاز کش��ور را در 
دش��وارترین ش��رایط بر عهده گرفته اند. 
مشکالت و تنگناهایي که هریک میتواند 
مانعی برای نقش آفرینی تولیدكنندگان 
ب��رق تلقي ش��ود. تاخی��رات فزاینده در 
پرداخ��ت به��ای ب��رق تحویل ش��ده به 
تولیدکنن��دگان برق، محدودیت ش��دید 
منابع مالی برای ادامه تولید، نبود فضای 
رقابت��ی در ب��ورس ان��رژی و مخاطرات 

ناش��ی از رویکرد دولت��ی این نهاد كه در 
بلند مدت مي تواند تأثیرات بس��یار منفي 
بر آینده صنعت برق و تولید برق داش��ته 
باش��د، فقدان ساز و کار شفاف و منطقی 
در قیم��ت گ��ذاری انرژی ب��رق، فقدان 
حمایت کافی از س��وی بخ��ش دولتی و 
مس��ائلی از این دست، چالش هایی است 
که بخ��ش غیر دولت��ي تولیدکننده برق 
ب��ا آن مواجه بوده و بی��م آن می رود که 
تداوم این ش��رایط اثرات خود را بر روند 
تولید برق آش��کار سازد و موازنه تولید و 
مصرف برق در كش��ور را با مشکل جدی 

مواجه نماید.
برغم همه دش��واریهاي اش��اره شده، 

پیام نوروزی هیات مدیره سندیکا

با نگاه امیدوارانه به استقبال سال جدید می رویم
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تولی��د كنن��دگان غی��ر دولت��ي ب��رق با 
احساس مسئولیت و از خود گذشتگی و 
در س��ایه تدبیر مدیران و تالش کارکنان 
خود با حداکثر توان به کمک وزارت نیرو 
آمدند و با س��رپا نگه داشتن نیروگاه ها و 
تامین نیمي از برق مورد نیاز کش��ور، از 
بروز خاموش��ی های گسترده در تابستان 

گذشته پیشگیری نمودند.
ب��ی ش��ک ای��ن ش��رایط ش��کننده 
نمی توان��د م��دت زم��ان زی��ادی پایدار 
بماند و ض��رورت دارد چاره ای اساس��ی 
اندیشه ش��ود تا ضمن حفظ موازین فني 
و استانداردها در بهره برداري و نگهداري 
از نیروگاه ه��ای غیر دولت��ی، انگیزه الزم 
برای جذب و جلب س��رمایه گذاری های 
جدید ب��رای ورود به ای��ن بخش فراهم 
شود. عدم استقبال سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای حضور و س��رمایه گذاری 
در پروژه ه��ای نیروگاهی در واقع حاصل 
ن��وع نگ��رش و برخ��ورد بخ��ش دولتي 
طی س��ال های اخیر ب��ا بخش خصوصی 
تولیدکننده برق مي باش��د که امید دارد 

این فضا به سمت بهبود تغییر یابد.
در س��ال 94 و در پی به بار نشس��تن 
بوی��ژه  تالش ه��ای مجموع��ه نظ��ام 
دولتمردان در حل مس��ائل هس��ته ای و 
رفع تحریم های ظالمانه علیه كشورمان، 
انتظار ایجاد فضای مناسب برای فعالیت 
بخش های صنعتی و رونق کس��ب و کار 
تقویت ش��ده اس��ت. امید است سال 95 
و س��ال های بعد از آن نوید بخش رش��د 
اقتصادی و فعال ش��دن بخش خصوصي 
و تقویت اقتصاد ملي باشد. بطور طبیعي، 
نیاز به انرژی برق در دوران پس��ا تحریم 
ب��رای ایج��اد زیرس��اخت هاي جدی��د و 
ب��ه حرک��ت درآوردن موت��ور تولی��د در 
بخش های مختلف صنعتی، رو به فزونی 
خواه��د رف��ت. ش��رایط پی��ش رو طلب 
می کند تا مجموعه دست اندکاران حوزه 
انرژی برق در بخش دولتي و غیر دولتي، 
تمهیدات الزم را برای مواجهه با ش��رایط 

جدید پس از تحریم بیندیشند تا بتوانند 
پاسخگوی رشد نیاز مصرف باشند. قطعًا 
حفظ و ادامه همان س��اختار، گردش كار 
و نگرش��ي كه ت��ا بح��ال در وزارت نیرو 
حاكم بوده در فضاي پس��اتحریم میس��ر 
نخواهد بود. تغییر شرایط بیروني، تغییر 
در س��اختار، گردش كار و نگرش موجود 
را الزامي مي سازد و غفلت وزارت نیرو از 
این ام��ر مي تواند موج��ب عقب ماندگي 
فاحش بخش برق نسبت به سایر بخشها 

در مدت زمان كوتاهي شود.
 از آنج��ا که منابع مال��ی دولت برای 
ایج��اد امکانات جدید تولی��د برق کافی 
نمی باش��د، از این رو اتخاذ سیاست های 
واقع بینان��ه در جهت حفظ ظرفیت های 
موج��ود تولی��د ب��رق و جل��ب و جذب 
س��رمایه گذاری جدی��د و ایج��اد انگیزه 
آن��ان در س��اخت  ب��رای ورورد  الزم 
پروژه ه��ای نیروگاه��ی ضروری اس��ت. 
بازنگ��ری در ضوابط و مق��ررات موجود، 
تدوی��ن راهکارهای��ی مبتنی بر ش��فاف 
سازی و تس��هیل فرآیندها، تغییر نگرش 
بخش دولتی ب��ه بخش خصوصی از یک 
رقی��ب به ی��ک حام��ی و ایف��اي بموقع 
تعهدات در موض��وع پرداخت بهاي برق 
تحویلي از جمله رویکردهایی اس��ت که 
می توان��د فض��ای توام با ی��اس و نگرانی 
سرمایه گذاران را برای ورود به این حوزه 
تغییر داده و موجب ایجاد انگیزه و تمایل 

برای حضور آنان در این عرصه شود.
همچنی��ن در فض��ای پس��ا تحری��م 
س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در 
بازار انرژی ایران بویژه تولید برق اشتیاق 
فراوانی دارند و دولت نیز به خاطر کمبود 
مناب��ع مالی ب��رای س��رمایه گذاری های 
کالن در این حوزه، از جذب سرمایه های 
خارجی برای تولید برق استقبال می کند. 
ورود هیات ه��ای متع��دد خارج��ی طی 
ماه های اخیر به کش��ور و دیدار و مذاکره 
با مس��ئوالن ارش��د وزارت نیرو و صنعت 
برق، مبین این مسئله است که در آینده 

نه چن��دان دور س��رمایه گذاران خارجی 
در بخش ه��ای مختلف صنعت برق بویژه 

تولید برق حضور فعالی خواهند داشت.
اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق 
نیز بایستی برای این شرایط آمادگی الزم 
را ایج��اد نمایند. اگرچ��ه انتظار می رود 
دولت و نهادهای قانون گذار برای فعاالن 
و س��رمایه گذاران داخل��ی در امر تولید 
برق تس��هیالت و مشوق هایی را با هدف 
افزایش انگیزه و ایجاد رغبت بیشتر برای 
اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت ه��ای بومی 
فراهم س��ازند، با این وجود به همکاران و 
اعضای محترم س��ندیکا توصیه می شود 
ب��ا برنامه ریزی و ت��الش مضاعف و بهره 
گی��ری از روش های نوی��ن مدیریتی در 
بخش ه��ای مختلف، افزایش مهارت های 
فن��ی کارکن��ان و بکارگی��ری فناوری ها 
و تجهی��زات روز دنیا نس��بت به افزایش 
بهره وری و کاه��ش هزینه ها اقدام کنند 
ت��ادر عرص��ه رقابت با س��ایر فعاالن این 

بخش به توفیق الزم دست یابند.
این��ک همه ما ب��ا ن��گاه امیدوارانه به 
افق های پیش رو به استقبال سال جدید 
می روی��م و در س��ایه توکل ب��ه خداوند 
سبحان و اراده و تالش همکاران و آرزوی 
حل مش��کالت، خود را ب��رای خدمت به 
مردم و پیشرفت و توسعه کشور در سال 
جدید آماده مي کنیم. در این مس��یر باید 
ب��ا وفاق و همدل��ی و تدبی��ر و تالش به 
س��مت دس��تیابی به اهداف موردنظر با 

همت و صبر گام برداریم.
در خاتم��ه، هی��أت مدیره س��ندیكا 
ب��ا تبری��ک مجدد ب��ه خان��واده بزرگ و 
ارزشمند تولیدکنندگان خصوصی برق و 
ارج نهادن به اهتمام آنان که در ش��رایط 
بسیار دش��وار وطاقت فرسا چرخه تولید 
ب��رق را فعال نگه داش��ته ان��د، روزهایي 
سرش��ار از س��المت و س��عادت و شادی 
و نش��اط برای اعضاي محت��رم، مدیران، 
كاركن��ان و خانواده ه��اي محترم آنان از 

خداوند منان خواستار است.
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24 ساعت و هر زمانی که احساس نیاز کردند در اختیارشان 
قرار گیرد.

مع��اون اول رییس جمهور هدف از برگزاری نشس��ت با 
مدیران ارش��د وزارتخانه ه��ا از جمله وزارت نی��رو در وهله 
نخست، را قدردانی از زحمات و تالش های دست اندرکاران 
این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: عالوه بر آن در مقطع فعلی 
اج��رای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی یک��ی از برنامه های 
مهم دولت است که باید مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های 

اجرایی، اجرای آن را با جدیت دنبال کنند.
جهانگیری با اش��اره به مسئولیت وزارت نیرو درخصوص 
تولی��د و تامین برق مورد نیاز کش��ور گفت: متاس��فانه این 
وزارتخان��ه در دوره گذش��ته آس��یب های زی��ادی به دلیل 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا متحم��ل ش��د و از ش��رکت های 
تولیدکنن��ده آب و برق منابعی را برای پرداخت یارانه نقدی 
دریافت کردند که البته هیچ استدالل و منطق عقالنی برای 

این کار وجود نداشت.
وی اضافه کرد: دو دس��تگاه اجرایی در زمان اجرای طرح 
هدفمند س��ازی یارانه ها آسیب جدی دیدند که یکی وزارت 

معاون اول رئیس جمهور 
در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو:

بخش خصوصی باید 
به طور جدی به تولید 
برق ورود کند

مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا ابراز خرس��ندی از اینکه 
نخس��تین س��رمایه گذاری خارجی که در شورای اقتصاد به 
تصویب رس��ید مربوط به برنامه های تولید برق وزارت نیرو 
اس��ت، گفت: بخش خصوصی باید به ط��ور جدی به بخش 
تولی��د برق ورود پی��دا کند و البته الزمه آن این اس��ت که 
وزارت نی��رو بتوان��د مطالب��ات بخش خصوص��ی را به موقع 

پرداخت كند.
دکت��ر "اس��حاق جهانگیری" این مطلب را در نشس��ت با 
مدیران ارشد وزارت نیرو بیان كرد و ضمن اظهار خرسندی 
از حضور در جمع مدیران ارش��د وزارت نیرو، از وزارت نیرو 
به عنوان مجموعه شاداب و پرنشاطی دارای مسئولیت مهم 
و حس��اس و نقش کلیدی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: 
مدیریت منابع آب، تامین آب ش��رب ش��هر و روستا، انجام 
خدم��ات جمع آوری و دفع فاضالب ش��هری و روس��تایی، 
مدیریت تولید و توزیع و انتقال شبکه برق، توسعه انرژی های 
نو از وظایف این وزارتخانه است که در صورتی که در هر یک 

خللی ایجاد شود موجب نارضایتی جامعه خواهد شد.
وی ادام��ه داد: مردم انتظار دارن��د این خدمات در طول 
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نی��رو و دیگ��ری وزارت نفت بود و متاس��فانه ش��رکت های 
مه��م آب، ب��رق و گاز که نقش مهمی در توس��عه کش��ور و 
رضایتمندی مردم دارند، ناچار بودند بخش��ی از منابع خود 
را ب��رای پرداخت یارانه نقدی ب��ه دولت بدهند تا محبوبیت 
برخی افراد به قیمت نابود شدن برخی از طرح های عمرانی 

کشور باال برود.
جهانگی��ری ادامه داد: ش��رکت های وزارت نیرو هنوز هم 
2200 میلی��ارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می کنند و 
البته این در حالی اس��ت که در ابتدای دولت یازدهم میزان 
پرداختی ش��رکت های وزارت نیرو 3600 میلیارد تومان و در 
این دو سال دولت توانست آن را کاهش دهد و امیدواریم در 
برنامه ششم توسعه وزارت نیرو از این مشکل رهایی پیدا کند.
وی با اش��اره به اینک��ه وزارت نیرو بای��د در طول برنامه 
شش��م توسعه 26 هزار مگاوات نیروی برق جدید تولید کند 
افزود: این یعنی وزارت نیرو باید همواره برای تولید 15 هزار 
مگاوات برق، طرح های جدید سرمایه گذاری داشته باشد تا 

بتواند به این هدف دست یابی پیدا کند.
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا ابراز خرس��ندی از اینکه 

نخس��تین س��رمایه گذاری خارجی که در شورای اقتصاد به 
تصویب رس��ید مربوط به برنامه های تولید برق وزارت نیرو 
اس��ت، گفت: بخش خصوصی باید به ط��ور جدی به بخش 
تولی��د برق ورود پی��دا کند و البته الزمه آن این اس��ت که 
وزارت نی��رو بتوان��د مطالب��ات بخش خصوص��ی را به موقع 

پرداخت كند.
وی مطالبات شرکت ها و بنگاه ها از دولت را یک دغدغه 
جدی عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت بدهی زیادی دارد 
و البته هرگاه این مطلب را مطرح می کنیم، برخی می گویند 
چرا هنوز نسبت به دولت گذشته انتقاد دارید؛ اما در پاسخ به 
آنها باید بگوییم که عملکرد دولت گذشته به قدری نامناسب 
بوده که هرچه بگوییم نمی توانیم عمق مشکالت کشور را که 

از دولت گذشته برای کشور به ارث رسیده، تشریح کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم اس��ت در سال های 
اول و دوم برنام��ه شش��م توس��عه، ب��ا اس��تفاده از تدابیر و 
راهکارهای الزم، بدهی های خ��ود و مطالبات پیمانکاران را 

حل و فصل کند.
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اتف��اق محقق نش��ده و م��ا منتظر اعالم 
وزارت نف��ت هس��تیم. وی در پاس��خ به 
این س��ئوال که آیا مش��کل خاصی برای 
نگرفت��ن این تصمیم وج��ود دارد، تاکید 
کرد: هیچ مش��کلی وجود ن��دارد و فقط 
منتظ��ر تصمیم وزارت نفت هس��تیم که 
بعد از این مساله موانع برداشته می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه زمان اعالم این 
مساله مشخص نیس��ت، گفت: بر اساس 

وزی��ر نیرو گفت: موسس��ه های ایرانی و هن��دی می توانند در 
زمینه  های برق و انرژی های تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری کنند. 
مهن��دس "حمید چیت  چیان" در دیدار با "مانیکا گاندی"، وزیر 
توسعه، زنان و خانواده هندوستان، با ابراز تمایل در عضویت اتحادیه 
انرژی خورشیدی که توسط هند در منطقه ایجاد شده است، گفت: 
به جز ملحق ش��دن به این اتحادیه مجال همکاری بین موسسات 
ایرانی و هندی بس��یار باالس��ت و تمایل داریم در زمینه  های برق 
و انرژی های تجدیدپذیر بین موسس��ات ایرانی و هندی ارتباطات 
گس��ترده تری ایجاد شود. وی افزود: ش��رکت های هندی در حال 
فعالیت در زمینه  های تولید انرژی های بادی و خورشیدی هستند 
و می توانیم همکاری های مثبتی در این زمینه و در صورت تمایل، 

در س��اخت نیروگاه های حرارتی داشته باشیم. چیت چیان درباره 
حضور هندی ها در بندر چابهار و سرمایه گذاری آنها در پروژه  های 
ریلی کشور، تصریح کرد: از این موضوع استقبال می کنیم و وزارت 
راه و شهرس��ازی آمادگی دارد با اجرایی ش��دن برجام و رفع موانع 
تحریم ها، موسس��ه های ایرانی و هن��دی وارد دوره اجرا و تحقق 

بخشیدن عملی به پروژه  های مشترک باشند.
وزیر توس��عه، زنان و خانواده هندوس��تان ضم��ن اظهار تمایل 
کشورش برای حضور در بندر چابهار و همکاری در طرح های ریلی 
ایران گفت: شرکتها و موسسه های هندی تمایل دارند ضمن انتقال 
فناوری در پروژه های مختلف ایران سرمایه گذاری و با شرکت های 

ایرانی مشارکت داشته باشند.

وزیر نیرو خبر داد:

 حل مشکل صادرات برق بخش خصوصی 
تا سال آینده

انجام ش��ده،  پیگیری ه��ا و تالش ه��ای 
امیدواریم که تا س��ال آینده وضعت این 
موضوع روشن شود. پیش تر نیز،مهندس 
"هوش��نگ فالحتیان"، مع��اون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی، پیش ش��رط اصلی 
ص��ادرات برق توس��ط بخش خصوصی را 
تعیین نرخ س��وخت نیروگاه ها از س��وی 
دولت عنوان كرده و گفته بود: پیش��نهاد 
ما به دولت در این باب اعالم شده و برای 
انجام این کار الزم اس��ت که در ابتدا نرخ 

سوخت مصرفی نیروگاه ها تعیین شود. 
وی با بیان اینک��ه راهبرد اصلی وزارت 
نیرو افزایش صادرات برق اس��ت، گفت: در 
این زمینه از همکاری وزارت نفت استفاده 
می کنی��م و باید این نکته را متذکر ش��د 
ک��ه بخش خصوصی مش��کل خاصی برای 
صادرات ن��دارد. معاون وزیر نی��رو در امور 
ب��رق و انرژی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون نرخ 
س��وخت نیروگاه ها به ما ابالغ نشده است، 
گف��ت: به اعتق��اد ما ن��رخ گازی که مورد 
مصرف نیروگاه ها قرار می گیرد باید مشابه 
مبلغی باشد که به خوراک پتروشیمی داده 
می شود و باید این مساله را در نظر گرفت 
که بخش خصوصی باید میزان نرخ سوختی 
را که می خرد بداند چرا که در هنگام فروش 

باید میزان سوخت خود را در نظر بگیرد.

وزی��ر نیرو گفت: مش��کل ص��ادرات 
برق توس��ط بخش خصوصی، تعیین نرخ 
خوراک نیروگاه ها است که این مساله نیز 

تا سال آینده برطرف می شود.
مهندس»حمی��د چیت چیان« با بیان 
اینکه وضعیت نرخ خوراک برای صادرات 
برق توسط بخش خصوصی مانند گذشته 
اس��ت، اظهار کرد: نرخ گاز باید توس��ط 
وزارت نفت اعالم ش��ود ک��ه تاکنون این 

تمایل ایران برای همکاری با هند در حوزه برق و انرژی های تجدیدپذیر
وزیر نیرو تاکید کرد:
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کمبود منابع مالی برای تعمیرات اساسی نیروگاه های بخش خصوصی

عقب افتادن تعمیرات اساسی مطلقًا شوخی نیست

گزارشمدیران نیروگاه ها چشم انتظار مساعدت دولت

زهرا نوروزی

توجه جدی ب��ه امر نگهداری و انجام 
به موقع تعمیرات اساس��ی در نیروگاه ها 
یک��ی از ضروری��ات مه��م ب��رای تداوم 
به��ره برداری و پای��داری واحدهای برق 
در ش��بکه سراس��ری اس��ت؛ تعمیرات 
اساسی در صنعت برق كشور به ویژه در 
نیروگاه ه��ا از اهمیت خاص��ی برخوردار 
اس��ت. به عبارت دیگر می توان تعمیرات 
و بازیاب��ی نیروگاه ها را در زمره نیازهای 
حیاتی یك نی��روگاه برش��مرد. افزایش 

کارآیی و به��ره وری، افزایش ایمنی کار 
و محصول،افزایش طول عمر دس��تگاهها 
و تجهی��زات و جلوگیری از فرس��ودگی 
آنها بخش��ی از اهداف تعمیرات اساس��ی 
نیروگاه هاس��ت. بهتری��ن زمان هم برای 
تعمیرات اساس��ی نیروگاه ها، زمس��تان 
است؛ فصل زمستان زمان مناسبی برای 
بازیاب��ی و نفس گیری نیروگاه هاس��ت 
تا با آم��دن فصل گرما، ای��ن نیروگاه ها 
توان تولی��د برق با حداکث��ر ظرفیت را 

داشته باشند. با وجود اهمیت این مسئله 
مال��كان نیروگاه های خصوصی از کمبود 
نقدینگ��ی برای تعمیرات اساس��ی و نگه 
داری نیروگاه ها گل��ه می كنند. معضلی 
كه به گفته آنان س��ر رش��ته حل آن به 
دس��ت وزارت نیرو اس��ت. وزارتخانه ای 
که مس��وولیت تامین برق کشور را عهده 
دار اس��ت و از سوی دیگر نزدیک به 60 
درصد برق مورد نیاز کشور توسط همین 
نیروگاه های غیر دولتی که بامش��کالت 
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مال��ی مواجه هس��تند تولی��د و تحویل 
شبکه سراسری برق می شود. 

در گذش��ته تعمی��رات و نگه��داری 
ج��اری واحده��ای نیروگاه��ی توس��ط 
کارکنان به��ره برداری نی��روگاه صورت 
می گرفت و با گذش��ت زم��ان و افزایش 
ظرفیت تولی��د واحده��ای نیروگاهی و 
گس��تردگی سیس��تم های مرتبط با آن، 
در واحده��ای بخ��ار و گازی ب��زرگ ما 
لزوم تربیت و استفاده از کارکنانی بطور 
مس��تقل از بهره برداری احس��اس شد و 
ایجاد ساختار تعمیرات نیروگاهی و حتی 
با گرایش��های تخصص��ی مکانیک، برق 
و کنت��رل و رایانه و... را ض��روری نمود. 
بطوریکه اکثر نیروگاه های کش��ور دارای 
بخش تعمیراتی مج��رب بوده که جدا و 
مس��تقل از بهره برداری اداره می شوند. 
به دنبال آن در چند سال اخیر در برخی 
از نیروگاه ه��ا، ش��رکتهای تعمیرات��ی با 
استفاده از کارکنانی که در امر تعمیرات 
اشتغال داشته اند، تش��کیل شده است. 
ه��دف اصلی از تاس��یس این ش��رکتها، 
توس��عه و اس��تقالل درآمد ش��رکتهای 
تعمیرات��ی بوده که بدی��ن طریق امکان 
اس��تفاده از ظرفیتهای بوج��ود آمده در 
ش��رکتهای تعمیرات��ی، بهره ب��رداری از 
نیروگاه ها را با کیفی��ت برتر تعمیرات و 
بدون اش��کال پیگیری نماید. اگرچه در 
گوش��ه و کنار نیز ش��رکتهای تعمیراتی 
خصوصی غیروابس��ته به دولت نیز ایجاد 
ش��ده اند و عماًل و در برخی موارد امکان 
رقابت را در بین ش��رکتها را بیش از قبل 

فراهم نمودند. 
تعمیرات و نگه��داری در نیروگاه در 
س��ه بخش عم��ده قابل توصیف اس��ت. 
بخ��ش اول تعمیرات ج��اری یا روتین یا 
همان عملیات س��رویس و نگهداری که 
ب��ا نام تعمیرات اضط��راری نیز از آن یاد 
می شود. بخش دوم، تعمیرات پیشگیرانه 
تجهیزات اس��ت ک��ه مبتنی بر س��اعت 
کارک��رد قطعات و تجهی��زات و یا تعداد 

راه ان��دازی و خ��روج آنها تنظیم ش��ده 
ک��ه در حال حاضر در اغل��ب نیروگاه ها 
عملی��ات آن مکانیزه ش��ده و یا در حال 
مکانی��زه ش��دن اس��ت و بخ��ش س��وم 
تعمیرات نیمه اساسی و یا اساسی است. 
تعمیرات توربین ها، بازدید اتاق احتراق 
و مسیر داغ و تعمیرات اساسی )اورهال(، 
تعمیرات عمده ای هس��تند که عالوه بر 
بازدیده��ای دوره ای، انجام می ش��وند. 
اکن��ون با آغاز به کار رس��می بازار برق، 
بایس��تی  ب��رق منطق��ه ای  ش��رکتهای 
هزینه های شرکتهای مدیریت تولید برق 
را از درآمد حاصل از آمادگی و تولید برق 
نیروگاه ها تامین کنند. بدین لحاظ نقش 
تعمیرات اساسی به موقع نیروگاه ها برای 
آمادگی تولید و کس��ب درآمد و پوشش 

دادن هزینه ها بسیار تاثیرگذار می باشد. 
از اهداف اصل��ی راه اندازی بازار برق 
مقررات زدائی و یا کاهش کمیت قوانین 
فعل��ی و ش��فاف س��ازی قیم��ت فروش 
ان��رژی اس��ت، بطوریکه ام��کان حضور 
سرمایه گذاران غیردولتی در کشور برای 
اح��داث نیروگاه های جدید را با توجه به 
افزایش ساالنه مصرف و کمبود اعتبارات 
دولتی فراهم کن��د. البته افزایش رقابت 
نیروگاه ه��ای داخل��ی در جهت کاهش 
قیم��ت تمام ش��ده ان��رژی و همچنین 
افزایش کارایی نیروگاه ها در بخش تولید 
نی��ز از پیامدهای پیاده س��ازی بازار برق 
ذکر ش��ده اس��ت. از ای��ن رو نیروگاه ها 
س��عی خواهند نمود در جهت پوش��ش 
هزینه ه��ای ج��اری و افزای��ش درآم��د 
اهرمهای مورد نظر را جس��تجو نموده و 
با توج��ه به درآمدها، منابع مالی را برای 

تامین هزینه ها اختصاص دهند. 
از  ناگفت��ه نمان��د برخ��ی  البت��ه 
نیروگاه های کش��ور هنوز اطالعات کافی 
در جهت نیل به اهداف بازار را نداش��ته 
و احتم��ااًل ب��رای جل��ب س��ود الزم از 
راهکاره��ای متداول نیز کاهش هزینه ها 

و افزایش تولید استفاده خواهند نمود. 
ب��ازار رقابتی خرید و ف��روش برق، با 
برداش��تن انحصارات قوانی��ن و مقرراتی 
از محدودیته��ا در  دولت��ی و بعض��ی 
چگونگ��ی تعیی��ن قیمت ب��رق، فرصتها 
و همچنی��ن تهدیدهای��ی را پیش روی 
ش��رکتهای مدیری��ت تولی��د ب��رق قرار 
خواهد داد. برنامه ریزی مناس��ب جهت 
توقف تولید و انجام تعمیرات اساسی در 
زمانهایی که نرخ فروش برق پایین است، 
حداقل س��اختن توقف های برنامه ریزی 
شده و کوتاه نمودن زمان آن و... از جمله 
مس��ائلی است که در س��اختار اقتصادی 
صنع��ت برق بر میزان س��ود کوتاه مدت 
و می��ان م��دت نیروگاه ه��ا اث��رات قابل 
مالحظ��ه ای دارد و می توان��د بعن��وان 

فرصتها و تهدیدها مطرح شوند. 

تعمی�رات و نگهداری 
در نی�روگاه در س�ه 
بخ�ش عم�ده قاب�ل 
توصی�ف اس�ت. بخش 
اول تعمی�رات جاری 
ی�ا روتی�ن ی�ا همان 
عملی�ات س�رویس و 
نگه�داری که ب�ا نام 
تعمیرات اضطراری نیز 
از آن ی�اد می ش�ود. 
بخ�ش دوم، تعمیرات 
پیش�گیرانه تجهی�زات 
اس�ت ک�ه مبتن�ی بر 
ساعت کارکرد قطعات 
و تجهی�زات و یا تعداد 
راه ان�دازی و خروج 
آنها تنظیم شده که در 
حال حاض�ر در اغلب 
نیروگاه ها عملیات آن 
مکانیزه ش�ده و یا در 
ح�ال مکانیزه ش�دن 
اس�ت و بخش س�وم 
تعمیرات نیمه اساس�ی 
و ی�ا اساس�ی اس�ت
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درک درست از مفاهیم و مقررات بازار 
برق، تفهیم جای��گاه و قدرت نیروگاه ها، 
تعیی��ن نقاط ق��وت و ضعف نی��روگاه با 
نیازهای ب��ازار، تصمیم گیری مناس��ب 
برای س��وددهی بیش��تر در ب��ازار برق، 
انتظ��ار تغییرات باز و گس��ترده و توجه 
برفرصت ه��ای ایج��اد ش��ده، تخصیص 
هزینه ه��ا برروی فعالیتهایی که با س��ود 
برگش��تی مناسب همراه اس��ت، ازجمله 
فرصتهای ناش��ی از بازار برق پیش روی 
مدی��ران و برنامه ری��زان نیروگاه ها برای 
کسب س��ود بیش��تر تلقی می گردد. در 
صورت عدم درک شرایط فوق، فرصتهای 
ایجاد شده تبدیل به تهدیدهایی خواهد 
ش��د که حداقل آن عدم آمادگی نیروگاه 
)و ی��ا در بدترین حالت درصورت موجود 
ب��ودن ظرفیت تولید م��ازاد تعطیلی آن 
و در نهایت ورشکس��تگی شدن شرکت 
مدیریت تولید ب��رق( را به دنبال خواهد 

داشت.
از س��وی دیگر با تاسیس شرکتهای 
تعمیرات��ی و اس��تقالل آنه��ا در بخش 
تولی��د و ب��ا توجه ب��ه سیاس��ت وزارت 
نیرو مبنی ب��ر برون س��پاری فعالیته�ا 

ام��روزه در اکث��ر نیروگاه های کش��ور، 
عم�دت��ا تعمی�رات اساس���ی نیروگاه ها 
بعه��ده ش��رکتهای تعمیرات��ی واگ��ذار 
می گ��ردد. با توجه ب��ه عملکرد متفاوت 
ش��رکتهای تعمیرات���ی از نظ���ر ت�وان 
بالق��وه و بالفعل، حیط��ه فعالیت، تعداد 
نیروی انس��انی و نح��وه برخ�ورد آنان با 
کار، می طلبد ت��ا در تعی�ین ص�الحیت 
ش���رکتهای تعمیرات��ی دق��ت ک��افی 
پیمانک��اران  ارزی��اب��ی  آی��د.  بعم��ل 
در نیروگاه ه��ا توس��ط دس��تگاه نظارت 
یکی از راههایی اس��ت ک��ه می تواند در 
تعیین صالحیت فنی پیمانکاران نقش�ی 
اساس���ی ایف���ا نماید. نظر ب��ه عملکرد 
متف��اوت ای��ن ش��رکتها در نیروگاه ها، 
بطوری که برخ��ی از آنها موف�ق عم�ل 
نم���وده و تع���دادی دارای عملک���رد 
ضعی��ف می باش���ند، ارزی�ابی عملک�رد 
پ���روژه تعمی��رات  آنه���ا در ط���ول 
الزام��ی اس��ت و از آنج���ا ک���ه حف�ظ 
تولی���د و پای�داری ش��بکه بس��تگی به 
کیفی��ت مناس��ب تعمی�رات اساس���ی 
نیروگاه ه��ا دارد، بایس��تی م��ورد توجه 
جدی مس��ئولین قرار داش���ته باش���د. 

درک درست از مفاهیم 
و مقررات ب�ازار برق، 
تفهیم جایگاه و قدرت 
نیروگاه ها، تعیین نقاط 
قوت و ضع�ف نیروگاه 
ب�ا نیازه�ای ب�ازار، 
تصمیم گیری مناس�ب 
برای س�وددهی بیشتر 
در بازار ب�رق، انتظار 
تغییرات باز و گسترده 
و توج�ه برفرصت های 
ایجاد ش�ده، تخصیص 
هزینه ه�ا ب�رروی 
فعالیتهای�ی ک�ه ب�ا 
سود برگش�تی مناسب 
همراه اس�ت، ازجمله 
فرصته�ای ناش�ی از 
بازار ب�رق پیش روی 
مدیران و برنامه ریزان 
نیروگاه ه�ا ب�رای 
کس�ب س�ود بیش�تر 
تلق�ی می گ�ردد
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از هم��ه ی اینه��ا مه��م ت��ر، پرداخ��ت 
نیروگاه ه��ای بخش خصوصی  مطالبات 
از س��وی دول��ت اس��ت؛ پرداخت��ی که 
می توان��د در ای��ن زمان، امکانی باش��د 
برای انجام تعمیرات اساس��ی نیروگاه ها 
برای آماده ش��دن آنها ب��رای فصِل گرم 
س��ال. موضوعی ک��ه اگر دول��ت آن را 
جدی نگی��رد و ش��رکت های خصوصی 
هم به دلی��ل نبود نقدینگ��ی نتوانند از 
عه��ده تعمیرات اساس��ی آن ب��ر آیند، 
نیروگاه ها در س��ال آینده با مش��کالِت 
اساسی ناشی از فرسودگی های احتمالی 
روب��رو خواهند ب��ود و از همین رو امید 
اس��ت که دولت ب��ا پرداخ��ت مطالبات 
برق،  تولیدکننده  شرکت های خصوصی 
زمینه تعمیر اساسی نیروگاه ها را فراهم 
آورده و راندم��ان و بهره وری نیروگاه ها 
در فصِل گرم سال 95 را تضمین نماید. 
در ادام��ه دیدگاه های 5 ت��ن از مدیراِن 
نیروگاه های خصوصی عضو س��ندیکای 
ش��رکت های تولیدکننده برق را درباره 
ضرورت تعمیرات اساس��ی نیروگاه ها و 
ضرورت مضاعف پرداخِت مطالبات آنها 

از سوی دولت را می خوانید...

توانیر همكاری نكند نیروگاه ها 
منفعل می شوند

مهندس حسین عبدالخالق زاده مدیر 
عام��ل نیروگاه س��رخس می گوید كه با 
مشكل عدم نقدینگی برای تعمیر نیروگاه 
خود رو به روست. وی در گفتگو با نشریه 
نیرو و س��رمایه به عواقب عدم رسیدگی 
ب��ه نی��روگاه اش��اره ك��رده و می گوید: 
»مسئله تعمیرات اساس��ی نیروگاه ها از 
دغدغه هایی بوده اس��ت ک��ه همواره بر 
ش��انه تولیدکنن��دگان بخش خصوص��ی 
سایه افکنده اس��ت. نیروگاه های برق از 
اوای��ل خرداد که ش��روع فص��ل گرما به 
ش��مار می آید با همه توان کار می کنند. 
به عبارت دیگر ش��ش ماه بهار و تابستان 
پیک کاری نیروگاه های برقی است زیرا 

تعمیرات اساس��ی گله كرده و می افزاید: 
» در حقیق��ت کمب��ود نقدینگی صنعت 
برق وضعی��ت را روز ب��ه روز پیچیده تر 
می کند. کمبود نقدینگی و عدم تعمیرات 
اساس��ی به مرور نیروگاه را از مدار خارج 
خواه��د ک��رد. تا به ح��ال س��هامداران 
نی��روگاه بارها به ای��ن وضعیت اعتراض 
کرده ان��د. اگ��ر این وضعی��ت ادامه پیدا 
کن��د صاحبان نیروگاه با مش��کل مواجه 
خواهند شد. قطعا صاحب یک نیروگاه به 
طرح های توسعه و بازگشت سرمایه فکر 
کردند اگر قرار باش��د مطالبات پرداخت 
نش��ود و دیرک��رد و خس��ارات نی��روگاه 
بماند، سرمایه گذاران خصوصی ضررهای 
ج��دی را متحم��ل می ش��وند.« وی ب��ا 
وج��ود مش��كالت موج��ود، راهكارهایی 
ب��ه توانی��ر پیش��نهاد داده و می گوی��د: 
» اساس��ا صنع��ت ب��رق در کش��ور ما با 
مش��کالت جدی رو به رو اس��ت. قیمت 
واقع��ی برق با آنچه که توانیر به دس��ت 
مردم می رس��اند بس��یار متفاوت است. 
ش��رکت توانیر برق را به قیمت واقعی به 
دست مصرف کنندگان نمی رساند. برای 
جبران این ش��رایط راه هایی وجود دارد. 
دولت می تواند با ش��یب مالیم قیمت ها 
را افزای��ش ده��د ی��ا در بودجه کش��ور 
مبلغ��ی را به عنوان ماب��ه تفاوت قیمت 
واقعی برق را با قیمت تکیلفی محاس��به 
و پی��ش بین��ی کن��د. همچنی��ن دولت 
می تواند از این طریق معوقات خود را به 
نیروگاه های خصوصی بپردازد. ش��رکت 
توانیر عالوه ب��ر نیروگاه ها به پیمانکاران 
اجرایی نیز بدهکار است اگرچه معوقات 
نیروگاه ها سنگین تر است. من به عنوان 
یک��ی از فع��االن عرصه برق کش��ور فکر 
می کن��م پرداخت بدهی ه��ای توانیر به 
نیروگاه ه��ای خصوصی ام��ری الینحلی 
نیس��ت و اگر راهکارهایی مانند پرداخت 
این ماب��ه التفاوت ه��ا از طریق مدیریت 
ش��بکه توانیر رخ دهد روزه��ای بهتری 
برای تولیدکنندگان برق از راه می رسد.«

اوج قله مصرف کنندگان در زمان گرمای 
تابس��تان است. بنابراین به دلیل منحنی 
بار ش��بکه برق و قله مصرف در ایام سال 
و باالخص ش��ش ماه نخست نیروگاه در 
فصل زمس��تان به تعمیرات اساسی نیاز 
پیدا می کنن��د.« وی تاكید می كند: » با 
این وجود مشکالت زیادی بر سر راه این 
امر خطیر قرار گرفته اس��ت. متاس��فانه 
به دلیل وضعی��ت نقدینگی صنعت برق 
مطالب��ات م��ا از س��وی ش��رکت توانیر 
پرداخت نمی شود. تولیدکنندگان عرصه 
خصوصی برق برای رفع این مشکالت از 
بانک ها وام گرفتند اما عدم پرداخت های 
به موقع س��بب شد که نیروگاه های برق 
از بازپرداخ��ت وام ها نیز باز بمانند.« این 
مدیر نیروگاهی از دغدغه و استرس عدم 

کمب�ود نقدینگ�ی و 
عدم تعمیرات اساس�ی 
به م�رور نیروگاه را از 
م�دار خ�ارج خواهد 
ک�رد. ت�ا ب�ه ح�ال 
س�هامداران نی�روگاه 
بارها به ای�ن وضعیت 
اعت�راض کرده ان�د. 
اگر این وضعیت ادامه 
پی�دا کن�د صاحب�ان 
نی�روگاه ب�ا مش�کل 
مواج�ه خواهند ش�د
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 خصوصی سازی صنعت برق به 
باورمندی نیاز دارد 

مهندس صالح��ی مدیر عامل نیروگاه 
زنبق یزد نیز در ادامه از موضوع تكراری 
ع��دم پرداخ��ت معوق��ات گله ك��رده و 
می گوی��د: »بح��ث تعمی��رات اساس��ی 
نیروگاه ه��ا تقریب��ا مش��کل تک��راری و 
همیش��گی نیروگاه ها محسوب می شود. 
هم��ه نیروگاه نیازمند به تعویض و تعمیر 
قطعات هس��تند که نوعی تعمیر اساسی 
به ش��مار می آید. با وجود این نیاز، عدم 
پرداخت مطالبات و معوقات چندین سال 
اس��ت که از س��وی ش��رکت توانیر تکرار 
می شود.« وی می افزاید: »تولیدکنندگان 
برای تامی��ن هزینه ه��ا از بانک ها وام با 
س��ود 24 درص��دی گرفته ان��د. با توجه 
به عدم پرداخت معوقات ش��رکت توانیر 
نرخ س��ود این وام ها عم��ال برای مدیران 
بخش خصوص��ی در ح��دود 40 ی��ا 50 
درصد برآورد می شود. با این وصف مسلما 
دغدغه تعمیرات اساس��ی ب��رای مدیران 
نیروگاه ه��ا وج��ود دارد. نب��ود نقدینگی 
کم��ر تولیدکنن��دگان عرص��ه خصوصی 
برق را شکس��ته اس��ت. بدهی انباش��ته 

ش��ده بانک ها سبب ش��ده است بسیاری 
از قطع��ات نیازمن��د تعوی��ض جابه ج��ا 
نش��ود و همچنین طرح های توس��عه ای 
نیم��ه کاره بمان��د. ناگفته نماند مس��ئله 
توانیر به دولت خاصی مرتبط نمی ش��ود 
و همیش��ه این مش��کالت وجود داش��ته 
اس��ت اگرچه در دولت جدید پرداخت ها 
اندکی نظم یافته است اما تغییر چندانی 
مشاهده نمی شود.« وی در ادامه به طرح 
مش��كالت مالكان خصوص��ی پرداخته و 
تاكید می كند: » متاسفانه نبود نقدینگی 
در ح��وزه تولی��د ب��رق، تولیدکنندگان 
بخش خصوصی را به فکر راه های دیگری 
انداخته است. تولیدکنندگان خصوصی یا 
با وام های 24 درصد درگیر می ش��وند یا 
اینک��ه برق ارزان به قیمت س��ی هفت یا 
سی هشت تومان در بورس انرژی معامله 
می کنند که نوعی خود زنی اقتصادی به 
شمارمی آید. مسلما مدیران نیروگاه های 
دولت��ی برای تعمی��ر و تعویض قطعات با 
این مش��کالت مواجه نیس��تند و جنس 
این معضالت را درک نمی کنند. صاحبان 
نی��روگاه بخش خصوصی ب��رای تعویض 
هر قطع��ه باید پول پرداخت کنند و باید 

بح�ث تعمیرات اساس�ی 
نیروگاه ها تقریبا مش�کل 
تک�راری و همیش�گی 
نیروگاه ه�ا محس�وب 
می ش�ود. هم�ه نیروگاه 
نیازمن�د ب�ه تعوی�ض و 
تعمی�ر قطعات هس�تند 
که نوعی تعمیر اساس�ی 
ب�ه ش�مار می آی�د. با 
وجود ای�ن نی�از، عدم 
پرداخ�ت مطالب�ات و 
معوق�ات چندین س�ال 
اس�ت که از سوی شرکت 
توانی�ر تکرار می ش�ود
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پاسخگوی س��ود و زیان سهامداران خود 
باش��ند. نباید فراموش کرد که خصوصی 
سازی نیروگاه های برق امری ضروری در 
راستای اصل 44 قانون اساسی و با هدف 
کوچکتر کردن دولت بوده است. بنابراین 
باید خصوصی سازی عرصه تولید برق را 
باور کرده و ب��ه آن به دیده یک فرهنگ 

بنگریم.«

هزینه روشنایی مجدد از تعمیرات 
بیشتر است

مهن��دس صدر آب��ادی مدی��ر عامل 
نی��روگاه ارومیه هم معتقد اس��ت توانیر 
نباید مشكالت خود را به بخش خصوصی 
تحمیل كن��د و می گوید:» بدون ش��ک 
مس��ائل و مش��کالت ش��رکت توانیر در 
تعیین قیمت مصرفی به پرداخت معوقات 
نیروگاه ه��ای خصوصی ارتب��اط دارد. از 
سویی تولیدکننده باید بر سر موعد مقرر 
نی��روگاه را تعمی��ر و قطع��ات اضافی را 
تعویض کند از طرف دیگر توانیر به دلیل 
ما ب��ه تفاوتی قیمت برق ق��ادر به انجام 
تعهدات خود نیس��ت. قیمت واقعی برق 
با قیمت تکلیفی که به دس��ت مشتریان 

می رس��د، متفاوت اس��ت. با این شرایط 
تولیدکنن��دگان خصوصی  پرداخت های 
ب��ه تاخیر افت��اده ودر نتیجه بدهی بانک 
وحقوق پرسنل نیز به تعویق می افتد. من 
بر این باورم که وزارت نیرو باید مشکالت 
خود را به ش��کل قانونی حل کند ونباید 
بار این مس��ائل به ش��انه بخش خصوصی 
تحمیل ش��ود.« وی از ادامه این شرایط 
اب��راز نگران��ی ك��رده و می گوی��د: » اگر 
این ش��رایط ادامه پیدا کن��د نیروگاه ها 
با خط��ر تعطیلی مواجه می ش��وند زیرا 
انجام نش��دن تعمیرات اساس��ی مسئله 
گذارا و قابل اغماضی نیس��ت. نکته مهم 
این اس��ت که دولت خریدار و مش��تری 
اصلی محص��ول نیروگاه ه��ای خصوصی 
یعنی برق است و این نیروگاه های منابع 
دیگ��ری ب��رای تامین هزینه ه��ای خود 
ندارن��د. مش��خصا نیروگاه های خصوصی 
بدون حمایت ه��ای دولتی دوام نخواهند 
آورد. اگرچ��ه در دول��ت آق��ای روحانی 
امیدهایی برای رفع این مش��کالت ایجاد 
شد ولی مش��کالت همچنان جدی است 
و م��ا برای هزینه های ج��اری خود نیز با 
مش��کالتی مواجه هستیم.تولیدکنندگان 

قیم�ت واقع�ی ب�رق با 
قیم�ت تکلیف�ی ک�ه به 
دست مشتریان می رسد، 
متف�اوت اس�ت. ب�ا این 
ش�رایط پرداخت ه�ای 
تولیدکنندگان خصوصی 
ب�ه تاخی�ر افت�اده ودر 
نتیج�ه بده�ی بان�ک 
وحق�وق پرس�نل نیز به 
تعویق می افت�د. من بر 
این ب�اورم ک�ه وزارت 
نیرو باید مش�کالت خود 
را به ش�کل قانونی حل 
کند ونباید بار این مسائل 
به ش�انه بخش خصوصی 
ود ل ش� تحمی�
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بخش خصوص��ی برق انتظ��ار زیادی جز 
عم��ل دولت توانی��ر به تعه��دات قانونی 
خ��ود ندارند. صدر آبادی امیدوار اس��ت: 
» مسئوالن توانیر باید مسئله مابه تفاوت 
قیم��ت برق را در جلس��ه هیات دولت یا 
مجل��س مطرح کرده تا راه حل اساس��ی 
برای رفع این مشکالت پیدا شود. مسلمًا 
خاموش��ی نی��روگاه ض��رر وزیان های��ی 
تولیدکنن��دگان  گس��ترده ای متوج��ه 
بخش خصوص��ی و ه��م متوج��ه توانی��ر 
خواهد کرد. مس��ئوالن توانیر باید توجه 
کنن��د که اگ��ر هزینه تعمیرات اساس��ی 
نیروگاه ها پرداخت نشود هزینه و جبران 
خس��ارت های ایج��اد روش��نایی مجدد 

چندین برابر است.« 

تولیدكنندگان به تنهایی بار 
مشكالت توانیر را به دوش 

می كشند
مهن��دس عظی��م زاده مدی��ر عام��ل 
نی��روگاه کهنوج هم به ضرورت تعمیرات 
اساسی پرداخته و می گوید:» نیروگاه های 
برقی شرایط خاص و متفاوتی از یکدیگر 
دارن��د بعض��ی از واحدها بع��د از 4000 

ی��ا 5000 س��اعت کار نیازمند تعمیرات 
اساسی هستند. بنابراین هزینه تعمیرات 
اساس��ی و نیم��ه اساس��ی بس��ته به نوع 
واحدها و میزان آسیب متفاوت است. در 
شرایط فعلی ما برای پرداخت هزینه های 
روزمره و ج��اری خود نیز با مش��کل رو 
ب��ه رو هس��تیم تعمیرات اساس��ی جای 
خودش را دارد. متاس��فانه به دلیل عدم 
بازپرداخت ه��ای ش��رکت توانیر بانک ها 
نیز از دادن وام به نیروگاه های خصوصی 
خودداری می کنند.« وی می افزاید: »این 
وضعیت در حالی اس��ت ک��ه برق کاالی 
اس��تراتژیک و ضروری به شمارمی آید و 
دولت بای��د از تولیدکنندگان آن حمایت 
کند. اگرچه معضالت و مس��ائل ش��رکت 
توانی��ر در فروش برق برای ما قابل درک 
اس��ت ولی نباید ناعادالنه تقسیم شده و 
بردوش تولیدکنندگان بیفتد. مش��کالت 
نقدینگ��ی و عدم پرداخ��ت برعمل گرد 
نیروگاه ه��ا مؤث��ر ب��وده و ش��رکت های 
توزی��ع کمتر با این نوع مش��کالت رو به 
روهس��تند. عدم نقدینگی برای تعمیرات 
و پرداخت حقوق پرس��نل از مش��کالت 
همیش��گی نیروگاه ه��ای خصوص��ی به 

 نیروگاه ه�ای برق�ی 
ش�رایط خ�اص و 
متفاوت�ی از یکدیگ�ر 
دارن�د بعض�ی از 
واحده�ا بعد از 4000 
ی�ا 5000 س�اعت کار 
نیازمن�د تعمی�رات 
اساس�ی هس�تند. 
بنابرای�ن هزین�ه 
تعمیرات اساسی و نیمه 
اساس�ی بس�ته به نوع 
واحدها و میزان آسیب 
متف�اوت اس�ت. در 
ش�رایط فعلی ما برای 
پرداخ�ت هزینه های 
روزمره و جاری خود 
نیز با مش�کل رو به رو 
هستیم تعمیرات اساسی 
جای خ�ودش را دارد
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ش��مار می آید.ولی مدی��ران نیروگاه های 
خصوصی این مش��کالت را تحمل کرده 
و تا به این لحظه س��عی نکردند با اعمال 
فش��ارهای قانونی ک��ه در قراردادها ذکر 
ش��ده بر وزارت نیرو فش��ار بیاورند. صبر 
و تحم��ل ما در ش��رایطی اس��ت که در 
قرارداد تصریح ش��ده اگ��ر وزارت نیرو تا 
ی��ک ماه در پرداخت معوقات خود تاخیر 
داش��ته باش��د بخش خصوصی می تواند 
نی��روگاه را به توانی��ر تحویل دهد. با این 
وجود ما همچن��ان معوقات زیادی داریم 
که تعمیرات اساس��ی را به تاخیر انداخته 

است.«

تعمیر نیروگاه ها به عهده دولت 
است

 مهندس اسالمی نیز از جمله مدیران 
عامل نیروگاه های خصوصی اس��ت كه از 
ب��ی توجهی به تعمیرات نیروگاه ها انتقاد 
می كن��د؛ مدیر عامل نیروگاه منتظر قائم 
می گوید:»طبق قان��ون دولت موظف به 
تعمیر نیروگاه اس��ت. طبق س��ند چشم 
ان��داز اول تعمی��ر نیروگاه ه��ا ب��ه عهده 
مالک یعنی دولت است. همچنین منابع 

تامی��ن کاال و خدم��ات بای��د در اختیار 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی ق��رار بگیرد. به 
هر ح��ال نیروگاه ه��ای خصوصی برق را 
به شبکه کاالهای سراسری می فروشند. 
با این وجود توانیر ب��ه دالیلی گوناگونی 
از جمل��ه مابه التف��اوت قیمت برق هنوز 
نیروگاه های خصوصی  نتوانسته معوقات 
را بپ��ردازد. ب��ه همی��ن دلی��ل مال��کان 
نیروگاه های خصوصی روزهای س��ختی 
را از س��ر می گذارنن��د. عق��ب افتادگی 
تعمیرات اساس��ی مطلقا شوخی نیست. 
نیروگاهی که قطعات آن تعمیر و بازیابی 
نش��وند در معرض حادثه ق��رار دارد. این 
حوادث س��بب خارج ش��دن نی��روگاه از 
مدار،کاهش ب��رق تولی��دی و در نهایت 
خاموش��ی خواهد ش��د.« وی می افزاید: 
»نکت��ه ای ک��ه کمت��ر مورد توج��ه قرار 
می گیرد این اس��ت که بازار رقابتی برای 
تولیدکنندگان عرصه برق وجود ندارد در 
واقع تولید ما انحصاری اس��ت و خریدار 
محصول م��ا یعنی دولت نی��ز انحصاری 
است. بنابراین ما راه دیگری برای تامین 

منابع خود نداریم.«

طبق قانون دولت موظف 
به تعمیر نیروگاه اس�ت. 
طبق سند چشم انداز اول 
تعمیر نیروگاه ها به عهده 
مالک یعنی دولت است. 
همچنین منابع تامین کاال 
و خدمات باید در اختیار 
نیروگاه ه�ای خصوصی 
قرار بگی�رد. به هر حال 
نیروگاه ه�ای خصوصی 
برق را به شبکه کاالهای 
سراس�ری می فروشند. 
ب�ا ای�ن وج�ود توانیر 
ب�ه دالیل�ی گوناگونی 
از جمل�ه ماب�ه التفاوت 
قیمت برق هنوز نتوانسته 
معوق�ات نیروگاه ه�ای 
خصوص�ی را بپ�ردازد
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معاون اول رئیس جمهور گفت: رهبر 
معظم انق��الب در تدوین سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی به ص��ادرات برق توجه 

ویژه ای داشتند.
دکتر "اس��حاق جهانگی��ری" در آیین 
افتت��اح 4 واح��د گازی نی��روگاه گن��و 
در بندرعب��اس، ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب 
گف��ت: قانون رفع موان��ع تولید درهیأت 
دول��ت تصوی��ب ش��ده و امیدواریم همه 
نیروگاه های سیکل ترکیبی که قرار است 
8 هزار مگاوات تولید برق داش��ته باشند، 

به زودی به بهره برداری برسند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ای��ران و انقالب اس��المی دس��تاوردهای 
بزرگ��ی در بخ��ش اس��تقالل اقتص��ادی 
داش��ته اس��ت گفت: اگر اقالم وارداتی و 
صادراتی کش��ور را در دو دهه گذش��ته و 
امروز مقایس��ه کنیم مش��خص می شود 
که کش��وری که در گذش��ته واردکننده 
بس��یاری از کااله��ا بوده اس��ت، امروز نه 
تنها بس��یاری از نیازهای خ��ود را تأمین 
می کند، بلکه کاال و خدمات فراوانی را به 

کشورهای دیگر صادر می نماید.
جهانگیری با اش��اره به پیشرفت ها و 
دس��تاوردهای جمهوری اس��المی ایران 
در بخش صنع��ت، گفت: در بخش تولید 
نیروگاه ه��ای برق در ده��ه دوم انقالب 
از کش��ورهای خارج��ی  ناچ��ار بودی��م 
تجهیزات نیروگاهی وارد کش��ور کنیم و 
برای جلوگیری از خاموشی های طوالنی، 
این نیروگاه ها را در کش��ور نصب كنیم؛ 
ام��ا ام��روز به نقط��ه ای رس��یده ایم که 
نیروگاه ه��ای بزرگی با حج��م تولید باال 
در کش��ور تولید می ش��ود و همه مراحل 
س��اخت و نصب آن توس��ط مهندس��ان 

ایرانی انجام می شود.
وی اف��زود: ای��ن دس��تاورد کوچکی 

معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح نیروگاه گنو تاکید کرد:

مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می کنیم

نیست که یک کشور از حالت واردکننده 
نی��روگاه و  ب��ه ی��ک س��ازنده  مطل��ق 
تولیدکنن��ده تبدی��ل ش��ود و ام��روز بر 
اس��اس گزارش وزیر نیرو به 40 کش��ور 
جه��ان تجهیزات برق ص��ادر می کنیم و 
ش��رکت های مهندس��ی ایران��ی نیز قادر 
هستند در مناقصه های بزرگ بین المللی 

برنده شوند.
از  جهانگی��ری در بخ��ش دیگ��ری 
س��خنانش ب��ا اب��راز تأس��ف از اینکه در 
س��ال های گذش��ته برای پرداخت یارانه 
نقدی به مناب��ع و درآمدهای صنعت آب 
و برق کشور دست اندازی می شد، گفت: 
در این ش��رایط مدیران بخش های آب و 
برق توانایی پرداخت هزینه های جاری و 
نوسازی شبکه توزیع برق و آب به شهرها 
را از دست می دادند که نتیجه آن از بین 
رفتن زیرساخت های تولید و توزیع برق و 

آب در کشور بود.
وی با بیان اینکه در دولت جدید نوع 
مدیری��ت و نگاه به مقوله توس��عه تغییر 
کرده است، گفت: کشوری که برای خود 

رشد 8 درصدی در نظر گرفته، در آینده 
نزدی��ک و ب��ا س��رمایه گذاری های انجام 
ش��ده شاهد تحول در صنعت برق و سایر 

رشته ها خواهد بود.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور تصریح 
ک��رد: رهب��ر معظ��م انق��الب در تدوین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به صادرات 
ب��رق توجه وی��ژه ای داش��تند و بنابراین 
ایران به دنبال آن اس��ت که مرکز تأمین 

انرژی در منطقه باشد.
وی از مدی��ران صنع��ت برق کش��ور 
درخواست كرد: با اولویت بندی و حمایت 
از بخش خصوص��ی ب��ه برنامه های خود 
برای توس��عه تا رس��یدن به چش��م انداز 
تعیین ش��ده ادام��ه دهن��د و خطاب به 
پیمان��کاران بخش خصوصی گفت: ش��ما 
وضعی��ت دولت را ب��ا توجه ب��ه کاهش 
درآمدهای نفتی درک کرده اید، ما قطعًا 
تدبی��ری خواهیم اندیش��ید که مطالبات 
بخش خصوصی که در حوزه های مختلف 

با دولت کار می کنند را پرداخت کنیم.
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وزیر نیرو در بندرعباس گفت: در شرایط پساتحریم با اتکا به توانمندی داخلی تصمیم داریم که صادرات برق را توسعه 
دهی��م. مهندس "حمید چیت چی��ان" در آیین افتتاح 4 واحد گازی نیروگاه گنو در بندرعباس گفت: هم اکنون ظرفیت 

نیروگاه های هرمزگان 3 هزار مگاوات است که در آینده نه چندان دور به 6 هزار و 430 مگاوات افزایش می یابد.
وی ادامه داد: در برنامه های سه ساله وزارت نیرو، احداث نیروگاه 1400 مگاواتی بخار با کمک روسیه، نیروگاه 500 
مگاواتی در قشم و نیروگاه 730 مگاوات توسط بخش خصوصی، لحاظ شده است که در مجموع ظرفیت نیروگاهی استان 

هرمزگان را 3 هزار و 430 مگاوات افزایش می دهد.
وزیر نیرو با اشاره به افتتاح 4 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی 648 مگاواتی گنو گفت: در آینده نزدیک، دو واحد 

بخار این نیروگاه نیز افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.
چیت چیان با اشاره به اینکه در دهه 60 تمامی نیروگاه های کشور توسط متخصصان خارجی طراحی، نظارت، اجرا و 
بهره برداری می شد، افزود: به همت و پشتوانه علمی و فنی مهندسان ایرانی، امروز تمام مراحل طراحی، تامین تجهیزات، 

ساخت و اجرا و نصب و بهره برداری نیروگاه های کشور توسط متخصصان داخلی انجام می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در اوایل انقالب روزانه 9 ساعت خاموشی برنامه ریزی شده داشتیم، بیان داشت: با تدبیر وزارت 
نیرو و اتکا به توان داخلی و خودباوری توانستیم در ساخت نیروگاه ها، پست ها، ترانسفورماتورها و تجهیزات صنعت برق 

تا 90 درصد خودکفا شویم.
وزی��ر نی��رو تصریح کرد: به رغم خوداتکایی در صنعت برق، این صنع��ت باید با دانش روز و تکنولوژی مدرن جهانی 
همگام شود. وی با اشاره به اینکه در شرایط پساتحریم با اتکا به توانمندی داخلی تصمیم داریم که صادرات برق را توسعه 
دهیم، افزود: هم اکنون به 40 کشور جهان صادرات برق، یا تجهیزات فنی و مهندسی و یا خدمات فنی مهندسی صادر 
می کنیم. چیت چیان با بیان اینکه در کنار این خدمات، از انتقال فناوری های جدید به داخل کشور غافل نیستیم، گفت: 
 F ساخت داخل استفاده می کنند که با تولید توربین های کالس E هم اکنون نیروگاه های کشور از توربین های کالس
راندمان آنها به حدود 60 درصد افزایش می یابد. وی هوشمندسازی شبکه های برق، کاهش تلفات شبکه و افزودن بخش 
بخار به نیروگاه های سیکل ترکیبی را از برنامه های جدی وزارت نیرو دانست و ادامه داد: سال گذشته تلفات شبکه های 
برق کشور 15 درصد بود که با تالش متخصصان وزارت نیرو به حدود 11 درصد رسید و مصمم هستیم تا این تلفات را 

تا پایان سال جاری به 10.8 درصد برسانیم.

وزیر نیرو در آیین افتتاح نیروگاه گنو خبر داد:

 افزایش راندمان نیروگاهی 
با نسل جدید توربین ها
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: 20 هزار میلیارد ریال اس��ناد خزانه اس��المی به ش��رکت های 
غیردولتی تولیدکننده برق برای تسویه بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت می شود.

مهندس "علیرضا دائمی" با اعالم این خبر، گفت: به دنبال اختصاص 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی 
به طلبکاران بخش خصوصی که به منظور تس��ویه بدهی های دولت انجام گرفته اس��ت، عرضه اولیه این اسناد از روز 

دوشنبه دوازدهم بهمن ماه در فرابورس ایران آغاز شده است.
او ادامه داد: مطابق قانون بودجه س��ال 94، حدود 20 هزار میلیارد ریال اس��ناد خزانه اسالمی برای شرکت های 
غیردولتی تولیدکننده برق اختصاص یافته که امکان تبدیل این اسناد و تامین مالی آن دسته از پیمانکاران از طریق 

عرضه این اسناد در فرابورس ایران فراهم شده است.
دائمی تصریح کرد: قابلیت معامله اسناد خزانه اسالمی البته برای آن دسته از پیمانکاران وزارت نیرو امکان پذیر 

خواهد بود که از طریق مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس ایران کد سهامداری اخذ کرده اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینكه خزانه داری كل كشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید 
بر عهده گرفته، این اس��ناد در زمره اوراق بدون ریس��ک تلقی می شود و از سوی دیگر امکان معامالت ثانویه اعم از 
خرید و فروش این اسناد در فرابورس ایران نیز موجب شده عالقه پیمانکاران به وصول مطالبات خود از این طریق 

روز به روز افزایش یابد.
پس از عرضه موفق اسناد خزانه اسالمی در نماد "اخزا 1" در مهرماه، هم اکنون فرابورس ایران عرضه اولیه 4 نماد 

جدید از این اسناد را در بهمن ماه در دستور کار خود قرار داده است.
طبق اظهارات "امیر هامونی"، مدیرعامل فرابورس ایران، سررس��ید مراحل دوم تا پنجم اس��ناد خزانه اسالمی که 
مربوط به بودجه سال 94 است، متناسب با زمان انتشار آنها در روزهای 21 شهریور، 21 مهر، 21 آبان و 9 آذرماه 

1395 صورت خواهد گرفت.
 به گفته وی، عملیات آماده س��ازی س��امانه معامالتی اسناد خزانه اسالمی به منظور انجام معامالت ثانویه اسناد 
خزانه اسالمی مربوط به 411 پیمانكار در سامانه های فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی و مدیریت فناوری انجام 
ش��ده و این اس��ناد قابلیت معامله پیدا كرده اند و عالوه بر این تا پایان بهمن ماه نیز عملیات آماده س��ازی كل اسناد 

خزانه اسالمی به منظور انجام معامالت ثانویه انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو خبر داد

 اختصاص 20 هزار میلیارد ریال اسناد 
خزانه اسالمی به طلبکاران برق
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 شرکت های خصوصی این توان را دارند که نیروگاه هایی 
با راندمان باالی 60 درصد ایجاد کنند

 جزئیات تقسیم سود صادرات برق 
با بخش خصوصی

مدی��ر عامل ش��رکت ملی ص��ادرات 
گاز ای��ران درب��اره توافق ش��رکت گاز و 
نیروگاه ها در مورد ص��ادرات برق گفت: 
در ای��ن مورد ما به هیچ وجه وارد حیطه 
وزارت نیرو نمی ش��ویم، بلکه هر شرکتی 
که قرار اس��ت این کار را انجام دهد باید 
از توانیر و وزارت نیرو اجازه داشته باشد.

"علیرضا کاملی" درباره  س��هم شرکت 
گاز از ص��ادرات ب��رق توس��ط نیروگاه ها 
براس��اس تفاهم نامه ای که با آنها داش��ته 
اس��ت، اظهار کرد: در این مورد دو حالت 
وج��ود دارد؛ اول این ک��ه خودمان گاز را 
به عنوان آورده س��رمایه به نیروگاه وارد 
می کنیم و نیروگاه نی��ز به عنوان دارنده 
تجهی��زات آن را به ب��رق تبدیل می کند 
و برق فروخته می ش��ود. سپس از درآمد 
حاص��ل از ف��روش هزین��ه دو طرف کم 
خواهد شد و سود حاصل نسبت به میزان 
آورده هر یک از طرفین تقسیم می شود. 
وی درباره  روش دیگر تقس��یم درآمد 
صادرات برق گفت: نوع دوم این است که 
قیمت گاز خوراک نیروگاه براس��اس نرخ 
مشخص تعیین شود و ما پس از صادرات 

آن را از نیروگاه ها دریافت کنیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت ص��ادرات گاز 
طبیع��ی درب��اره  برخ��ی اظهارنظرها که 
معتفدن��د انعقاد تفاهم نامه بین ش��رکت 
ص��ادرات گاز و نیروگاه ه��ا دخال��ت در 
کار وزارت نی��رو اس��ت، بی��ان ک��رد: ما 

وارد حیطه وزارت نیرو نمی ش��ویم و هر 
ش��رکتی که قرار است این تفاهم را اجرا 
کند باید از توانیر و وزارت نیرو اجازه الزم 

را دریافت کند. 
کاملی با اش��اره به این که طرح وزارت 
نفت ب��رای ص��ادرات ب��رق به تش��ویق 
س��رمایه گذاری در حوزه ایج��اد نیروگاه 
کمک می کند، گفت: براس��اس این طرح 
س��رمایه گذاران تش��ویق می ش��وند که 
نیروگاه های جدید با راندمان باال درست 

کنند. 
وی ب��ا تاکید بر این که ش��رکت توانیر 
شرایط ایجادچنین نیروگاه هایی را ندارد، 
تصری��ح کرد: ش��رکت های خصوصی این 
توان را دارند ک��ه نیروگاه هایی با راندمان 
باالی 60 درص��د ایجاد کنند که صادرات 
برق از آن نیز توجیه اقتصادی داشته باشد. 
به گفته مدیر عامل ش��رکت صادرات 
گاز طبیعی، صادرات برق از نیروگاه های 
فعلی که راندمان آن چیزی در حدود 37 

درصد است صرفه اقتصادی ندارد.
کاملی درباره  ایجاد کارگروه مشترک 
و تعام��ل ب��ا وزارت نی��رو و توانیر برای 
کس��ب مجوز اجرای توافق بین ش��رکت 
صادرات گاز و نیروگاه ه��ا اظهار کرد: ما 
آمادگ��ی این کار را داری��م و وزارت نفت 
و نیرو در دول��ت آمادگی دارند که برای 
طرح های��ی که باعث افزای��ش درآمد در 

کشور می شود تعامل کنند. 
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عملیات اجرایی بخ��ش بخار نیروگاه 
فردوسی مش��هد با اعتبار 1600 میلیارد 

تومان با حضور وزیر نیرو آغاز شد.
مهندس "حمید چیت چیان"، وزیر نیرو، 
در این مراس��م گفت: نیروگاه فردوسی هم 
اكنون دارای 6 واحد گازی اس��ت که طی 
دوسال آینده 3 واحد 160 مگاواتی بخار به 
این نیروگاه افزوده خواهد شد. چیت چیان 
احداث بخش بخار در نیروگاه های کش��ور 
را گام ارزش��مندی در حفظ محیط زیست 
و همچنی��ن صرف��ه ج��وی در مص��رف 
س��وخت های فسیلی عنوان کرد و افزود: با 
افزوده شدن این سه واحد بخار به نیروگاه 

مدی��ر عامل ش��ركت توانی��ر گفت: با 
توجه به روند توس��عه مصرف در کش��ور 
تا س��ال 1400 نیاز ب��ه 30 هزار مگاوات 

نیروگاه جدید داریم.
آیی��ن  "آرش ک��ردی" در  مهن��دس 
افتت��اح پس��ت 132 کیلوول��ت م��دوالر 
کوهس��تان در مش��هد که با حضور وزیر 
نیرو و شماری از مدیران استان خراسان 
رضوی و صنعت برق این اس��تان برگزار 
شد، گفت: صنعت برق جزو صنایع فاخر 
کشور است که خود اتکایی و خودباوری 

را به اثبات رسانده است. 
کردی افزود: از نقاط قوت این صنعت 
ساخت تجهیزات سخت افزاری در داخل 
کشور است که در پست کوهستان بیش 
از 97 درصد تجهیزات توسط متخصصان 

داخلی طراحی و ساخته شده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر در ادامه 
ب��ه هوشمندس��ازی ش��بکه برق اش��اره 

وزیر نیرو:

 در توسعه واحدهای بخار، نیروگاه های بخش خصوصی 
در اولویت خواهند بود

مدیرعامل شرکت توانیر:

نیاز به 30 هزار مگاوات نیروگاه جدید داریم
ک��رد و گف��ت: طی 12 س��ال گذش��ته 
هوشمندس��ازی به عنوان تکنولوژی برتر 
وارد صنعت برق کش��ور شده و در4 سال 
گذشته در این زمینه پروژه هایی طراحی 

و اجرا شده است.

73 هزار مگاوات ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی درکشور

ک��ردی در ادامه س��خنان خود گفت: 
در حال حاضر بالغ ب��ر 73 هزار مگاوات 
ظرفیت نصب ش��ده نیروگاهی در کشور 
داریم که رتبه 14 در بین س��ایر کشورها 
را دارا هس��تیم. وی خاطرنشان ساخت: 
س��االنه به 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی در کشور نیاز داریم که باید در 

این زمینه برنامه ریزی کرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر ظرفیت 
ش��بکه های انتقال، ف��وق توزیع و توزیع 
کش��ور را 340 هزار مگاوات عنوان کرد 

ک��ه این رقم 4.5 برابر ظرفیت نیروگاهی 
موجود بوده و معادل آن در سایر بخش ها 

ظرفیت سازی صورت گرفته است.
مدیرعامل ش��رکت توانیر با اشاره به 
اینک��ه تا س��ال 1400 نیاز ب��ه 30 هزار 
م��گاوات نیروگاه جدید داریم، افزود: تا 6 
س��ال آینده نیاز به احداث 300 تا 400 
پس��ت جدید ب��رق در کش��ور داریم که 
تحقق آن در بس��تر یک شبکه هوشمند 
قاب��ل اطمین��ان امکان پذی��ر اس��ت که 
ش��رکت برق منطقه خراس��ان با طراحی 
DCS بوم��ی ق��دم اول را در این زمینه 
برداشته است و شرکت توانیر از این اقدام 

حمایت جدی می کند. 
وی همچنی��ن طراح��ی و اج��رای 
سیس��تم اس��کادای ملی )س��ام( توسط 
ش��رکت برق منطقه ای خراسان را یکی 
دیگ��ر از اقدامات راهب��ردی صنعت برق 

خراسان عنوان کرد.

فردوسی 480 مگاوات برق جدید وارد مدار 
خواهد ش��د، بدون اینک��ه یک متر مکعب 

سوخت گاز استفاده شود.
وی با اش��اره ب��ه گرم ش��دن زمین و 
همچنی��ن وجود گازه��ای گلخان��ه ای، 
توسعه واحدهای بخار نیروگاه های کشور 
را مه��م ارزیاب��ی کرد و گفت: بر اس��اس 
قانون تولید رقابت پذیر و همچنین قوانین 
بودج��ه، وزارت نی��رو قراردادهایی با 40 
واحد نیروگاهی منعقد کرده است و بر این 
اس��اس 7 هزار و 36 م��گاوات بخش بخار 
نیروگاه های گازی در کشور ساخته خواهد 
ش��د که 3 واحد آن در نیروگاه فردوس��ی 

مشهد است. وزیر نیرو خاطرنشان كرد: در 
این برنامه، نیروگاه های بخش خصوصی در 

اولویت خواهند بود.
چیت چی��ان در ادامه س��خنان خود به 
اقتصاد برق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
هر کیلووات ساعت برق 88 تومان هزینه در 
ب��ر دارد که بابت این هزین��ه 53 تومان از 
م��ردم دریافت می ش��ود و از این مقدار 10 
تومان برای پرداخت یارانه نقدی در اختیار 
خزانه قرار می گیرد. این مقام مسئول گفت: 
صنعت برق و آب به خودکفایی صد درصد 
رسیده اند و خدمات فنی و مهندسی به 40 

کشور جهان صادر می شود.
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وزیر نیرو گفت: ساز و كارهایی پیش بینی شده است تا پرداخت 
مطالبات بخش خصوصی کاه��ش یابد و می توان امیدوار بود که در 

سال آینده رونق اقتصادی در حوزه صنعت آب و برق را ببینیم. 
مهندس "حمید چیت چیان" در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی 
بر اینکه "رئیس جمهور اعالم کرده اس��ت که س��ال 95، سال رونق 
اقتصادی است. اما با توجه به بدهی 28 هزار میلیارد تومانی وزارت 
نیرو آیا می توان امیدوار بود که بخش خصوصی در سال 95 از رکود 
خارج ش��ود"، گفت: خوش��بختانه در چارچوب قانون بودجه امسال 
راهکارهایی برای پرداخت بدهی ها تعیین ش��ده است. به طوری که 
در چارچوب این قانون 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
خواهد ش��د و از 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی، 2 هزار 
میلیارد تومان عرضه شده و در اختیار شرکت های طلبکار از وزارت 
نیرو قرار گرفته است و به زودی نیز یک هزار میلیارد تومان از اسناد 

خزانه اسالمی عرضه خواهد شد.
وزیر نیرو ادامه داد: هزار میلیارد تومان دیگر نیز به صکوک اجاره 

منتشر خواهد شد و در روزهای آینده عرضه خواهد شد.
چیت چی��ان اضافه کرد: اوراق تس��ویه خزانه نی��ز که در بودجه 
پیش بینی ش��ده اس��ت، با هماهنگ��ی وزارت اقتصاد 4 ت��ا 5 هزار 
میلیارد تومان از این اوراق تسویه را دریافت خواهیم کرد و در حال 
حاضر وزارت اقتصاد در حال تدوین آیین نامه این اوراق اس��ت تا به 
زودی عرضه ش��ود. بنابراین با این تدابیر 13 هزار میلیارد تومان از 

مطالبات بخش خصوصی را پرداخت خواهیم کرد.
وزیر نیرو در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر اینکه با توجه به حذف 
بخش برق از کمک به هدفمندی یارانه ها میزان افزایش قیمت آب و 
برق چگونه خواهد بود و آیا در بودجه پیش بینی ش��ده است یا خیر، 
گفت: ساالنه حدود 2300 میلیارد تومان از درآمد برق به هدفمندی 
یارانه ها اختصاص می یافت. بنابراین قرار ش��ده اس��ت که این مبلغ 

دیگر پرداخت نشود و به جمع منابع مالی وزارت نیرو اضافه شود.

وزیر نیرو:

در قانون بودجه سال آینده راهکارهای 
پرداخت بدهی ها پیش بینی شده است

وزیر نیرو:

افزایش ظرفیت 
نیروگاه های سیکل ترکیبی 
اولویت وزارت نیروست

وزی��ر نیرو افزای��ش ظرفی��ت نیروگاه های 
س��یکل ترکیب��ی را اولوی��ت وزارت نیرو برای 

کاهش آلودگی هوا دانست.
مهندس "حمید چیت چیان" این مطلب را 
در آیین گشایش پنجمین کنفرانس منطقه ای 
تغییر اقلیم ک��ه در هتل المپیک تهران برگزار 
ش��د، گف��ت: تغییر اقلی��م یک��ی از مهم ترین 
مسائلی است که همه شئون زندگی ما را تحت 
تاثی��ر قرار داده و دامنه ای��ن پدیده در آینده، 
بیش��تر و بزرگ ت��ر و نتای��ج آن س��همگین تر 

خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان این مطل��ب که تغیی��ر اقلیم 
بیشتر از انباشت گازهای گلخانه ای در اتمسفر 
ایجاد می ش��ود، افزود: دست بردن در طبیعت، 
پدیده شهرنش��ینی، تولیدات صنعتی، انباشت 
زباله  ه��ای ش��هری، وارد ش��دن آالینده  ها به 
منابع آب، خاک، هوا در تغییر اقلیم موثر است.
چیت چیان افزای��ش ظرفیت نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی را از جمله برنامه  های وزارت 
نی��رو برای کم ک��ردن آلودگی ه��ای هوا ذکر 
ک��رد و ادام��ه داد: ح��دود 16 ه��زار مگاوات 
نی��روگاه گازی داری��م ک��ه با اف��زودن واحد 
بخ��ار، راندمان آنها ت��ا 1.5 برابر افزایش یافته 
و کاه��ش چش��مگیری را در م��ورد تولید گاز 

دی اکسیدکربن در پی دارد.
چیت چیان تصریح کرد: با توجه به شرایط 
فعل��ی، نیازمند قوانین جدیدی در حوزه تغییر 
اقلی��م هس��تیم تا بتوانی��م خودم��ان را با این 

قوانین تطبیق و شرائط فعلی را بهبود دهیم.
وزیر نی��رو با بیان این که توجه به تغییرات 
اقلی��م چنان ک��ه بای��د در برنامه  های مجلس 
وجود ندارد، گفت: اگر در کنار موضوع معیشت 
مردم به این موضوع نیز توجه شود و می توانیم 

بسیاری از مشکالت را برطرف کنیم.
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معاون وزی��ر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: در مقاب��ل بدهی های صنعت برق، 
۱۶ هزار میلی��ارد توم��ان از بابت تفاوت 
قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی از دولت 
طلبکاری��م؛ در حالی که اگر این بدهی ها 
تهاتر ش��ود بدهی قابل توجهی نخواهیم 
داشت. از ابتدای دولت یازدهم صنعت برق 
با ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها 

و پیمانکاران برق مواجه بوده است.
مهندس "هوشنگ فالحتیان" با اشاره 
به اینکه از ابت��دای دولت یازدهم صنعت 
ب��رق با ۲۵ هزار میلی��ارد تومان بدهی به 
بانک ه��ا و پیمان��کاران ب��رق مواجه بوده 
اس��ت، افزود: ما بدهی به بخش خصوصی 
و مپن��ا در ح��وزه ب��رق را در س��ال های 
اخیر کتمان نکردیم و در این چند س��ال 
ت��الش ما این بود که نگذاریم بدهی ما به 

فروشندگان و پیمانکاران افزایش یابد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه م��وارد قانونی 
قوی مبنی بر پرداخت تفاوت قیمت تمام 
شده و تکلیفی فروش برق وجود دارد تا از 
طریق مراجع ذیرب��ط در وجه وزارت نیرو 
پرداخت ش��ود، گفت: متأس��فانه این رقم 
طی سال های گذشته پرداخت نشده است.

فالحتیان اف��زود: در مقابل بدهی های 
صنعت برق ۱۶ هزار میلیارد تومان از بابت 
تفاوت قیمت تمام ش��ده و قیمت تکلیفی 
از دولت طلبکاری��م؛ در حالی که اگر این 
بدهی ها تهاتر ش��ود بده��ی قابل توجهی 

نخواهیم داشت.
وی در باره تضمین هایی که دولت باید 
به تولیدکنندگان برق بدهد نیز گفت: باید 
بتوانیم در ش��رایطی قرار گیریم که خرید 
برق از طریق LC ریالی صورت گیرد؛ اما 
با پرداخت نکردن تفاوت قیمت تمام شده 
و تکلیفی قادر نیس��تیم بخش��ی از بدهی 

تولیدکنندگان را پرداخت کنیم.
معاون وزیر نیرو درباره تضمین وزارت 
نیرو به سرمایه گذاران خارجی افزود: هنوز 
اقدام��ی در این زمینه صورت نگرفته تنها 
یک مورد سرمایه گذار خارجی ابراز تمایل 

کرده تا س��ه هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
س��یکل ترکیبی با راندمان ۵۸ درصد در 

کشورمان احداث کند.
وی اضاف��ه ک��رد: وقتی یک ش��رکت 
خارج��ی ب��رای س��رمایه گذاری مراجعه 
می کند تا تمامی س��رمایه گذاری الزم را 
تامین کند طب��ق قوانین بین المللی باید 
ضمانت پرداخت به آن شرکت بدهیم. این 

از اصول تجارت بین الملل است.
فالحتیان درباره تولیدکنندگان داخلی 
نی��ز گفت: ای��ن گروه مطالب��ات به حقی 
دارن��د و م��ا باید بهای تولید ب��رق آنها را 
ب��ه موقع پرداخت کنیم ک��ه امیدواریم با 
بهبود شرایط اقتصادی دولت این شرایط 

فراهم شود.
وی به پیش��رفت های قاب��ل مالحظه 
صنعت برق در س��ه دهه گذش��ته اشاره 
کرد و افزود: ش��رکت مپنا مجموعه ای از 
شرکت ها را شامل می شود که توانمندی 

قابل توجهی در زمینه احداث نیروگاه های 
گازی، س��یکل ترکیبی و بخ��ار را تجربه 
کرده ان��د که هم��ه به وجود آنه��ا افتخار 

می کنیم.
معاون وزیر نیرو با اش��اره به اینکه هم 
اکن��ون حدود ۴۰ هزار مگاوات از ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی کشور را مپنا ساخته 
و به بهره برداری رسانده است، گفت: هم 
اكنون نیز طرح ه��ای متعددی را مپنا در 

داخل کشور در حال احداث دارد.
فالحتی��ان در زمین��ه ش��رایط 
تولیدکنندگان در پساتحریم افزود: سعی 
می کنیم تولیدکنندگان داخلی در شرایط 
پس��اتحریم دچ��ار چالش جدی نش��وند. 
به همین دلی��ل درباره مذاک��ره با طرف 

خارجی انتقال فناوری شرط ماست.
وی درب��اره س��رمایه گذاران خارج��ی 
گف��ت: س��رمایه گذاری باید ب��ه افزایش 
کیفی��ت محصوالت کش��ور کم��ک کند. 
وزارت نیرو نیز به دنبال طرح هایی اس��ت 
که س��بب افزایش راندم��ان نیروگاه های 
موجود باشد که ش��رکت مپنا نیز در این 
مس��یر ق��دم برداش��ته و قراردادهایی با 
ش��رکت های معتبر خارجی ب��رای انتقال 
فن��اوری نیروگاه��ی ب��ا کالس F انج��ام 
می ده��د ک��ه وزارت نی��رو از آن حمایت 

می کند.
مع��اون وزی��ر نی��رو اف��زود: از هم��ه 
س��رمایه گذاران که در حوزه برق موافقت 
اصولی صنعت برق کش��ور، شرکت توانیر 
و برق حرارتی دارند، درخواس��ت شده در 
مرحله اول به مپنا به عنوان یک ش��رکت 

معتبر نیروگاه ساز مراجعه کنند.
فالحتی��ان گف��ت: تاکی��د کردیم اگر 
از صندوق توس��عه ملی اس��تفاده کردیم 
اولوی��ت با تجهیزات داخلی اس��ت. اما به 
هرح��ال ش��رکت های خارج��ی مراجعه 
می کنن��د و وقت��ی کل س��رمایه از خارج 
کش��ور وارد می ش��ود در چنی��ن مواقعی 
نمی توانیم س��رمایه گذار خارجی را ملزم 

کنیم از تجهیزات داخلی استفاده کند.

مهندس فالحتیان:

۱۶هزار میلیارد 
تومان بابت تفاوت 
قیمت تمام شده و 
قیمت تکلیفی برق 

طلبکاریم
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وزی��ر نیرو در دی��دار با مع��اون وزیر بخش ه��ای راهبردی 
جمهوری اکوادور برای احداث طرح های برق  آبی در این کشور 

اعالم آمادگی کرد. 
مهن��دس "حمید چیت  چیان" در دیدار ب��ا "آنجلینا تورال"، 
مع��اون وزی��ر بخش های راهب��ردی جمهوری اک��وادور، گفت: 
آمادگ��ی داریم تا روابط اقتصادی خود را ب��ا جمهوری اکوادور 

گسترش دهیم.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که ه��م اکنون 12 ه��زار مگاوات 
نیروگاه های برق  آبی فعال در کشور داریم که بیشتر آنها توسط 
شرکت های ایرانی ساخته شده اس��ت، افزود: ظرفیت خوبی از 
نظر اج��رای نیروگاه های برق آبی در جمهوری اس��المی ایران 

وجود دارد.
چی��ت  چیان با بیان این که ای��ن نیروگاه ها در مقیاس های 
مختلف از نیروگاه های کوچک تا بزرگ در حال فعالیت هستند، 
تصری��ح کرد: ش��رکت های ایران��ی آمادگی دارند ت��ا در زمینه 
س��اخت سد و احداث نیروگاه های برق  آبی با جمهوری اکوادور 

همکاری داشته باشند.
وزیر نیرو با اش��اره ب��ه این که ش��رکت های ایرانی آمادگی 
دارند تا پروژه  های برق  آبی اکوادور را با استاندارد باالیی احداث 
کنند، به  مع��اون وزیر بخش های راهب��ردی جمهوری اکوادور 
پیشنهاد کرد در زمان برگزاری کمیسیون مشترک سوم که در 
آینده در تهران برگزار می شود، مذاکرات بیشتری در این زمینه 

انجام گیرد.
تورال، معاون وزیر بخش ه��ای راهبردی جمهوری اکوادور، 
نی��ز با بیان این که برای ما افتخاری اس��ت ت��ا روابط خود را با 
تهران توس��عه دهیم، عن��وان کرد: روابط جمه��وری اکوادور با 
جمهوری اسالمی همواره براساس احترام متقابل بوده و همیشه 
یکی از اهداف رئیس جمهوری اکوادور، تقویت روابط با ایران و 

سپردن پروژه های این کشور به متخصصان ایرانی است.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه از س��ال 2007 دول��ت اک��وادور 
س��رمایه گذاری عظیمی در س��اخت نیروگاه های ب��رق  آبی به 
ارزش 6 میلیارد دالر در این کش��ور را آغاز کرده اس��ت، افزود: 
در ابتدا 43 درصد برق اک��وادور از نیروگاه های برق آبی تامین 
می ش��د و امسال تصمیم داریم تا 90 درصد برق کشورمان را از 

نیروگاه های برق آبی تامین کنیم.
مع��اون وزیر بخش های راهبردی اک��وادور با بیان این که 80 
درصد خاک این کش��ور هنوز اکتشاف نشده و عالقه مند هستیم 
ت��ا در زمینه انرژی فعالیت های خود را ب��ه ارزش پنج میلیارد و 
800 میلیون دالر افزایش دهیم، گفت: 15 نیروگاه در این کشور 
در دست ساخت است که تمایل داریم شرکت های ایرانی در این 

زمینه با ما همکاری داشته باشند.

 اعالم آمادگی ایران 
برای اجرای طرح های برق  آبی 
در اکوادور
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 تولید آب شیرین و جلبک 
از دود خروجی ها نیروگاه ها در ایران

رئی��س پژوهش��کده ان��رژی و محیط 
زیس��ت وزارت نی��رو گفت: ب��ه دنبال این 
هستیم که از دود خروجی نیروگاه ها برای 
تولید آب ش��یرین و تولید جلبک که خود 

منبع انرژی است، استفاده کنیم.
"مجید عمید پور" در حاش��یه مراس��م 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به سیاست هایی 
ک��ه وزارت نی��رو در جه��ت تولی��د برق 
پراکن��ده دارد، اظه��ار کرد: ه��دف ما این 
است که سیس��تم های تولید برق پراکنده 
و نیروگاه ه��ای کوچک با راندم��ان باال را 

توسعه دهیم.
وی در خص��وص می��زان راندم��ان 
نیروگاه های حرارتی عادی، گفت: متناسب 
با نوع نیروگاه حرارتی راندمان این نیروگاه ها 
30 تا 40 درصد اس��ت و چنانچه بخواهیم 
از ح��رارت نیروگاه ها به ویژه در بخش های 
روستایی استفاده کنیم نیازمند انعقاد این 

موافقت نامه بودیم. رئیس پژوهشکده انرژی 
و محیط زیست وزارت نیرو ادامه داد: هدف 
ما این اس��ت که دود خروجی نیروگاه های 
حرارتی به راحت��ی از بین نرود و بتوانیم از 

این طریق راندمان نیروگاه ها را ارتقا دهیم.
عمیدپور با بیان این که هدف ما استفاده 
از این حرارت فقط برای مسائل گرمایشی 
نبوده است، اظهار کرد: در این موافقت نامه 
به دنبال این هستیم که از این دود خروجی 
برای تولید آب ش��یرین و تولید جلبک که 

خود منبع انرژی است استفاده کنیم.
ریی��س پژوهش��کده ان��رژی و محیط 
زیس��ت وزارت نیرو با بیان این که در حوزه 
ارتقای تولید آب شیرین در مناطقی که نیاز 
به این آب دارند، می توان از این سیس��تم 
اس��تفاده کرد، اضافه کرد: اس��تفاده از این 
سیس��تم در انرژی تجدید پذیر و تولید آب 
ش��یرین ج��زو برنامه های آتی م��ا در این 
حوزه است که امیدواریم در گام های بعدی 

بتوانیم آن را توسعه دهیم.
عمیدپور در خص��وص روش انجام این 
کار، گف��ت: از طریق موتورهای تولید برق 
که در کش��ور وجود دارد، این کار را انجام 
می دهیم که هزینه آن نیز بس��ته به اندازه 

موتور متفاوت است.
وی با بیان این که به طور میانگین انجام 
ای��ن کار حدود 100 میلیون تومان هزینه 
دارد، ادامه داد: این هزینه از طریق صندوق 
توسعه پژوهش در حوزه برق و کمک های 
جهاد کش��اورزی تامین می ش��ود. رییس 
پژوهش��کده انرژی و محیط زیست وزارت 
نی��رو افزود: عالوه بر این معاونت ریاس��ت 
جمه��وری در بخ��ش توس��عه روس��تایی 
آمادگی خ��ود را برای س��رمایه گذاری در 
این زمینه اعالم کرده اس��ت که امیدواریم 
بتوانی��م از این طریق راندمان حوزه برق را 

افزایش دهیم.
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مدی��ر دفتر ان��رژی زیس��ت توده 
س��ازمان انرژی ه��ای نو ای��ران گفت: 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر اب��زاری موثر 
برای حفاظت از محیط زیست به شمار 

می روند.
"بهروز دشتی" اظهار کرد: باال بودن 
هزینه تولید، آلودگی محیط زیست و 
محدودیت منابع س��وخت های فسیلی 
باعث ش��د تا مس��یر تولید ان��رژی به 

سمت انرژی های تجدیدپذیر برود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر بس��یار متنوع هس��تند، 
ب��ودن، ع��دم  گف��ت: در دس��ترس 
آالیندگی و پایدار بودن از ویژگی های 

انرژی های نو و تجدیدپذیر است. 
دش��تی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه یکی 
از مهم تری��ن چالش ه��ا در دنی��ای 
ام��روز تولی��د ان��رژی اس��ت، اف��زود: 
انرژی های تجدیدپذیر ش��امل   تن��وع 

زمینه هایی همچون آب، باد، خورشید، 
زمین، گرمایی، منابع زیست توده، برق 

آبی و هیدروژن است. 
وی اضاف��ه کرد: اهمیت انرژی های 
تجدیدپذی��ر به گونه ای اس��ت که در 
حال حاضر ساالنه میلیاردها دالر برای 
توس��عه این ان��رژی در کل دنیا هزینه 
می ش��ود و بیش از 11 درصد از منابع 
اولیه انرژی جهان از انرژی تجدیدپذیر 

تامین می شود. 
به گفت��ه وی، در ایران هم با توجه 
ب��ه پتانس��یل ب��اال در ای��ن زمینه به 
دنبال اس��تفاده از این منابع هس��تیم، 
از این رو توسعه نیروگاه هایی با محور 

تجدیدپذیر در دستور کار است. 
مدی��ر دفتر ان��رژی زیس��ت توده 
س��ازمان انرژی های نو ایران با اش��اره 
به تبعات ناشی از مصرف سوخت های 
فس��یلی ک��ه تهدی��دی ب��رای جامعه 

بشری به ش��مار می رود، تصریح کرد: 
انج��ام تحقیقات و اج��رای طرح ها در 
زمین��ه جایگزین کردن س��وخت های 

فسیلی از ضروریات است. 
وی ب��ا تاکید مجدد بر اس��تفاده از 
انرژی های نو به عن��وان یک ضرورت، 
تصریح کرد: به کارگی��ری انرژی های 
ن��و در ش��رایط کنون��ی از فرص��ت به 
ی��ک ض��رورت حیاتی تبدیل ش��ده و 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای 
بهره مندی از ای��ن انرژی ها برنامه های 

بلندمدتی در دست دارند. 
دشتی در ادامه از منابع زیست توده 
به عنوان یکی از ش��اخص ترین منابع 
ی��اد کرد  انرژی ه��ای تجدیدش��ونده 
و اف��زود: در تامی��ن ان��رژی از طریق 
انرژی های تجدیدش��ونده، زیست توده 
دارای بیشترین سهم است و باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
وی مواد زائد کش��اورزی و جنگلی، 
ضایع��ات جام��د و زباله های ش��هری، 
فضوالت دامی، فاضالب های ش��هری، 
دام��ی و صنعت��ی را از منابع زیس��ت 
توده نام برد و اظهار کرد: این منابع به 
لحاظ مقدار موجود در کشور می تواند 
به عن��وان منبعی ب��رای تامین انرژی 

محسوب شود. 
وی با اش��اره به این ک��ه می توان با 
آگاه��ی از روش های اس��تفاده از این 
نوع انرژی ها نس��بت به تولید دستگاه 
و راه ان��دازی ای��ن نوع سیس��تم ها در 
بخش ه��ای مختلف به ویژه روس��تاها 
اس��تفاده ک��رد، ادام��ه داد: یک��ی از 
منابع تجدیدپذیر، منابع زیس��ت توده 
یا فس��ادپذیر اس��ت، منابع فسادپذیر 
می توان��د زباله های ش��هری، فضوالت 
دام��ی، جنگل ه��ا و منابع فس��ادپذیر 

صنایع باشد.

 ۱۱ درصد از منابع انرژی دنیا 
از انرژی های تجدیدپذیر است
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محدود بودن منابع انرژی به چالش��ی 
جدی در عصر حاضر تبدیل ش��ده است. 
برق یک��ی از مهم تری��ن انرژی های پاک 
اس��ت که می تواند برای ی��ک اقتصاد در 
حال توس��عه مانند اقتصاد کش��ور ایران 
اهمیت به س��زایی داشته باش��د. زمانی بر 
اهمی��ت این موضوع افزوده می ش��ود که 
از یک سو س��ایر منابع انرژی همانند نفت 
و گاز مهم تری��ن منب��ع درآمدی کش��ور 
ب��وده و از س��وی دیگر تقاضا ب��رای گاز و 
فرآورده ه��ای نفتی به ط��ور روز افزون در 
حال افزایش اس��ت. افزای��ش به کارگیری 
انرژی برق باعث گس��ترش بخش صنعت 
و ش��ده و با ایج��اد تحوالت س��اختاری، 
فراین��د توس��عه اقتص��ادی را تس��هیل 
می کند. ش��واهد تجربی به دس��ت آمده و 
توج��ه ویژه به امر تولی��د در اقتصاد ایران 
نی��ز این موضوع را تأیی��د می کند. انرژی 
برق به عن��وان اصلی ترین و مهم ترین زیر 
ساخت الزم، نقش مهمی در تحقق اهداف 
توس��عه و گس��ترش تعام��الت اقتصادی 
ای��ران در منطق��ه ای  دارد. قرارگرفت��ن 
ژئوپلتیک و به لحاظ برخورداری از منابع 
متن��وع انرژی از مزیت های منحصر به فرد 
ایران اس��ت که سبب می ش��ود با تکیه بر 
توانایی های کسب کرده نه تنها زیرساخت 
ب��رق درون مرزی خ��ود را ب��ه بهترین و 
اس��تانداردترین صورت ممکن ارتقا دهد، 
بلکه به چش��م اندازهای س��رمایه گذاری 
در صنایع برق س��ایر کش��ورها نیز توجه 
کن��د. یک��ی از سیاس��ت های جمهوری 
اسالمی ایران تبدیل شدن به قطب اصلی 
منطق��ه در حوزه انرژی اس��ت و به دلیل 
آن که ای��ران در اقلیمی ویژه قرار دارد؛ به 

گونه ای که کش��ورهای جنوبی همس��ایه 
ایران دارای اقلیمی استوایی و گرم سیری 
هس��تند و در منطقه ش��مال نیز ایران با 
کش��ورهایی همسایه است که سردسیری 
و به مناطق قطبی نزدیک هستند، فرصت 
اس��تثنایی را برای تامی��ن نیازهای انرژی 
کشورهای همسایه جنوبی و شمالی ایران 
در تابس��تان و زمس��تان فراه��م می کند. 
ای��ران می تواند نقش مهم��ی در تنظیم و 
تامین ان��رژی الکتریکی مورد نیاز منطقه 
ایفا کن��د و براین اس��اس، تاکنون امکان 
تب��ادل انرژی ب��ا تمام کش��ورهای دارای 
م��رز خاکی مش��ترک ب��ا ای��ران فراهم و 
طرح هایی نیز برای برق��راری این ارتباط 
با همس��ایه های جن��وب خلیج فارس که 
دارای مرز مش��ترک آبی با ایران هستند، 
آماده شده اس��ت. افزون بر موقعیت ویژه 
اقلیمی و ژئوپلتیکی و دسترسی به انرژی، 

نگاهی به امکان های سرمایه گذاری در حوزه برق 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس

فرحناز دهقی

ان�رژی ب�رق ب�ه عن�وان 
اصلی تری�ن و مهم ترین زیر 
س�اخت الزم، نق�ش مهمی 
در تحق�ق اهداف توس�عه و 
گس�ترش تعامالت اقتصادی 
دارد. قرارگرفت�ن ایران در 
منطق�ه ای ژئوپلتی�ک و به 
لحاظ برخورداری از منابع 
متنوع ان�رژی از مزیت های 
منحص�ر به فرد ایران اس�ت 
که سبب می ش�ود با تکیه بر 
توانایی ه�ای کس�ب کرده 
ن�ه تنه�ا زیرس�اخت ب�رق 
درون م�رزی خ�ود را ب�ه 
بهتری�ن و اس�تانداردترین 
ص�ورت ممکن ارتق�ا دهد، 
بلک�ه ب�ه چش�م اندازهای 
سرمایه گذاری در صنایع برق 
سایر کش�ورها نیز توجه کند
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ای��ران از دانش فنی باالی��ی برای احداث 
نیروگاه بهره مند می باش��د و یکی از شش 
کش��ور جه��ان در زمینه برخ��ورداری از 
توان س��اخت نیروگاه محسوب می شود؛ 
بنابراین تولید انرژی در کشور می تواند به 
عنوان یک��ی از مزایای مهمی ملی مطرح 
باش��د ضمن آن که صادرات ب��رق نیز در 
سیاس��ت های ابالغ��ی اقتص��اد مقاومتی 
مورد تاکی��د و در دس��تورکار قرار گرفته 
اس��ت. در این میان آن چه بسیار اهمیت 
دارد و باع��ث جلب توجه س��رمایه گذاران 
حداکثری به س��مت پروژه های فرامرزی 
می شود، بازشناسی زیرساخت های صنعت 
ب��رق کش��ورهای مقصد و بررس��ی نقاط 
مثبت و منفی سرمایه گذاری در آنها است. 
جلب مش��اركت بخش خصوص��ی، انجام 
سرمایه گذاری ها توسط این بخش و اتخاذ 
تمهی��دات الزم برای فعالی��ت حداكثری 
بخش غیردولت��ی در پروژه های زیربنایی 
صنع��ت آب و ب��رق ایج��اب می نماید تا 
زمینه های الزم برای ورود بخش خصوصی 

به این عرصه ها فراهم گردد.

اهمیت استراتژیک کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس

پی��ش روی آب اقیانوس هند و دریای 
عمان در ش��یار هالل گون��ه ای در جنوب 
زاگرس، دریای نیمه بسته خلیج فارس را 
به وجود آورده اس��ت. ای��ن محدوده، در 
حد فاصل کشورهای ایران، عراق، کویت، 
عربس��تان، قطر، بحری��ن، امارات متحده 
عربی و عمان قرار دارد و بخشی از منطقه 
خاورمیانه به ش��مار می آید.مدخل آن در 
تنگه هرمز، با حدود 85کیلومتر و بخش 
پایان��ی آن در رأس خلیج فارس، با حدود 
320 کیلومت��ر بوده و بیش��ترین عرض 
آن، ش��امل 325کیلومتر است. هم چنین 
دو راه حیات��ی یعن��ی راه زمینی معروف 
به جاده ابریش��م و راه دریایی معروف به 
راه ادوی��ه از خلیج فارس می گذش��ته اند. 
ذخای��ر عظیم نفت و گاز، ب��ازار مصرفی 

گسترده و موقعیت جغرافیایی کشورهای 
حاش��یه خلیج ف��ارس باعث ش��ده، این 
منطق��ه ب��ه یک��ی از حاصل خیزتری��ن 
مناط��ق س��رمایه گذاری تبدی��ل ش��ود. 
اگرچه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 
مناب��ع غنی از انرژی های فس��یلی دارند، 
ام��ا ت��الش می کنند ب��رای تولی��د برق 
ب��ه مناب��ع انرژی ه��ای تجدیدپذیر روی 
بیاورند. باال و پائین ش��دن مداوم قیمت 
نفت یکی از عمده دالیلی اس��ت که آنها 
را برای اجرایی ک��ردن این تصمیم، مصر 
می کند. هم اکنون کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس 150 میلیون دالر برای تولید 
برق از انرژی خورش��یدی سرمایه گذاری 
می کنن��د. س��رمایه گذاری الزم در تولید 
طرح ه��ای ان��رژی و توس��عه آن نیازمند 
منابعی اس��ت که از دو بخش خصوصی و 

عمومی به دس��ت می آید. سرمایه گذاران 
ب��ا داش��تن بیش��ترین س��هام می توانند 
در بخ��ش تصمیم گیری و سیاس��ت های 
ای��ن پروژه ه��ا فعال تر باش��ند. ش��رکت 
نف��ت اله��الل در گ��زارش خ��ود آورده 
اس��ت: کش��ورهای حوزه خلیج فارس با 
سرمایه گذاری 155 میلیون دالری، خود 
را برای ساخت ایستگاه های تولید برق از 
منابع خورش��ید آماده می کنند. استفاده 
از انرژی خورش��یدی اخیرا در بازار برق، 
با رش��د هم��راه ب��وده است.کش��ورهای 
عرب��ی ب��ه دلیل هزینه کم در به دس��ت 
آوردن آن راغب شده اند تا در این بخش 
س��رمایه گذاری کنند. انتظار می رود تا از 
انرژی خورش��یدی در طرح های مختلفی 
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برای آینده اس��تفاده ش��ود. شرکت های 
تولی��د ان��رژی خورش��یدی متعل��ق به 
بخش خصوصی هس��تند و فعالیت برای 
این گون��ه  کار مطلوب، محدود نیس��ت. 
ش��رکت های س��رمایه دار دولت��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش هدایت 
می ش��وند. اما هنوز این بخ��ش از انرژی 
تولی��دی برای ارایه در بازار س��هام واجد 

شرایط نیست.

عربستان سعودی
بر  اقتصاد عربستان س��عودی، مبتنی 
نفت اس��ت. رش��د جمعیت این کش��ور 
باعث شده تا پادش��اهی  عربستان  ناگزیر 
باش��د س��االنه  2 هزارم��گاوات  ظرفیت  

جدی��د نصب  كند تا تقاضاه��ای  فزاینده  
را ب��رآورده  كن��د؛ به همین دلیل اس��ت 
ک��ه پیمان��كاران  آین��ده ای  روش��ن  در 
عربستان  را پیش چشم  می آورند. مزایایی 
هم چ��ون مناب��ع بی نظیر نفتی، رش��د 
جمعیت، ظرفیت خورش��یدی بسیارباال 
و دست نخورده، توجه حکومت عربستان 
ب��ه س��رمایه گذاران و درنظرگرفت��ن 
سوبسیدهای مناس��ب و... باعث می شود 
س��رمایه گذاران فراوانی نسبت به حضور 
در صنعت برق این کش��ور، تمایل نشان 
دهن��د. عربس��تان س��عودی طرح ه��ای 
گسترش تولید برق را در دستور کار قرار 
داده است و می کوشد تولید ظرفیت خود 
را از سطح کنونی که تقریبًا 55 گیگاوات 
اس��ت به 120 گیگاوات تا س��ال 2020 
برس��اند. هم چنین دولت عربستان قصد 
دارد وابس��تگی س��نتی کشور به سوخت 
فس��یلی را تا 50 درصد کاهش داده و تا 
س��ال 2032، انرژی اتمی و قابل تجدید 
را جایگزین این ش��یوه تولید انرژی کند. 
ب��ه رغم آن که ش��رکت برق س��عودی از 
لحاظ مالی به شدت تحت فشار است، اما 
تأمین مال��ی پروژه ها در بخش انرژی، به 
راحتی انجام می شود. از جمله عواملی که 

این امر را میسر می سازند، توافقنامه های 
بلند مدت خرید انرژی از 18 تا 22 سال 
اس��ت که از طریق قرارداده��ای مربوط 
به مدل های تبدیل س��وخت و مهندسی 
کیفیت، خرید و ساخت، ممکن می شوند.

کویت سرزمین حاصل خیز 
سرمایه گذاری

تقوی��ت و توس��عه زیرس��اخت های 
کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس، در 
ح��ال افزای��ش اس��ت. کوی��ت یک��ی از 
کشورهای پیشرو اس��ت که ساخت وساز 
زیرساخت هایش، بزرگ ترین بازار صنعت 
ساخت وساز اس��ت. در سال 2012 بیش 
از نیمی از عملیات های ساخت وسازهای 
کل کویت-51.2درص��د - مرب��وط ب��ه 
توسعه زیرس��اخت ها شده است. افزایش 
مشارکت و سرمایه گذاری دولتی کویت، 
همراه با مش��ارکت بخش خصوصی باعث 
ش��ده تا براس��اس پیش بینی ها س��اخت 
زیرس��اخت ها ب��ه ارزش��ی بی��ش از 7 
میلیارد دالر تبدیل شود. زیرساخت های 
انرژی این کش��ور به وی��ژه صعنت برق، 
بزرگ ترین بازار جذب س��رمایه هس��تند 
ک��ه در س��ال 2012 ارزش��ی نزدیک به 
3 میلی��ارد دالر داش��تند. کویت در نظر 
دارد، می��زان س��رمایه گذاری های بخش 
ان��رژی را به 100 میلی��ارد دالر افزایش 
دهد و ظرفیت تولید را همراه با تقاضای 

روزافزون، افزایش دهد. 
در س��ال 1953 ب��رای نخس��تین بار 
در کوی��ت ب��ا بهره ب��رداری از یک مولد 
بخار، نیروی برق به دس��ت آمد. این مولد 
در منطقه الش��ویخ با ت��وان تولید 750 
کیلووات س��اعت برق آغاز به کار کرد. در 
حال حاضر توان تولید اسمی برق کویت 
6898 مگاوات اس��ت. ای��ن میزان تولید 
برق تقریبًا 15درصد بیشتر از مصرف آن 
است که در سال 1993، 17163میلیون 
کیلووات س��اعت بود. به طور کلی کویت 
دارای ش��ش نیروگاه بزرگ برق اس��ت. 
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کشور ترکیه یکی از سرمایه گذاران بزرگ 
در کویت است که در ژانویه 2013 تالش 
کرد در برق این کشور مهم ترین نقش در 
میان سرمایه گذاران خارجی را ایفا کند. 
سال گذش��ته وزیر برق و آب این کشور 
صریحا اعالم کرد به دلیل رشد جمعیت 
کویت، درخواس��ت ها از 11 هزارمگاوات 
کنونی، به 25 هزارمگاوات خواهد رسید 
و این رش��د تقاضا، باعث می ش��ود دولت 
کوی��ت در تالش باش��د ب��ا فراهم آوردن 
بستر مناس��ب س��رمایه گذاری، عرضه و 
تقاضا را هم سطح کند. هم چنین مقامات 
کویت معتقد هس��تند با رش��د تقاضای 
برق، رش��د تقاضای س��ایر مناب��ع انرژی 
نیز افزایش می یابد. هم اکنون 71 درصد 
مناب��ع تهیه برق کویت، از س��وخت های 
مایع صورت می گیرد. براساس برآوردها، 
کوی��ت با اس��تفاده از روزان��ه 300 هزار 
بش��که سوخت مایع، برق کشور را تامین 
می کن��د. اما دولت درنظ��ر دارد این الگو 
را تغییر داده و تا س��ال 2030، این رقم 
را کاهش دهد و برای تولید برق از س��ایر 

منابع استفاده کند. 

امارات؛ دوست دار سرمایه گذارن 
خارجی

س��رزمینی ک��ه ام��روز ب��ه ن��ام 
امارات متحده عربی شناخته می شود، یک 
ق��رن پیش، موطن بادیه نش��یانی بود که 
به سختی روزگار می گذراندند. اما امروزه 
امارات متحده عرب��ی یک��ی از قطب ه��ای 
تج��ارت و مقصدی ب��رای جهان گردان به 
ش��مار می آید. بخش انرژی برق در کشور 
امارات، هم به تولید و مصرف داخلی توجه 
دارد و هم به صادرات. امارات متحده عربی 
7درصد از منابع نفتی جهان را دارا اس��ت 
که نشان دهنده میزان اهمیت استراتژیک 
این کشور برای حضور سرمایه گذاران باشد. 
امارات یکی از کشورهایی است که نسبت 
تولید برق به جمعیت آن خیلی باالس��ت. 
هم چنی��ن باالترین می��زان نیروگاه های 

تولی��د آب ش��یرین و بزرگ ترین نیروگاه 
تولید آب شیرین در جهان )نیروگاه جبل 
علی( را دارد. تخمین زده می شود که نیاز 
برق ام��ارات از 15.5 گی��گاوات به بیش 
از 40 گی��گاوات )40000 م��گاوات( در 
سال 2020 برس��د. و از آن جایی که طی 
س��ال های اخیر ایران تالش ک��رده تا در 
صنعت برق کشورهای همسایه خود، اعم 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس حضوری 
پررنگ داش��ته باش��د. برای اتصال شبکه 
ب��رق ایران به کش��ورهای عربی حاش��یه 
خلیج فارس همچون امارات، قطر و عمان 
باید حدود 180 کیلومتر خط انتقال 400 
کیلوولت��ی در بس��تر خلیج فارس طراحی 
و احداث ش��ود. از ط��رف دیگر، اماراتی ها 
ثابت کرده اند که از سرمایه گذاران خارجی 
برای پیش��برد اهداف و توسعه کشورشان 

استقبال می کنند. 
امارات از کش��ورهایی است که دارای 
تن��وع منابعی ان��رژی اس��ت و در حوزه 
انرژی گاز 25 میلیون دالر سرمایه گذاری 
ک��رده اس��ت. این کش��ور تصمی��م دارد 
ب��رای جذب س��رمایه گذاری بیش��تر در 
بخش انرژی خود بیشتر فعالیت کند. به 
گفته وزیر نیروی ام��ارات انتظار می رود 
تا با مش��ارکت ش��رکت های خارجی این 
کش��ور جوان در نظردارد با کاهش نقش 
منب��ع گاز در تولی��د برق، با اس��تفاده از 
مناب��ع انرژی های پاک مانند خورش��ید، 
در آین��ده ای نه چن��دان دور 100درصد 
تولیدات برق را از این طریق تامین کند. 

عمان
سلطان نشین ُعمان از خاور به دریای 
عرب و از ش��مال به دری��ای عمان وصل 
می ش��ود. این کش��ور از جنوب با یمن و 
از باختر با عربس��تان س��عودی و امارت 
متح��ده عرب��ی همس��ایه اس��ت. عمان 
همچنین دارای مرز دریایی با ایران است 
که درهای تعامالت تج��اری و اقتصادی 
را ب��ه خوب��ی برای دو کش��ور گش��وده 

اس��ت. همانند س��ایر کش��ورهای عربی 
خلیج ف��ارس منبع اصلی درآمد کش��ور، 
نفت است. هر چند نسبت به همسایگان، 
این کش��ور تولیدکننده متوسطی است. 
کشاورزی و ماهی گیری نیز دو منبع مهم 
درآمد در عمان هس��تند. منبع جایگزین 
دیگر گردش گری اس��ت. ای��ران و عمان 
روابط س��ازنده و خوبی ب��ا یکدیگر دارند 
و س��لطان قابوس طی سال های اخیر به 
ویژه در جریان مذاکرات هس��ته ای نشان 
داد تا با مقامات ایرانی رابطه ای دوستانه 
و خیرخواهان��ه دارد. از همین اس��ت که 
بارها دو کش��ور اع��الم کرده اند تمایل به 
همکاری و مش��ارکت در زمینه توس��عه 
زیرس��اخت های برق عمان دارند. ساخت 
نیروگاه بوس��یله ش��رکت های ایرانی در 
کش��ور عمان، احداث نی��روگاه در عمان 
با هم��کاری مش��ترک ش��رکت های دو 
کش��ور، س��رمایه گذاری مش��ترک برای 
س��اخت نیروگاه در ایران، سرمایه گذاری 
برای تاسیس��ات برق در دو کش��ور و نیز 
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توس��عه همه زمینه های فنی و اقتصادی 
از مواردی اس��ت که دو کشور می توانند 
با یک دیگر همکاری کنند. امکان ارتباط 
الکتریکی بین ایران و عمان با اس��تفاده 
 HVDC از کابل زیردریای��ی و با روش
ت��وان جری��ان  انتق��ال  )سیس��تم های 
مس��تقیم ولتاژ باال( وجود دارد. براساس 
ادع��ای وزیر برق این کش��ور، بس��یاری 
از طرح ه��ای نیروگاهی س��اخته ش��ده 
و یا در دس��ت س��اخت در کش��ور عمان 
بوسیله شرکت های ایرانی اجرا می شوند. 
کش��ور عمان با بیش از 2.5 میلیون نفر 
جمعیت، حدود 500 هزار مش��ترک برق 
دارد و 80 درص��د از چه��ار هزار مگاوات 
برق م��ورد نیاز در این کش��ور بوس��یله 

بخش خصوصی تولید می شود. 

قطر ثروتمندترین کشور جهان
قطر به صورت امارتی مطلقه و ارثی از 
اواسط قرن ۱۹ میالدی توسط خاندان آل 
ثانی فرمان روایی می شود. و قبل از کشف 

نف��ت، عمدت��ًا به خاطر ش��کار مروارید و 
تجارت دریایی شناخته می شد. این کشور 
تا س��ال ۱۹۷۱ تحت الحمایه انگلس��تان 
بود. پس از اس��تقالل به سبب درآمدهای 
سرشار نفتی و گازی، این کشور تبدیل به 
یکی از ثروتمندترین کش��ورهای منطقه 
گردید. هم چنین این کشور دارای ذخایر 
گسترده نفتی و گازی است. مجله فوربس 
قطر را ثروتمندترین کشور جهان معرفی 
کرده است. قطر باالترین شاخص توسعه 
انس��انی بین کش��ورهای جه��ان عرب را 
داراس��ت. با ای��ن وجود اما برای توس��عه 
صنعت ب��رق، همواره به س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی چراغ س��بز نش��ان داده 
است. منبع در آمد ارزی کشور، صادرات 
نفت و گاز می باش��د. قطر سومین کشور 
دارنده ذخایر گاز پس از روس��یه و ایران 
اس��ت. اقتصاد قط��ر یک اقتص��اد کاماًل 
وابس��ته به نفت محس��وب می ش��ود اگر 
چ��ه این کش��ور درآمده��ای دیگر نظیر 
گردش گ��ری دارد؛ و ذخی��ره گازی اش، 
برای 200 س��ال آینده کافی تخمین زده 
شده اس��ت. قط��ر ب��ه علت پیش دس��تی 
در بهره ب��رداری از منطق��ه گازی پارس 
جنوبی، توانسته اس��ت بی��ش از ایران از 
ای��ن میدان گازی مش��ترک، گاز طبیعی 
اس��تخراج کند و به رشد سریع اقتصادی 
دس��ت یابد. در حالی که این کشور رشد 
نزدی��ک به 20 درص��د را تجربه می کند. 
قطر از س��ال 2011 که به بهره برداری از 
بزرگ ترین نیروگاه ب��رق خاورمیانه روی 
آورد، نه تنها موفق شد که تقاضای داخلی 
برق را به خوبی پاس��خ دهد، بلکه تصمیم 
ب��ه صادرات برق نیز گرف��ت. این نیروگاه 
ب��ا ظرفیت 2 هزار و 730 مگاوات، روزانه 
63 میلیون گالون آب دریا را نیز ش��یرین 
می کند. اما همان طور که گفته شد، قطر 
ب��ه عن��وان ثروتمندترین کش��ور جهان 
همواره در تالش اس��ت کیفیت تولیدات 
ب��رق را افزای��ش دهد. ب��ه همین منظور 
سال گذشته با دو شرکت برجسته ژاپنی 

ق��رارداد س��اخت نیروگاه ب��رق به قدرت 
2400 م��گاوات امض��ا ک��رد. ارزش این 
قرارداد که ساخت آن از سال 2017 آغاز 
می ش��ود، 2 میلیارد و 500 میلیون دالر 
برآورد ش��ده است. در این طرح اقتصادی 
ق��رار اس��ت ی��ک توربین گازی س��یکل 
ترکیبی نیروگاه برق همراه با یک کارخانه 

تهیه آب شیرین احداث شود.

بحرین
بحری��ن کش��ور ثروتمندی نیس��ت و 
حتی بخشی از انرژی آن توسط عربستان 
تأمین می ش��ود. ای��ن دو کش��ور با یک 
پ��ل 25 کیلومت��ری که به ن��ام پل فهد 
معروف اس��ت و در س��ال 1986 افتتاح 
ش��د، به یکدیگر متصل می شوند. امروزه، 
اقتصاد کشور بحرین وابسته به بانکداری، 
هواپیمای��ی و خدم��ات فرودگاهی، بنادر 
صنعتی، صنایع ساخت و تعمیر کشتی و 
ناوها می باشد. اگرچه بحرین اولین کشور 
حوزه خلیج فارس اس��ت که نفت در آن 
اکتشاف ش��ده ولی منابع نفت و گاز آن 
بس��یار محدود اس��ت. به هر روی نفت و 
فراورده��ای نفتی 60 درص��د صادرات و 
درآمد دولت این کش��ور و هم چنین 30 
درص��د تولید ناخالص داخل��ی بحرین را 
تش��کیل می دهد.با وج��ود اینکه بحرین 
ت��الش می کند وضعیت زیرس��اخت برق 
را توس��عه ببخش��د اما تا کنون نتوانسته 
در این باره به اندازه ای که در توان دارد، 
موفق عمل کند. ماه ژانویه امسال، بحرین 
اع��الم کرد که با برداش��تن سوبس��یدها 
می خواه��د تالش کند تا مصرف انرژی را 
کنترل کند و با اس��تفاده از تغییر الگوی 

منابع انرژی، قدم مثبتی بردارد. 

منابع:
الجزیره

ایسنا
عربین بیزینس

خانه سرمایه گذاران جهانی

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / زمستان 1394 / شماره 14
31



ک��ه توانایی افزایش آن ت��ا 10 برابر میزان کنونی 
وجود دارد. 

طرح زیس��ت محیطی وزارت نیرو برای تبدیل 
نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی درباره 
برخ��ی اقدام ه��ای وزارت نیرو در حوزه زیس��ت 
محیطی گفت: با هدف افزایش بازده نیروگاه های 
مس��تقر در اطراف تهران، قرارداد تبدیل نیروگاه 
یک هزار مگاواتی گازی پرند به سیکل ترکیبی و 
ارتقای بازده آن به 50 درصد در دستور کار است. 
به گفته این مقام مس��ئول، طرح یاد شده هم 
اینک 40 درصد پیشرفت دارد و قادر است بدون 
استفاده از سوخت اضافی و فقط با استفاده از دود 
خروجی از نیروگاه، 480 مگاوات برق جدید وارد 

مدار کند. 
وی یادآوری ک��رد: جایگزین ک��ردن نیروگاه 
یک هزار مگاواتی ش��هرری با بازدهی کنونی 23 
درصدی با نیروگاهی ب��ا بازدهی 60 درصدی در 
ماه های آینده و با سرمایه گذاری خارجی به انجام 

می رسد. 
فالحتیان همچنین درباره توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذی��ر، تصریح کرد: قرارداد خرید تضمینی 
برق با سرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در این 
عرصه منعقد می شود که به خوبی مورد استقبال 

قرار گرفته است. 
پیش تر، »حمید چی��ت چیان« وزیر نیرو، به 
ایرن��ا گفته بود: بر پایه تبصره ای در بودجه س��ال 
آین��ده ب��رای حمای��ت از اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر، دس��ت کم هفت ه��زار میلیارد ریال 
منابع و اعتبارات از محل عوارض متداول کش��ور 

برای انرژی های نو اختصاص خواهد یافت. 
«آرش ک��ردی«، مدی��ر عام��ل ش��رکت 
مادرتخصص��ی توانیر، نیز ظرفی��ت کنونی نصب 
شده در بخش انرژی های تجدیدپذیر را فقط یک 
درصد س��بد انرژی برشمرد و پیش بینی کرد: در 
افق سال 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های 

تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد. 
وی خواستار آن شد که وزارت نیرو با تصویب 
قواعد و قوانی��ن جهانی در این زمینه، انرژی های 
تجدیدپذیر را جزء الینفک انرژی های کشور قرار 

دهد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم كرد:

ایران به جرگه ۶ کشور برتر جهان در 
ساخت نیروگاه ها پیوسته است

مع��اون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی افزود: 
هم اینک ایران اس��المی به جرگه 6 کش��ور برتر 
جهان در س��اخت نیروگاه ها پیوسته و قادر است 

صد درصد نیروگاه ها را به طور بومی بسازد. 
وی تصری��ح کرد: بیش از 95 درصد تجهیزات 
ش��بکه انتقال برق و 100 درصد تاسیسات مورد 
نیاز توزیع نیروی برق نیز در داخل کش��ور تولید 

می شود. 
مهندس فالحتیان گف��ت: این مهم با تکیه بر 
صنای��ع و ت��وان داخلی و در ش��رایط تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی دش��منان به دست آمده که 

افتخاری بزرگ است. 
مع��اون وزیر نی��رو در ام��ور برق و ان��رژی از 
قابلی��ت ارتقای 10 برابری ص��ادرات صنعت برق 
و همچنی��ن تداوم ارائه مش��وق هایی مانند خرید 
تضمینی برق حاصل از سلول های خورشیدی در 

ساختمان های بلند خبر داد.
به گفته او، 90 درصد ص��ادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی کش��ور متعلق به صنعت برق اس��ت 
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»عزیزاله��م حاج��ی ولیئ��ی« مدیرعامل 
ش��رکت تولی��د ب��رق عس��لویه مپن��ا، فارغ 
التحصیل اقتصاد از دانش��گاه شیراز در سال 
1352 اس��ت؛ او از س��ال 1354 هم��کاری 
خود را با س��ازمان آب و برق خوزستان آغاز 
و در س��ال 1369 با تشکیل شرکت توسعه 
مناب��ع آب و نیروی ایران )آب و نیرو( به آن 
شرکت پیوست. او در ادامه مدتی با شرکت 
ف��راب، پیمانکار نیروگاه های آبی، همکاری 
و متعاقب آن در سازمان توسعه برق ایران 
در زمینه احداث ُپس��ت های فش��ار قوی و 
همچنی��ن احداث 7 نی��روگاه )30 واحد( 
همکاری کرد و مدت 5 سال نیز با شرکت 
فراب اینترنشنال همکاری داشته است. او 
از س��ال 1383 همکاری خ��ود را با گروه 
مپن��ا آغاز ک��رد و گفت و گوی��ی که در 
ادامه می خوانید، به س��بب جایگاه کنونی 
او در مدیریت ش��رکت تولید برق عسلویه 

مپنا است. 

گفت وگو با »عزیزاهلل حاجی ولیئی«؛ 
مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه مپنا

وزارت نیرو حامی شرکت های 
تولیدکننده برق باشد

هر روز بر حجم 
بدهی های وزارت نیرو 
افزوده می شود

حمیدرضا محمدی
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وضعیت فعلی نیروگاه عس�لویه  ■
چگونه است؟

عملیات اجرایی نیروگاه عس��لویه در 
س��ال 1384 آغاز و در س��ال 1387 به 
بهره برداری تجاری رس��یده اس��ت. این 
نی��روگاه بص��ورت BOO اح��داث و در 
قالب قرارداد تبدیل انرژی )ECA ( برق 
تولیدی خود را در اختیار ش��رکت توانیر 
قرار می دهد ش��رکت تولید برق عسلویه 
مپنا اولین ش��رکت نیروگاهی است که از 
س��ال 1392 وارد بازار فرابورس ش��ده و 
بنابر اقتصاد نابس��امان صنعت برق کشور 
در ح��ال حاضر بی��ش از 7500 میلیارد 

ریال مطالبات از شرکت توانیر دارد.

ارزیاب�ی ت�ان از وضعیت کنونی  ■
تولید نیروی ب�رق در نیروگاه های 

بخش خصوصی را شرح دهید.
ب��ا توج��ه ب��ه آیی��ن نام��ه اجرای��ی 
سیاس��ت های اصل 44 ق�انون اساس�ی، 
فعالیت بخش خصوصی در عرصه صنعت 
ب��رق مدنظر قرار گرفت. تصور بر این بود 
که وزارت نیرو در فرایند خصوصی سازی 
صنعت برق و به دنبال آن كاهش مداخله 
دول��ت در تولید برق، جهت جلوگیری از 
انحصار، به دنبال ایجاد رقابت و ش��رایط 
امن و م��ساعد برای س��رمایه گذاری ها 
می باش��د ک��ه متاس��فانه چنی��ن امری 
محقق نشده و به همین دلیل اگر به آمار 
صنعت برق نگاه کنیم مش��خص می شود 
ک��ه طی س��ال های اخی��ر، نیروگاه های 
کمتری احداث ش��ده اس��ت. با توجه به 
این موارد برآیند فرآیند خصوصی سازی 
و س��رمایه گذاری در صنعت برق کش��ور 
در ابتدا از سمت س��رمایه گذاران مثبت 
ب��وده ولیکن تدریجًا حال��ت نزولی بخود 
گرفت��ه اس��ت. یکی از مش��کالت بزرگ 
صنع��ت برق تف��اوت قیمت تمام ش��ده 
ب��رق برای وزارت نی��رو و درآمدهای این 
وزارتخانه از محل فروش برق می باش��د. 
بدهی-ه��ای عظی��م بخ��ش دولت��ی به 

س��رمایه گذاران این صنعت ش��اهدی بر 
این مدعاست و دولت های اخیر به دالیل 
نتوانس��ته اند سیاست کارآمدی  مختلف 
در این زمینه اتخاذ نمایند. بدیهی اس��ت 
در این شرایط نمی توان شرایط مطمئن 
برای س��رمایه گذاران در زمینه توس��عه 
ظرفیت ه��ای صنعت ب��رق فراهم نمود 
چرا که بازگش��ت اصل س��رمایه گذاری 
اولیه زیر سوال است و شرکت های تولید 
برق ب��ا بدهی های عظیم ناش��ی از عدم 
بازپرداخت تس��هیالت بانک��ی و مالیاتی 
روب��رو می باش��ند و تا زمانیک��ه اختالف 
قیمت تمام ش��ده و قیمت فروش برق بر 
روال کنونی است منطقًا امیدی نیز برای 

بهبودی وضعیت قابل تصور نمی باشد.

نقش بخش خصوص�ی در تولید  ■
ب�رق ای�ران در چه س�طحی قرار 
دارد؟ در واقع پرس�ش این اس�ت 
که چه میزان از تولید برق کش�ور 

را بخش خصوصی برعهده دارد؟ 
مطاب��ق با آمار تفصیل��ی صنعت برق 
کش��ور، کل ظرفیت نصب ش��ده کش��ور 
تا انتهای س��ال 1393 بال��غ بر 73149 
م��گاوات بوده اس��ت که بی��ش از %41 

ظرفی��ت مذکور مربوط ب��ه نیروگاه های 
بخش خصوصی می باشد. همچنین طبق 
آم��ار مذکور ح��دود 53% ب��رق تولیدی 
کش��ور در آن سال، توس��ط نیروگاه های 
بخش خصوصی تولید ش��ده اس��ت. الزم 
ب��ه ذکر اس��ت گ��روه مپنا ب��ا دراختیار 
داش��تن 8247 م��گاوات نی��روگاه، ب��ه 
ب��رق  تولیدکنن��ده  بزرگتری��ن  عن��وان 
بخش خصوصی کش��ور مطرح می باش��د 
از ظرفی��ت  ب��ه ط��وری ک��ه 11/3 % 
نیروگاه ه��ای کش��ور و بی��ش از 27% از 
ظرفیت تولید بخش خصوصی را به خود 

اختصاص داده است.

قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■
شرکت های خصوصی بر چه اصولی 
تعریف می شود؟ و آیا رتبه و درجه 
نیروگاه ه�ا در ای�ن مس�ئله تاثیر 

دارد؟ 
در حال حاضر مکانیزم های قراردادی 
ب��رق  تولیدکنن��دگان  بی��ن  مختلف��ی 
خصوص��ی و مجموع��ه وزارت نیرو اجرا 
انج��ام  می گ��ردد. س��رمایه گذاری های 
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گرفته توس��ط بخش خصوصی عمدتا در 
 BOO قال��ب 2 روش س��رمایه گذاری 
BOT تعری��ف ش��ده اند. در روش  و 
BOO س��رمایه گذار نیروگاه  را س��اخته 
و با مالكیت خ��ود مورد بهره برداری قرار 
می دهد و ب��رق آن را به ش��ركت  توانیر 
می فروش��د. درخصوص س��رمایه گذاری 
ب��ه روش BOO ق��رارداد تبدیل انرژی 
با دوره خرید تضمینی 5 تا 10 س��اله از 
سوی شرکت توانیر با سرمایه گذار منعقد 
می گ��ردد. پ��س از اتم��ام دوره مذکور، 
نیروگاه های خصوصی می توانند از طریق 
بازار برق، ب��ورس انرژی و یا قراردادهای 
دو جانبه نس��بت به فروش برق تولیدی 

خود اقدام نمایند.

در روش BOT، سرمایه گذاری،  ■
س�اخت و بهره ب�رداری توس�ط 
س�رمایه گذار انج�ام گرفته و پس 

از ی�ک دوره بهره برداری 15 تا 20 
س�اله، مالکی�ت نی�روگاه به بخش 

دولتی انتقال می یابد.
درخصوص وضعیت و رتبه نیروگاه ها 
در می��زان تولید، وزارت نیرو و مش��خصًا 
معاونت راهبری ش��رکت مدیریت شبکه 
)دیس��پاچینگ مل��ی( دس��تورالعملی را 
تدوی��ن کرده ان��د که به منظ��ور کاهش 
حداکثری مصرف س��وخت های فس��یلی 
)گاز، گازویی��ل و...( اولویت تولید برق با 
نیروگاه های با راندمان بیشتر خواهد بود 

به عبارتی نیروگاه های س��یکل ترکیبی 
و بخاری نس��بت ب��ه نیروگاه های گازی، 

اولویت باالتری دارد.

تامین مالی س�رمایه پروژه های  ■
تامین برق، چگونه صورت می گیرد 
و چه مواردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
در پروژه ه��ای خصوص��ی س��رمایه 
م��ورد نیاز برای تامین ب��رق از دو بخش 
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 )Loan( و وام )Equity( س��هم آورده
تش��کیل می گردد که معم��وال در حدود 
بیس��ت و پن��ج درص��د )25%( این مبلغ 
از آورده س��رمایه گذار تامین و بقیه آن، 
در صورت��ی كه س��رمایه گذار غیر دولتی 
باش��د، از طری��ق بانك عام��ل و از محل 
تس��هیالت صندوق توسعه ملی و یا سایر 
منابع تامین می ش��ود. البته در سال های 
اخیر اخ��ذ وام از محل صندوق توس��عه 
مل��ی نیز با مش��کل روبرو بوده اس��ت و 
ش��رکت های معدودی موفق به اخذ وام 
ش��ده اند. همچنین یک یا چند ش��ریک 
نیز تحت ی��ک Joint Venture امکان 

سرمایه گذاری مش��ترک در یک نیروگاه 
را دارن��د که ه��ر یک با توجه به س��هم 
مورد توافق باید نس��بت به تامین س��هم 
آورده و تامین س��ایر مناب��ع مالی اقدام 
نمایند متاسفانه با روندی که در پرداخت 
صورتحس��اب های برق وجود دارد انگیزه 
بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در 
ای��ن زمینه با چالش مواجه ش��ده وعماًل 
احداث نیروگاه جدیدی آغاز نشده است.

از طرف دیگر عدم پرداخت مطالبات 
بازپرداخت  برق  تولیدکننده  شرکت های 
اقس��اط وام های اخذ شده آنها را متوقف 
و به این دلیل هیچ بانکی حاضر به قبول 

عاملیت وام برای پروژه های جدید نبوده 
و آمار موجود بیانگر این واقعیت است که 
در س��الهای اخیر جریان ورود واحدهای 
جدید نیروگاهی به ش��بکه برق کش��ور 

روند نزولی داشته است. 

ب�رای پرداخ�ت بده�ی دول�ت  ■
ب�ه نیروگاه ه�ای خصوص�ی چ�ه 

راهکاری را پیشنهاد می کنید؟ 
واقعیت این اس��ت که تولیدکنندگان 
خصوصی ب��رق ابزار خاصی ب��رای ملزم 
نمودن دولت و دس��تگاه های مربوطه در 
اختیار ندارن��د. با توجه به س��ابقه قبلی 
تولیدکننده  اکثر مدی��ران ش��رکت های 
برق که عمدتًا جوانی خود را در مجموعه 
وزارت نی��رو گذران��ده ان��د، و تعهد این 
مدیران به صنعت برق باعث ش��ده برغم 
هم��ه دش��واری های ناش��ی از کمب��ود 
مناب��ع مال��ی نیروگاه ه��ا را در مدار نگه 
دارن��د، ول��ی باید توج��ه داش��ت که با 
افزایش فش��ارها و استیصال مدیران این 
شرکت ها و همچنین تغییرات مدیریتی 
این شرکت ها که در هر صورت در آینده 
محقق خواهد ش��د، متاس��فانه ادامه این 
روند میس��ر نخواهد بود و مسوولین امر 
بای��د چ��اره اندیش��ی کنند. بای��د توجه 
داش��ته باشیم که در حاضر بیش از %50 
برق شبکه توسط بخش خصوصی تامین 
می گردد و با توجه به محدودیت هایی که 
ب��رای س��رمایه گذاری های جدید وزارت 
نیرو در احداث نیروگاه های جدید وجود 
دارد و همچنی��ن واگ��ذاری نیروگاه های 
موج��ود دولتی به ط��رق مختلف، تامین 
ب��رق توس��ط تولیدکنن��دگان خصوصی 
رو ب��ه افزای��ش اس��ت. در این ش��رایط 
نی��رو در  از مس��ئولین محت��رم وزارت 
رده های مختل��ف انتظار می رود با اتخاذ 
راهکارهای مناس��ب موانع موجود بر سر 
تولید انرژی برق توس��ط بخش خصوصی 
را تس��هیل س��ازند ولی در برخی موارد 
سیاس��ت های ایش��ان مغای��ر ب��ا بهبود 

مش�کالت مربوط به خصوصی س�ازی عمدتًا مربوط به 
نیروگاه هایی اس�ت که بصورت قسطی واگذار شده و تا 
جایی که اطالع دارم مطالبات اینگونه شرکت��ها با اقساط 
خ��صوصی سازی تهاتر شده و به نظر می رس��د این 
شرکت ها نسبت به شرکت هایی که مستقیمًا برای احداث 
نیروگاه س�رمایه گذاری نموده اند وضعیت بهتری دارند
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اقتصاد صنعت برق اس��ت به عنوان مثال 
ب��ا راه ان��دازی بازار برق و ب��ورس انرژی 
به طریقی عمل ش��ده که نه تنها نتیجه 
مطلوبی در بر نداش��ته بلک��ه در موضوع 
تعیی��ن قیمت ب��رق علیه خ��ود وزارت 
نی��رو م��ورد اس��تفاده قرار می گی��رد. با 
توجه به عدم دریافت صورتحس��اب های 
فروش ب��رق، تولیدکنندگان برق از روی 
اس��تیصال برای تامین هزینه های جاری 
و حقوق ماهیانه پرس��نل به��ره برداری 
نیروگاه، بخش کوچک��ی از برق تولیدی 
خ��ود را ت��ا ح����د 350 ریال ب��ه ازای 
ه��ر کیل��و وات در بورس ان��رژی عرضه 
می نمایند. درحالی که مس��ئولین محترم 
وزارت نی��رو در مصاحبه ه��ا و مذاکراتی 
که با مجلس دارند قیمت تمام شده برق 
را حدود 1000 ریال اعالم می نم��ایند؛ 
مراج��ع مربوط��ه اع��الم می نماین��د که 
قیمت کشف شده در بورس انرژی 350 
ریال اس��ت و اینجاس��ت که پاس��خ قانع 
کنن��ده ای دریافت نمی نمایند و کماکان 
وضعیت تفاوت قیمت تمام شده و فروش 
ب��رق ادام��ه می یابد و ه��ر روز بر حجم 

بدهی های وزارت نیرو افزوده می گردد.

یک�ی از مش�کات نیروگاه های  ■
خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 
بودنش�ان ب�ا س�ازمان خصوص�ی 
س�ازی و س�ازمان ام�ور مالیات�ی 
است. به زعم شما چگونه می توان 

این مشکل را حل کرد؟ 
مش��کالت مربوط به خصوصی سازی 
عمدتًا مربوط به نیروگاه هایی اس��ت که 
بصورت قسطی واگذار شده و تا جایی که 
اطالع دارم مطالبات اینگونه شرکت��ها با 
اقساط خ��صوصی سازی تهاتر شده و به 
نظر می رس����د این شرکت ها نسبت به 
ش��رکت هایی که مس��تقیمًا برای احداث 
نیروگاه سرمایه گذاری نموده اند وضعیت 
بهت��ری دارند. در رابطه با مش��کالتی که 
ش��رکت های تولیدکننده برق با سازمان 

ام��ور مالیاتی دارند متاس��فانه س��ازمان 
ام��ور مالیاتی ب��دون توجه ب��ه واقعیات 
موج��ود صرف��ًا »وصولی مح��ور« عمل 
نموده و هیچگونه تالش��ی برای ش��فاف 
سازی مسائل خاص این صنعت از طریق 
بخش نامه های خاص صورت نمی دهد و 
فعالیته��ای نیروگاه های خصوصی عمدتًا 
با همان مواد قانونی مورد رس��یدگی قرار 
می گیرن��د که بعضًا س��نخیت مناس��بی 
با فعالیتهای س��رمایه گذاری، ساخت، و 
بهره ب��رداری و نگهداری نیروگاه ندارند؛ 
در حالیک��ه انتظ��ار ب��ر این اس��ت که با 
آغاز هرگونه تحولی در صنایع کش��ور از 

جمل��ه صنعت برق دس��تگاه های دولتی 
و از جمل��ه س��ازمان ام��ور مالیات��ی نیز 
تالش نمایند تا با وضع قوانین و مقررات 
مناسب به سمت شفاف سازی روند اخذ 
مالیات پی��ش روند که ای��ن امر تاکنون 
محقق نشده اس��ت. برای روشن تر شدن 
موضوع به نمونه ای اش��اره می گردد که 
برای ش��رکت تولید برق عس��لویه مپنا و 
شرکتهای مشابه منجر به صدها میلیارد 
ریال مطالبه مالیاتی شد. قرارداد احداث 
نی��روگاه عس��لویه در س��ال 1384 ب��ا 
پیمان��کار مبادله گردی��د و بدلیل اصرار 
وزارت نی��رو برای در مدار ق��رار گرفتن 

الزم ب�ه ی�ادآوری اس�ت ک�ه قیم�ت نف�ت نس�بت 
ب�ه قیمته�ای اواخر س�ال 92 ک�ه این قان�ون وضع 
گردی�د ح�دود 80% س�قوط ک�رده اس�ت و علیرغم 
وع�ده ش�رکت توانیر ب�رای انجام اصالحات مناس�ب 
متاس�فانه تاکن�ون ای�ن ام�ر محق�ق نش�ده و از این 
پتانس�یل تاکنون هیچگونه بهره برداری نش�ده اس�ت
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سریعتر واحدها، پیمانکار مربوطه قبل از 
گشایش اعتبار اسنادی از محل موجودی 
خود نس��بت به س��اخت نی��روگاه اقدام 
نمود. در س��ال 1387 که اعتبار اسنادی 
قرارداد گشایش و تجهیزات و موادی که 
از محل این اعتبار اسنادی وارد شد ما به 
ازای تجهیزات نصب ش��ده در نیروگاه در 
اختیار وی قرار گرفت. متاسفانه سازمان 
ام��ور مالیات��ی تحویل تجهی��زات و مواد 
وارد ش��ده به پیمان��کار را بعنوان فروش 
این ش��رکت ت��لق��ی و با س��ود فرضی 
18% نس��بت به دری��اف��ت مالیات اقدام 
نموده است. از طرف دیگر علیرغم پیش 

بینی های بعمل آم��ده در قوانین بودجه 
س��ال های 92 به بع��د مبنی ب��ر اعمال 
مالی��ات بر ارزش افزوده روی قبوض برق 
مصرف کنندگان نهایی، تاکنون سازمان 
امور مالیاتی این صراحت قانونی را قبول 
نداشته و همچنان بعضًا به تهدید وصول 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده روی می آورند 
در حالیک��ه وزارت نیرو و ش��رکت توانیر 
علیرغ��م منتف��ع ش��دن، در ای��ن رابطه 
بصورت جدی از تولیدکنندگان خصوصی 
برق حمایتی بعمل نیاورده اس��ت. انتظار 
م��ی رود وزارت نیرو در ای��ن گونه موارد 
نقش حامی ش��رکتهای تولیدکننده برق 

را ایف��ا نمای��د و آنه��ا را در مقابل دیگر 
ن��هادهای حکومتی مورد پش��ت��یبانی 
مناس��ب قرار دهد که متاسفانه اراده ای 

در این زمینه وجود ندارد. 

در قانون بودجه سال 92 تاکنون  ■
پیش بینی ش�ده بود که در صورت 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل 
ترکیب�ی مع�ادل س�رمایه گذاری 
انجام ش�ده س�وخت صرفه جویی 
ش�ده به س�رمایه گذاران در قالب 
ق�رارداد بی�ع متقاب�ل پرداخ�ت 
خواه�د ش�د. وضعی�ت اینگون�ه 

قراردادها چگونه است؟
در ابتدا، الزم اس��ت از کس��انی که با 
پیگیری ه��ای فراوان موجب��ات درج این 
موضوع در قانون بودجه را فراهم آوردند 
قدردان��ی و تش��کر گردد. براس��اس این 
قانون با تبدیل یک نیروگاه گازی حدوداً 
1000 مگاواتی به سیکل ترکیبی، بدون 
مصرف س��وخت اضاف��ی، 500 مگاوات 
به ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد ش��د و 
میزان راندمان نی��روگاه از %32 به %49 
افزای��ش خواه��د یاف��ت و از جهات ملی 
نیز اج��رای پروژه، ضم��ن تاثیر مهم در 
کاهش تولید گازه��ای گلخانه ای، صرفه 
جویی عمده ای در مصرف س��وخت های 
فسیلی )گاز و گازوییل( به همراه خواهد 
داش��ت به ط��وری ک��ه س��الیانه حدود 
4،380،000،000 کیل��و وات س��اعت 
ب��رق مجان��ی در ط��ول قرارداد توس��ط 
سرمایه گذاران به ش��رکت توانیر تحویل 
لیت��ر  و در مص��رف 1،460،000،000 
گازوئی��ل صرفه جوی��ی بع��مل می آید. 
بی��ع متقابل  قرارداده��ای  م��تاس��فانه 
علیرغم انگیزه های باالیی که می توانست 
باش��د  ب��رای س��رمایه گذاران داش��ته 
بص��ورت حرفه ای مدیریت نش��د و همه 
ریس��ک های مربوطه به س��رمایه گذاران 
منتق��ل گردی��د. در ای��ن قرارداده��ا با 
مقط��وع ک��ردن قیمت س��وخت و طبعًا 

عدم پرداخ�ت بدهی ه�ای تولیدکنن�دگان خصوصی 
برق س�بب ش�ده اس�ت تمای�ل س�رمایه گذاران برای 
س�رمایه گذاری در حوزه صنعت نیروگاهی کاهش یابد. 
در حال�ی که طبق اع�الم مقامات وزارت نیرو، کش�ور 
سالیانه به حدود 5000 مگاوات ظرفیت جدید نیاز دارد، 
کاهش پروژه های در دست اجرا در سال های اخیر و عدم 
تامین مصارف جدید، سبب ایجاد خاموشی های پراکنده 
در دوره پیک تابس�تان شده اس�ت که درصورت تداوم 
سبب بروز مش�کالت جدی در سال های آتی خواهد شد

38
نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / زمستان 1394 / شماره 14



مقط��وع نم��ودن می��زان گازوئیل صرفه 
جویی ش��ده و انتقال کامل ریسک آن به 
س��رمایه گذار در ش��رایط فعلی، وضعیت 
را برای س��رمایه گذار مربوطه با دشواری 
مواج��ه نموده اس��ت؛ الزم ب��ه یادآوری 
اس��ت که قیمت نفت نسبت به قیمتهای 
اواخر سال 92 که این قانون وضع گردید 
حدود 80% سقوط کرده است و علیرغم 
وعده شرکت توانیر برای انجام اصالحات 
مناس��ب متاسفانه تاکنون این امر محقق 
نشده و از این پتانسیل تاکنون هیچگونه 

بهره برداری نشده است.

بودج�ه چگون�ه می توان�د گره  ■
بدهی های دولت به این ش�رکت ها 

و نیروگاه ها را پر کند؟ 
منطقًا تا زمانیک��ه قیمت فروش برق 
پایین تر از قیمت تمام ش��ده آن اس��ت 
به ناچار الزم اس��ت طبق روال سال های 
قب��ل از 1387 مابه التف��اوت این قیمت 
در بودجه سالیانه پیش بینی و به وزارت 
نیرو پرداخت گردد تا از تصاعدی ش��دن 
بدهی های وزارت نیرو جلوگیری ش��ود و 
از طرف دیگ��ر با افزایش تدریجی قیمت 
ب��رق این کاالی اساس��ی و اس��تراتژیک 

بدرستی مورد استفاده قرار گیرد. 

ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چ�ه  ■
نس�بتی با کمبود تولید نیروی برق 
و حتی خاموش�ی های ناگزیری که 
در آینده نزدیک _ و حتی در سال 

آینده_ رخ خواهد داد، دارد؟ 
ع��دم پرداخ��ت بدهی ه��ای 
تولیدکنن��دگان خصوص��ی برق س��بب 
ش��ده اس��ت تمای��ل س��رمایه گذاران 
ب��رای س��رمایه گذاری در ح��وزه صنعت 
نیروگاهی کاهش یابد. در حالی که طبق 
اعالم مقامات وزارت نیرو، کشور سالیانه 
به حدود 5000 م��گاوات ظرفیت جدید 
نی��از دارد، کاهش پروژه های در دس��ت 
اج��را در س��ال های اخیر و ع��دم تامین 

مصارف جدید، سبب ایجاد خاموشی های 
پراکنده در دوره پیک تابستان شده است 
که درصورت تداوم س��بب بروز مشکالت 
جدی در سال های آتی خواهد شد. الزم 
است توجه گردد که حدود 36 ماه زمان 
نیاز اس��ت که یک نیروگاه از زمان شروع 
کارهای اجرایی در مدار تولید قرار گیرد 
و ای��ن بدان معناس��ت که ب��رای تامین 
نیازه��ای جدید الزم اس��ت در هر زمان 
حداقل 15000 مگاوات نیروگاه در حال 
احداث داشته باشیم و آیا در حال حاضر 
حتی 4000 م��گاوات نی��روگاه در حال 

احداث فعال داریم؟

کام��ال قاب��ل پیش بینی اس��ت که با 
توجه به فعال شدن واحدهای صنعتی در 
دوران پسابر جام در آینده بسیار نزدیک 
و حتی در س��ال 95 ش��بکه برق ایران با 

خاموشی های وسیع روبرو خواهد شد.

تصور می کنید بروز مشکاتی از  ■
این دس�ت، به چه عواملی بستگی 

دارد؟ 
به دلیل عدم وجود و یا عدم پیگیری 
سیاس��ت های راهبردی در عرصه صنعت 
برق، با تغییرات دولت ه��ا نحوه برخورد 
ب��ا س��رمایه گذاران نیز تغیی��ر می کند. 

منطقًا تا زمانیکه قیمت فروش برق پایین تر از قیمت تمام 
شده آن اس�ت به ناچار الزم است طبق روال سال های 
قب�ل از 1387 ماب�ه التف�اوت این قیم�ت در بودجه 
س�الیانه پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت گردد تا از 
تصاعدی شدن بدهی های وزارت نیرو جلوگیری شود و 
از طرف دیگر با افزایش تدریجی قیمت برق این کاالی 
اساس�ی و استراتژیک بدرستی مورد استفاده قرار گیرد
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ب��ه عن��وان مث��ال در ابت��دای ج��ذب 
بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری 
در صنعت برق از مش��وق های انگیزشی 
BOT و خری��د  مانن��د قرارداده��ای 
تضمینی استفاده می شد در حالیکه پس 
از گذش��ت آن دوران و تامی��ن ظرفیت 
مورد نیاز ش��بکه از محل سرمایه گذاری 
این  بخش خصوصی، دولتم��ردان جدید 
قرارداده��ا را که در زم��ان خود ضروری 
بودن��د، نوعی باج دهی و قرارداد یکطرفه 
قلم��داد می کنند. ظاهرا قرار نیس��ت هر 
موضوع��ی را در ش��رایط زمانی خودش 
مورد بررس��ی قرار دهن��د و پس از حل 
مشکالت پش��ت بخش خصوصی را خالی 

می کنند. 

چش�م انداز آینده نیروگاه های  ■
تولیدکنن�ده نی�روی ب�رِق حاضر 
در بخش خصوص�ی را چگون�ه 

می بینید؟ 
چش��م انداز صنعت برق خصوصی در 
اس��تراتژی های وزارت نی��رو باید مدنظر 
قرار گیرد در حال حاضر س��رمایه گذاران 

خصوصی اس��تراتژی مدون و شفافی که 
در یک دوره بلند مدت خصوصی س��ازی 
صنعت ب��رق را هدایت نماید، مش��اهده 
نمی کنن��د در ضم��ن همان ط��وری که 
در پاسخ برخی س��واالت قبلی نیز اشاره 
ش��د، ناتوانی مجموع��ه وزارت نیرو برای 
پرداخ��ت صورتحس��اب های فروش برق 
تولیدکنن��دگان بخش خصوصی به دلیل 
تفاوت نرخ خرید برق از تولیدکنندگان و 
نرخ فروش آن به مصرف کنندگان، چشم 
انداز مطمئنی برای س��رمایه گذاری های 
جدی��د به چش��م نمی خ��ورد و از طرف 
دیگ��ر یکپارچه نبودن و ی��ا به اصطالح 
تک پنج��ره ای نبودن مجموع��ه وزارت 
نی��رو در تعامل ب��ا بخش خصوصی یکی 
از معضالت��ی اس��ت که س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی با آن مواجه می باشند.

شرکت تولید برق عسلویه مپنا،  ■
از ای�ن حیث چه وضعیت�ی دارد؟ 
افق کاری و حرفه اِی این ش�رکت 

را در این میان چگونه می بینید؟
میزان مطالبات انباشته شرکت تولید 

برق عس��لویه از ش��رکت توانیر در حاضر 
بال��غ ب��ر 7500 میلیارد ریال می باش��د 
که با توجه به اقس��اط معوق وام حساب 
ذخیره ارزی که به طور پیاپی اس��تمهال 
ش��ده اس��ت، در صورت عدم بازپرداخت 
اقس��اط، ادامه حی��ات ش��رکت به طور 
جدی با مش��کل مواجه خواهد شد. و از 
طرف دیگر با توجه به تمایل ش��رکت به 
تبدی��ل نیروگاه به س��یکل ترکیبی عماًل 
ام��کان دریافت وام جدید نیز از ش��رکت 
سلب گردیده که امید می رود با همکاری 
وزارت محت��رم نی��رو ب��ا پرداخت بخش 
عمده ای از مطالبات ش��رکت بخش بخار 
نیروگاه بص��ورت جدی آغاز گ��ردد و از 
نتای��ج آن ه��م وزارت نیرو و هم مملکت 
با صرفه جویی سوختی که بعمل خواهد 
آم��د، بهره من��د گردن��د و از طرف دیگر 
تنها ش��رکت فعال در ب��ازار بورس ایران 
بتواند آئینه تمام نمایی از سرمایه گذاری 
موف��ق در تولی��د ب��رق گردد ک��ه حتی 
س��رمایه گذاران خ��رد نیز به ای��ن بازار 

امیدوار شوند.
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ته��ران گفت: س��رمایه گذاری در صنعت 
برق کشور فرصتی برای بخش خصوصی 
است، به ش��رط آن که قیمت خرید این 
از بخش خصوص��ی دارای  محص��والت 

توجیه اقتصادی باشد.
کمیس��یون های صنع��ت و مع��دن و 
ان��رژی و محیط  زیس��ت ات��اق بازرگانی 
تهران در یک نشست مشترک به صنعت 
ب��رق و مش��کالت آن پرداختن��د و برای 
دس��تیابی به راه حل هایی برای خروج از 
معضالت و گرفتاری ها همفکری کردند.

»منص��ور معظمی«، معاون پیش��ین 
وزی��ر نفت و رئی��س کمیس��یون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران، در این نشس��ت به 
وضع صنعت آب و برق کش��ور اشاره کرد 
و گف��ت: صنعت انرژی با دش��واری های 
بس��یاری مواجه است و البته وزارت نیرو 

نیز در تنگنای مالی قرار دارد.
وی اف��زود: در گذش��ته، نیروگاه ها با 
عنوان خصوصی  س��ازی، واگذار ش��دند؛ 
ام��ا تعهدات این نیروگاه ه��ا همچنان بر 
عه��ده وزارت نیرو باقی مانده اس��ت، از 
سوی دیگر قیمت تمام شده آب با قیمت 
فروش آن، متناس��ب نیست و برابر گفته 
معاون امور آب وزارت نیرو این وزارتخانه 
در ای��ن بخش، 15 ه��زار میلیارد تومان 

بدهی دارد.
معظمی با اشاره به وضع تولید برق در 
کشور تصریح کرد: براساس گزارش های 
رسمی، ظرفیت نصب شده تولید برق در 
کش��ور 75 هزار مگاوات است که حدود 

50 هزارمگاوات آن به مصرف می رسد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران عنوان کرد: براساس اهداف برنامه 
ششم توس��عه نیز قرار است این ظرفیت 
به 105 هزار مگاوات برس��د؛ حال آن که 

سرمایه گذاری 
در صنعت برق کشور؛ 

فرصتی مناسب 
برای بخش خصوصی

دس��تیابی ب��ه چنین ظرفیتی، مس��تلزم 
سرمایه گذاری قابل  توجه است.

وی ادامه داد: ضرورت سرمایه گذاری در 
این بخ��ش، فرصتی برای بخش خصوصی 
اس��ت، به ش��رط آن که قیمت خرید این 
محصوالت از بخش خصوصی دارای توجیه 

اقتصادی باشد.
در ادامه نشس��ت، »محسن خلیلی«، 
عض��و هیأت نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
تهران به موضوع بهره وری انرژی اش��اره 
ک��رد و ب��ا اعالم ای��ن که به��ره وری در 
بخش انرژی در ایران در مقایسه با دیگر 
کش��ورهای جه��ان پایین اس��ت، گفت: 
قیمت انرژی در کشور ما نسبت به دیگر 
نقاط جهان پایین تر است و مشکل اصلی 
در حوزه انرژی، همین پایین بودن قیمت 
است که وزارت نیرو را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است.
وی نبود حاکمی��ت اقتصاد آزاد و نیز 
اس��تقرار نظ��ام قیمت گذاری از س��وی 
دولت ها در ای��ران را یکی از چالش های 

جدی در اقتصاد کشور عنوان کرد که به 
مانند دیگر بخش ها، اثر ناگوار خود را بر 

بخش انرژی نیز گذاشته است. 
خلیلی اف��زود: باید به مردم ایران این 
توصیه را کرد که نوبت آن رس��یده است 
ک��ه دیگر نبای��د انتظ��ار کاال و خدمات 
یاران��ه ای داش��ته باش��ند و دوره مصرف 
کاالهای یارانه ای از جمله برق و انرژی به 

پایان رسیده است. 
»حمیدرضا صالحی«، عضو کمیسیون 
انرژی اتاق تهران، نیز با اش��اره به شکل  
گیری صنع��ت بومی برق در ایران گفت: 
نباید بگذاریم این مزیت از دس��ت برود، 
اکنون برنامه شش��م توس��عه در دس��ت 
تهیه اس��ت و فعاالن اقتصادی می توانند 
درخواس��ت های خ��ود را در تدوین این 

سند باالدستی اعالم کنند.
در پایان این نشست، منصور معظمی، 
رئیس کمیس��یون انرژی و محیط  زیست 
ات��اق بازرگانی تهران، گف��ت: باید با نگاه 
سیستمی به حل مش��کالت پرداخت، با 
قیمت های تکلیفی نمی توان فرصت های 
اقتص��ادی را برای بخش خصوصی جذاب 

کرد.
وی ب��ه بی��ان جمع بن��دی نشس��ت 
مشترک کمیسیون های صنعت و معدن 
و نیز انرژی و محیط  زیس��ت پرداخت و 
تدوین س��ند جامع ان��رژی، تدوین نظام 
رگوالت��وری در بخ��ش ان��رژی کش��ور، 
پرداخ��ت بدهی ه��ای وزارت نیرو و نفت 
به پیمانکاران، تمهید سیاست هایی برای 
کاهش ش��دت انرژی در کش��ور و تعیین 
قیم��ت حامل های انرژی براس��اس نرخ 
منطق��ه را جزو راهکارهایی دانس��ت که 
بخش خصوصی در همراهی با دولت برای 
رفع مشکالت بخش انرژی کشور باید در 

پیش بگیرد.
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شش��مین کنفران��س صنع��ت 
نیروگاه های حرارتی طی ۲۹ و ۳۰ دی 
م��اه، در دانش��گاه علم و صنع��ت ایران 

برگزار شد.
وزی��ر نیرو در مراس��م اختتامیة این 
کنفران��س بر اهمیت افزای��ش راندمان 
واحدهای نیروگاهی در س��طح کش��ور 
تاکی��د ک��رد و گف��ت: در مذاک��رات با 
مدی��ران مپنا ب��ه  گون��ه ای برنامه ریزی 
کرده ایم که فرات��ر از تولید توربین های 
 F ساخت توربین های کالس ،E کالس
و H م��ورد توجه قرار گی��رد تا راندمان 

نیروگاه ها افزایش یابد.
مهندس "حمید چیت چیان" با اشاره 
به بررسی ها و مطالعات دقیقی که نشان 

می دهد تا ۵۰ س��ال آین��ده، همچنان 
نیروگاه ه��ای حرارت��ی مهم ترین منبع 
تولید ب��رق جهان خواهند ب��ود، گفت: 
موضوع هایی چون افزای��ش تولید برق 
و توس��عة ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
با جدیت در دستورکار وزارت نیرو قرار 

دارد.
وی با ارائة آمارهایی از وضعیت تولید 
برق در ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون 
ظرفیت نصب ش��دة تولید برق در ایران 
۷۳ ه��زار و ۷۴۰ م��گاوات اس��ت که از 
این رق��م ۶۰ هزار و ۹۵ مگاوات مربوط 
به نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی و 
بخاری است و یک هزار و ۱۹۱ مگاوات 
به نیروگاه های دیزل��ی اختصاص دارد. 

به این ترتی��ب، حدود ۸۵ درصد از کل 
ظرفیت نیروگاهی کشور به نیروگاه های 

حرارتی اختصاص دارد.
وزیر نیرو از نیاز به س��اخت ۴۷ هزار 
تا ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا ۱۰ 
س��ال آینده خبر داد و افزود: الزم است 
۲۶ ه��زار مگاوات از این رقم، طی مدت 
زمان برنامه ششم توسعه وارد مدار شود 
و ساالنه ۶٫۷ درصد ظرفیت نصب شدة 

نیروگاهی کشور افزایش یابد.
وی متوس��ط راندم��ان نیروگاه های 
کش��ور در ش��رایط کنونی را ۳۷ درصد 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: باید تا پایان 
برنامه شش��م توس��عه، این رقم به ۴۱ 
درصد برس��د و ۴ ه��زار و ۷۰۰ مگاوات 

در ششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی مطرح شد

 بیش از ۶0 درصد از نیروگاه های حرارتی کشور 
متعلق به بخش خصوصی است
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نیروگاه های تجدیدپذیر  ظرفیت جدید 
نیز نصب شود.

به گفتة چیت چیان، بر اساس برنامة 
ششم توسعه، الزم است هر سال حدود 
۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور 
وارد مدار ش��ود و با توجه به آنکه ایجاد 
هر نیروگاه به س��ه سال زمان نیاز دارد 
تا وارد مدار شود، بنابراین در هر لحظه 
باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه در دس��ت 

احداث داشته باشیم.
وزی��ر نی��رو تصری��ح ک��رد: در 
زم��ان كنون��ی بی��ش از ۶۰ درص��د از 
نیروگاه های حرارتی کش��ورمان متعلق 
به بخش خصوصی اس��ت که نکتة حائز 

اهمیتی است.
وی در ادام��ه گفت: ای��ران هفتمین 
کش��ور جهان است که می تواند بیش از 
۹۰ درصِد نیاز خود به تجهیزات صنعت 

برق را در داخل کشور تأمین کند.
چیت چی��ان افزود: در سراس��ر دنیا، 
فقط کش��ورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، 
ایتالی��ا، ژاپ��ن و ت��ا ح��دودی چی��ن، 
می توانن��د این حجم از نیاز صنعت برق 
خود را در داخل کشورش��ان تولیدکنند 
و ای��ران هفتمین کش��وری اس��ت که 
می توان��د عمدة نیاز خ��ود به تجهیزات 
صنعت برق را در داخل کش��ور تولید و 

تأمین کند.
وزی��ر نی��رو ب��ا ی��ادآورِی تاریخچة 
بومی س��ازِی صنعت نیروگاهی در ۲۰ تا 
۲۵ سال گذش��ته و توجه مدیران وقت 
صنعت برق و وزارت نیرو در شکل گیری 
و تأس��یس ش��رکت مدیریت پروژه های 
نیروگاهی ای��ران )مپنا( گفت: با حضور 
مپن��ا، صنعت نیروگاه ه��ای حرارتی که 
پی��ش از آن در اختی��ار خارجی  ها بود، 
ق��دم به قدم در داخل ایجاد ش��د. مپنا 
عالوه بر انتقال دان��ش و تکنولوژی، در 
طول س��ال های اخیر توانس��ت بسیاری 
از تجهیزات مورد نیاز این صنعت را نیز 

تولید کند.

وی تصریح کرد: امروز مپنا به جایی 
رسیده اس��ت که می توان این مجموعه 
را نم��اد موفقیت صنعت ایران نامید. به 
گونه ای که بسیاری از مقامات عالی رتبة 
کش��ورها در هن��گام حض��ور در ایران، 
خواس��تار بازدی��د از کارخانه های مپنا 

هستند.
چیت چیان با تاکید بر ضرورت تولید 
توربین های کالس F و H خاطرنش��ان 
کرد: طبق مطالع��ات ما در وزارت نیرو، 
اگ��ر از توربین های کالس F اس��تفاده 
کنی��م، تمام س��رمایه گذاری های انجام 

شده از محل صرفه جویی در مصرف گاز 
در مدت ۲۰ سال مستهلک خواهد شد.
چیت چیان، تحقِق توسعه و پیشرفت 
را در گ��رو رقابت پذی��ری در ش��رایط 
کنونی دانس��ت و ب��ر ض��رورت رقابت 
ش��رکت ها در جهت افزای��ش کارایی و 
به��ره وری محص��والت و خدمات خود 

تاکید کرد.
وی با اش��اره به تف��اوِت دمای میان 
ایران و کشورهای اروپایی و قرار داشتن 
ایران در اقلیم نس��بتًا گرم، و همچنین 
ارتفاع باالی مناطق غرب و شمال غربی 
کشور، توصیه کرد: تحقیقاتی در زمینة 
بهبود سیستم خنک کارِی ورودی هوای 
کمپرسور توربین و طراحی توربین هایی 

به منظور افزای��ش ظرفیت تولید، مورد 
توجه قرار گیرد.

وزیر نیرو سخنان خود را با تاکید بر 
ض��رورِت همکاری بیش از پیش صنعت 
و دانش��گاه ب��ه پایان رس��اند و گفت: با 
همکاری صاحباِن صنایع با دانش��گاه ها، 
دس��تیابی به همة انتظ��ارات موجود از 
صنعت برق میس��ر خواهد ب��ود. مراکز 
دانش بنی��ان می توانن��د س��هم خود را 
در اج��رای رویکرده��ای موردنظر رهبر 
معظم انقالب در زمینة اقتصاد مقاومتی 
و ارتقای سطح مشارکت مردم، درون زا 

هم اکن�ون ظرفی�ت 
نصب ش�دة تولی�د ب�رق 
در ای�ران 73 ه�زار و 
740 م�گاوات اس�ت که 
از ای�ن رق�م ۶0 هزار و 
95 م�گاوات مرب�وط به 
نیروگاه های گازی، سیکل 
ترکیبی و بخاری اس�ت و 
یک ه�زار و 191 مگاوات 
ب�ه نیروگاه ه�ای دیزلی 
اختص�اص دارد. ب�ه این 
ترتیب، حدود 85 درصد 
از کل ظرفیت نیروگاهی 
کش�ور ب�ه نیروگاه های 
حرارتی اختصاص دارد.
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و برون گ��را ب��ودن، توس��عة ص��ادرات، 
اقتصاد دانش بنی��ان و ارتقای بهره وری 

ایفا کنند.
اختتامیة ششمین کنفرانس  مراسم 
صنعت نیروگاه ه��ای حرارتی، عصر روز 
چهارش��نبه ۳۰ دی ماه، با حضور وزیر 
نی��رو، مدیرعام��ل گ��روه مپن��ا، رئیس 
دانش��گاه علم و صنع��ت ایران و جمعی 
از مدیران و کارشناس��ان گ��روه مپنا و 
اس��تادان و دانش��جویان دانش��گاه علم 

و صنع��ت در س��الن ام��ام خمینی این 
دانشگاه برگزار شد. در پایاِن این مراسم، 
تفاهم نامة همکاری می��ان گروه مپنا و 
دانش��گاه علم و صنعت، ب��ا حضور وزیر 
نیرو به امضای دکتر عباس علی آبادی و 

دکتر محمدعلی برخورداری رسید. 

در سال های تحریم، هیچ گاه 
ناوگان توربین های تولید برق 

زمین گیر نشد

بن��ا بر این گ��زارش دكت��ر "علیرضا 
ی��زدی زاده"، دبیر شش��مین کنفرانس 
صنعت نیروگاه های حرارتی، در مراسم 
افتتاحیة کنفران��س، برپایی این رویداد 
در نخس��تین روزهای به فرجام رسیدن 
برج��ام را به فال نیک گرف��ت و گفت: 
کنفران��س شش��م که با نق��ش محوری 
دانش��گاه علم و صنعت ایران و همکاری 
س��ایر دانش��گاه ها و بخش های مختلِف 
صنعت کش��ور برگزار می ش��ود، نتیجة 
بیش از یک س��ال اقدام��ات خود را در 
قال��ب برگ��زاری نشس��ت های علم��ی، 
میزگردها، کارگاه های آموزشی و بازدید 
از یک��ی از بی نظیر تری��ن پردیس  ه��ای 
کارخان��ه ای دنی��ا در بل��وار مپنا عرضه 

می نماید.
یزدی زاده اف��زود: اعضای دبیرخانة 

کنفران��س در کمیته ه��ای مختل��ف 
علم��ی، اجرای��ی و …، هم��ة ت��الش 
خ��ود را به عم��ل آورده اند ت��ا با حفظ 
شاخص های کیفی برگزاری رویدادهای 
علم��ی، زمینه ه��ای الزم ب��رای ارتقای 
این کنفرانس از س��طح ملی به س��طح 

بین المللی برای ادوار بعد فراهم آید.
برگ��زاری کنفران��س  وی فض��ای 
شش��م را کام��اًل متف��اوت از کنفرانس 
پنج��م دانس��ت و گف��ت: تح��والت در 
ح��وزة س��اخت تجهی��زات نیروگاهی و 
نیروگاه سازی در یکی دو سال اخیر کم 
نبوده و دق��ت بیش��تر در این تحوالت 
در تنویر جای��گاه چنین کنفرانس هایی 

موثر است.
برنامه ری��زی و کنت��رل  مع��اون 
راهب��ردی گ��روه مپن��ا ب��ا اش��اره ب��ه 
خریداری ش��رکت "آلس��توم" فرانس��ه 
توس��ط "جن��رال الکتری��ک" آمری��کا و 
پیوستن شرکت های "رولزرویس" و "ِدر 
ِس��ر َرند" به ش��رکت "زیمن��س" آلمان 
گف��ت: تعم��ق در این تح��والت، رفتار 
قطب ه��ای صنعتی آمریکای ش��مالی و 
اروپا را نشان می دهد. ادغام شرکت های 
میتسوبیش��ی و هیتاچی ژاپن نیز حتی 
اگر حرکت��ی منفعالنه در قبال تحوالت 
اورو-آمریکایی محسوب شود، نتیجة آن 

فشردگی انحصار در این صنعت است.
وی افزود: بدون ش��ک این تحوالت، 
تصادفی نیس��تند؛ بلک��ه محصول نگاه 
استراتژیِک کشورهای صنعتی و توسعه 
یافت��ة جهان ب��ه این صنعت اس��ت. ما 
نی��ز باید به وظیفة خطیر خود نس��بت 
به حفظ دس��تاوردهای کش��ور در این 
عرصه آگاهی یابیم و به انجام آنها همت 

گماریم.
دکتر یزدی زاده دس��تاوردهای کشور 
در عرصة نیروگاهی را ناشی از همکاری 
اض��الع ی��ک "مثل��ث طالی��ی" عن��وان 
کرد و گف��ت: در ی��ک رأس این مثلث، 
دانش��گاه هایی قرار دارند که محل اقامه 

کنفرانس ششم که با نقش 
مح�وری دانش�گاه علم و 
صنعت ای�ران و همکاری 
س�ایر دانش�گاه ها و 
بخش های مختلِف صنعت 
کش�ور برگزار می ش�ود، 
نتیج�ة بیش از یک س�ال 
اقدامات خود را در قالب 
برگ�زاری نشس�ت های 
علم�ی، میزگرده�ا، 
کارگاه ه�ای آموزش�ی 
و بازدی�د از یک�ی از 
بی نظیر ترین پردیس  های 
کارخان�ه ای دنیا در بلوار 
مپن�ا عرض�ه می نمای�د
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و اقامت اس��اتید و دانش��جویانی هستند 
که در گرایش های مهم مهندس��ی نظیر 
برق، مکانیک، عمران، متالوژی، شیمی و 
سایر رشته ها، بر آموزش و تحقیق تمرکز 
دارند و اخیراً در دوران بلوغ خود در قالب 
ش��رکت های دانش بنیان، کارآفرینی و 
تولید ثروت ملی می کنند. در رأس دیگر 
این مثلث طالی��ی، صنعت قرار دارد که 
با وج��ود عمر کوتاه خ��ود، آوازة جهانی 
پیدا کرده و تمجید جایگاه آن در عرصة 
جهانی نه صرفًا توس��ط مس��ئوالن آن و 
مقام ه��ای ایرانی، بلکه توس��ط مدیران 
ارشد شرکت های مطرح خارجی به امری 

روزمره تبدیل شده است.
وی تصری��ح ک��رد: در توصیف بلوغ 
و اس��تقالل عملی –صنعت��ی این نهال 
قدرتمند، همین بس که در س��ال های 
تحری��م، هی��چ گاه ن��اوگان توربین های 
ن��اوگان  ب��رق کش��ور مث��ل  تولی��د 
توربین های هوایی کشور زمینگیر نشد، 
بلکه رش��دی بس��یار خ��وب را از خود 
نمایان ساخت. در رأس سوم این مثلث 
طالیی نیز دول��ت و حاکمیت قرار دارد 
که تأثیرگذاری آن بر عملکرد کلی این 

مثلث طالیی بسیار تعیین کننده است.
برنامه ری��زی و کنت��رل  مع��اون 
راهبردی گروه مپنا س��پس گفت: امروز 
ش��اهد تحوالتی در کش��ور هستیم که 
مش��ابه آن کمتر در دنیا مشاهده شده 
است. گش��وده ش��دن هزار LC ظرف 
چند ساعت پس از اعالم رفع تحریم ها، 
ترافی��ک هیات ه��ای خارج��ی در چند 
ماه گذش��ته و آمادگی موسس��ات مالی 
و بیمه ای کش��ورهای اروپایی و آسیایی 
برای فاینانس و سرمایه گذاری، حداقل 
به ص��ورت غیرمس��تقیم در پروژه های 
کشور و …، نشان از آن دارد که نظریة 
"ای��ران، بهش��ت کس��ب و کار" به ویژه 
در دوران رک��ود جهانی می تواند خیلی 
سریع از دوران نظری خود عبور کرده و 

به اقدامی عملی تبدیل شود.

وی خاطرنش��ان کرد: الزم اس��ت به 
عن��وان ذینفعان مجموع��ة صنعت برق 
از جای��گاه ش��هروندی و جایگاه رش��ته 
و گرای��ش و تخص��ص و ش��غل خ��ود 
نس��بت به این موضوع حساس باشیم و 
متناسب با آن برنامه ریزی و اقدام كنیم 
و چ��ه اقدامی باالتر از اینکه همت خود 
را مص��روف پیش��رفت علوم مهندس��ی 
مرتبط به این صنعت استراتژیک نموده 
و سلس��له کنفرانس ه��ای نیروگاه های 

حرارتی را میعادگاه خود برای اش��تراک 
گذاش��تن عل��م و دان��ش و صنع��ت و 

فناوری تلقی كنیم.
ی��زدی زاده از مدعوی��ن کنفران��س 
صنعت نیروگاه های حرارتی درخواست 
ك��رد: ب��رای جهت دهی و س��اماندهی 
تحقیق��ات و ارائ��ه بهتری��ن کاره��ای 
تحقیق��ی خ��ود ب��ه منظ��ور ارائ��ه در 
کنفرانس هفتم، از هم اکنون ش��روع به 

کار کنند.

ضرورِت توجه به تحوالت روز در 
ساخِت تجهیزات نیروگاهی

ای��ن گ��زارش می افزای��د: یک��ی از 
س��خنرانان کلیدی در مراسم افتتاحیه، 
"امانوئل پزاتوری"، مدیر بخش تحقیق و 
توسعه در شرکت "فرانکو توزی مکانیکا" 

یک�ی از س�خنرانان 
کلی�دی در مراس�م 
افتتاحی�ه، "امانوئ�ل 
پزات�وری"، مدی�ر 
بخش تحقیق و توس�عه 
در ش�رکت "فرانک�و 
ت�وزی مکانی�کا" 
ب�ود ک�ه "معرف�ی 
روش اندازه گی�ری 
ارتع�اش پره ه�ای 
توربی�ن و ارزیاب�ی 
نی�روی تحری�ک" را 
موض�وع س�خنرانی 
خ�ود ق�رار داد

ب��ود ک��ه "معرف��ی روش اندازه گی��ری 
ارتعاش پره های توربین و ارزیابی نیروی 
تحریک" را موضوع س��خنرانی خود قرار 

داد.
وی با اش��اره به پیشرفت هایی که در 
دهه های گذشته در س��اخِت تجهیزات 
نیروگاه��ی صورت گرفته اس��ت، گفت: 
الزم است شرکت های سازنده تجهیزات 
نیروگاه��ی، این تحوالت مهم را در نظر 

داشته باشند.
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مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت 
"فرانک��و ت��وزی مکانی��کا" تصریح کرد: 
مطالع��ات دقیقی انجام ش��ده که منجر 
به بهبود طراحی پره ه��ای توربین های 
بخار و پایش ارتعاش��ات پره شده است 
و نتیج��ة آن به افزایش طول عمر پره و 

توربین بخار منتهی شده است.
در ادام��ة مراس��م افتتاحی��ه، دكتر 
"ش��هرام جدی��د"، دبیر کمیت��ة علمی 
نیروگاه های  ششمین کنفرانس صنعت 
حرارتی، گزارش��ی از عملکرد دبیرخانه 
ای��ن کنفران��س داد و گف��ت: دبیرخانه 
ای��ن کنفران��س از بهمن ماه س��ال ۹۳ 
آغاز ب��ه کار ک��رد. با تهی��ة فراخوان و 
ایج��اد وب س��ایت و انتش��ار خبرنامه و 
اطالع رس��انی وس��یع، تا تاریخ ۳۰ آبان 
ماه س��ال ۹۴ در مجموع بیش از ۲۰۰ 

مقاله دریافت شد.
وی گف��ت: ب��ه منظور بررس��ی هر 
مقال��ه، بین ۳ ت��ا ۶ داور ب��ه اعالم نظر 
پرداختن��د و از میان مق��االت دریافتی، 
۵۷ مقاله به صورت ارائة ش��فاهی و ۱۹ 
مقاله به صورت پوس��تر برگزیده شدند 
و ۲۳ مقال��ه نیز برای چاپ در مجموعة 

مقاالت پذیرش شدند.
دبی��ر کمیت��ة علم��ی شش��مین 
کنفرانس صنع��ت نیروگاه های حرارتی 
افزود: در برنامة کنفرانس، دو میزگرد با 
عنوان "راهبردهای صنایع نیروگاهی در 
دورة پس��اتحریم" و"آب شیرین کن های 
نیروگاه��ی" در نظر گرفته ش��ده و روز 
پنجش��نبه، اول بهمن ۹۴ نیز برگزاری 
از  بازدی��د  کارگاه ه��ای آموزش��ی و 
کارخانه های گ��روه مپنا و نیروگاه پرند 
نیز تدارک دیده ش��ده اس��ت. در ادامه 
مراس��م، رئیس دانش��گاه علم و صنعت 
ایران و رئیس افتخ��اری این کنفرانس 
س��خن گفت و بر ضرورت توسعة پایدار 
کش��ور از طریق توس��عة صنعتی تاکید 
ک��رد. دكت��ر "محمدعلی برخ��ورداری" 
گفت: به منظور شتاب بخش��ی توس��عة 

صنعتی، الزم است دانشگاه ها و صنعت 
بیش از پی��ش به همکاری ب��ا یکدیگر 
بپردازند. وی با یادآوری نتایج اقتصادی 
برجام، خاطرنش��ان ک��رد: از این پس، 
LCه��ای فراوان��ی باز خواهد ش��د که 
در صورت هوش��یاری، ای��ن روند جدید 
می تواند مایة برکت باشد و واردات باید 

به ورود تکنولوژی بیشتر بینجامد.

ضرورت تأمل در موضوع کلیدی 
"اقتصاد برق"

مدی��ر عام��ل گ��روه مپن��ا و رئیس 
پایان��ی مراس��م  کنفران��س، س��خنران 
افتتاحی��ه شش��مین کنفران��س صنعت 

نیروگاه ه��ای حرارت��ی بود ک��ه نقش و 
جای��گاه مپن��ا در می��ان تولیدکنندگان 
جهان��ی تجهی��زات نیروگاهی را بس��یار 
مه��م ارزیابی و تصریح ک��رد: با توجه به 
وضعیت موجود در تولید انرژی، احتمال 
حذف رقبای کوچک بین المللی در بازار 
برق بسیار زیاد اس��ت و به نظر می رسد 
آین��دة مدیریت منابع ان��رژی جهان در 

اختیار کشورهای معدودی باشد.
تبری��ک موفقیت های  ب��ا  علی آبادی 
دول��ت در مذاکرات هس��ته ای و برجام، 
گفت: الزم است ضمن برنامه ریزی برای 
آین��ده، همچنان مس��یر گذش��ته یعنی 
"توکل بر خداون��د و نیز تعقل، تمرکز بر 
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موضوع های��ی مانند چگونگ��ی تعامل با 
جوامع صنعتی و شرکت های بین المللی 

در شرایط جدید بیشتر بپردازیم.
مدیرعام��ل گ��روه مپن��ا گف��ت: 
رش��د تکنول��وژی در ح��وزة انرژی های 
تجدیدپذیر و نیز در حوزة استخراج نفت 
و گاز س��بب ش��ده که تولید انواع دیگر 
و غیرمتداول��ی از نف��ت و گاز به ویژه در 
آمریکای ش��مالی افزایش یاب��د که این 
موضوع روی کاه��ش قیمت حامل های 

انرژی متداول اثرگذار بوده است.
علی آبادی با طرح این سئوال که "آیا 
روند کاهش قیم��ت حامل های انرژی به 
کاهش بهای تمام شدة برق نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی می انجامد"، تصریح کرد: 
به��ای تمام ش��دة نیروگاه ه��ای س��یکل 
ترکیبی در سه سال اخیر با وجود کاهش 
قیمت حامل های انرژی افزایش داش��ته، 
چرا ک��ه قیم��ت تکنولوژی ه��ای جدید 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت. از طرف 
دیگر، مزیت اصلی تکنولوژی های جدید، 
کاه��ش مصرف س��وخت اس��ت که این 
مزی��ت در زمان حاضر ب��ا کاهش قیمت 

حامل های انرژی کم رنگ تر شده است.
مدی��ر عامل مپنا با اش��اره به افزایش 
هزین��ة اح��داث نیروگاه ه��ای س��یکل 
ترکیب��ی همزم��ان با ادغام بس��یاری از 
شرکت های اصلی تولیدکننده تجهیزات 
نیروگاهی در دنیا، خاطرنش��ان کرد: در 
ص��ورت ادامه ای��ن روند، کنت��رل تولید 
تجهی��زات و احداث نیروگاه ها در اختیار 
بازیگ��ران اصل��ی و معدود ای��ن عرصه 
خواهد ب��ود و قیم��ت ب��رق مدیریت و 
کنترل خواهد ش��د. وی تصریح کرد: به 
نظر می رسد در چند س��ال آتی، قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی در س��طح پایین��ی 
خواه��د ب��ود و صنع��ت ب��رق در حوزة 
تولی��د و مصرف ان��رژی نق��ش ویژه ای 
خواهد داش��ت و رقابت در حوزة ساخت 
تجهیزات و احداث نیروگاه های حرارتی 

بسیار فشرده خواهد بود.

اندیشه و خرد و ایستادگی بر توان خود" 
را ادامه دهیم.

رئیس شش��مین کنفران��س صنعت 
نیروگاه های حرارتی، انرژی برق را دارای 
اهمیت فراوان در دنیای امروز دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: با وجود گسترش عرضة 
دیگ��ر انرژی ه��ا، نیروگاه ه��ای حرارتی 
همچنان تا سالیان طوالنی نقش نخست 
و برجس��تة خود را حفظ خواهند کرد و 
جایگاه ایران از نظر ظرفیت نصب ش��ده، 
توانایی در س��اخت نی��روگاه و تجهیزات 
نیروگاه��ی و نیروهای آم��وزش دیده و 

متخصص، بسیار ممتاز است.
وی گف��ت: کنفران��س صنع��ت 

نیروگاه ه��ای حرارتی، نس��بت به دیگر 
رویدادهای مش��ابه، به مس��ائل بس��یار 
کلیدی می پردازد. ه��دف مپنا نیز صرفا 
ارائة گ��زارش از آخرین دس��تاوردها به 
جامعة صنعتی و دانشگاهی نیست؛ بلکه 
هدف ما تبادل نظر در زمینة مشکالت و 
مس��ائل روز صنعت نیروگاه های حرارتی 

مانند موضوع اقتصاد برق است.
علی آبادی با اش��اره به آغاز ش��رایط 
پس��اتحریم، بر لزوم تب��ادل دیدگاه های 
صاحب نظران در خصوص موضوع اقتصاد 
برق تأکید کرد و افزود: امسال کنفرانس 
نیروگاه های حرارتی در فرصتی بس��یار 
مغتنم برگزار می ش��ود و الزم اس��ت به 
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قائم مقام وزیر نیرو در آیین 
جایزه جهانی انرژی:

ایران حرکت 
به سمت توسعه 
انرژی های پاک را 
آغاز کرده است

توافق نامه همکاری 
بین شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی 
و پژوهشگاه نیرو امضا 
شد

اولویت اختصاص 
منابع صندوق توسعه 
ملی برای طرح های 
نفت، گاز و نیروگاهی
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قائم مقام وزیر در مراس�م شانزدهمین دوره جایزه جهانی 
انرژی گفت: ایران حرکت خود به س�مت توس�عه انرژی های 
پاک و کاهش گازهای گلخانه ای را آغاز کرده و به این حرکت 

متعهد است.
مهندس "ستار محمودی" افزود: منابع موجود در کره زمین 
متعلق به تمام ساکنان زمین است و ما اجازه نداریم با مصرف 

بی رویه این منابع در صدد هدر دادن آنها باشیم.
وی ادامه داد: منابع آب، هوا، انرژی و خاک ضمن اینکه در 
خدمت ساکنان کنونی زمین است، حق نسل آینده نیز خواهد 

بود و ما مجاز نیستیم حق حیات را از آنان بگیریم.
قائم مق�ام وزیر نیرو با اش�اره بهاینک�ه هم اکنون ظرفیت 
تولی�د انرژی های پاک در ایران کمتر از 500 مگاوات اس�ت، 
ادامه داد: ایران حرکت خود را به س�مت توس�عه انرژی های 

پاک آغاز کرده و تا پایان برنامه ششم توسعه بیش از 5 هزار 
مگاوت تولید انرژی پاک خواهیم داشت.

محم�ودی افزود: با توجه به افزایش حجم کربن و گازهای 
گلخانه در کره زمین،  جهان به س�مت استفاده از انرژی های 

پاک و تجدیدپذیر گام بر می دارد.
وی صرفه جویی و جلوگی�ری از اتاف انرژی را دو عاملی 
دانس�ت که به س�امت کره زمین کمک می کند و افزود: این 

پارامترها به سامت فضای زیست محیطی ما کمک می کند.
قائم مق�ام وزیر نیرو خطاب به مردم جهان گفت: همه باید 

دست به دست هم داده و باید در خدمت زمین باشیم.
وی تاکید کرد: باید انرژی را برای زندگی بهتر و برای حفظ 

سیاره زمین درست تولید کنیم و درست نیز مصرف کنیم.

توافق نامه هم�کاری در زمینه پژوهش، نوآوری و فنآوری 
بی�ن ش�رکت م�ادر تخصصی تولید نی�روی ب�رق حرارتی و 
پژوهش�گاه نی�رو در جری�ان برگزاری جش�نواره پژوهش و 

فناوری وزارت نیرو، امضا شد.
توافق نامه همکاری پژوهشی به امضای مهندس "محسن 
طرزطلب"، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی، و دکتر "محمدصادق قاضی زاده"، رئیس پژوهشگاه 

نیرو، رسید.
هدف از انعقاد این توافق نامه، ارائه خدمات تدوین نقشه 
راه پژوه�ش، نوآوری و فن�اوری در حوزه های مختلف تولید 
برق، تکیه بر آمایش مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، دانشگاهی 
و صنعت�ی کش�ور و انج�ام صحی�ح مدیری�ت فعالیت های 
پژوهش�ی موردنیاز توس�ط پژوهش�گاه نیرو است. براساس 
این توافق نامه پژوهش�گاه نیرو، نس�بت به تهیه نقش�ه راه، 
پیشنهاد نحوه اجرا، تهیه برنامه زمان بندی و مشخص نمودن 

بودجه مورد نیاز با توجه محورها و حوزه های مدنظر ش�رکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اقدام خواهد کرد.

افزایش سهم تحقیقات کاربردی بر مبنای تولید محصول 
به منظ�ور رفع کمبودها و موانع تحق�ق اهداف بخش تولید 
ب�رق، افزای�ش ظرفی�ت و راندم�ان نیروگاه ه�ای حرارتی 
کش�ور،کاهش دم�ای گاز خروجی از دودک�ش نیروگاه های 
حرارتی، اس�تفاده همه جانبه از ان�رژی اتافی نیروگاه های 
حرارتی، افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها تا حداکثر ممکن، 
تغییر نیروگاه های حرارتی به نیروگاه  های س�ازگار با محیط 
زیست و اجرای پایلوت نیروگاه سبز، کاهش حداکثری اتکای 
نیروگاه های حرارتی به آب خام ضمن استفاده همه جانبه از 
پساب های نیروگاهی، توس�عه بهینه نیروگاه  های حرارتی با 
در نظ�ر گرفتن تمامی حامل های انرژی، تدوین و به کارگیری 
روش های نوین بهره برداری و نگهداری نیروگاه  های حرارتی 

از جمله محورها و حوزه  های توافق نامه مذکور است. 

 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در کمیسیون انرژی مقرر شد اختصاص منابع صندوق توسعه 
ملی برای طرح های توس��عه ای بخش نفت، گاز و نیروگاه های 

برق در اولویت قرار گیرد.
»حس��ین امی��ری خامکان��ی« درب��اره جزئی��ات جلس��ه 
کمیسیون انرژی در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی ب��رای طرح های نفت، گاز و نیروگاهی در قالب بررس��ی 
جزئیات الیحه بودجه س��ال 1395، گف��ت: در الیحه بودجه 
س��ال آینده احکامی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی برای طرح های توس��عه ای نفت و گاز به ویژه میدان های 

مش��ترک پیش بینی  شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی با 
اش��اره به حکمی که ناظر بر اس��تفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی تا س��قف چهار میلیارد و 800 میلیون دالر است، تصریح 
ک��رد: افزون بر ای��ن بخش، حکم دیگ��ری در الیحه مبنی بر 
اولویت بخش��ی به طرح های نفت و گاز برای استفاده از منابع 
صندوق وجود دارد. این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: چون 
روند مصرف برق در کشور صعودی است، برای رفع تنگناهای 
بخش برق، طرح های نیروگاهی این حوزه نیز در کنار حکمی 
که ناظر بر اولویت بخش��ی بر استفاده از منابع برای نفت و گاز 

بود، قرار گرفت.
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گزارش



گزارش میدانی »نیرو و سرمایه« از نیروگاه خرمشهر؛ جایی در جنوب غربی ایران

 رونق صنایع 
و روشنایی بخش خانه ها

حمیدرضا محمدی



نیروگاه سیکل ترکیبی خرمش��هر در 5 کیلومتری 
ش��هر خرمش��هر )کیلومتر 5 جاده خرمش��هر- اهواز( 
در منطقه تجاری آزاد اروند واقع ش��ده اس��ت و برنامه 
بازدید از این نیروگاِه جواِن 6 س��اله، در روزهای پایانی 
بهمن ماه که هوای جنوب در بهترین ش��رایط خودش 
است، تدارک دیده شد. برای رسیدن به نیروگاه، باید از 
ورودی منطقه اقتصادی خرمش��هر گذشت تا به مقصد 
رس��ید. در آنجا میهمان مهن��دس »مرتضی دانش فر« 
مدیر نیروگاه خرمشهر شدیم که زیر نظر شرکت جنوب 

غرب صبا اداره می شود.
اینجا در زمینی به وس��عت 130 هکتار، نیروگاهی 
با زیر بنای 50 هکتار بنا ش��ده اس��ت که 50 هکتار از 
این زمین جنگل کاری ش��ده که دارای سیستم آبیاری 
قطره ای است و نخیالت کشت می شود. هدف از احداث 
نیروگاه تأمین برق صنایع موجود در ش��هر خرمشهر و 
مناطق اطراف و از س��وی دیگر افزایش توان و تولید در 
اس��تان خوزستان بوده اس��ت؛ به ویژه با توجه به اینكه 
رش��د صنایع گوناگون منوط به تامین برق می باش��د، 
احداث این نیروگاه اقدامی بس��یار ضروری و اساس��ی 
بوده اس��ت. منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند به سبب 
دارا ب��ودن دو ش��هرك صنعت��ی آبادان و خرمش��هر از 

جمله مناطق رو به رش��د كشور بوده و صنایع گوناگون 
در آن با س��رعت در حال رشد و نمو می باشند. این در 
حالی اس��ت كه رش��د صنایع گوناگون منوط به تأمین 

تأسیسات حیاتی آنها و بویژه انرژی برق می باشد.
مدی��ر نیروگاه در گف��ت و گو با »نیرو و س��رمایه« 
اعالم ک��رد که این نی��روگاه در مح��دوده منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی اروند، ضمن کمک به پایداری ش��بکه 
در منطق��ه جنوب غرب موجبات صدور برق به کش��ور 
ع��راق و تأمین برق مصارف عم��ده صنعتی در منطقه 
آزاد را فراه��م نم��وده اس��ت. او در ادام��ه اف��زود: این 
نیروگاه، اولین نیروگاه طرح نیام و تجهیزات آن، تحت 
لیس��انس زیمنس آلمان اس��ت. اینجا به سبب منطقه 
جنگ��ی ب��ودن، 21 ماهه و 3 ماه زودت��ر از پیش بینی، 
مورد بهره ب��رداری قرار گرفت. 6 واح��د نیروگاه، 972 
مگاوات ظرفیت اس��می دارند و آمادگی نیروگاه باالی 
90 درصد است و برای ورود به مدار، حداکثر 15 دقیقه 
وقت الزم است تا سنکرون شود.البته تعمیرات اساسی 
در فروردین و مهر س��ال گذش��ته )واحدهای 1 و 2( و 
اردیبهشت و خرداد امسال )واحدهای 3و 4( انجام شد 

و تا 4 سال بعد دیگر نیازی به آن نیست.
نکت��ه ای که وجود دارد این اس��ت ک��ه اینجا چون 
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نزدیک به سطح دریا است، واحدها، به تولید نامی خود 
می رسند و هر واحد 162 مگاوات تولید می کند. بیش 
از 50 درص��د از تولید نیروگاه به عراق صادر می ش��ود. 
واحدهای V94.2 از نظر اس��تاندارد مورد تایید محیط 
زیس��ت هس��تند که وارد کشور ش��دند. سیستم پکیج 
فاض��الب که کار تصفیه را انج��ام می دهد را هم تعبیه 
کرده ایم. س��وخت ما گازوئیل اس��ت و وارد سیستمی 
می ش��ود که بسته اس��ت. در فرآیند تولید ما، پسماند 
یا پس��اب وجود ندارد. تنها ممکن اس��ت نش��تی باشد 
که ِس��ِپریتور ثقلی هس��ت که جدا می کند و این مواد 
روغنی، توسط تانکر وارد مخزن می شوند. او البته اضافه 
کرد که س��وخت در ابتدا از طریق تانکر تخلیه می شد 
و خوش��بختانه از دو س��ال پیش به این سو، سوخت از 
طریق خط لوله منتقل می شود. ما در اینجا دو ایستگاه 
گاز داریم که جوابگو نیست و در بهترین شرایط 5 واحد 

را می توانند پاسخگو باشند. 
وی درباره واقع ش��دن این نیروگاه در جنوب ایران 
گفت: دما ک��ه باال می رود، احتیاج به برق افزایش پیدا 
می کند و ما تولید خ��ود را داریم. نیروگاه همچنان در 
دمای باال و فش��ار کار می کند. البت��ه تالش می کنیم 
که تولید ما پایین نیاید. اما اس��تهالک برای قطعات در 

مع��رض دمای باال وج��ود دارد. هرچند گرد و غبار هم 
واقعا موثر است و در تولید ما تاثیر زیادی دارد. 

او در ادامه به پرسنل این نیروگاه اشاره کرد و گفت: 
اینجا 120 نفر پرس��نل دارد که 50 نفر رسمی هستند 
و بیش از 70 درصد هم بومی اس��تان هستند. نیروگاه 
گواهینامه ه��ای HSE، IMS و ISO ه��ای مرتبط با 
محیط زیس��ت را دارد. عالوه بر این، تاکید زیادی روی 
ایمنی داریم و مسئول ایمنی مجموعه هم پیگیر هست 
ت��ا مواردی چ��ون نوار خطر را لحاظ کن��د. همه موارد 
اصولی از جمله کفش، کاله، گوش��ی و لباس ایمنی در 
اختیار گذاشته می شود و سالمت کارکنان مرتب چک 
ش��ده و حتی س��ه روز در هفته هم پزشک در نیروگاه 
داریم. تس��هیالت رفاهی، برخی امتیازها است که تعلق 
می گیرد اما بسته به ش��رایط نیروگاه. در خرمشهر هم 

امکاناتی در اختیار گذاشته می شود. 
او درباره تخصص نیروهای خود افزود: پرس��نل ما، 
بس��ته به ش��رکت های بهره بردار ثابت هس��تند. اما در 
ق��رارداد با آنها، می خواهیم ک��ه آموزش را لحاظ کنند 
و در تقویم س��الیانه بگنجانند. حتی بنا بر درخواس��ت 
پرس��نل، کالس هایی برگزار می ش��ود. البت��ه به دلیل 
آنک��ه اطالعات مورد نیاز ما در کش��ور موجود اس��ت، 

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / زمستان 1394 / شماره 14
53



احساس��ی برای اعزام به خارج از کش��ور ایجاد نش��ده 
اس��ت و همکاران ما هم در این 7 س��ال به درجه ای از 
تخصص رس��یده اند که می توانند به دیگر دوستان هم 

آموزش دهند. 
دان��ش ف��ر، مزای��ا و معای��ب خصوصی س��ازی را 
محور بخش دیگری از س��خنان خ��ود قرار داد و گفت: 
خصوصی س��ازی برای هر صنعتی می تواند مفید باشد. 
ما در همین ش��رکت، با چن��گ و دندان واحدها را نگه 
داش��ته ایم و به شدت درگیرتأمین منابع مالی هستیم. 
واحده��ا با اینک��ه نو هس��تند اما مراقب��ت الزم دارند 
و پ��س از 4 س��ال نیاز ب��ه تعمیرات اساس��ی دارد که 
هزین��ه هنگفتی را بر ما تحمی��ل می کند. پس الجرم 
مش��کل مالی باید رفع شود. ش��رکت جنوب غرب صبا 
حدود 400 میلیارد تومان از ش��رکت توانیر طلب دارد. 
دریافتی ما هر ماه از توانیر حدود 1 تا 2 میلیارد تومان 
اس��ت که به سختی کفاف حقوق پرسنل ما را می دهد. 
زیرا ما ماهانه حدود 30 میلیارد تومان به توانیر صورت 

حساب می دهیم.
مدیر نیروگاه خرمشهر البته اظهار کرد که: درآمد ما 
با هزینه هایمان تناسب دارد اما این درآمد وارد مجموعه 
نمی ش��ود و این برای یک نیروگاه خصوصی، ضرر دارد. 

برای انبار به سختی می توانیم جنس فراهم کنیم. به ویژه 
در دوران تحری��م، جن��س را باید به چندین برابر قیمت 
و پس از چندین ماه وقفه، از کش��ور سازنده می گرفتیم. 
بعضی قطعات اگر بالفاصله تعویض نشوند، اثرات جانبی 

دارند که هزینه آن، بسیار بیشتر خواهد بود. 
البته دانش فر از وظیفه این نیروگاه نس��بت به مردم 
هم گفت: حفظ مال برای ما که خصوصی هستیم بسیار 
مهم است و حتی پول ما هم که بالفعل، دست ما نیست 
اما چون نس��بت به مردم و شبکه برق وظیفه داریم، به 
تولید ادامه می دهیم.قرار بود با خصوصی سازی، بازدهی 
بیشتری داشته باش��یم اما فعال اتفاقی نیفتاده است. ما 
به سختی در حال گذران امور هستیم و به همین سبب 
س��رمایه گذاری کمتری وارد این عرصه می ش��ود. البته 
همکاری هایی مانند وام ها صورت می گیرد که آنها هم 

پرداختشان با تاخیر مواجه می شود.
وی درباره نس��بت نیروگاه خرمش��هر و توانیر ابراز 
داش��ت: ما خصوصی هس��تیم و پیمانکار برای کارفرما 
)توانیر( هس��تیم. البت��ه قوانین وج��ود دارد اما رابطه 
پیمان��کار و کارفرم��ا برقرار اس��ت. تولی��د برق صورت 
می گی��رد و ناظ��ر، ص��ورت وضعیت را تایی��د می کند 
و م��ی رود ت��ا در توانیر ثبت ش��ود ام��ا در گام آخر که 
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پرداخت است، اتفاقی رخ نمی دهد. ناگفته نماند که در 
اس��ناد مالی هم نقطه کوری وج��ود ندارد اما پرداختی 
صورت نمی گیرد و تبعات آن متوجه ما اس��ت. هرچند 
توانیر باید توضیح دهد ک��ه چرا کاری نمی کند، چون 
این عالمت س��وال بزرگ ما اس��ت. به هر حال تحریم 
روی کل وضعیت اقتصاد تاثیر گذاشته و این مشکالت 
فق��ط برای ما وجود ندارد اما باید فکری به حالش کرد. 

وقتی مشکل هست، راهکارش هم هست.
دانش فر به روابطش��ان با س��ازمان امور مالیاتی هم 
گری��زی زد و خاطرنش��ان س��اخت: باید مالی��ات را به 
سازمان امور مالیاتی پرداخت کنیم و آنها هم کاری به 
تحری��م و طلبکاری ما ندارند و پولش��ان را می خواهند. 
نکت��ه جال��ب همین جا اس��ت ک��ه ما از کس��ی پول 
می خواهیم ول��ی زور گرفتنش را نداری��م و دیگری از 
ما پ��ول می خواهد و زورش را ه��م دارد و باید بدهیم. 
اگر محیط زیس��ت به شما اش��کال کند، ما اطاعت امر 
می کنیم چون برای س��المت مردم ارزش قائل هستیم 
اما آنها س��ازمان دولتی هستند و دست ما بسته هست. 
مثال پولی که در اختیار بود تا تجهیز برای س��ال آینده 
خریداری ش��ود، مجبور هس��تیم بابت مالیات پرداخت 
کنیم که آن هم به حق اس��ت. البته ش��اید میان مبلغ 
طلب ما و مالیات تناس��ب نباشد، اما برای یک شرکت 

خصوصی می تواند معضل باشد. 
او درباره رون��د و روال قراردادهای خرید برق گفت: 
سیس��تم خرید برق، به ش��کل عمومی اس��ت. ما طبق 
ESA فقط تبدیل انرژی انجام می دهیم.شرکت توانیر 
متعهد ش��ده که تا 5 سال برق ما را بخرد و سوخت ما 
را هم تامین کند و فقط پول تبدیل انرژی را می گیریم. 
بعد از این مدت که پایان امسال است، باید برق تولیدی 

خود را در بازار برق به فروش برسانیم. 
مدی��ر نیروگاه خرمش��هر درباره ل��زوم یک جراحی 
بزرگ در صنعت برق ایران ادامه داد: عدم دریافت پول 
برق تولی��دی را در زمان کوتاه می ش��ود تحمل کرد و 
بعد، چه بخواهیم و چه نخواهیم کار متوقف می ش��ود. 
این سیس��تم خواه ناخواه احتیاج به عمل جراحی دارد. 
با امیدواری سعی می کنیم که پیش ببریم اما هرگاه که 
پول ندهیم و جنس نخریم، امکان خاموشی وجود دارد. 
تولید بدون دریافت، در سیس��تم خصوصی وجود ندارد 
ولی ادامه فعالیت، از روی ناچاری اس��ت و ممکن است 

منجر به حادثه ای شود. 
دانش فر البته به اهمیت سود بردن از انرژی های نو 

هم اشاره کرد و گفت: در کشور ما می تواند انرژی های 
نو، هر چه که باش��د کاربرد داشته باشد. مثال در همین 
منطقه ما باد بس��یاری داریم و می ت��وان نیروگاه بادی 
احداث کرد و بخش��ی از مص��ارف برق را تامین کرد. یا 
مناطقی که نور خورش��ید دارند می توانند یاری رس��ان 
باشند. حتی در زباله و جزر و مد هم این قابلیت وجود 
دارد ک��ه بتوان اس��تفاده ک��رد. ولی اینک��ه چه زمانی 
می توانیم به آن نقطه برسیم، معلوم نیست، حتی برای 
مصارف خانه ه��ا می توان کاری انجام داد تا بخش قابل 
توجه��ی را پوش��ش دهد و بار مص��رف را کم  کند. و یا 
ش��رکت ها که مصارف بیش��تری دارند. ب��ه اعتقاد من، 

انرژی ها نو، می توانند کمک کنند. 
او افق آینده صنعت برق در بخش خصوصی را دست 
به گریبان با مسائل مالی دانست و گفت: همه چیز مالی 
نیس��ت اما عمده آن برمی گردد به همان مس��ئله. اگر 
این پول دست ما باشد حتی می توانیم نیروگاه احداث 
کنیم. نقدینگ��ی، به بخش خصوصی کمک می کند که 
زاینده باشد و مشغولیت ذهنی ما این نباشد که چگونه 
خ��رج روزمره مان را بگذرانیم. اگر این مش��کالت حل 
ش��ود، واحدها می توانند بیش از عمر متوسط کار کنند 

اما همه این ها به فراهم شدن نقدینگی بستگی دارد.
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احداث نیروگاه خهرمش��هر در سه فاز برنامه ریزی 
شده که فاز اول شامل چهار واحد گازی 162 مگاواتی 
م��دل V94.2، فاز دوم ش��امل دو واح��د گازی 162 
مگاواتی مدل V94.2 و فاز سوم شامل سه واحد بخار 

160 مگاواتی ) سیکل ترکیبی( می باشد.
زمین نی��روگاه در س��ال 1385 خریداری و جهت 
س��اخت، مین روبی شده است. قرارداد ساخت نیروگاه 
بصورت E.P.C با ش��رکت مپنا تحت نظارت ش��رکت 
»مش��اور نیرو« منعقد و کار س��اخت نیروگاه رسمٌا در 
تاریخ 1386/03/03 با حضور وزیر وقت نیرو آغاز شد.

 G11 ( V94.2.5فاز اول ش��امل چهار واحد گازی
ال��ی G14 ( ب��ه ترتی��ب در تاریخ ه��ای 87/12/28 
ب��ا ش��بکه   89/03/27 88/04/01 - 88/02/08 -

سراسری برق سنکرون شده است.
 V94.2.5ف��از دوم ش��امل دو واح��د گازی
)G15-G16 ( که به ترتیب در تاریخ های 93/03/01 
و 93/03/20 با ش��بکه سراس��ری برق سنکرون شده 

است.
فاز سوم که احداث واحد های بخار، سیکل ترکیبی 
که در مرحله آماده س��ازی و عقد ق��رارداد با پیمانکار 
می باش��د که طب��ق پیش بینی، در خ��رداد 1395 به 

بهره برداری خواهد رسید.
بازده تبدیل انرژی نیروگاه های گازی حدود 27 تا 
32 درصد است.و بخش زیادی از انرژی از طریق اگزوز 
وارد محیط می شود که شرکت صبا جهت جلوگیری از 
اتالف انرژی حرارتی خروجی اگزوز و افزایش راندمان 
ت��ا حدود 25 درص��د نیروگاه بدون هزینه س��وخت و 
همچنی��ن بازده اقتصادی باالتر در حال مبادله قرارداد 
جهت اجرای بخش بخار نیروگاه خرمش��هر با ش��رکت 

مپنا می باشد.

مشخصات فنی واحدهای نیروگاه
توربین گازی V94.2 س��اخت شرکت توگا توربین 
گازی مدل V94.2 توربینی با قدرت متوسط می باشدكه 
توسط شركت زیمنس طراحی و توسعه یافته است.این 
توربین می تواند در نیروگاه های سیكل ساده و یا سیكل 
تركیبی مورد استفاده قرار گیرد. از مشخصه های اصلی 
ای��ن توربین قدرت خروج��ی 162 م��گاوات و راندمان 
34/4% می باش��د. مجموعه توربین ش��امل كمپرس��ور، 
توربین، محفظه احتراق و مجموعه تجهیزات جانبی آن 
اس��ت. ژنراتور با ظرفی��ت 200MVA و ولتاژ خروجی 
15.75KV از نوع هوا خنک، س��اخت ش��رکت پارس 

یادداشت اختصاصی »مرتضی دانش فر«؛ مدیر نیروگاه خرمشهر

تولید برق در مرز جنوب غربی ایران
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ژنراتور و تحت لیس��انس ش��رکت آنس��الدو می باش��د. 
ترانس��فورماتور اصلی با ظرفی��ت 200MVA افزاینده 
400KV / 15.75KV ب��ا سیس��تم خن��ک کاری 

O.N.A.F و ساخت شرکت ایرانترانسفو می باشد.

 )Unit( ترانسفورماتور واحد
در کن��ار ترانس اصلی یک ترانس��فورماتور کاهنده 
)Unit( 15.75/6.6 اس��ت ک��ه وظیف��ه تامین تغذیه 

باس بار MV و مشترکات را بر عهده دارد.

سیستم هوای ورودی 
سیس��تم ه��وای ورودی ك��ه یك��ی از بخش های 
مهم تش��كیل دهنده ی��ك واحد نیروگاهی می باش��د 
مجموعه ای است از كانال ها و تجهیزات جانبی مرتبط. 

سیستم کولر هوایی
این سیس��تم که به سیستم خنک کننده آبی مدار 
بس��ته نیز معروف می باش��د جهت دفع کردن حرارت 
آب��ی بکار می رود ک��ه وظیفه خنک ک��ردن کولرهای 
ژنراتور و روغن سیس��تم روان��کاری را بعهده دارد. این 

سیستم از قسمت های زیر تشکیل شده است.

سیستم هوای خروجی
سیس��تم اگزوز توربین گازی V94.2 مجموعه ای 
اس��ت که به قس��مت خروج��ی توربین نصب ش��ده و 

وظایف اصلی آن عبارتند از:
 انتق��ال گازهای خروج��ی از توربین به محیط 

بیرون
 كاه��ش صدای تولید ش��ده در اثر خروج گازها 

از توربین 
 یكنواخ��ت و یكس��ان نم��ودن ش��كل گازهای 

خروجی )كاهش توربوالنس و كاهش تلفات فشار( 

سیستم تجهیزات سوخت رسانی مایع 
این سیس��تم که با هدف، س��وخت رس��انی جهت 
احتراق با فشار و كنترل الزم را برعهده دارند تا توربین 

در شرایط مناسبی در مدار باشد

محفظه احتراق 
هر واحد توربین V94.2 دارای دو دستگاه محفظه 
احت��راق )COMBUSTION CHAMBER از 

نوع سیلوئی )SILO TYPE( که از پهلو و به صورت 
قرینه ب��ه توربین متصل می ش��وند. وظیف��ه محفظه 
احتراق ایجاد ش��رایط مناس��ب جهت تبدی��ل انرژی 
پتانس��یل س��وخت به انرژی گرمایی به همراه انبساط 
حجم��ی فوق العاده گاز خروجی نس��بت به حجم گاز 

ورودی به محفظه احتراق می باشد.

سیستم روغن کاری
سیس��تم روغن كاری برای تامی��ن روغن روانكاری 
یاتاقان های توربین، ژنراتور و كمپرسور به كار می رود. 
روغن روانكاری وظیفه ایجاد یك الیه روغن بین شفت 
و یاتاق��ان و همچنین وظیفه خن��ك كاری را بر عهده 

دارد.

مشخصات پست
پست انتقال نیروگاه دارای سطح ولتاژ 400KV از 
نوع 1.5 کلید می باشد. پست مذکور دارای چهار خط 
خروجی اس��ت که دو خط آن وارد پست میالد آبادان، 
یک خط وارد پس��ت جهان آرا خرمشهر و یک خط آن 

نیز به پست الحارثیه عراق وصل شده است.

سوخت مصرفی واحدهای نیروگاه
س��وخت اصلی توربین های V94.2 گاز طبیعی و 

سوخت پشتیبان این واحدها گازوئیل می باشد.
تامی��ن گاز طبیع��ی: گاز طبیعی توس��ط یک خط 
لوله 16in اختصاصی از ایستگاه بیدبلند وارد ایستگاه 

تقلیل فشار نیروگاه می شود.
تامین س��وخت پش��تیبان: تا قبل از س��ال 1390 
گازوئیل توس��ط تانکر وارد نیروگاه می ش��د که پس از 
تاریخ مذکور خط لوله 14in سوخت مایع از پاالیشگاه 
آبادان به نیروگاه افتتاح گردید و س��وخت مورد نیاز از 

این خط به نیروگاه ارسال می شود.
نیروگاه ب��ا دارا بودن س��ه مخزن بیس��ت میلیون 
لیتری توانایی ذخیره س��ازی 60 میلیون لیتر سوخت 

مایع را دارد.

سیستم اعالم و اطفاء حریق
سیستم اطفاء حریق متشکل از خودرو آتش نشانی، 
 CO2 سیستم اطفاء حریق فوم و آب، سیستم اطفاء گاز
و کپسول آتش نشانی پرتابل بوده و در کلیه تأسیسات، 

ساختمان ها و مناطق مورد نیاز فعال می باشد.
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بر اساس گفته های وزیر نیرو، میزان مطالبات 
وزارت نی��رو از قب��وض آب و ب��رق حدود 4500 
میلیارد تومان و میزان بدهی در حوزه آب و برق 

نیز 25 هزار میلیارد تومان است.
"حمی��د چیت چی��ان" درخص��وص می��زان 
مطالبات و بدهی وزارت نی��رو گفت: برنامه هایی 
را ب��رای وص��ول مطالب��ات وزارت نی��رو در نظر 
گرفته ایم و تالش ما بر این است که به زودی این 

مطالبات وصول شود. 
پیش ت��ر نیز وزیر نیرو اع��الم کرده بود که در 
بودجه س��ال 1395 انتشار 4 هزار میلیارد تومان 
اوراق مش��ارکت پیش بینی ش��ده و قرار است از 
مجم��وع 5 ه��زار میلیارد تومان از اس��ناد خزانه 
اس��المی، 3 هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو 
باشد که تاکنون 2 هزار میلیارد تومان آن عرضه 
شده و در آینده نزدیک هزار میلیارد تومان دیگر 
از این اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات بخش 

خصوصی عرضه می شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در روزه��ای باقی مانده از 
سال1394، معادل یك هزار میلیارد تومان اوراق 
صکوک اجاره منتشر می ش��ود، خاطر نشان کرد: 
قرار اس��ت اوراق تس��ویه خزانه در الیحه بودجه 
عرضه ش��ود و در این زمین��ه نیز هماهنگی هایی 
با وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
انجام ش��ده تا بتوانیم چهار ت��ا پنج هزار میلیارد 

تومان از اوراق تسویه خزانه استفاده کنیم. 
چیت چیان با بیان اینکه با این حجم بخش��ی 
از مطالبات بخش خصوصی را می توانیم پرداخت 
کنیم، اضافه کرد: در س��ال حدود 2300 میلیارد 
تومان از درآمد س��االنه برق را به یارانه اختصاص 
می دادیم که خوشبختانه در سال 1395 و با قطع 
این مس��اله می توانیم نسبت به داشتن این منبع 

نیز امیدوار باشیم.

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژي گفت: 
صنعت ب��رق از ابتدای انقالب تاکنون به بیش��تر 

اهداف و برنامه های خود دست یافته است.
مهندس "هوشنگ فالحتیان" این مطلب را در 
حاشیه حضور کارکنان صنعت برق در حرم مطهر 
ام��ام خمیني )ره( بیان ك��رد و گفت: برنامه هاي 
انقالب اس��المي ب��ه ویژه در س��ال هاي اخیر در 
موارد متعددي به اهدف خود نزدیک ش��ده و در 
مواقعي باید کوش��ش کنیم تا در راس��تاي تحقق 
آرمان ه��اي انقالب و امام تالش بیش��تري انجام 

دهیم.
وي با اش��اره به دس��تاوردهاي وزارت نیرو در 
37 س��ال گذشته، گفت: در ابتداي انقالب درصد 
کمي از روس��تاهاي کشور داراي آب تصفیه شده 
و برق بود و ظرفیت نیروگاهي کشور به حدود 7 

هزار مگاوات مي رسید.
فالحتیان با اش��اره به اینک��ه هم اکنون حدود 
74 ه��زار م��گاوات ظرفی��ت نیروگاه��ي داریم، 
خاطرنش��ان ک��رد: وج��ود ح��دود 33 میلی��ون 
مش��ترک برق، نمایانگر این است که تقریبا 100 
درصد مردم کش��ور از نیروي ب��رق و بخش قابل 
توجهي از مردم کش��ور از آب شرب تصفیه شده 
بهره مند هس��تند و وزارت نیرو مسئولیت خود را 
در تامین آب و برق مردم به رغم جنگ تحمیلي، 
فش��ار اقتصادي و تحریم هایي که به کشور اعمال 

شده، به خوبي انجام داده است.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه آرمان هاي ام��ام راحل 
در ابع��اد مختل��ف فرهنگي، اجتماع��ي، جهاني، 
اقتصادي، معیشتي و رفاهي متفاوت است، افزود: 
تامی��ن خدمات آب برق برای مردم در راس��تاي 
آرمان هاي امام راحل بوده اس��ت؛ زیرا بستر الزم 
را در تامین زیرساخت هاي الزم به منظور توسعه 

اقتصادي کشور فراهم مي کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

صنعت برق به بیشتر اهداف 
خود دست یافته است

وزیر نیرو تشریح كرد:

جزئیات طلب و بدهی 
وزارت نیرو
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اتالف باالی برق در ش��بکه سراسری 
کشور باعث شده تا وزارت نیرو و شركت 
توانیر برای رس��اندن عدد اتالف به سطح 
استانداردهای جهانی از کره جنوبی برای 
کاه��ش اتالف برق در ای��ران و باال بردن 
راندم��ان نیروگاه ه��ا درخواس��ت کمک 
کنند. پس از اینکه قرار ش��د یک شرکت 
فرانس��وی برای کاهش هدرروی آب در 
ته��ران به کمک وزارت نی��رو بیاید، یک 
ش��رکت کره ای با ن��ام »کپک��و« نیز به 
درخواس��ت وزارت نیرو و ش��ركت توانیر 
به ایران خواه��د آمد، تا اتالف برق را در 

شبکه کاهش دهد. 
"آرش ک��ردی"، مدیر عامل ش��ركت 
توانی��ر، در این ب��اره گف��ت: هیات های 
کارشناس��ی دو طرف ضمن بررسی های 

دقیق تر، زمینه انعقاد تفاهم نامه ای را که 
بتواند نقشه راه همکاری های دوکشور را 

در نظر بگیرد، مورد توجه قرار دهند. 
ک��ردی افزود: ب��ا توجه ب��ه پهناوری 
س��رزمین ایران و گستردگی شبکه برق، 
اتالف در ش��بکه برق ای��ران از میانگین 
جهان��ی باالت��ر اس��ت، بنابرای��ن به نظر 
می رسد می توان در قالب همین برنامه با 

کپکو نیز به توافق همکاری رسید. 
مدی��ر عام��ل توانیر گفت: براس��اس 
ای��ران، زمینه ه��ای هم��کاری  قوانی��ن 
شرکت های خارجی نیز در کاهش اتالف 
وج��ود دارد و حتی نحوه پرداخت س��ود 
حاصل از این س��رمایه گذاری های نیز در 

قوانین ذکر شده است. 
وي در ادام��ه گفت: به نظر می رس��د 

با همین ش��یوه می توان زمینه همکاری 
خوب��ی ب��ا کپک��و تعریف کرد ک��ه مورد 
پذیرش مس��ووالن دو کش��ور نی��ز قرار 

گیرد. 
کردی همچنین ب��ه افزایش راندمان 
نیروگاه ها نیز اش��اره کرد و گفت: در این 
زمینه نیز پتانس��یل های خوبی در ایران 
وجود دارد که می ت��وان در مورد آن نیز 
به بررسی برای همکاری بیشتر پرداخت. 
راندم��ان نیروگاه های برق در کش��ور 
زیر 40 درصد اس��ت ک��ه همین موضوع 
باعث شده تا نگرانی هایی در مورد میزان 
س��وخت مصرف ش��ده برای نیروگاه ها و 
راندمان آنها مطرح شود، بنابراین وزارت 
نیرو در برنامه شش��م قصد دارد راندمان 

نیروگاه ها را افزایش دهد.

مرکز آم��ار ایران، گزارش ش��اخص 
قیم��ت تولی��د کنن��ده بخش  ب��رق در 
س��ال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را منتش��ر 

کرد.
مرکز آمار ایران اعالم کرد: ش��اخص 
قیم��ت تولید کنن��ده بخش  ب��رق )بر 
مبن��ای ۱۰۰=۱۳۹۰( در س��ال  های 
۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ب��ه ترتیب برابر 
با ۱۲۰/۸۱، ۱۳۹/۰۸ و ۱۷۳/۸۳ اس��ت 
که درصد افزایش آن ها نس��بت به سال 
قبل به ترتیب برابر با ۲۰/۸۱، ۱۵/۱۲ و 

۲۴/۹۹ درصد است. 
درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت 
تولید کننده بخش  برق سال ۱۳۹۱ در 
فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 
ب��ه ترتیب براب��ر ب��ا ۶۹/۳۴، ۴۲/۷۹-، 

۱۰/۶۱ و ۲/۵۸ درصد است.
همچنین درصد تغییرات فصلی سال 
۱۳۹۲ در فصل  های بهار، تابستان، پاییز 

و زمس��تان به ترتیب برابر ب��ا ۶۹/۹۶، 
۴۲/۷۴-، ۲۳/۱۹ و ۰/۸۳- درصد است. 
درصد تغییرات فصلی س��ال ۱۳۹۳ نیز 
در فصل ه��ای به��ار، تابس��تان، پاییز و 
زمس��تان به ترتیب برابر ب��ا ۱۰۲/۰۱، 

۴۶/۱۴-، ۴/۰۳ و ۴/۵۸- درصد است.
درص��د تغیی��رات فصلی س��ه فصل 
ابتدای��ی س��ال ۱۳۹۴ در فصل  ه��ای 
بهار، تابس��تان و پاییز ب��ه ترتیب برابر 
ب��ا ۶۴/۸۴، ۴۰/۵۳- و ۰/۷۱- درص��د 
است که می تواند ناشی از کاهش حجم 
فروش نیروگاه ها در فصل پاییز نس��بت 
ب��ه تابس��تان)۵۹ درص��د( و در فص��ل 
تابستان نسبت به بهار)۲۵ درصد( باشد.

کاهش حجم فروش با کاهش مقدار 
تقاض��ا عامل افت قیمت در بازار رقابتی 
برق در فصل های پاییز و تابستان بوده 

است.
ش��اخص قیم��ت تولیدکننده بخش 

ب��رق به عن��وان یک��ی از زیربخش های 
انرژی ش��امل آب، ب��رق و گاز در طبقه 
بن��دی ISIC، تغیی��رات قیم��ت برق 
تولیدش��ده که توس��ط نی��روگاه ها به 
ش��رکت های توزیع برق فروخته شده را 
نش��ان می دهد. این شاخص، مهم ترین 
ابزار بررس��ی عرضه ب��رق و اندازه گیری 
رون��د قیمت ه��ا اس��ت و کاربرده��ای 
گوناگون��ی از جمله براورد حس��اب های 
ملی کشور به قیمت های ثابت و ارزیابی 

برنامه های توسعه اقتصادی دارد.
چارچ��وب آم��اری این ط��رح کلیه 
نیروگاه های تولید برق در کش��ور است 
ک��ه برق تولید ش��ده را ب��ه فروش می 
رس��انند به طوری که اطالعات ثبتی از 
ط��ریق مراجعه مس����تقیم مرکز آمار 
ای��ران به »معاون��ت بازار برق ش��رکت 
مدیریت شبکه برق ایران« حاصل شده 

است.

جزئیات تورم بخش برق کشور اعالم شد

مدیر عامل توانیر:

کره جنوبی اتالف برق در ایران را کاهش می دهد
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ای��ن موض��وع، توانی��ر را ب��ه واکنش 
واداشته است. این شرکت در پاسخی که 
در اختیار ایس��نا قرار داده، نوشته است: 
"پ��س از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
در س��ال 1389، مطابق توافق سه جانبه 
بین وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان 
هدفمن��دی یارانه ها و متعاقب آن تبصره 
20 قان��ون بودجه س��ال 1394، وزارت 
نیرو از پرداخت هزینه س��وخت مصرفی 
نیروگاه ه��ا معاف ش��ده اس��ت و هزینه 
س��وخت مصرفی نیروگاه ها مس��تقیما از 
محل سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها با 
وزارت نفت تس��ویه می ش��ود. بنابراین از 
این بابت هزینه ای بر عهده وزارت نیرو و 

شرکت توانیر نیست."
هرچن��د در مت��ن اظه��ارات مدی��ر 
برنامه ریزی ش��رکت گاز نیز از "نیروگاه" 
ها ب��ه عنوان مش��ترکان بدحس��اب نام 
برده ش��ده و ن��ه از وزارت نی��رو، اما این 
اظهارات ابهام��ی را به وجود می آورد که 
آی��ا نیروگاه ه��ای نام برده ش��ده در زمره 
یا  نیروگاه های خصوصی ش��ده هس��تند 
نیروگاه ه��ای تحت مدیریت وزارت نیرو؟ 
و اگر گزینه دوم مورد اش��اره شرکت گاز 
بوده اس��ت، این ش��رکت چطور از توافق 
س��ه جانبه مورد اش��اره مسئوالن صنعت 

برق بی خبر است. 
منجزی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرده بود ک��ه "ما خوراک رایگان به هیچ 
بخشی نخواهیم داد و از هر مکانیزمی که 
منجر به کاهش مطالباتمان از طلبکاران 
ش��ود اس��تفاده می کنیم." وی همچنین 
درباره تعیین قیمت س��وخت نیروگاه ها 
عنوان ک��رد: این قیمت از س��وی دولت 
باید معین ش��ود و به هرحال س��هم ما از 
فروش هر متر مکعب گاز مش��خص است 
و در این بین دولت و سازمان هدفمندی 

نیز سهم مشخص خود را دارند.

شركت توانیر اعالم كرد:

 قرار نبوده پولی بابت سوخت مصرفی 
نیروگاه ها پرداخت شود

درحالی که مدیر برنامه ریزی شرکت 
مل��ی گاز ای��ران تصری��ح ک��رده اس��ت 
"نیروگاه ه��ا بدحس��اب ترین مش��ترکان 
گازی این شرکت هستند" شرکت توانیر، 
به عن��وان متولی صنعت برق کش��ور در 
پاس��خ به این موضوع عنوان کرده است 
كه وزارت نیرو از پرداخت هزینه سوخت 

مصرفی نیروگاه ها معاف است.
"پیروز منج��زی"، مدی��ر برنامه ریزی 
ش��رکت مل��ی گاز ای��ران، درب��اره تادیه 
مطالبات شرکت ملی گاز از نیروگاه ها، با 
تاکید بر اینکه نیروگاه ها بدحس��اب ترین 
مش��ترکان گازی این ش��رکت هس��تند، 
تصری��ح کرد: ما هیچ س��از و کاری برای 
دریافت مطالبات خود از آن ها نیز نداریم. 
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