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فرصت هاي برنامه ششم توسعه كشور براي صنعت برق
افزایش مبادله برق و انرژی بین ایران و ارمنستان
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی …
انتقال 62 هزار میلیارد ریال از بدهی برق به دولت
تزریق 4500 میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی به بخش برق
326 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شد
آمادگي ایران براي تبادل برق با اروپا
همه یکصدا در دفاع از بخش خصوصی
مطالبات بخش خصوصی را ندهید، تامین برق به مرز هشدار می رسد
مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها متوقف شد
نقشه بلندپروازانه دبی
1500میلیارد تومان بدهی در قالب اسناد خزانه اسالمی …
بورس انرژی برای صادرات برق آمادگی دارد
صنعت برق نیازمند رسیدگی اورژانسی است
ضرورت های تضمین برگشت سرمایه با سود معقول
نیروگاه شهید بسطامی شاهرود مجهز به سیستم خنک کننده توربین گازی شد
تا پایان برنامه ششم، باید۸۰ درصد برق کشور را توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم
واحد نخست بخش گاز نیروگاه "گل گهر" سیرجان به بهره برداری رسید
صرفه جویي 1325 میلیارد توماني در بخش نیروگاهي کشور
یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق
بهره برداري از بزرگترین نیروگاه خورشیدي جهان در هند
گاز طبیعی منبع اصلی تولید برق خواهد شد
مرکز پایداری برق درشمال غرب و صادرات به کشورهای همجوار
ضرورت بازگشت هزینه هاي سرمایه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق ایران
سایه نفت ارزان بر طرح های تولید برق پاک ایران
ارائه اینترنت فوق سریع با دکل برق
ساخت بخاری زیست توده سوز با راندمان باال و آلودگی کمتر
کاهش 30 درصدی هزینه اجرای پست های برق در کشور
تشریح فرصت های سرمایه گذاری در تولید انرژی برق …
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سرمقاهل

تالش هاي صادقانه و خالصانه دســت اندركاران 
صنعت برق كشــور، به ویــژه تولیدكنندگان برق در 
بخش خصوصي، منجر به سپري شدن تابستان گرم 
امسال بدون بروز مشكل خاصي در زمینه تأمین برق 
مورد نیاز مردم شــد. به گونه اي كه وزیر محترم نیرو 
در آیین معارفه مدیر عامل جدید شــركت مدیریت 
شــبكه برق ایران، از مدیریت مصرف بار در تابستان 
از سوي مسئوالن ذیربط، قدرداني كرده و گفتند كه 
كشور حتي یك ساعت خاموشي را تجربه نكرد. شك 
نیســت كه این دستاورد ارزشمند با تدابیر و اقدامات 
مســئوالن محترم صنعــت برق كشــور و همراهي 
مسئوالنه و دلســوزانه بخش خصوصي كسب شده و 
افتخارآمیز است. سندیكاي شركت هاي تولید كننده 
بــرق نیز به عنــوان یکی از مهمتریــن اجزاء بخش 
خصوصي صنعت برق كه در كالم یكي از مســئوالن 
عالي رتبه وزارت نیرو بــه عنوان »امین صنعت برق 
كشور« معرفي شده، ضمن مباهات به خدمت رساني 
و ایفاي درست مسئولیت ها و وظایف ملي و حرفه اي 
خود، خواســتار اســتمرار و اعتالي سطح همراهي و 
همكاري دســتگاه هاي دولتي در تحقق برنامه ها و 

رسالت هایش است.
با به جریان افتادن بررســي الیحه برنامه ششــم 
توسعه كشــور در مجلس شــوراي اسالمي، فرصتي 
براي بازاندیشــي و مرور نقش و جایگاه صنعت برق 
در این ســند مهم پیش آمده اســت. بارها از همین 
تریبون درباره نقش بي بدیــل و حیاتي صنعت برق 
در توســعه كشــور به عنوان یكي از زیرساخت هاي 
الزامي و كلیدي در این فرایند، ســخن گفته شــده 
اســت. براساس آمار رســمي، هم اكنون بیش از 75 
هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در كشور 
داریم كه پیش بیني شــده تا پایان برنامه ششم 26 
هزار مگاوات به میزان كنوني اضافه شــده و به رقمي 

حدود 100 هزار مگاوات برسد.
دستیابي به این هدف، الزامات و پیش نیازهایي از 

جمله لزوم نگاه واقع بینانه به اقتصاد انرژی برق دارد كه 
در ماده 9 الیحه برنامه ششم توسعه كشور به آن اشاره 
شــده و پس از بررسي و تصویب در كمیسیون تلفیق 
مجلس شوراي اسالمي، در آینده اي نزدیك در صحن 
علني مجلس، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. 
در این ماده آمده اســت: »مــاده 9- به منظور ارتقاي 
عدالت اجتماعی، افزایش بهــره وری در مصرف آب و 
انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید 
و توســعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده 
می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کاالها 
و خدمــات یارانه ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و 
اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و 
تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد 
)1(، )2( و )3( قانون هدفمندکردن یارانه ها، اصالح و 
از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، 
اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش 
شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های 
عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای 
نیازمند، گســترش پوشــش بیمه هاي بازنشستگي و 
تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های 
ذی ربط در چهارچوب بودجه های ساالنه اقدام الزم را 

به عمل آورد.«
همچنیــن در بخشــی از بند الحاقــی این ماده 
دولت مكلف شــده است، مطابق اهداف كمي مندرج 
در سند برنامه ششم توســعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )1399-1395(، با 
استفاده از سازوكارهاي مندرج در ماده 12 قانون رفع 
موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشــور، 
ضمــن افزایش راندمــان نیروگاه هــاي تولیدكننده 
برق حرارتي،با اســتفاده بهینه از منابع، ظرفیت هاي 
جدیدی ایجاد نماید. بی شــک چنانچه چالش های 
موجــود بویژه در بحث مســایل مالی تولیدکنندگان 
خصوصی بــرق برداشــته و این بخــش از حمایت 
بیشــتر دولت برخوردار شــود، می توان امیدوار بود 

سرمایه گذاران رغبت بیشــتری برای ورود به عرصه 
افزایش ظرفیت هــای نیروگاهی و تحقق بند الحاقی 

ماده 9 از خود نشان دهند.
بااین حال نكته اصلي ماده 9، توجه دلگرم كننده 
آن به مقوله »اقتصاد صنعت برق« اســت كه در قالب 
»اصالح قیمت« ذكر شده است. موضوعی که همواره 
مورد تأكید و درخواست سندیكاي شركت هاي تولید 
كننده برق بوده اســت. شــكاف قابل توجهي كه هم 
اكنون بین هزینه تولید برق و قیمت فروش آن وجود 
دارد، منجــر به ایجاد حجم عظیمــي از بدهي براي 
شــركت هاي توزیع نیروي برق و به تبع آن، انباشته 
شدن مطالبات شركت هاي تولید كننده برق در بخش 
خصوصي در سال هاي اخیر شده و كاهش چشمگیر 
ســرمایه گذاري براي ایجاد ظرفیت هاي جدید تولید 
برق را به دنبال داشته است. در درباره زیان ها و نتایج 
نامطلوب این روند، پیش از این بسیار گفته شده و باز 
هــم مي گوییم كه كمر بخــش خصوصي زیر بار این 
مطالبات، خم شــده و شایسته اســت كه نمایندگان 
محترم مجلس شوراي اســالمي، با تصویب این ماده 
و مكلــف كردن دولت به اصالح قیمت ها براي جبران 
بدهي هاي فراوان به تولیدكنندگان برق، صنعت برق 

را از ركود خارج كنند. 
در كنار این بســتر قانوني، مي توان به نام گذاري 
امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان »اقتصاد 
مقاومتــی، اقدام و عمل«، اشــاره كرد كه فرصتي را 
بــراي وزارت نیرو ایجاد كرده تا با اســتفاده از نظام 
قیمت گذاری هوشــمندانه برای برق، عالوه بر تغییر 
الگوی مشترکان پرمصرف، ساختار اقتصادی صنعت 
برق را اصالح كرده و گام بزرگی در راســتای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی در این صنعت بردارد. چرا كه 
صنعت برق، جزو مهم تریــن حوزه های مورد توجه 
در اقتصاد مقاومتی اســت و مي تــوان از انرژی برق 
به عنوان مهم ترین حامــل انرژی نام برد؛ به گونه ای 
که حیات تمام صنایع کشور، روشنایی و رفاه زندگی 

امروزه بشــری، وابســته به این انرژی گرانبها است. 
اما در وضع كنوني، مدل اقتصادی ســاختار صنعت 
برق به گونه ای اســت که از یک طرف بدون احتساب 
هزینه ســوخت مصرفــی برای تولید بــرق، به ازای 
هر کیلووات ســاعت تولید برق و انتقال و توزیع آن 
حدود 100 تومان هزینه می شــود و از طرف دیگر به 
صورت میانگین حدود 50 تومان از مشترکان دریافت 
می شــود. به عبارتی، بــه صورت متوســط به تمام 
پلکان های مصرف برق، حداقل 40 تومان به ازای هر 

کیلووات ساعت یارانه پرداخت می شود. 
براساس آمار موجود، در سال گذشته، حدود 235 
میلیارد کیلووات ســاعت برق به شــبکه برق کشور 
تحویل داده شده اســت و حدود چهار هزار میلیارد 
تومان یارانه برای آن پرداخت شــده اســت. استمرار 
این روند بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 
حجم بدهی هــای وزارت نیرو را بــه تولیدکنندگان 
بخــش خصوصی بــرق، به رقم بي ســابقه 12 هزار 
میلیارد تومان رسانده است. وجود این حجم از بدهی 
برای وزارت نیرو باعث شــده است که صنعت برق به 
عنوان بنگاه اقتصادی تلقی نشــده و سرمایه گذاران 
انگیزه ای برای ســرمایه گذاری در این حوزه نداشته 

باشند.
از این رو، سندیكاي شركت هاي تولید كننده برق 
كشور، بار دیگر ضمن درخواست از نمایندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي براي بررسي دقیق و تصویب 
الیحه برنامه ششــم توسعه كشــور به منظور اصالح 
اقتصاد صنعت برق، از همراهي و همكاري دلســوزانه 
و مستمر خود با وزارت نیرو، به عنوان بهترین شاهد 
و گواه بر عملكرد درســت خود، نــام برده و بار دیگر 
توجه عاجل و فوري مقام هاي مسئول را به پرداخت 
مطالباتش خواستار است. این توجه و درك دوجانبه، 
در نهایت ثمرات دلچســب و مفیدي براي توسعه و 
آبادانــي میهن عزیزمان به دنبال خواهد داشــت. به 

امید آن روز. 

اصغر آریانی پور

 فرصت هاي برنامه ششم توسعه كشور 
براي صنعت برق
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وزیــر نیرو در دیدار بــا وزیر انرژی و 
منابــع طبیعی جمهوری ارمنســتان بر 
افزایــش مبادله برق ایران و این کشــور 

تاکید کرد. 
مهندس "حمید چیت چیان" در دیدار 
با "لئــون یولیان"، وزیر انــرژی و منابع 
طبیعی جمهوری ارمنستان، با اعالم این 
مطلب گفت: سیاســت ایران در منطقه 
توسعه روابط با همســایگان و همگرایی 
بیشتر است و امیدوارم روابط خوب ایران 
و ارمنستان با ارتباط های موثر سیاسی و 

اقتصادی مستحکم شود.
وی ادامــه داد: اراده مقام هــای عالی 
دو کشــور بر اســتحکام و توسعه روابط 
دوسویه اســت و تصمیم های کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان نیز 
در این زمینه بسیار موثر است، امیدواریم 
این روابط هــر از مذاکره به عمل تبدیل 

شود.
چیت چیان با اشاره به روابط دو کشور 
در حوزه انرژی گفت: چشــم انداز ما در 
این بخش توســعه همکاری هاســت و با 
اجرای خط سوم اتصال شبکه برق ایران 
به روسیه از طریق ارمنستان و گرجستان 

و همچنیــن افزایــش صــادرات گاز به 
ارمنســتان، آینده بسیار خوبی برای این 

بخش پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: مســاله مهم در اتصال 
بــرق این چهار کشــور، افزایش ظرفیت 
انتقال بین ارمنســتان و گرجستان است 
کــه مــا امیدواریم شــرکت های ایرانی 
بتوانند در این زمینه حضور فعال داشته 

باشند.
وزیر نیرو ادامه داد: این طرح در محل 
اتصال برق ایران به ارمنســتان توســط 
شرکت های ایرانی با حداکثر کیفیت اجرا 
شــده و اگر در طرح انتقال ارمنستان به 
گرجستان حضور داشته باشند، با همین 

کیفیت اجرا خواهد شد.
چیت چیان با اشــاره به لزوم تسریع 
در اجرای خط سوم انتقال برق گفت: تا 
زمانی که خط ســوم ایجاد نشود میزان 
تبادل بــرق ایران و ارمنســتان محدود 
خواهد بود و اگر ظرفیت بیشتر شود، ما 
آمادگی این کار را داریم که تبادل برق را 

با ارمنستان افزایش دهیم.
وی تصریح کــرد: با توجه به متفاوت 
بــودن فصل پیک مصرف دو کشــور، ما 

آمادگــی داریم در تابســتان هم زمان با 
پیک مصرف ایران از ارمنستان برق وارد 
کرده و در زمستان که زمان پیک مصرف 
برق ارمنســتان است، صدور برق خود را 

افزایش دهیم.
در این دیــدار وزیر انــرژی و منابع 
طبیعی جمهوری ارمنســتان با اشاره به 
اقتصادی  مصوبات کمیسیون مشــترک 
بیــن دو کشــور گفت: هم اکنــون چند 
طرح در بخش انرژی در این کمیســیون 
تصویب شده که باید با همکاری دو کشور 
اجرایی شود، از جمله نیروگاه "مغری" و 
چند نیروگاه بادی که قرار اســت توسط 

شرکت های ایرانی ساخته شود.
"لئــون یولیــان" ادامــه داد: افزایش 
مبادلــه گاز و تهاتر برق بــا ایران مورد 
عالقه ارمنستان است و باید مذاکره الزم 

برای تعیین تعرفه انجام گیرد.
وی با اشاره به عالقه ارمنستان برای 
صدور بــرق به ایران گفت: شــبکه برق 
ارمنســتان این قدرت را دارد که قدرت 
انتقال خود را افزایش دهد و اگر سیاست 
قیمتــی در ایــن زمینه تعیین شــود، 

می توانیم تبادل برق را افزایش دهیم.

در دیدار وزیر نیرو با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان توافق شد

افزایش مبادله برق و انرژی بین ایران و ارمنستان

هیات وزیران، وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتــی و نهادها و شــرکت های دولتی 
را بــه تأمیــن 20 درصد بــرق مصرفی 
انرژی هــای  از  ســاختمان های خــود 

تجدیدپذیر ملزم کرد.
هیــات وزیــران در جلســه خود به 
ریاســت معاون اول رییس جمهوری، در 
راســتای اجرای قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، 
وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی و نهادها 
و شــرکت های دولتی را بــه تأمین 20 
درصد برق مصرفی ساختمان های خود از 

انرژی های تجدیدپذیر ملزم کرد.
ایــن گــزارش، وزارتخانه ها،  پایه  بر 
مؤسســات دولتــی، نهادهــای عمومی 
غیردولتی و شرکت های دولتی موظف اند 
تا مدت دو ســال حداقــل 20 درصد از 
بــرق مصرفی ســاختمان های خود را از 

انرژی های تجدیدپذیر تأمین كنند.
همچنین، هیات دولت در این جلسه 
همچنین مقرر کرد مبلغ )62.593.409( 
میلیون ریــال )62 هزار میلیارد ریال( از 
بدهی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی ناشی از اصل، سود و جرائم 

تعهدات دریافت تســهیالت برای اجرای 
طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مورد 
تأیید سازمان حسابرسی، به بدهی دولت 

منتقل شود.
پیش از این وزیر نیرو در نشســت با 
خبرنگاران در هفته دولت اشــاره کرده 
بود که ایــن وزارتخانه برنامه ریزی کرده 
با روش هایی همچون انتشار اسناد خزانه 
اســالمی و انتقال بخشــی از بدهی های 
صنعت برق به دولــت، میزان بدهی این 
وزارتخانه را به بخش های مختلف صنعت 

برق کاهش دهد.

در جلسه هیات دولت به ریاست 
دکتر جهانگیری تصویب شد؛

انتقال
62 هزار میلیارد ریال 
از بدهی برق به دولت

با تصویب هیئت وزیران و ابالغ معاون 
اول رئیس جمهور، شرکت مادرتخصصی 
تولیــد نیروی برق حرارتی به فهرســت 

سازمان های توسعه ای اضافه شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی- وزارت نیرو - 
سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

سازمان های توسعه ای به سازمان هایی 
گفتــه می شــود که بــه ارائــه خدمات 
توســعه ای و نوســازی صنایــع مختلف 
می پردازند. هر چند این ســازمان ها در 
قالب ساختار ها و شخصیت های حقوقی 

مختلفی اعم از عمومی و خصوصی ایجاد 
می شوند ولی شایع ترین نوع شکل گیری 
این سازمان ها در کشــور، سازمان هایی 
هســتند که در بدنه حاکمیت و در قالب 
ایجاد شده و فعالیت  شرکت های دولتی 

می کنند.
شایان ذکر است مطابق قانون اجرای 
سیاســتهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
و مقــررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایع 
ایران، ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران، ســازمان صنایع 
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایران، 

شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، بانک 
توســعه صادرات ایــران، بانک صنعت و 
معدن، بانک کشــاورزی، بانک مسکن و 
بانک توسعه تعاون به عنوان سازمان های 
بند)الف(  توســعه ای موضوع تبصره)۳( 
ماده)۳( قانون مورد بحث تعیین شده اند. 
ضمن آنکه در حوزه کشــاورزی، شرکت 
مادرتخصصی مدیریــت منابع آب ایران 
و شرکت شــهرکهای کشــاورزی که با 
اصالح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر 
تخصصی موجود ایجاد می شود، بر اساس 
حکم قانون برنامه پنجم توســعه به این 

موارد اضافه شده اند.

با تصویب هیئت وزیران و ابالغ معاون اول رئیس جمهور:

 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
به فهرست سازمان های توسعه ای اضافه شد
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خزانه اســالمی در اختیار وزارت نیــرو قرار داد، 
ادامــه داد: عالوه بر این از صندوق توســعه ملی 
سه میلیارد دالر در حوزه برق اعتبارات تخصیص 

یافت که بیش از نیمی از تسهیالت استفاده شد.
معاون وزیر نیرو در خصوص وضعیت صادرات 
بــرق گفــت: وزارت نیرو معتقد اســت که ایران 
می تواند به عنوان قطب انرژی در منطقه شناخته 
شود، به طوری که به اروپا نیز صادرات برق داشته 

باشیم.

برنامه ریزی تولید 80 درصدی برق در 
بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان 
اینکــه در حال حاضر 55 درصد برق کشــور در 
بخش خصوصی تولید می شــود، گفت: در برنامه 
ششــم توســعه میزان تولید برق توســط بخش 

خصوصی باید به 80 درصد برسد. 
"علیرضا دائمی" افزود: برای دســتیابی به این 
هدف مهم توســط بخش خصوصی، باید 20 هزار 

مگاوات جدید نصب شود.
انرژی هــای  وی همچنیــن اظهــار کــرد: 
تجدیدپذیر مانند خورشــید، بــاد و... با توجه به 
فراوانی سوخت های فسیلی در کشور کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
دائمي بر لزوم توســعه نیروگاه های ســیکل 
ترکیبــی در کشــور تاکید کــرد و افــزود: این 

نیروگاه ها اثر تخریبی بر محیط زیست ندارند. 
وی در ادامه از شتاب گیری تولید برق از منابع 
تجدیدپذیر در کشــور طی سال جاری خبر داد و 
افزود: در این زمینه ابزارهای الزم از جمله قوانین، 
مجوزهای شــورای اقتصاد، تعرفه ها و سایر موارد 

پیش بینی شده است.
معــاون وزیر نیرو افزود: ایــران از فرصت های 
ســرمایه گذاری بی بدیــل در زمینــه انرژی های 

خورشیدی و بادی برخوردار است.
وی افزود: افزایش راندمان 60 درصدی، شرط 
صــدور مجوز برای احداث واحدهای نیروگاهی به 

بخش خصوصی در کشور است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو خبر داد:

تزریق 4500 میلیارد تومان 
اوراق خزانه اسالمی به بخش برق

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو 
گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اســالمی 
در سال گذشته از سوی دولت برای جبران بخشی 

از اعتبارهای صنعت برق پرداخت شد.
مهندس "علیرضا دائمی" گفت: ایران رتبه ۱۴ 
دنیــا و رتبه اول خاورمیانه را در تولید برق دارد و 
تعداد طرح هایی که به صورت نیمه تمام در صنعت 
برق کشور وجود دارد، بسیار کم بوده و عمدتًا در 

بخش پست های فشارقوی است.
دائمــی تصریح کــرد: در فصل بهار امســال 
ما توانســتیم ۳۴۲ مگاوات به واحدهای ســیکل 
ترکیبی اضافه کنیم که تا پایان سال باید براساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، ۳۶۶۴ مگاوات 

دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.
دائمی با بیان این که دولت برای جبران کمبود 
اعتبارهای بخش برق ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 

واحــد دوم گازی نیــروگاه ســیکل 
ترکیبی »ســمنگان« و واحــد بخار فاز 
نخست نیروگاه سیکل ترکیبی »شوباد« 
)کهنوج( به ظرفیــت کل 326 مگاوات 
همزمان به شــبکه برق سراسری کشور 

سنکرون شدند.
ســنکرون به معنی وصل دو شــبکه 
کامال مجزا به شــیوه ای اســت که هیچ 
نوع شدت جریان ضربه ای قابل مالحظه 

ایجاد نشود. 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در واقع 
ترکیبی از توربیــن بخار و توربین گازی 
اســت؛ ژنراتور توربین گازی، برق تولید 
می کند و همزمــان، انرژی حرارتی تلف 
شــده از توربین گاز )توسط محصوالت 
احتراقی( بــرای تولید بخار مــورد نیاز 
توربین بخار استفاده و به این ترتیب برق 
اضافی تولید می شــود. با ترکیب کردن 
این دو، سیکل بهره وری نیروگاه افزایش 

پیدا می کند. 
ایران بیش  نیروگاهی  ظرفیت اسمی 

از 75 هزار مگاوات است و از این نظر در 
رتبه نخســت منطقه و جایگاه چهاردهم 

جهان قرار دارد.
به گزارش شرکت مادرتخصصی تولید 
نیــروی بــرق حرارتی، با بهــره برداری 
از واحــد دوم گازی نیروگاه ســمنگان 
در اســتان کرمان، ظرفیــت تولید برق 
این نیروگاه بــه 332 مگاوات و ظرفیت 
نیروگاه ســیکل ترکیبی شوباد )کهنوج( 

به 484 مگاوات رسید. 
نیروگاه ســیکل ترکیبــی کهنوج از 
سوی بخش خصوصی در دو واحد گازی 
و یک واحد بخاری در کیلومتر 15 جاده 
کهنــوج به جیرفت در اســتان کرمان و 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ســمنگان در 
کیلومتــر 10 جاده ســیرجان به کرمان 

واقع شده است.
بــا بهره بــرداری از ایــن واحدهای 
نیروگاهی، سهم بخش خصوصی در تولید 
برق کشور به 11 هزار و 785 مگاوات در 
قالب 77 واحد نیروگاهی و میزان تولید 

تولید  برق، توسط شرکت مادرتخصصی 
برق حرارتی به 37 هزار و 834 مگاوات 

)253 واحد( رسیده است. 
بــا بهره برداری از دومین واحد گازی 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی ســمنگان به 
ظرفیــت 166 مگاوات، بخــش گاز این 
نیروگاه خصوصی بــه ظرفیت کل 322 
مگاوات به طور کامل وارد مدار شــبکه 
سراسری برق کشور شــد و طبق پیش 
بینی هــای صورت گرفتــه، بخش بخار 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی ســمنگان به 
ظرفیت 160 مگاوات در تابســتان سال 

آینده به بهره برداری می رسد. 
با  ترکیبی سمنگان  نیروگاه ســیکل 
ســرمایه گذاری مشترک شــرکت های 
قدس نیرو، کرمــان تابلو و کانی مس و 
نیروگاه ســیکل ترکیبی شوباد )کهنوج( 
با سرمایه گذاری شــرکت آرین ماه تاب 
گستر در اســتان کرمان ســاخته شده 
که شــرکت مپنا پیمانکار ساخت این دو 

نیروگاه است. 

با بهره برداری از دو واحد نیروگاهی جدید

326 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شد
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گزارش

صنعت برق در حوزه بخش خصوصی، 
در ایــن ســال های اخیر، با مشــکالت 
عدیده ای دســت بــه گریبان بــوده اما 
ســردمداران آن، با علم به اینکه برق را 
یــک کاالی اســتراتژیک می دانند و از 
آنجــا که دل در گرو وطــن دارند، هیچ 
گاه حاضر نشــده اند دست از کار بکشند 
و نیروگاه های تحت امر خود را خاموش 
کنند. اما بــه جهت تعامل بیش از پیش 
با وزارت نیرو و شورای رقابت، صبح سه 
شنبه 12 مرداد، نشستی با حضور اعضای 
سندیکای شرکت های تولید کننده برق، 
اعضای هیــأت مدیره ســندیکا و دکتر 
رحمتی »معاون اقتصادی و توسعه رقابت 
مرکز ملی رقابت« در هتل پارسیان اوین 
برگزار شد. در ابتدا مهندس»محمدعلی 
وحدتی«؛ رییس هیأت مدیره سندیکای 

شرکت های تولید کننده برق، ضمن ایراد 
مقدمه، جلسه را آغاز کرد.

معامالت جزئی در بورس 
انرژی برای مدت طوالنی و با 

قیمت های ارزان، منشاء مشکالتی 
برای همه خواهد بود

مهندس وحدتی در این مراسم گفت، 
با پیگیریهای تعدادی از اعضاء ســندیکا 
تهاتــر مطالبات بعضــی از نیروگاه ها با 
بدهی هایشان به سازمان امور مالیاتی و 
سازمان خصوصی سازی دردولت تصویب 

و به سازمانهای مربوطه ابالغ گردید.
وی افزود: قباًل نگرانی از طرف شرکت 
توانیر وجود داشت که با انجام تهاتر، مبالغ 
مربوطه از حســاب توانیر برداشته شود.

خوشبختانه اخیراً در دولت تفاهمی شده 
که معــادل مبالغ تهاتر شــده را در دراز 
مدت تسویه و یا با طلب صنعت برق بابت 

مابه التفاوت قیمت تمام شــده با قیمت 
تکلیفی تسویه نمایند. با این اقدام، ضمن 
انجام تهاتر برای آن دسته از نیروگاه هائی 
که در لیســت مصوب دولت وجود دارند، 
امــکان تکرار آن بــرای همین نیروگاه ها 
و ســایر نیروگاه ها وجود خواهد داشت. 
همچنین بر اســاس تصویب نامه شورای 
عالی اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل 
و چهارم قانون اساســی، تمام یا بخشی از 
جرائم )وجه التزام( که بعنوان خســارت 
تأخیر در تأدیه اقســاط دریافت شده، در 
صورت ارائه ادله موجه از سوی بدهکاران 
مبنی بــر بروزعوامــل خــارج از اختیار 
آنان قابل بخشــودگی اســت. الزم است 
نیروگاه هائــی که بابت تأخیر در پرداخت 
اقساط، جریمه 23 درصدی پرداخت کرده 
اند، مــدارک الزم به ســازمان خصوصی 
ســازی ارائه دهند تا با پیگیریهای بعدی 

این جرائم بخشوده شود.

گزارشی از جلسه »هم اندیشی شرکت های تولیدکننده غیردولتی برق« 
با حضور اعضای سندیکا

همه یکصدا در دفاع از بخش خصوصی

ë حمیدرضا محمدی

وزیر نیرو در دیدار با دبیرکل منشور جهاني انرژي خبر داد:

آمادگي ایران براي تبادل برق با اروپا
وزیر نیرو در دیدار با دبیر کل منشــور 
جهانی انرژی از آمادگی ایران برای تبادل 

انرژی با اروپا خبر داد.
مهندس "حمید چیت چیان" در دیدار 
با "اربان راسناک" دبیر کل منشور جهانی 
انرژی در ساختمان ستادی وزارت نیرو، با 
بیان این مطلب گفت: ظرفیت انرژی خوبی 
در منطقه وجود دارد که به راحتی می توان 

آن را به شبکه برق اروپا متصل کرد.
وی با بیان اینکه مســئولیت منشــور 
انــرژی ایجــاب می کند کــه روابط بین 
کشــورها را در زمینه انرژی تسهیل کند، 
گفت: برگزاری همایش بین المللی انرژی 
در تهران و حضور شما در این میان بسیار 

مثمر ثمر بود.
چیت چیان در خصوص امکان برقراری 
ارتباط شــبکه الکتریکی ایــران و اروپا و 

صــادرات گاز به اروپا گفــت: موضوع گاز 
طبیعــی در حوزه وزارت نفت اســت و در 
تماس با مســئوالن نفت مورد تاکید قرار 
گرفته است، ولی در زمینه برقراری ارتباط 
الکتریکی با اروپا، وزارت نیرو آمادگی دارد 
تا در صورت نیاز اروپا، این ارتباط را برقرار 
کند. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 

در زمان حاضر با 7 کشــور همسایه خود 
در زمینه صــادرات و واردات و تبادل برق 
همکاری دارد، گفت: میزان صادرات برق ما 

بیش از میزان واردات است.
وزیــر نیرو میزان صــادرات برق را 11 
گیگاوات ســاعت و میزان واردات آن را 4 

گیگاوات ساعت ذکر کرد.
وی با اشــاره به اینکه اخیراً توافق شده 
با اســتفاده از خطوط انتقال برق کشــور 
ارمنســتان، گرجســتان و روسیه، شبکه 
برق ایران و روســیه به هم متصل شوند، 
گفت: هم اکنون با کشــور ارمنســتان از 
طریــق دو خط انتقال ارتباط داریم و خط 
سوم ارتباطی در حال احداث است تا خط 
گرجستان و ارمنستان نیز تقویت شده و از 

این طریق این ارتباط برقرار شود.
چیت چیان اضافه کرد: به غیر از این ها با 

آذربایجان توافق شده تا از طریق این کشور 
نیز به شبکه برق روسیه متصل شویم.

وی ادامــه داد: حداقل با دو کشــور از 
حوزه جنوب خلیج فارس مذاکراتی در حال 
انجام اســت تا از طریق کابل های دریایی 
بتوانیم شبکه های برق کشورمان را به آن ها 
نیز متصل کنیــم. در این دیدار، دبیر کل 

منشور جهانی انرژی نیز با ابراز خرسندی از 
برنامه های آینده ایران در خصوص برقراری 
ارتباط با کشورهای همسایه گفت: ارتباط 
برقی بین کشــورها امر ضروری است که 
ضمن مدیریت در شــبکه، کمک می کند 
تا بار شــبکه نیز متعادل و در زمان پیک 

مصرف برق، کمبودها جبران شود.
 "اربان راســناک" با اشاره به اینکه، در 
صورت موافقت ایران، مطالعه و توصیه هایی 
را در زمینه تنظیم مقررات و بحث فنی و 
قیمت در رابطه با موضوع الکتریکی کشور 
ایران با همســایه های خود، تحت تجاربی 
که از منشــور جهانی انرژی کسب خواهد 
کرد، افزود: در صورت دریافت پیشنهادی 
از جانب شما، در شرایط کنونی برق ایران،  
نیازها و نگاه آینده شما بررسی خواهد شد 
تا بتوانیم شــریک اروپایی مناسبی را پیدا 
کنیم و در این زمینــه مذاکراتی را انجام 
دهیم. راســناک با اشاره به این مطلب که 
کشورهای اروپایی به شدت دنبال برقراری 
ارتباط الکتریکی با سایر کشورها هستند، 
افزود: قیمت برق در مرکز و شــمال اروپا 
بســیار ارزان است و با استفاده از اطالعات 
جامع تر از سوی شما تالش می کنیم تا این 

ارتباط ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه، روند تأیید امضای 
منشــور جهانی در ایران در حــال انجام 
اســت، گفت: از حضور کارشناسان ایرانی 
و پیشــنهادات آن ها در خصوص منافع و 
عالئق کشــورهای عالقمنــد در خصوص 
منشــور انرژی صحبت های خود را ادامه 

خواهیم داد.
دبیر کل منشــور جهانی انرژی تاکید 
کرد: تمام هزینه کارشناسان ایرانی از سوی 
دبیرخانه منشــور جهانی انرژی پرداخت 
خواهد شد تا مذاکرات خود را در خصوص 
عناصر مختلف منشور جهانی انرژی ادامه 

دهند تا به نتایج خوبی برسند.
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موضوع مهــم دیگر، 
بحث بــورس انرژی 
است که یک طرفش 
خود نیروگاه ها هستند. 
باید بپذیریم که اگر 
قیمتهــای غیر معقول 
بدهیم، نه تنها خودمان 
ضــرر می کنیم، بلکه 
وزارت نیرو هم از این 
بابت آسیب می بیند

وحدتــی ادامــه داد: در وزارت امور 
اقتصادی و دارائی، اداره کلی برای تسویه 
حسابها و انجام تهاترها تشکیل شده که 
مدیــر کل مربوطه انصافًا بســیار جدی 
و پیگیر است. الزم اســت نیروگاه هائی 
که بدهی هائی به دولــت دارند با توجه 
به فضــای مناســبی که بوجــود آمده 
درخواست خود را به اداره کل مزبور ارائه 
و پیگیری نمایند. البته در قانون راه های 
دیگری هم پیش بینی شده است. اسناد 
خزانه اســالمی و اوراق خزانه تسویه از 
مواردی است که جهت تسویه بدهی های 
دولت به بخش خصوصی در قانون بودجه 
دیده شــده و در ایــن زمینه آقای دکتر 
فیالی توضیحات الزم را برای دوســتان 
ارائه خواهند نمود. البته مشکلی در آئین 
نامة مربوط به اوراق تسویه خزانه وجود 
داشــت که شــرکت های دولتی در آن 
قید نشــده بود. در وزارت نیرو هم پیگیر 
هستند که عبارت " شرکت های دولتی " 
هم در آئین نامه سال 95 ذکر شود چرا 
که هم ســازمان خصوصی ســازی و هم 
توانیر و مدیریت شــبکه برق ایران، همه 
شرکت های دولتی هستند. امید است که 
بزودی مبالغ مناسبی از این اوراق توسط 
وزارت نیرو دریافت و بخشی از بدهی ها 

با آن تسویه گردد.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش 
گفت: موضوع مهم دیگــر، بحث بورس 
انــرژی اســت که یــک طرفــش خود 
نیروگاه ها هســتند. باید بپذیریم که اگر 
قیمتهــای غیر معقول بدهیــم، نه تنها 
بلکــه وزارت  خودمان ضــرر می کنیم، 
نیرو هم از این بابت آســیب می بیند. در 
حالیکه وزارت نیرو تالش می کند، قیمت 
فروش برق را به قیمت تمام شده واقعی 
نزدیک کند، وقتی در بورس مبالغ جزئی 
آنهم به مدت طوالنی با قیمت غیر واقعی 
معامله شود، دست وزارت نیرو هم از این 
بابت بسته می شود و در نهایت همه ضرر 
می کنند. امید که این جلســات حداقل 

این فایده را داشــته باشــد که مواردی 
که منافع جمــع نیروگاه ها، وزارت نیرو 
و کشــور مطرح هست، از خط قرمزهائی 

عدول نشود.

اسناد خزانه  اسالمی، منجر به حفظ 
قدرت خرید می شود

در ادامه جلســه دکتــر »حمیدرضا 
فیالــی«؛ عضو هیات مدیره ســندیکای 
شــرکت های تولیدکنندگان برق سخن 
گفت: اعضای محترم هیات مدیره  سندیکا 
با توجه بــه بحث انباشــت مطالبات به 
صورت جــدی به این موضوع فکر کردند 
که چگونــه از ظرفیت هــای قانونی که 
در قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
و ارتقــاء نظام مالی کشــور و همچنین 
قانون بودجه ی کل کشــور در سال 95 

پیش بینی شده استفاده کنیم تا بتوانیم 
بخشــی از این مطالبات را وصول کنیم و 
قــدرت خرید پول مان را هم حفظ کنیم. 
دو نوع ابزار مالی جدید در ســال 94 به 
نظام مالی کشــور معرفی شد و دولت از 
آن طریق توانست بخشی از بدهی هایش 
به پیمان کارهــا را پرداخت کند. تعدادی 
از دوســتان استحضار دارند سال قبل ما، 
هم اســناد خزانه گرفتیم هم اخیراً موفق 
شدیم بحث تهاتر بخشی از مطالبات مان 
بــا بدهی های بابــت دو موضــوع یکی 
موضوع مالیــات و دیگری موضوع بدهی 
به سازمان خصوصی سازی را به سرانجام 

برسانیم. 
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال هم 
در قانون بودجه  کل کشور تبصره  )5( بند 
)ه(، )و(، )ز( چیزی حدود بیســت هزار 
میلیــارد تومان برای کل کشــور و برای 
بدهی هــای دولت به کل پیمان کاران که 
بخــش عمده ای مربوط بــه پیمان کاران 
وزارت نیرو است اختصاص داده شده که 
به نظر می رســد باید تالش خیلی زیادی 
کنیم تا بتوانیم ان شــاءاهلل از این ظرفیت 
استفاده کنیم. در مقام مقایسه این اسناد، 
اسناد خزانه  اسالمی، اسنادی هستند که 
سه ویژگی مهم را دارند؛ یک ویژگی این 
اســت که اگر دولت این توانایی را داشته 
باشد تا سقف مطالبات مان می توانیم این 
اســناد را دریافت کنیم. به صورت مثال 
اگر یک شــرکت تولیدکننــده برق صد 
میلیارد تومان بابت مطالبات برق طلبکار 
اســت، اگر این توانایی در دولت و وزارت 
نیرو وجود داشــته باشد شما می توانید تا 
صد میلیارد تومان اسناد خزانه را دریافت 
کنید. پس اسناد خزانه صرف مطالبات ما 
می شود که بســتگی به توان دولت دارد. 
در مورد اسناد خزانه  اسالمی، دولت قانونًا 
به ما یک ســود تضمین شده ای می دهد 
به اســم حفظ قدرت خرید. آن مطالبات 
یعنی وقتی شــما اسناد خزانه  اسالمی را 
می گیریــد مثل این اســت که روی پول 

شما، دولت سود تضمین شده و بهره را به 
شما می دهد. سال گذشته، حفظ قدرت 
خریــد روی اصل بدهــی 20 درصد بود 
ولی امســال 15 درصد است که با توجه 
به نــرخ تورم که پیش بینی می شــود تا 
پایان ســال حدود 10 درصد باقی بماند، 
نرخ نســبتًا مســاعد و مناســبی است. 
ویژگی بعدی اســناد خزانه  اسالمی این 
است که یک ورقه  بهاداری است که شما 
مثل ســهم می توانید در فرا بورس ایران 
خریــد و فروش کنیــد، می توانید وثیقه  
وام انجــام دهید، از محل آن وام و اعتبار 
بگیرید؛ بنابراین اسناد خزانه اسالمی سه 
ویژگی دارد که ایــن را به عنوان اولویت 
اول ما برای تسویه ی مطالبات مان اگر به 
شــکل نقد امکان پذیر نباشد، توجیه پذیر 
می کند. در مقابل اوراق بهادار دیگری را 
قانون رفــع موانع تولید معرفی کرد و در 
قانون بودجه هم هست تحت عنوان اوراق 
تســویه  خزانه. براســاس قانون به دولت 
اجازه داده شــده که برای تهاتر مطالبات 
بخش خصوصی از دولــت با بدهی های 
بخــش خصوصــی دولت، از ایــن اوراق 

تسویه استفاده شود. اوراق تسویه آن سه 
ویژگی که در مورد اســناد خزانه گفتیم 
را ندارد؛ یعنی اوراق تســویه تا ســقف 
بدهی های شــخص حقیقی و یا حقوقی 
بخش خصوصــی و یا تعاونــی به دولت 
قابل پذیرش اســت، به عنوان مثال اگر 
ما مثاًل به خصوصی ســازی 100 میلیارد 
تومان بدهکار باشــیم حداکثر تا ســقف 
بدهی مان می توانیم از این اوراق تســویه 
استفاده کنیم. تسویه قابل نقل وانتقال به 
دیگران نیســت. برخالف اسناد خزانه که 
قابل خرید و فروش در بازار بود؛ بنابراین 
به نظر می رسد ما باید تمام تالش مان را 
انجام دهیم که از اســناد خزانه  اسالمی 
برای تســویه  مطالبات استفاده کنیم. به 
چند دلیل هم اینکه ســودی به آن تعلق 
می گیرد و هم اینکــه قابل خریدوفروش 
و معامله اســت. در بند )ه( تبصره قانون 
بودجه 7500 میلیارد تومان امسال اسناد 
خزانه برای دولت مجوز صادر شــده که 
بفروشــد و به طلبکاران غیردولتی بدهد. 
در بند )و( 12500 میلیارد تومان اجازه ی 
صدور اوراق تســویه خزانــه داده که این 

اوراق تسویه  خزانه مربوط به بدهی هایی 
است که تا پایان سال 93 مسجل شده و 
قطعی است که دولت به بخش خصوصی 
بدهکار اســت یعنی مطالبات ســال 94 
لحاظ نمی شود. همین طور در بند )ز( هم 
حدود 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه 
در نظر گرفته شــده کــه دولت می تواند 
از این محل بودجه  خوبــی را در اختیار 
وزارت نیرو قرار دهد تا بتوانیم بخشــی 
از مطالبات را به این شــکل تسویه کنیم. 
یکی از خواســته های اصلی ما از دوستان 
در وزارت نیرو و توانیر این بود که باید از 
این ظرفیت های قانونی به خوبی استفاده 
کنیم. نامه ای نوشتیم خدمت آقای دائمی 
معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت نیــرو و درخواســت کردیم که از 
این ظرفیت های قانونی به شــکل بهتر و 
مناسب تری استفاده شود. این ظرفیت ها 

هست و بستر قانونی آن فراهم است. 
وی افزود: در واقــع وزارت نیرو باید 
تالش بیشتری کند که بتواند این پول ها 
را به ســمت پیمانکارها و تولیدکنندگان 
برق ســوق دهد. یکی از معضالت اصلی 
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مــا در حوزه  مطالبات، صرفًا گرفتن خود 
مطالبــات نیســت. یکــی از اصلی ترین 
مشــکالت ما این اســت کــه نمی دانیم 
مطالبات را چه وقــت می گیریم و هیچ 
چشــم اندازی نداریم. وقتی قرار اســت 
تهاتر کنیم و یا اســناد خزانه بگیریم که 
مثاًل یک ســاله یا سه ســاله است. عالوه 
بر اینکه ســودی بــه آن تعلق می گیرد 
برنامه ریزی های  برای  چشــم اندازی هم 
نقدی مان و تنظیم مناســب مان داریم. 
متأســفانه فضای فعلی فضایی است که 
نمی توانیم به درســتی منابع را مدیریت 
کنیم. نمی توانیم تصمیمــات مدیریتی 
مناسب بگیریم. چون نمی دانیم این ماه 
5 میلیــارد تومان می دهنــد، 1 میلیارد 
تومان می دهنــد، هیچ چیز نمی دهند یا 
50 میلیارد تومان می دهند. به این شکل 
اگر ما بتوانیم بخشی از مطالبات را مثل 
سال قبل ساماندهی کنیم عالوه بر اینکه 
می توانیم آن را در بازار بفروشیم و عالوه 
بر اینکه ســود تخصیص داده می شود به 
ما کمک می کند که برنامه ریزی مناسبی 
داشته باشــیم برای عملیات، تعمیرات، 
افزایــش ظرفیــت و... به همیــن دلیل 
از دوســتان خواهش کردیــم که حتمًا 
جلســات منظمی را بــرای این موضوع 
تشکیل دهند که ان شاءاهلل بتوانیم بحث 
را جلو ببریم. تــا جایی که ما در جریان 
هستیم اقداماتی هم انجام شده. هنوز به 
نتیجه  نهایی نرسیده ان شاءاهلل مثل سال 
قبــل به نظرم منابع خوبی را وزارت نیرو 
می توانــد در این حوزه جذب کند که به 

دوستان تخصیص پیدا کند.

کم تجربگی مانع از ارائه قیمت 
واقعی در بورس انرژی می شود

ســخنران بعدی این جلسه مهندس 
»محمدحسین شمشــاد قد«؛ مدیر امور 
معامالت شرکت تولیدانرژی برق شمس 
پاســارگادگفت: در ابتــدای امر قرار بود 
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران بنابر 

وظائف اساســنامه ای خــود بورس برق 
را راه اندازی نمایــد. طبیعتا برای اینکه 
بتوان این بورس را با بازار برق هماهنگ 
نمود نیاز به طراحی فرآیندهای مربوطه 
بود که در این قسمت مجددا دغدغه های 
امنیت شبکه، شرکت توانیر و وزارت نیرو 
سبب شد تا این فرآیند وابستگی شدید 
به مســائل داخلــی وزارت نیرو مشــابه 
کمبــود نقدینگی پیدا کنــد و مطالعات 
الزمه در زمینه چگونگــی ایجاد بورس 
انــرژی تحت الشــعاع این مســائل قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: تمــام کســانی که با 
مفاهیم بورس آشــنا هســتند می دانند 
که اولین شــرط تحقق یک بازار رقابتی 
کامل کــه بتوان بــه آن کلمــه بورس 
را اطــالق نمــود، حذف تمامــی قیود 

و محدودیت هــای عرضــه و تقاضــا و 
ایجاد یک فضــای کامال آزاد جهت ارائه 
پیشنهادات طرفین فروشنده و خریدار و 
امکان تالقی دادن منحنی های عرضه و 

تقاضا در این فضاست. 
متاســفانه این موضوع مهم در بورس 
انــرژی ایران نادیده انگاشــته شــده و 
شــرکت بورس انرژی نیز کــه به عنوان 
یک شــرکت مستقل است و فقط رعایت 
ضوابط سازمان بورس برایش الزامی است 
با پذیــرش قیود تحمیل شــده، فضایی 
ناموزون برای فروش بــرق ایجاد نموده 
اســت که از تبعات بســیار خطرناک آن 
که در آینده گریبانگیر تمامی بخش های 
بــرق خواهــد گردیــد، قیمت  صنعت 
ناصحیح کشف شده در بورس برق است.

شمشــاد قد افزود: بحث مهم دیگری 
که بایــد در اینجــا مطرح شــود نحوه 
برخــورد مالکیــن جدیــد نیروگاه ها با 
شرایط یاد شــده می باشد. توجه به این 
نکته کــه فرآیند معامله بــرق به عنوان 
یک مبحــث جدید در صنعت تولید برق 
و نیروگاه اســت، بسیار مهم است و باید 
با آن کامال منطقی برخورد شود. افرادی 
که در این حوزه مشغول به کار می شوند 
قطعا نمی توانند صرفا مهندس باشــند و 
باید بــا اصول و مبانی علم اقتصاد تا حد 
قابل قبول آشــنا باشند. البته استفاده از 
مهندسین آشــنا به مفاهیم علم اقتصاد، 
بازار یابی و فــروش می تواند مزید بهره 
وری باشــد.مضاف بر ایــن مفاهیمی از 
قبیل استراتژی فروش، هدفگذاری برای 
گرفتن ســهم بازار و قیمت تمام شــده 
تولید نیز بایستی مد نظر و توجه مالکین 
برای حضور درست و مفید دربورس قرار 

گیرد.
وی در پایان در جمع بندی سخنانش 
گفت: فعالیت حرفه ای که نتیجه داشتن 
دانش کافی اســت توســط تمام مبادی 
دســت اندر کار از قبیل شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران، توانیر و بورس انرژی، 

فروشــندگان و خریــداران در این بازار 
در کنــار رعایت اســتانداردهای بورس 
راهگشــای حل این معضل می باشــد و 
برای رســیدن به چنین بورسی همگی 
باید ضمن توجه به منافع ملی از مواضع 

سرسختانه و شخصی خود گذر نمایند.

بهای برق دربازاز وبورس انرژی، 
ارتباطی با قیمت تمام شده برق 

ندارد
مهندس مالکــی رئیس هیئت مدیره 
بورس انــرژی از تغییــرات در مدیریت 
ســازمان بورس و همچنیــن در هیئت 
مدیره بورس انرژی سخن گفت و اظهار 
داشت که با توجه به آشنایی آقای دکتر 
شــاپور محمدی که قباًل مدیریت عامل 
بــورس انــرژی بودند و مــدت کوتاهی 
است که به سمت ریاست سازمان بورس 
انتخاب شده اند می توان بر فعالتر شدن 
شــرکت بورس انرژی ایران امید داشت. 
همچنیــن هیئت مدیره ایــن بورس در 
دســت تغییرات و از 7 نفــر عضو اصلی 
تاکنون 5 نفر عضو جدید مشخص شده 

انــد و 2 نفر دیگر هم بزودی مشــخص 
می شــوند و می توان اصالح امور را از آن 

طریق هم پیگیری کرد.
وی ادامــه داد: ولــی آنچه که خیلی 
مهم است و ســندیکا می تواند پیگیری 
نماید چه از طریق بورس و چه از طریق 
وزارت نیرو اصالح نگرش وزارت نیرو به 
بورس انــرژی و بهبود رفتار کارگزاران و 
بازیگران در بورس اســت. طی دو سال 
گذشــته وزارت نیرو به بورس به عنوان 
ابزاری کــه از آن طریق می توانند بهای 
بــرق را حداقــل در قســمت خرید از 
تولیدکنندگان خصوصــی کاهش دهد، 
نگاه کرده اســت و برای تحقق این هدف 
دســتورالعملهایی و تصمیماتی حتی در 
هیئــت تنظیم بازار بــرق اتخاد کردیده 
اســت. بنابراین بایســتی با وزارت نیرو 
تعامــل و مذاکــره نمود کــه همکاری 
الزم را بــرای اصالح شــرایط از طریق 
افزایــش بازیگران در بــورس، پرداخت 
ســریعتر مطالبات معوقه تولیدکنندگان 
برق بخــش خصوصــی، تهیــه و ابالغ 
دســتورالعملهای الزم و مناسب فعالیت 

در بورس نظیر قراردادهای دو جانبه و... 
معمول دارند. 

وی همچنیــن تأکید کرد که با توجه 
به کمک اخیر دولت به وزارت نیرو مبنی 
بر عدم دریافت سهم یارانه از بخش برق، 
وزارت نیرو تصمیم گرفته است که منابع 
مربــوط به این بخش را در اختیار بورس 
قرار دهد تا حجم معامالت برق در بورس 
افزایــش قابــل توجهی بنمایــد و مبلغ 
ماهیانه این منابع حــدود 200 میلیارد 
تومان در ماه می شــود. وی بر این نکته 
نیز تأکید نمــود که بهای برق در بورس 
و یا در بازار برق تابع عرضه و تقاضاست 
و ارتباطی با قیمت تمام شده برق ندارد 
بطوریکه مالحظــه میفرمائید که در ایام 
پیک تابســتان قیمت برق حتی ممکن 
اســت بیش از 70 تومان به ازاء هر کیلو 
وات ساعت باشد در حالیکه در نیمه شب 
به کمتر از ســی تومان هم می رسد. وی 
در پایان بعنوان یــک راه حل درازمدت 
بر ضرورت تشــکیل نهاد تنظیم کننده 
بخش برق از طریق شورای رقابت کشور 

تأکید نمود. 

تمام کسانی که با مفاهیم 
بورس آشــنا هستند 
می دانند که اولین شرط 
تحقق یک بازار رقابتی 
کامل که بتوان به آن 
کلمه بورس را اطالق 
نمود، حــذف تمامی 
قیود و محدودیت های 
عرضه و تقاضا و ایجاد 
یک فضای کامال آزاد 
جهت ارائه پیشنهادات 
طرفین فروشــنده و 
خریدار و امکان تالقی 
دادن منحنی های عرضه 
و تقاضا در این فضاست
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اقدامات دردست انجام جهت 
اصالح قرارداد خرید برق

در ادامه مهندس » محمود حکیمی« 
درباره قــرارداد فروش برق به شــرکت 
مدیریت شــبکه گفت: در رابطه با بحث 
اصالح قرارداد های فــروش برق به بازار 
پس از انجام مکاتبــات اولیه و برگزاری 
جلســه هماهنگــی مدیران ســندیکا با 
مدیر عامل و معاونین شــرکت مدیریت 
شبکه مقرر شــد کارگروه های تخصصی 
در زمینه های فنی، مالی، دیسپاچینگ و 
اندازه گیری با حضور نمایندگان طرفین 
تشــکیل و پیرامون اصالح مفاد قرارداد 
فیمابیــن بحث و تبادل نظــر گردد. در 
طی جلســات برگزار شــده در بخشی از 
موارد طرفین به اتفاق نظر رسیدند و در 
پاره ای از مسســائل اختالف نظر موجود 

مرتفع نگردید.
وی افــزود: بــرای تعــدادی از نقطه 
نظرات هم، نمایندگان مدیریت شبکه بر 
نظر نمایندگان ســندیکا مهر تایید زدند 
ولی تصویب بحث را در حوزه اختیار خود 
و حتی در مواردی مدیریت شــرکت نیز 
نمیدانســتند. مقرر شده است جلسه ای 
با حضور مدیران طرفیــن بر گزار گردد 
و مــواردی از توافقات که نیــاز به تایید 
ســطح مدیریت دارد در آن مطرح شده 
و پیرامون این موارد تصمیم گیری شود. 
در ســایر موارد نیز پیشــنهاد مشترک 

طرفین یا نظــرات هر دو طرف به اطالع 
هیــات رســیده و بر اســاس نظر هیات 
اصالحــات صورت پذیرید تا بر اســاس 
آییــن نامه در صورت تایید نهایی هیات، 
متن جدید قرارداد مالک معامله طرفین 

قرار گیرد.
بــه عنوان مثال یکــی از مواردی که 
نماینــدگان مدیریت شــبکه نیز به آن 
اذعان داشــتند گنجانــدن بندی جهت 
تاکیــد بــر پرداخت دیر کرد به شــرط 
پرداخت نشــدن بهای برق فروخته شده 
در زمــان مقــرر در قرارداد بــود یا در 
مورد فرآیند انــدازه گیری پس از انجام 
مذاکــرات طوالنی فرآیند مــورد قبول 

طرفین تهیه و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: قســمت عمده مباحث 
در مــورد نرخ آمادگی و انــرژی و نحوه 
اصــالح و افزایش ســالیانه نــرخ منوط 
به تصمیــم هیات تایید نــرخ و تصمیم 
هیات تنظیــم بازاربرق گردید که از نظر 

نمایندگان سندیکا منصفانه نیست. 

به ورود شورای رقابت امید داریم
امــا مهنــدس وحدتی در ایــن باره 
خاطر نشــان ساخت: از آنجا که بسیاری 
از دوســتان در مذاکرات و مکاتبات خود 
بر مســأله هیأت تنظیم بــازار ایراداتی 
داشــتند، موضوع هم از طرف ســندیکا 
و هم از طرف وزارت نیرو پیگیری شــد 

و در شــورای رقابت مطرح گردید. امید 
است با ورود شورای مزبور به مسأله این 
نگرانی برطرف شــود. در بخش دوم این 
جلســه نیز با حضورآقای دکتر رحمتی، 
مشاور شورای مذکور، مسأله برای حضار 

مشروحتر توضیح داده می شود. 
بحــث جرائــم تأخیــر پراخــت در 
قراردادهــای موجود در بازار برق هم که 
مطرح شد، موضوعی اســت که تاکنون 

بسیار پیگیری شده است. 
وی ســخنانش را اینگونــه ادامه داد: 
در ابتدا دوســتان شرکت مدیریت شبکه 
نگران این بودند کــه مبالغی که بعنوان 
جریمــه پرداخــت می نماینــد، بعنوان 
هزینه قابل قبول تلقی نشــود و مجبور 
باشــند مبالغی هم بعنوان مالیات از این 
بابت بپردازند. خوشبختانه مصوبه الزم از 
طرف دولت محتــرم صادر و از این بابت 
رفع نگرانی شد. امسال هم با پرداختهائی 
که توسط اســناد خزانه اسالمی و اوراق 
تسویه خزانه صورت می گیرد، همچنین 
انجام تهاترها، بخش عمده ای از بدهی ها 
تسویه خواهد شد. عالوه بر این ظاهراً در 
دولت پذیرفته شده که نیروگاه هائی که 
بابت بدهکاری دولت واگذار شــده، وامها 
و بدهی هــای آنها هــم از دوش توانیر و 
وزارت نیرو برداشــته شود. چرا که وقتی 
بابت بدهی سایر وزارتخانه ها  نیروگاهی 
واگذار می شــود، نبایســتی وامهای آنرا 

نماید. خوشــبختانه  توانیــر پرداخــت 
ایــن موضوع هم حــل شــده و به این 
ترتیب امیدواری زیادی اســت که حجم 
بدهی های صنعت برق در ســال جاری 
کاهش اساســی پیدا کنــد و در نتیجه 
نگرانــی که از بابت مبلــغ جریمه تأخیز 

وجود داشت، مرتفع گردد.

 مصوبات اخیر بازار در جهت 
پایین آوردن منحنی قیمت ناشی 
از کم بودن ذخیره در شبکه  است

آخرین ســخنران بخش نخست این 
نشســت، شمشــاد قد بود که درباره در 
رابطه بــا نرم افزار بازار بــرق گفت: نرم 
افــزار SCUC که وظیفــه آن انتخاب 
واحدهــای نیروگاهی بــا درنظر گرفتن 
اقتصادی و قیود فنی  همزمان شــرایط 
شبکه است و عملکرد آن مبتنی بر اصول 
و مباحث برنامه ریزی خطی می باشــد، 
یکی از نــرم افزارهای تخصصی اســت 
که در سراســر دنیا بــا قیمت های گران 
و توســط تیم های کارشناسی خبره که 
متشکل از تمامی تخصص های مربوط به 

این بحث می باشند، تولید می شود.
در بــازار برق ایران ایــن نرم افزار در 
ابتدا توســط تیمی از اســاتید دانشگاه 
فردوســی مشهد و با نظارت دقیق هیات 
تنظیم بازار برق تهیه شــد و در بازار به 
کار گرفته شــد. در مرحله بعد مطالعات 

گسترده ای بر روی بهینه سازی این نرم 
افزار توسط پژوهشگاه نیرو انجام گرفت 
و وظیفه هدایت این بخش مهم از بازار به 

نرم افزار جدید و پژوهشگاه سپرده شد.
وی افزود: طبیعتًا با توجه به گذشت 
زمــان و بازخوردهای به دســت آمده از 
نتایج بازار، بازنگــری هایی در نرم افزار 
مورد نیاز اســت که چنانچــه با رویکرد 
رقابتی تر شــدن بازار و باال رفتن سطح 
کیفی محاسبات و دقت عملکرد نرم افزار 
باشــد، کاری قابل تقدیر بوده و ســبب 
رشــد و تعالی بازار خواهد شد ولی نبود 
پاره ای شــرایط و نیازهــای اولیه مانند 
افزایش نرخ ها )آمادگی و انرژی( در بازار 
علیرغم تاکید قانون و باال نرفتن ســقف 
نرخ انرژی، همچنین نحوه پیاده ســازی 
مقررات جدید سبب افزایش فشار موجود 
و سلب اعتماد فروشندگان گردیده است.

البته با توجــه به پیگیری های مداوم 
نمایندگان ســندیکا تغییرات مختصری 
در رویــه انجــام گرفته که پــاره ای از 
مشکالت را حل نموده ولی به دلیل نبود 
مطالعه کافی بر روی روش بهینه سازی، 
هنوز در بهینگی برنامه تایید شــده برای 

تمام نیروگاه ها شبهاتی وجود دارد.
بهترین و مناسب ترین راه برون رفت 
از این معضل اســتفاده از خرد جمعی و 
تیم های کارشناسی خبره که  تشــکیل 
نمایندگان تمامی مبادی دست اندر کار 

در آن حضور داشــته باشند و استفاده از 
متخصصین مباحــث برنامه ریزی، برای 
تهیه یک الگوریتم بهینه و برنامه مناسب 
جهت تعیین آرایش بهینه بازار برق است

بخش دوم نشست
بخش دوم این نشست، با حضوردکتر 
»محمدحســین رحمتــی«؛ معــاون 
اقتصادی و توسعه رقابت مرکزملی رقابت 

برگزار شد. 
در ابتدا مهندس محمد علی وحدتی 
گفــت: در اواخــر ســال 94 مصوبه ای 
در دولت تصویب شــد کــه بموجب آن 
صنایعــی که باالی 5 مــگا وات مصرف 
دارند، بایســتی برق مورد نیــاز خود را 
از نیروگاه هــای غیر دولتــی و یا بورس 
انــرژی تأمین نمایند. البته برای تصویب 
این مصوبــه، پیگیریهای زیــادی هم از 
طرف مجموعه وزارت نیرو و هم سندیکا 
صورت گرفت. در شرایط فعلی دو قرارداد 
فروش برق بصورت دو جانبه وجود دارد 
وامید اســت که با همت همه نیروگاه ها، 
قراردادهای دو جانبه توســعه پیدا کند. 
همچنین حضور صنایع بزرگ در بورس 
انرژی بعنوان خریدار برق می تواند فضای 
رقابتی در سمت خریدار را هم ایجاد کند 
که گامی بزرگ در جهت پیشبرد بورس 

برق می باشد.
اقداماتی  ادامــه داد: آخرین  وحدتی 
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که در شــورای رقابــت در زمینه بحث 
رگوالتوری برق مطرح است، تشکیل نهاد 
تنظیم کننده بخشی است که آقای دکتر 
رحمتی توضیح خواهند داد. بدیهی است 
با تشکیل نهاد مزبور، بیطرفی آن نسبت 
به هیأت تنظیم بــازار برق ارتقاء خواهد 
یافت. هیأت تنظیم بازار برق به اســتناد 
آئین نامه بند )ب( ماده 25 قانون برنامه 
چهارم تشکیل گردید که در مراحل اولیه 
تشکیل بازار برق بسیار موثر بود ولیکن با 
توسعه بازار برق و تشکیل بورس انرژی، 
نیاز به نهادی مستقل تر بود که بحمدا... 

در حال انجام است.
 مهندس ))ســید احمــد مطهری((

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا در این 
بــاره گفت اما دو ایراد بزرگ وجود دارد؛ 
نخســت آنکه خریدار برق حتمًا باید از 
برق منطقه ای انشــعاب بخرد درحالی که 
می خواهــد برقش را از شــما تهیه کند 
که رقمش کالن اســت. این طور نیست 
که بگویند چون دارید از فالن فروشنده 
یا تولیدکننده می خریــد به این صورت 
دیگر نیاز به انشــعاب نــدارد. دیگر آنکه 
مباحثــی مانند گواهــی ظرفیت تولید 
کــه از قبل بوده و هنــوز هم حل وفصل 
نشــده است هم مهم اســت. وقتی روی 
نیروگاهی، ســرمایه گذاری کرده اید آن 
نیروگاه قرارداد محدودی دارد، پنج ساله 
یا بیست ســاله و باالخــره روزی مدتش 
تمام می شود. شما جایی در قرارداد تعهد 
نداده اید که کماکان در شبکه بمانید ولی 
شرکت شبکه و وزارت نیرو شما را جزیی 
از ظرفیت شــبکه محاســبه کرده است. 
علی رغم اینکه قراردادی با شــما ندارند 
به شــما اجازه نمی دهند که بعد از اتمام 
قرارداد برق تــان را به یک مصرف کننده 
و متقاضــی بفروشــید. می گوینــد باید 
یک گواهی ظرفیت تولید بخرید. ســؤال 
کردیم کــه این گواهــی ظرفیت تولید 
چقدر است و نرخ آن چیست؟ می گفتند 
می خواهیم بابت آن بازار درســت کنیم. 

گفتیم هنوز که بازار درســت نکرده اید، 
پــس شــروع آن چــه موقعی اســت؟ 
دیدیــم تقریبًا معــادل آن ظرفیتی که 
شــما می خواهید از شــبکه خارج شوید 
می خواهند از شــما پول بگیرند که مثاًل 
یک نیروگاه، جایگزین شــما کنند. این 
یعنی مجــددا پول یک نیــروگاه جدید 
دادن در قالب گواهی ظرفیت تولید. پس 
بنابرایــن فکر می کنم یکــی از کارهایی 
که باید در ایــن کارگروه های تخصصی 
در ســندیکا شــکل بگیرد و این ها را با 
برخوردهای فنی و حقوقی به نقطه هایی 
که بعد از آن بشــود ادعای رسمی کرد 
برساند. وزارت نیرو باید در جهت دفاع از 
سرمایه گذاران، گام بردارد تا سرمایه گذار 
این قدر بالتکلیف نشــود. تــا جایی که 
می دانم در قراردادهــای دوجانبه ای که 

تــا اآلن اتفــاق افتاده ریشــه  خریدار و 
فروشنده یکجا است. مثاًل پرشین فوالد 
به نحوی در فوالد مبارکه حضور و ارتباط 
دارد کــه طبیعتًا برقــش را از این طرف 

می دهد و از طرف دیگر می گیرد. 
مهندس»ابراهیــم خوشــگفتار«؛ 
عضوهیات مدیره سندیکای شرکت های 
بــرق، گفــت: مجموعه  تولیــد کننده 
دوســتان حاضر در جلســه، 52 درصد 
برق کشــور را تولید می کنند. به عنوان 
یکی از اعضای ســندیکا معتقد هســتم 
که شــورای رقابت بیشتر شورای رقابت 
خودرو است و پیگر مسائل قیمت خودرو 
اســت، دلیلش این اســت که یک سال 
و اندی پیش ما چند نامه فرســتادیم و 
پیگیری هــم کردیم و یک جلســه هم 
برگزار کردیم. هر چه فرم هم خواســتید 
پر کرده و داده ایم. شاید 20، 30 بار هم 
تلفنی و نامــه ای پیگیری کرده ایم که به 
ما وقت دهید خدمت آقای دکتر شــیوا 
بیاییم و بگوییم دردمان چیســت. وقت 

این را هم ندادند.
وی افــزود: مــا ســه مــدل بــرق 

می فروشیم؛
1. قــرارداد ECA کــه بند )و( ماده 
133 دارد و مشخصًا مواردی را قانون به 
وزارت نیرو ابالغ کرده است که آن  هم با 

دقت انجام نمی شوند.
2. در بــازار برق از ســال 93 قیمتی 
اعالم شده که این قیمت را علیرغم تورم 
و افزیش قیمت برق برای مشــترکان را 
عمل کرده اند ولی برای تولید کنندگان 
برق تغییر نداده اند. اما بر اســاس همان 
دستورالعمل که روی قیمت تعیین شده، 
قرار بر ایــن بوده هر ســال برپایه تورم 
قیمت تغییر کند کــه این قیمت تغییر 
نکرده اســت. همه  تالش وزارت نیرو هم 

این بوده که این را از بین ببرد.
3. بحث بورس انرژی هم هست. اسم 
آن بورس اســت. اما یک طرف کســانی 
هســتند به دنبال تامین نقدینگی برای 

پرداخــت امور روزانه و در ســوی دیگر 
هم مجموعه مدیریــت توانیر با چندین 
شــرکت تابعه )شــرکت های توزیع( که 
هدایت می کنــد. می گوید قیمت برق را 
20 تومان بخریــد، 20 تومان می خرند. 
می گویــد 12 تومان بخریــد، 12 تومان 
می خرند. هــر عددی کــه تعیین کند، 
خریــد می کنند. بــه هــر مرجعی هم 
مراجعــه کردیم هیچ کــس جواب مان را 
نداده است در حقیقت بورس یک طرفه 

در دنیا این بورس شاهکار است 
وی ادامه داد: بحث بعدی این اســت 
که یک قرارداد بــه عنوان قرارداد خرید 
برق به ما می دهند. قراردادی که ســال 
90 داده انــد. هرســال کســی روی آن 
می نویســد و تمدید می شــود. یک بند 
این قرارداد این اســت که هر مصوبه ای 
وزیــر نیرو انجام بدهــد همه  طرف های 
قــرارداد موظف به اجرا هســتند؛ یعنی 
اگر پول نداشــت می توانــد بگوید پول 
ندارم و نمی توانم بدهم.. در هیات تنظیم 
بازاِربرق وزارت نیرو هــم نمایندگانی از 
بخش خصوصی بودند اما بعد خصوصی ها 

را بیرون کرد. آقای وزیر می گوید کســی 
نیامده در برق سرمایه گذاری کند. از این 
دولت امید ســه سال و خرده ای گذشته 
است. دلیلی که نیامده اند سرمایه گذاری 
کننــد این اســت که همه  کســانی که 

سرمایه گذاری کرده اند ضرر کرده اند.
ســخنران بعد، مهنــدس »غالمرضا 
پرتو  نیروی  تولیــد  اتابکی«؛ مدیرعامل 
شــمس تابان بود که گفت: در کشور ما 
یکی از مشکالت اساســی این است که 
اقدامات اساســی و کلیدی را معمواًل به 
شــکل تقلیدی انجام می دهیم بدون در 
نظــر گرفتن و فراهــم آوردن امکانات و 
ابزار و زمینه های موردنیازمان و خصوصًا 
ازجمله خصوصی ســازی.  فرهنگ مــان 
اینکــه سرنوشــت خصوصی ســازی در 
کشــور ما در همه  بخش ها و شاید یکی 
از مهم تریــن آن ها در بخش صنعت برق 
نافرجام بوده همین است که نتوانسته ایم 
قواعــد آن را قبل از اینکــه جا بیندازیم 
و عملیاتی کنیم یاد بگیریم و اســباب و 
ابزار آن را فراهم کنیم. اآلن گفته شــد و 
بارها هم گفته شــده بیش از 50 درصد 

ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش 
خصوصی اســت اما از این امر نه تنها به 
عنوان یک فرصت استفاده نمی شود و به 
آن به عنوان یک فرصت نگاه نمی شــود 
بلکــه دقیقًا به عنوان یــک تهدید به آن 
پرداختــه می شــود و حتــی بحث های 
امنیتی را به آن ضمیمه می کنند. اینکه 
خود وزارت نیرو علی رغم تصریح قانونی 
خودش دوبــاره می خواهد بــه نیروگاه 
ســازی ورود کند نشــانگر این است که 
نگران هستند، حرکتی را شروع کرده اند 
و حــاال مانده انــد. وزارت نیرو به بخش 
خصوصی نه تنها به عنوان یک کمک نگاه 
نمی کند بلکه آن را یک رقیب خطرناک 
می بینــد. اما نکته این اســت که ما هم 
نگرش مان را نسبت به وزارت نیرو تغییر 
نداده ایم؛ یعنــی هیچ یک از طرفین این 
بــازی قواعد بازی را خوب یاد نگرفته اند. 
ما همچنــان با همدیگر تعــارف داریم، 
همچنان از این وحشت داریم که بگوییم 
منافع ما لزومًا همیشــه در یک راستا و 
با منافع وزارت نیرو نیســت و نباید هم 
باشد. ما بخش خصوصی هستیم، منافع 

وزارت نیــرو بایــد 
در جهــت دفــاع از 
ســرمایه گذاران، گام 
بردارد تا سرمایه گذار 
این قدر بالتکلیف نشود. 
تا جایی که می دانم در 
قراردادهای دوجانبه ای 
اتفاق  کــه تــا اآلن 
افتاده ریشه  خریدار و 
فروشــنده یکجا است. 
مثاًل پرشــین فوالد به 
نحوی در فوالد مبارکه 
حضــور و ارتباط دارد 
که طبیعتًا برقش را از 
این طرف می دهد و از 
طرف دیگــر می گیرد
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خاص خودمان را داریم و باید آن را دنبال 
کنیم. در برخی از زمینه ها و در برخی از 
مواقع این منافع در تضاد با منافع وزارت 
نیرو قرار می گیرد. اآلن مسئولین محترم 
وزارت نیرو ما را به چشــم کسانی که از 
آن خانواده جدا شده ایم و باید همچنان 
خودمــان را عضو آن خانواده احســاس 
کنیم نــگاه می کنند و این انتظار را از ما 
دارند. حتی بعضًا گلــه گذاری می کنند 
که شــما گوشــت و پوســت و خون و 
اســتخوان تان از وزارت نیرو است و حاال 
چــرا رفته ایــد موضع گیری های خالف 
وزارت نیرو را انجام می دهید؟ حتی خود 
ما هم بعضًا ً این خودسانسوری را داریم 
چون این فرهنگ جا نیفتاده است که ما 

بخش خصوصی هستیم. 
وی افزود: وزارت نیرو در اکثر زمینه ها 
می تواند نقطه  مقابل ما باشد، تضاد منافع 
ایجاد شود و همه ما وحشت داریم. حتی 
فرادستی ها هم از هر چیزی که اختالف 
و تضاد در آن وجود داشته باشند پرهیز 
دارند و می ترســند. درحالی که در خیلی 
از کشــورهای دنیا این تضاد را به عنوان 
یک واقعیت می پذیرند و سعی می کنند 
از این تضاد، در جهت رشد ملی استفاده 
کننــد. درحالی که مــا می گوییم بخش 
خصوصی باید همراهی کند. انتظار ما از 
بخش خصوصی این است که یک نیروگاه 
بیست ســاله را بیاوریــم تحویلش دهیم 
و بگوییم خداحافظ. ایــن انتظار وزارت 
نیرو از بخش خصوصی اســت. اکنون در 
پرداخت های جــاری نیروگاه های بخش 
خصوصــی، وزارت نیرو نه تنها خودش را 
مکلــف و متعهد نمی داند، بلکه برعکس، 
می گوید بخش خصوصی باید کمک کند 
که برق کشــور خوب و بــه موقع به هر 
قیمتی که من می گویم تولید شــود. من 
نمی خواهم بگویم این دیدگاه وزارت نیرو 
غلط اســت. می خواهم بگویم که ما هم 
جای آن ها می نشینیم؛ فکر می کردیم که 
اگر اآلن این نیروگاه بخوابد چه می شود؟! 

خاموشی می شود و اعتبار و اقتدار کشور 
به خطر می افتــد. ما هنوز یاد نگرفته ایم 
که نبایــد از وزارت نیرو انتظار داشــته 
باشــیم که منافع ما را پایش کند. او باید 
منافع خودش و ما هم منافع خودمان را 
حفظ کنیم. جایی مثل شورای رقابت یا 
هر مرجع دیگــری، می تواند حل کننده 
باشد. کســی که این منافع را رصد کند، 
ببینــد و بعد در راســتای منافع ملی به 
عنوان یــک عنصر بی طــرف ورود کند 
بگوید جای شــما آنجاست و جای شما 
هم اینجاســت. هردو به منافع خودتان 
رســیده اید. هر دو بایــد در بعضی جاها 
کوتاه بیایید. مــا اآلن این خال را داریم. 
اکنــون وزارت نیرو همــه کاره  این بازی 
شــده به همین دلیل طنابی به گردن ما 
انداخته و مــا را به هرکجا که می خواهد 
می کشاند. متأسفانه انتقادی هم به خود 
ما که هنوز باورمان بر این اســت که به 

نباید  آنجا وصل هســتیم. درحالی کــه 
این طور باشــد. جلســه  قبل در همین 
محیط ما ســه، چهارتا دستور کار اصلی 
داشــتیم، بحث نــرخ، ترکیــب هیات، 
جریمه ی دیرکــرد و چیزهای دیگر که 
گفتیم ما نمی دانیم طرح دعوا و شکایت 
این را کجا کنیم. یکــی می گفت برویم 
شورای رقابت، یکی می گفت برویم دیوان 
عدالت، یکی می گفت برویم مجلس. قرار 
بر این شد که مشاور خوبی را پیدا کنیم، 
صورت مسئله را برایش طرح کنیم و از او 
بخواهیم که به ما راهکار نشان دهد. اآلن 
در این جلســه دوباره همان صحبت های 
همیشگی را تکرار کردیم و هیچ صحبتی 
از این نشد که آن مصوبه و تصمیمات به 
کجا رســید، چه کسی به سراغش رفت، 
کدام مشــاور را انتخــاب کردیم، کارش 
به کجا رســید، کجا طــرح دعوا کردیم 
و... خواهش من مخصوصــًا از جنابعالی 
این اســت که این مسئله را تا جایی که 
به حوزه ی کاری شــما مربوط است، جا 
بیفتد که یک شــخص ثالثی باید به این 
مســئله ورود کند تا هم منافع ملی، هم 
منافع بخش خصوصی و هم منافع بخش 

دولتی حفظ شود.
در ادامــه مهنــدس »جمــال الدین 
عزیزی« مدیرعامل شــرکت تولیدنیروی 
برق دماوندگفت: اآلن مصرف کننده های 
عمــده  مــا مصرف کننده هــای صنعتی 
هســتند. با این نرخ گذاری عماًل اجرای 
قرارداد دوجانبه یا امکان پذیر نیســت یا 
در یک ســطح خیلی پایین است. ضمن 
اینکه در بورس انرژی برق می فروشــیم 
و 48 ســاعت بعد هم پول به حسابمان 
می آیــد و از معافیــت مالیاتــی آن هم 
اســتفاده می کنم، دغدغه ی تعهد و هیچ 
چیــزی هم نداریم. دو جلســه توســط 
سندیکا برگزار شــده نمی خواهم بگویم 
نتیجــه  برگزاری جلســه بــوده ولی در 
همین مدت اتفاقاتی که افتاده این بوده 
که ما در ســه ماهه  اول ســال، بین 30 

تا 40 درصد کاهش رقم داشــتیم. برق 
را در بورس انرژی ســال گذشته همین 
موقــع 38 تومان می فروختیم و اآلن 30 
نتیجه ای  تومان می فروشیم؛ یعنی عماًل 
که داریم می گیریــم یا اتفاقاتی که دارد 
می افتد برعکس چیزی اســت که ما در 
جهت آن داریم حرکت می کنیم. نیروگاه 
دماوند 17000 ســهام دار دارد و روزی 
حداقل 100 تا 150 نفر تماس می گیرند 
و تنها حرفی که می زنند نارضایتی است. 
خواهش من این است یک نتیجه  عملی 
بگیریم. من پیشــنهاد دارم. حداقل یکی 
دو ماه صورت حساب های مدیریت شبکه 
را برنگردانیم. و چالشی ایجاد کنیم. برق 
را نمی توانیــم بگوییــم تولید نمی کنیم 
ولی حداقــل می توانیم با یک نرخ جدید 
خودمان درآمدمان را محاســبه کنیم و 

بگوییم درآمد ما این است. 
بعد،مهندس »سید حسین  سخنران 
عبدالخالــق زاده«؛ مدیرعامل شــرکت 
تولیــد بــرق شــمس ســرخس درباره 

خصوصی سازی گفت: این، مسئله ای بود 
که وقتی ابالغ شد مقام معظم رهبری هم 
آن را تأیید کردند. حاال که واگذاری ها و 
انجام می شود شورای  خصوصی سازی ها 
رقابت باید پایش کند که این دولتی هایی 
که ممکن اســت مخالف خصوصی سازی 
باشــند زمینــه را طوری فراهــم نکنند 
که بخــش خصوصی زمیــن بخورد و یا 
جاهایی که انحصار است به مردم و بخش 
خصوصی اجحاف نشود. دو سه سالی که 
روند قیمت ها پایین بوده و مشــکل پیدا 
کردیم به این ســبب است که ما بخش 
مربــوط به نهاد تنظیم مقــررات برق را 
هنــوز جدی نگرفته ایــم. موضوع خیلی 
روشن است. مجری قانون، حتی قوانینی 
که نوشــته شده را خود وزارت نیرو تهیه 
کرده اســت. تمام این هــا را اگر در نظر 
بگیریــم وزارت نیرو مجری، فروشــنده، 
خریــدار، وکیل مدافع و قاضی اســت و 
همه در یکجا جمع شــده اســت. شاید 
مــا هم جای آن ها بودیــم با این کمبود 

اآلن مصرف کننده های 
عمـــده  مــــا 
مصرف کننده هــــای 
صنعتی هستند. با این 
نرخ گذاری عماًل اجرای 
قــرارداد دوجانبه یا 
امکان پذیر نیســت یا 
در یک ســطح خیلی 
پایین است. ضمن اینکه 
در بــورس انرژی برق 
می فروشیم و 48 ساعت 
بعد هم پول به حسابمان 
می آیــد و از معافیت 
مالیاتی آن هم استفاده 
می کنم، دغدغه ی تعهد 
و هیچ چیزی هم نداریم

نقدینگــی همــه ی این کارهــا را انجام 
می دادیم ولی این واقعیتی اســت که ما 
به هر جایی هر چه می گوییم دست  آخر 
بازار برق، شب می نشینند  هیات تنظیم 
صبــح یک مســئله تــازه می گویند که 
چه کار کنند نقدینگــی صنعت برق که 
کم است کمتر خرج کنند. گاهی وقت ها 
می گوینــد مــا خودمــان را جای طرف 
بگذاریم شــاید اگر ما هم جای آن طرف 
بودیم از این برنامه ها می گذاشتیم چون 
قیمت برق واقعی نیســت. می دانیم که 
همه ی این ها هســت ولی بایــد به داد 
مجموعه  بخش خصوصی رســید. چون 
خودم زمانی مجری خصوصی ســازی در 
صنعــت برق بودم و به هیــات واگذاری 
می رفتم و می آمدم، می دانم که قانون در 
بخش رقابت و حمایت از بخش خصوصی 
و تنظیم مقررات خیلی موارد خوبی دیده 

است. 
بــه دکتر »محمدحســین  نوبت  اما 
رحمتی«؛ که رســید، او سخنان خود را 
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چنیــن آغاز کرد: به مــن در مقام دفاع 
نیســتم. من حتی کارمنــد مرکز ملی 
رقابت هم نیســتم؛ مشــاور و سرپرست 
استاد دانشگاه  اقتصادی هستم.  معاونت 
هســتم و حقوقم را دانشگاه می دهد. در 
مورد بدهی کــه گفتید دولت 250 هزار 
میلیارد تومان بدهکار اســت و هیچ کس 
جرات نمی کند بگوید که نرخ بهره روی 
مــن بکش که باید با دولــت صاف کرد. 
به ما کــه می رســید و می گویید کاری 
نمی شــود کــرد. بزرگتر از اینهــا مانند 
تأمیــن اجتماعــی که زمانــی رد دیون 
می گرفتنــد اآلن میگویند حرف دیگری 
می زنند یا مپنا که دســتش در دســت 
دولت اســت با اوراق ده، یازده  درصدی 
دارد کوتاه می آید. همــه  رگوالتوری ها 
و همه  نهادهــای رقابتی در دنیا اینگونه 
هســتند و دو نوع کار وجود دارد؛ یکی 
اینکه رویــه  ضد رقابتی اتفــاق می افتد 
و یکی شــکایت می کند. شــکایت رویه  
ضد رقابتــی مانند دادگاه اســت. فرمی 
تکمیل می شــود، ترجیحًا وکیلی بسته 
به نوعش معرفی می شــود، مستندات و 
مستدالتی جمع می شــود، اسناد خاصه 
معلوم می شــود، رویه  ضد رقابتی معلوم 
می شود، جلسه  بررسی مشخص می شود، 
شــاهد احضار می شــود و حکم دادگاه 
داده می شود. ســندیکا هیچ یک از این 
کارها را نکرد. سندیکای فوالد جدی تر از 
سندیکای برق است. ما آذرماه یک جلسه 
داشــتیم. یکبار هم من آمدم ســندیکا 
جلسه ای بود و صحبت کردیم. ما هر بار 
گفتیم این فرم شــکایت، وکیل، مستند، 
مســتدل و... را باید جلوی قاضی بگذارم 
و در اختیــار بگذارید. من هم می خواهم 
بگویــم این ها حرف حســابی می زنند و 
راست می گویند. من در تاریخ 95/2/11 
نامه به شــماره 12/95/3643 احتمااًل از 
من ناامید شــده و به آقای داوودی نامه 
زده اید. آقای داوودی هم برای من نوشته 
این ها که حرف حساب می زنند. من هم 

گفتم بهتر از خودشان می دانم که حرف 
حســاب می زنند اما نمی دانند چطوری 
بگوینــد. یک نامــه زدم و بعد هم توبیخ 
شــدم چون گفتند شما طرف گرفته اید. 
در خصوص رویه  ضد رقابتی، عدم اصالح 
نرخ آمادگــی، مصوبه  شــورای اقتصاد، 
طرف سندیکا را گرفتم. در خصوص رویه  
ضــد رقابتی فروش بــرق و نیروگاه های 
بخاری به قیمت پایین تر از بازار برق که 
قیمت گذاری تهاجمی می شــود. بیش از 
ده مورد گفتــم که اواًل در بازار پیزولیت 
که آقای دکتر می داند و یک بار شــفاهی 
هــم گفتــه ام قیمت ها چگونــه تعیین 
می گــردد؟ چــرا ارزان فروختن در بازار 
پیزولیت قیمت گذاری تهاجمی اســت؟ 
چــه ضررهایی می زند؟ ضــررش چقدر 
بوده؟ مستدل آن چیست؟ ما به مدیرت 

شبکه رفته ایم و به آقای ریاحی گفته ایم 
چرا ارزان می فروشید؟!

مهندس خوش گفتار در ادامه گفت: 
اگر ما در جمهوری اســالمی جایگاه های 
خودمــان را بدانیم، من قرار اســت که 
جواب سهام داران را بدهم. من وزیر نیرو 
نیستم که مشکل شبکه را حل کنم. قرار 
اســت نیروگاه گیالن 50 میلیون تومان 
ســود بدهد من این 50 میلیون سود را 
بایــد محقق کنم. بــا پولی که پیش من 

گذاشته اند این کار را می کنم. 
رحمتی اما خاطرنشــان ساخت: پس 
یــک کار ما این اســت که اگر کســی 
شــکایت کرد ما پیگیــری می کنیم. هر 
مشــاوره ای هم کــه نباید انجــام بدهم 
را هــم انجام می دهم. ما برای شــکایت 
پــول نمی گیریــم. دادگاه که شــکایت 
می کنیــد پول می گیرد. شــورای رقابت 
چون قانونش نادرســت نوشته شده پول 
نمی گیرد. خصوصی ســازی قانون خاص 
و هیئت داوری دارد. اگر من باشــم اول 
بــه هیات داوری مــی روم. هیات داوری 
شــورای اصل 44، شما دســتور دادید 
درســت هم می گویید. ایــن عملکرد ما 
است باید گزارش هم بدهیم. در خصوص 
رگوالتــوری بــرق، در جلســه  255، ما 
اعضای مواد تنظیم کننده  بخش  ترکیب 
را تصویــب کرده ایــم؛ دو نفر صاحبنظر 
در بخــش مربوطــه بــه انتخــاب وزیر 
مربوطــه و حکم رئیس شــورای رقابت، 
یک نفر صاحب نظــر حقوقی به انتخاب 
وزیر دادگســتری و حکم شورای رقابت، 
یک نفر صاحبنظــر اقتصادی و یک نفر 
صاحبنظر در بخــش مربوطه به انتخاب 
شورای رقابت حکم رئیس شورای رقابت، 
یــک نفــر صاحبنظر در بخــش مربوط 
به انتخــاب اتاق بازرگانــی حکم رئیس 
شــورای رقابت، یک نفر هــم به انتخاب 
رئیس سازمان برنامه حکم رئیس شورای 
نهــاد تنظیم کننده   این ترکیب،  رقابت. 
بخشی اســت که مصوب کرده اند. رئیس 

آن تمام وقت اســت، ماده  68 برایشــان 
الزامی اســت، دوره اش 3 ســال اســت. 
این می شــود 255 و در جلســات 256 
و 257 هــم مصوبات اســت. یکی نهاد 
تنظیم کننــده  بخــش برق اســت. یکی 
نهــاد تنظیم کننده  بخــش نفت و گاز و 
صنایع مرتبط و وابســته. اما در جلســه  
254 بنــد )1( مصوبه می گوید شــورای 
برق، تشخیص مصادیق رویه های  رقابت 
ضد رقابتی مصرح در قانون در محدوده  
بخش مربوط به موضــوع صدر بند )1( 
ماده ی 58. چیزهایی که می گویید شما 
شــکایت می کنید این ها خیلی تخصصی 
اســت. اعضای شــورا آدم هایی مثل من 
هســتند که اقتصاد و حقوق خوانده اند. 
برق که نخوانده اند. برای همین تشخیص 
مصادیق رویه  ضد رقابتی در این اســت. 
ارزیابی وضعیت محدود بازار کاال، تدوین 
و ابالغ راهنماها و دستورالعمل های الزم 
به منظور اجــرای اختیارات تفویضی در 
تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت مقدار 
و شرایط دسترســی بازار کاال و خدمات 
انحصاری که برق اســت، اختیار موضوع 

ماده  60 که بازرســی و تحقیق اســت. 
وزارت نیرو در پیشــنهاد خودش که اگر 
ســندیکا بخواهد می تواند نشان بدهد و 
خود وزارت نیرو هم پیشنهاد داده است. 
آقای چیت چیان امضــا کرده و گفته به 
محض تشــکیل نهاد تنظیم کننده  بخش 
بــرق وظایف هیات تنظیم به آن تفویض 

می شود. 
ســپس دکتر »کریم افشــار« پشت 
تریبــون قرار گرفــت و اظهــار کرد: تا 
شــورای رقابت شــکل بگیــرد اتفاقات 
بزرگ تری رخ می دهد. چون وزارت نیرو 
از چند وقت دیگر تقریبًا 20 هزار مگاوات 
از ظرفیــت بازار مصــرف بیرون می رود. 
این بخشــی است که خیلی جدی است. 
از مهرماه هم مدیریت شــبکه مصر است 
که بازار ظرفیت را راه بیندازد؛ و خیلی از 
نیروگاه ها خصوصًا نیروگاه های گازی که 
خوشــحال بودند که آمادگی می گرفتند 
و سوخت نداشــتند در نیمه ی دوم سال 
احتمال دارد بخار یا ســیکل ترکیبی یا 
حتــی گازی به اســتراحت بروند. این ها 
قبل از این که تشــکیل شــود تغییرات 

بنیادینی را ایجاد می کنند. خواهش من 
از آقــای دکتر رحمتی این بود که به چه 
شکلی این استاپ یعنی همین جایی که 
خانه  مخروبه است فعاًل بماند، مشکالت 
ســاختاری ایجــاد نکنند کــه مدت ها 
بحث ها دارد. من مطمئن هســتم برای 
اول مهر حداقل امروز مجموعه ای که کار 
مطالعاتی می کردند از ما وقت می گرفتند 
که بیایید نظر کارشناسی خود را راجع به 
مدل بازار ظرفیت به ما بدهید. دوستان 
همفکــری کنند که اگر واقعًا وزارت نیرو 
قبول کرده، همین جا اســتاپ شــود و 

بیشتر از این اتفاق نیفتد.
پایان بخش این نشســت را مهندس 
وحدتــی بعهده گرفت و گفــت: در حال 
حاضر موضوعی که توسط خیلی از اعضاء 
پیگیری میگردد و ســندیکا به دنبال آن 
بود، به نقطه مطلوبی رســیده و انشاا... با 
تشــکیل نهاد تنظیم کننده بخشی برق 
همچنین گسترش قراردادهای دو جانبه و 
حضور صنایع بزرگ در بورس انرژی برای 
خرید برق، فضــای رقابتی جدی بوجود 

خواهد آمد که قطعًا به نفع همه است.

اگر مــا در جمهوری 
اســالمی جایگاه های 
خودمان را بدانیم، من 
قرار اســت که جواب 
ســهام داران را بدهم. 
من وزیر نیرو نیســتم 
که مشکل شبکه را حل 
کنم. قرار است نیروگاه 
گیالن 50 میلیون تومان 
سود بدهد من این 50 
میلیون ســود را باید 
محقق کنم. با پولی که 
پیش من گذاشــته اند 
ـن کار را می کنم اـی
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جناب آقــای مهندس موتمنی؛  ■
لطفــا برای آغاز بحــث، کمی از 
سرگذشت خود را گفته و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را بیان فرمایید؟
با تشــکر از جنابعالی و همچنین  □

زحمــات اعضــاء محترم هیــات مدیره 
سندیکای تولید کنندگان برق و از اینکه 
فرصتی به اینجانب داده شــده تا نسبت 
به اعالم مســائل و مشکالت پیش روی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی موارد ی 

را به اســتحضار برسانم تشکر و قدردانی 
التحصیل رشته  اینجانب فارغ  می نمایم. 
مهندســی برق و الکترونیک از دانشگاه 
لیدز کشــور انگلستان هســتم که بعد 
از اتمام دوره ســربازی در ســال 1363 
شروع دوره کاری خودم را با استخدام در 
شرکت مخابرات ایران با سمت کارشناس 
نصــب و راه انــدازی رادیو پــر ظرفیت 
)مایکروویــو( آغاز و از ســال 1365 در 
شرکت ملی صنایع پترو شیمی به عنوان 
کارشناس ابزار دقیق وکنترل شروع بکار 

نمودم و در ادامه از ســال 1371 تا آذر 
1387 در پروژه هــای متعدد نیروگاهی 
در شرکت مشــانیر با سمت مدیر پروژه 
انجــام وظیفه کردم. درحال حاضرهم به 
عنوان معاون مهندسی بخش پروژه های 
سرمایه گذاری و مدیر شعبه ایران شرکت 
نیروگاه گازی فارس در شرکت گروه مپنا 

فعالیت می نمایم.
نیــروگاه بی.او.تی فــارس- تحت نام 
نیروگاه حافظ در شــبکه سراسری- در 
حال حاضــر با آمادگی بــاال ی 97% از 

گفتگو با مهندس فریبرز موتمنی معاون مهندسی بخش پروژه های سرمایه گذاری 
و مدیر شعبه ایران شرکت نیروگاه گازی فارس

مطالبات بخش خصوصی را ندهید، تامین برق به مرز هشدار می رسد

»بیش از نیمی از برق مصرفی کشــور توســط بخش خصوصی تامین می شــود که با توجه به بحران مالی 
این شــرکت ها که در نتیجه عدم پرداخت به موقع صورت حسابهای فروش برق به وجود آمده، آینده برق 
کشــور شدیداً تهدید می شود«؛ این هشدار مردی اســت که پس ازتحصیل در رشته مهندسی از دانشگاه 
لیدز کشــور انگلستان و کسب تجربه هایی چند در حوزه فعالیت های حرفه ای و مدیریتی، اینک به عنوان 
معاون مهندسی بخش پروژه های سرمایه گذاری و مدیر شعبه ایران شرکت نیروگاه گازی فارس به فعالیت 
مشغول است. فعالیت هایی که او را به شناختی کامل و دقیق از حوزه نیروگاهی ایران در بخش خصوصی 
رسانده و او را به یک صاحبنظر در این حوزه بدل کرده است. در گفتگویی که در ادامه می خوانید، مهندس 

موتمنی از چالش های نیروگاه داری در بخش خصوصی و وضعیت نیروگاه گازی فارس می گوید...

زمان بهره برداری تجــاری تا کنون، در 
شروع ســال پنجم از دوران بهره برداری 
تجاری بوده و با توجه به بی. او.تی بودن 
آن از نیروگاه هایی با اولویت باالی وزارت 
نیــرو برای تبدیل به ســیکل ترکیبی با 
استفاده از مقررات و ضوابط قراردادهای 
بیع متقابــل بــرای نیروگاه های دولتی 
نیروگاه  ایــن  می باشــد.در حال حاضر 
دارای 6 توربین 162 مگاواتی )در شرایط 
ایزو( و اولین نیــروگاه مپنا با واحد های 
ســاخت شــرکت تــوگا از شــرگتهای 
زیر مجموعــه گروه مپنا می باشــد که 
 DLNتوربین های آن مجهز به سیستم
بــرای پائیــن آوردن NOx خروجی از 
دود کشها در زمان اســتفاده از سوخت 

گازوئیل می باشد.
لطفًا ارزیابی تــان از وضعیت  ■

کنونی تولیــد نیــروی برق در 
نیروگاه های بخــش خصوصی را 

شرح دهید؟
با توجه به تعهدات قراردادی که  □

در قراردادهــای نیروگاه های خصوصی 
بــرای ســرمایه گذار و جرائــم مربوط 
منظور شــده اســت، و علیرغم شرایط 
بســیار بد نقدینگی که از سوی وزارت 
نیروگاه هــای بخش خصوصی  به  نیرو 
تحمیل شــده اســت، بخش خصوصی 
طی سالهای گذشته توانسته است تا با 
تــالش و همت فراوان و اخذ وام های با 
بهره باال نســبت به بهره برداری بهینه 
و تامیــن قطعات یدکی و رســیدن به 
آمادگی باالی 90 درصد در نیروگاه ها 
انجام برســاند که خوشــبختانه  را به 
امســال هم با همت و بــا برنامه ریزی 
و انجــام بازدید های دوره ای مناســب 
نیروگاه هایــی کشــور،  واحد هــای 
با  توانســتند  نیروگاه هــای خصوصی 
کمترین خاموشــی ها فصل بسیار گرم 
تابستان امسال را پشــت سر بگذارند. 
باشــید این شرایط  البته یقین داشته 
بــرای همیشــه نمی توانــد ادامه پیدا 

کند و در صورت عدم پرداخت صورت 
حســابهای شــرکت های تولیــد برق 
خصوصی توسط وزارت نیرو و روند رو 
به رشــد مصرف برق و همچنین شروع 
فعالیت صنایع کشــور در دوران پســا 
تحریم، شــاهد روزهای ســختی برای 
صنعت برق کشــور و همچنین بخش 
خصوصی در سال های آتی خواهیم بود. 

نقش بخش خصوصی در تولید  ■
برق ایران در چه ســطحی قرار 
دارد؟ در واقع پرســش این است 
که چه میزان از تولید برق کشور 

را برعهده دارد؟
بــا توجــه بــه اصــل 44 قانون  □

اساســی و احداث نیروگاه های خصوصی 
در اوایــل دهــه1380 که شــروع آن با 
عقــد قراردادهــای BOO و BOT در 
نیروگاه های جنوب اصفهان، رودشــور، 
عســلویه، علــی آبــاد کتــول و......... و 
همچنیــن واگذاری ســهام نیروگاه های 

دولتی از طریق بورس و یا سایر روشها به 
بخش خصوصی بود، روند افزایش تولید 
برق توســط بخش خصوصی را درکشور 
شــاهد بودیم، بطوری که طبق آخرین 
آمار منتشــر شده، سهم بخش خصوصی 
در تولیــد برق در ســال 94 به حدود % 
54 رسیده اســت. این بدین معنی است 
که بیش از نیمی از برق مصرفی کشــور 
توســط بخش خصوصی تامین می شود 
که با توجه به بحران مالی این شرکت ها 
که در نتیجــه عدم پرداخــت به موقع 
صورت حســابهای فروش برق به وجود 
آمده، آینده برق کشــور را شدیداً تهدید 

می نماید.
از  ■ قراردادهــای خریــد برق 

شرکت های خصوصی تولید کننده 
برق، بر چه اصولی تعریف می شود؟ 
و آیا رتبــه و درجه نیروگاه ها در 

این مسئله تاثیر دارد؟
حسب نوع قرار داد که شامل قرار  □

داد های خرید تضمینی بصورت 5 ساله 
وبه روش های BOO و BOT که قرار 
داد 20 ســاله دارند و یا قــرار دادهای 
فــروش در بازار بــرق با شــرکت های 
تولید کننده می باشــند، اصول این قرار 
دادهــا نیز با همدیگــر دارای تفاوتهایی 
می باشــند. اما تاکنون رتبــه بندی و یا 
درجه نیروگاه به شکل مشخصی تعریف 
نشده اســت. هرچند همانگونه که مطلع 
هســتید ممکن است تفاوتهایی در نحوه 
انتظارات دیسپاچینگ  یا  بهره برداری و 
ملی از نیروگاه های ســیکل ســاده و یا 
سیکل ترکیبی وجود داشته باشد که به 
تبع آن رِژیم بهره برداری و درآمد آن نیز 
متفــاوت خواهد بود )با توجه به راندمان 
نیروگاه(. البته صالحیت پیمانکاران اجرا 
و بهره بــردار جزو بند هــای قرار دادی 
است که می بایست مور د تایید سرمایه 

پذیر قرار گیرند 
تامین مالــی پروژه های تولید  ■

برق، چگونه صــورت می گیرد و 

اگر ردیف هایی در بودجه 
هر ســاله که به مجلس از 
ســوی دولت محترم ارائه 
می شــود ردیفی مجزا از 
ســهمیه و بودجه وزارت 
نیرو برای پرداخت صورت 
حســابهای خرید برق از 
بخش خصوصی پیش بینی 
شود شــاید گره ای را در 
این خصوص بگشــاید. 
در غیــر اینصورت اگر در 
بودجه وزارت نیرو منظور 
شــود هزینه جا های دیگر 
اســتفاده خواهد شد که 
جبــران پرداخت مجدد 
آن بــرای وزارت نیرو به 
ســختی انجام خواهد شد

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
23

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
22



حاضر بهترین فکری که به نظر اینجانب 
می رسد و می تواند راهگشا برای پرداخت 
بدهی های دولت و شرکت های دولتی به 
نیروگاه های خصوصی باشد و همچنین با 
توجه به پیش بینی انجام شده در قانون، 
در بودجه ساالنه کشــور که هر ساله به 
مجلس ارائه می شــود، عبارت اســت از 
ترمیم اقتصــاد بیمار برق و واقعی کردن 
قیمت ها در هر دو بخش تولید و مصرف 
و پیش بینی مبلغی )معادل مابه التفاوت 
برق خریداری شــده از تولیــد کننده و 
قیمت تمام شــده برق تا آنکه به دست 
مصرف کننده برســد( برای وزارت نیرو 
جهت پرداخــت بدهی های وزارتخانه به 
بخش خصوصی از بابــت فروش برق، تا 
به مرور زمان ایــن بدهی ها کاهش و از 
بیشتر انباشته شــدن بدهی های وزارت 
نیرو به بخش خصوصی جلوگیری نماید..

البتــه در ســال گذشــته وزارت نیرو با 
انتشــار اوراق خزانه ملی توانست بخش 
بسیار کمی از بدهی های خود را جبران 
کند که مکانیزم های مشابه تامین مالی 
میتواند در ایــن خصوص نیز تا حدودی 
راهگشا و مشکالت پیش رو شرکت های 
خصوصــی تولید بــرق بــرای پرداخت 
بخشــی از هزینه های جاری نیروگاه را 

جبران نماید.
یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■

خصوصی، دســت بــه گریبان 
بودنشــان با ســازمان خصوصی 
ســازی و ســازمان امور مالیاتی 
است. به زعم شما چگونه می توان 

این مشکل را حل کرد؟
قبل از هر نکته ای باید عرض کنم  □

که سازمان خصوصی سازی در ارتباط با 
نیروگاه های واگذاری شده مدخلیت پیدا 
می کند و در خصوص بسیاری از نیروگاه 
هایی که از جانب بخش خصوصی احداث 

و بهره برداری می شوند صادق نیست. 
اما بــا توجــه به بنــد پ مــاده 2 
قانون رفــع موانع تولید تهاتــر مالیاتی 

خوشــبختانه مالیات بعضی از نیروگاه ها 
با طلب های فروش برق از شرکت توانیر 
تهاتــر گردید و موضــوع ممنوع الخروج 
و ممنوع المعامله شــدن مدیران ارشــد 
نیروگاه های خصوصی که  شــرکت های 
بدهی هــای مالیاتی چند میلیارد تومانی 
داشتند، مرتفع گردید که امیدواریم برای 
سالهای بعد مالیاتی با پیگیریهایی که با 
ســازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد 
این تهاتر ادامه پیــدا کند.در هر صورت 
تا زمانیکه وزارت نیرو به اجرای تعهدات 
قراردادی خــود در خصــوص پرداخت 
صورت حســابهای فروش برق با مشکل 
مواجه است مشــکل پرداخت مالیات و 
پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی 
وجود خواهد داشــت و با توجه به نبود 
نقدینگی در وزارت نیرو شــاید بهترین 
روش همان اســت که در باال اشاره شد 
و بخش خصوصی هم در این شرایط اگر 
با ســرعت بیشتر و متناسب با سال مالی 

پرداخــت می نماید ولی بــه هیچ وجه 
ایــن مقدار جوابگوی رشــد این افزایش 
بدهی هــا نخواهد گردید. لذا پیشــنهاد 
بنده)که حتمًا به ذهن مسئولین محترم 
نیز رســیده اســت( با پیــش بینی که 
کارشناســان به انجام خواهند رساند این 
رقم مابــه التفاوت در بودجه هر ســاله 
وزارت نیرو که به مجلس ارائه می نماید، 
دیده شــده و مکانیزم هــای الزم جهت 
وصــول و پرداخت آن نیــز پیش بینی 
گردد.یا قیمت برق طبق روند پیشنهادی 
مثل دیگر اقالم اصالح شود، موضوعی که 
به نظر می رسد به دالیل غیر اقتصادی از 
پذیرش و اجرائی کردن از آن گریزانیم!!

بودجه چگونــه می تواند گره  ■
بدهی دولت های دولــت به این 

شرکت ها و نیروگاه ها را پر کند؟
اگــر ردیف هایــی در بودجه هر  □

ســاله که بــه مجلس از ســوی دولت 
محتــرم ارائه می شــود ردیفی مجزا از 

با توجــه بــه تعهدات 
ـه در  ـراردادی ـک ـق
قراردادهای نیروگاه های 
خصوصی برای سرمایه گذار 
و جرائم مربــوط منظور 
شــده اســت، و علیرغم 
شرایط بسیار بد نقدینگی 
که از ســوی وزارت نیرو 
به نیروگاه هــای بخش 
خصوصی تحمیل شــده 
است، بخش خصوصی طی 
سالهای گذشته توانسته است 
تا با تالش و همت فراوان 
با بهره باال  و اخذ وام های 
نسبت به بهره برداری بهینه 
و تامیــن قطعات یدکی و 
رسیدن به آمادگی باالی 
90 درصد در نیروگاه ها را 

به انجام برساند

چه مــواردی در این خصوص باید 
رعایت شود؟

بطــور خالصــه در تامیــن مالی  □
BOT/ پروژه ســرمایه گذاری در قالب 
BOO مهــم ترین اصل تعیین نســبت 
استقراض به آورده نقدی D/E مطابق با 
جریانات نقدی پروژه است. به این مفهوم 
که جریان نقدی طرح باید پاســخگوی 
تعهــدات مالی طرح و انتظــارات در دو 

بخش استقراض و آورده نقدی باشد.
در بخش اســتقراض جریانات نقدی 
طرح باید "نسبت پوشش بدهی" مناسبی 
)بنا به نظر بانک( حــدود میانگین 1.3 
را فراهــم نماید و به طور اصولی ســهم 
آورده نقــدی در قالــب پرداخت ســود 
به ســهامداران در اولویــت دوم پس از 
بازپرداخــت اصل و فــرع وام قرار دارد. 
)نســبت پوشــش بدهی حاصل تقسیم 
"جریان نقدی" آزاد به "قسط وام" شامل 

اصل و فرع می باشد(. 
جریان نقــدی آزاد، حاصل از درآمد 
فــروش با کســر هزینه هــای عملیاتی، 
هزینه های مالی و مالیات می باشد.تعیین 
نسبت "استقراض" به "آورده نقدی" قبل 
از بــرآورد جریانات نقــدی طرح دقیق 
نیست و باید نسبت به واقعیات اقتصادی 
طرح و در نظر گرفتن کلیه ریســک های 
فنــی، مالی و اقتصادی ســرمایه گذاری 

تثبیت گردد.
شــاخص نرخ بازدهــی داخلی طرح 
هم بــدون در نظر گرفتــن تامین مالی 
طرح تعیین می گردد و به نوعی نشــان 
دهنده حداکثر نرخ بهره استقراض پروژه 
می باشد و برای کل ســرمایه گذاری در 
نظر گرفته میشــود. نرخ بازدهی داخلی 
آورده نقدی هم فقط نســبت به ســهم 
آورده نقــدی و جریانــات نقدی حاصله 
از پرداخت سود به ســهامداران حاصل 

می گردد.
از جملــه پارامترهای مهــم دیگرکه 
می بایســت در پروژه های تولید برق در 

نظر گرفت دوره بازگشت سرمایه گذاری 
است که به طور ساده حاصل تقسیم کل 
ســرمایه گذاری به جریانات نقدی پروژه 
اســت و نشان می دهد در چند سال کل 

سرمایه گذاری بازگشت داده می شود.
قوانیــن و مقررات بانکی جهت تامین 
مالی طرح مقوله مهم دیگریســت که در 
ســطح کالن و توســط بانک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی برای منابع ارزی در 
صورتی که تامین منابع از این محل باشد 

تعیین می گردد.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
شــاید از جمله مهم ترین عوامل  □

ایجاد و افزایــش بدهی دولت در صنعت 
بــرق را ناشــی از شــکاف مابین قیمت 
بــرق نزد مصــرف کننــده و خرید برق 
از تولیــد کننده دانســت، لــذا در حال 

انجام شود از آن استقبال می نماید. 
نیروگاه های بخش خصوصی را  ■

چگونه می توان از بودجه بهره مند 
ساخت؟

در حال حاضر قیمت تمام شــده  □
فروش بــرق به مصرف کننــده باالتر از 
قیمت خرید برق از تولید کننده اســت 
)بــه عبارت دیگر دولــت یارانه پرداخت 
می نماید بــدون آنکه منبع این یارانه به 
شکل شــفاف مشخص شــده باشد( لذا 
التفاوت را  وزارت نیرو می بایســت مابه 
از بودجه خودش پرداخت نماید که این 
موضوع در چند سال اخیر باعث افزایش 
بدهی های وزارت نیرو شــده است و این 
بدهی ها هر ســال نیز روی هم انباشته 
شــده و باعــث افزایش ایــن بدهی ها 
گردیده که دیگر برای وزارت نیرو جبران 
تمامــی آن بدهی ها تقریبــًا غیر ممکن 
گردیده اســت. هرچند به صورت قطره 
چکانی پرداختهایی را به بخش خصوصی 
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ســهمیه و بودجــه وزارت نیــرو برای 
پرداخت صورت حسابهای خرید برق از 
بخش خصوصی پیش بینی شــود شاید 
گره ای را در این خصوص بگشــاید. در 
غیر اینصــورت اگــر در بودجه وزارت 
نیرو منظور شــود هزینه جا های دیگر 
استفاده خواهد شد که جبران پرداخت 
مجدد آن برای وزارت نیرو به ســختی 

انجام خواهد شد. 
عــدم پرداخــت بدهی ها چه  ■

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

آینده_ رخ خواهد داد، دارد؟
در هر صورت توان بخش خصوصی  □

برای ادامــه کار محدود می باشــد و تا 
حدی می تواند از بانک ها استقراض کند 
چون پرداخت اقســاط وام با بهره بسیار 
باالی بانکی از تحمــل بخش خصوصی 
خــارج اســت. بخش خصوصــی دارای 
اقساط  مانند پرداخت  هزینه های جاری 
وام، هزینه پرســنل بهره برداری، تامین 
قطعــات یدکی، بیمه، مالیــات و.... دارد 
که هر کــدام از آنهــا در ادامه حیات و 
نیروگاه نقش بســزایی دارند و  عملکرد 
چنانچه تعللی در تامین مالی پیش بیاید 
که موجب کاستی در یکی از موارد فوق 
بشــود عواقب جبران نا پذیری را خواهد 
داشت و مجبور به توقف نیروگاه که یکی 
از دالیل مهــم آن تامین قطعات یدکی 
می باشــد و از همه مهمتر توقف توسعه 
طرحهــا و نیروگاه های جدید شــده و 
نهایتًا به ناچار شاهد خاموشی در شبکه 
برق کشــور خواهیــم بود.نتیجه محتوم 
این اقتصاد برق خاموشی است و نه عدم 
همکاری بخش خصوصی که آنها تا جان 
در بدن دارند در حال احتضار فشــار را 
تحمل کرده و می کنند لیکن بار مالی و 

بدهی ها کمر شکن است! 
در هر صــورت بخــش خصوصی تا 
کنون با مشــکالت کنار آمــده و اجازه 

نداده است که حتی برق یک خانه ناشی 
از عــدم پرداخت صورت حســاب های 
فروش برق، قطع گــردد ولی بنیه مالی 
شرکت ها و این صبر و تحمل آستانه ای 
دارد که نیاز اســت مسئولین وزارت نیرو 
و دولت محترم چاره اندیشــی الزم را در 
ایــن زمینه به عمل آورنــد چون عواقب 
غیر قابل پیش بینی ممکن است حادث 

گردد.

تصور می کنید مشکالتی از این  ■
دست، به عدم شناخت دولتمرداِن 
دولت های مختلف از صنعت برق 
و حضور بخــش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
در ســالهای 1380 و 1381  □

زمانیکه اینجانب مدیر پروژه نیروگاه های 
خصوصــی در شــرکت مشــانیر بودم و 
شــرکت توانیر قراردادی را با شــرکت 
مشــانیرجهت تهیــه اولین تیــپ قرار 
امضــاء  را   BOT BOO و  دادهــای 
نمــود و اینجانب افتخار این را داشــتم 
کــه عضو کوچکی از تیم تهیه اســناد و 
مدارک این نوع پروژه ها باشــم، همیشه 
ایــن نگرانی برای من وجود داشــت که 
با توجه به لیســتی از پــروژه هایی که 
قرار اســت اجرا شود را در اختیار داشتم 
و با برآوردی که تقریبــی از تعرفه های 
فروش برق داشــتم، می توانســتم پیش 
بینی کنم در پایان دهــه 80 بر آوردی 
را که وزارت نیرو برای تامین و پرداخت 
فروش برق به بخــش خصوصی خواهد 
داشــت چقدر است و چگونه وزارت نیرو 
می توانســت این مبلغ پرداخت را برای 
فــروش برق به بخش خصوصی داشــته 
باشــد در صورتیکه افزایش تعرفه فروش 
برق برای مشــترکین چندین ســال بود 
کــه افزایش نیافتــه بــود. در آن زمان 
بعضی از مدیران محترم صنعت برق که 
بســیار خوش بین بودند اعالم می کردند 
بخشــی از در آمد های نفتی را برای این 
پروژه ها در بودجه اختصاص خواهند داد 
که عماًل مشــاهده شد با اجرای پرداخت 
یارانه ها و کاهش قیمت نفت در سالهای 
اخیر پیش بینی های وزارت نیرو محقق 
نگردیــد و روند رو به رشــد مصرف برق 
علیرغم وجود تحریم ها و راندمان پایین 
صنایع ادامه پیدا کرد و وزارت نیرو اجبار 
به عقد قرار داد های جدید برای ساخت 
نیروگاه های خصوصی را در دســتور کار 
قرار داد. که این کار جز اینکه بدهی های 

وزارت نیرو به بخش خصوصی افزایش دهد نتیجه ای نداشت 
و ناچار بود که این روند را در کشور ادامه دهد زیرا که در غیر 
اینصورت کشور با بحران بی برقی و خاموشی اجباری خصوصًا 
در فصل گرم تابســتان می گردید. فکر می کنم اگر با شروع 
پروژه هــای نیروگاه های خصوصی دولت یــک روند متعارف 
افزایش قیمت برق را می داشت شاید تا حدود ی این معضل 

می توانست جبران گردد.
انداز آینده نیروگاه های تولیدکننده نیروی  ■ چشم 

برِق حاضر در بخش خصوصی را چگونه می بینید؟
پر واضح اســت کــه با این روند رشــد مصرف برق در  □

کشور که ناشی از عوامل متعددی می باشد و همچنین کمبود 
نقدینگی در وزارت نیرو و لزوم و نیاز به بهره برداری با شرایط 
مطلوب از واحد های نیروگاهی، بخش خصوصی با چالش های 
زیادی از جمله هزینه های روتین نیروگاه مانند وام، پرسنلی، 
هزینه های تامین قطعات یدکی، بیمه، مالیات و غیره مواجه 
می باشد که در صورت عدم پرداخت صورت حسابهای بخش 
خصوصــی نهایتًا بخش خصوصی را به ورشســتگی بیشــتر 
خواهد کشــاند که به هیج وجه ایــن موضوع مطلوب بخش 
خصوصی خصوصًا تشویق سرمایه گذاران داخی و خارجی در 
کشور جهت سرمایه گذاری در این صنعت نمی باشد و به مرور 
سرمایه گذاری خصوصی در بخش برق با توجه به ریسک های 

موجود منتفی خواهد شد.
نیروگاه تحت نظر شــما، از این حیث چه وضعیتی  ■

دارد؟ افق کاری و حرفــه اِی این نیروگاه را در این 
میان چگونه می بینید؟

همانطــور که در باال هم عنــوان گردید، نیروگاه گازی  □
فارس یک نیروگاه BOT و بر پایه ســرمایه گذاری خارجی 
اســت. قرار داد این نیروگاه با وزارت نیرو براســاس قرار داد 
تبدیل انرژی و برای یک دوره 20 ســاله می باشــد که نرخ 
تعرفه فروش برق آن بر اســاس مدل مالی و در شروع پروژه 
تعیین گردیده و در اوایل هر ســال قــراردادی قیمت تعرفه 

مورد تعدیل قرار می گیرد. 
تا به حال و در طی چهار ســاله گذشته که از بهره برداری 
آن می گذرد توانســته ایم تا با تمام توان و حتی با استقراض 
از بانکها، واحد های این نیروگاه ها را در شــبکه سراســری با 
آمادگــی باالی 96% در مدار قــرار داده تا کمک زیادی را به 
شــبکه برق کشور در زمان پیک داشــته باشیم. هرچند که 
امکان ادامه این روند با توجه به نحوه پرداخت صورت حسابها 
برای سرمایه گذار مشکالت زیادی را به همراه خواهد داشت و 
مشــاهده این تجربه راه ورود سرمایه گذار را به کشور ناهموار 

خواهد نمود.

مدیرعامل شــركت 
از توقف مصرف  توانیر 
ســوخت مایــع در 
نیروگاه های کشور خبر 
با وجود  داد و گفــت: 
افزایش تولید و مصرف 
برق، هــم اکنون صرفا 

گاز طبیعی در نیروگاه ها مصرف می شود.
"آرش كــردي" گفت: در شــرایط فعلی به 
استثنای دو تا ســه نیروگاه استان سیستان و 
بلوچســتان که به شــبکه گاز متصل نیستند، 
تمامی نیروگاه های برق کشور از گاز طبیعی به 

عنوان سوخت اصلی استفاده می کنند. 
مدیرعامل توانیر با اشــاره به توقف مصرف 
ســوخت مایع شــامل نفت کوره و گازوئیل در 
بیــش از ۹۰ درصد نیروگاه های برق کشــور، 
تصریح کرد: تمامی نیروگاه هایی که به شــبکه 
گاز متصل هســتند، صرفا از این سوخت پاک 

برای تولید برق استفاده می کنند.
این مقام مســئول با بیان اینکه هم اکنون 
به طور متوســط روزانه حــدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ 
میلیــون مترمکعب گاز طبیعی در نیروگاه های 
برق کشــور استفاده می شــود، گفت: افزایش 
مصرف گاز طبیعی به جای سوخت مایع عالوه 
بر مزیت های زیســت محیطی منجر به افزایش 
راندمان و بهــره وری در نیروگاه های کشــور 

خواهد شد.
مدیرعامــل توانیر در پایان با تاکید بر اینکه 
هم اکنون سال گذشته سهم گاز در سبد تامین 
ســوخت نیروگاه های برق به حدود ۸۲ درصد 
رسیده بود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 
تا پایان ســال جاری سهم گاز طبیعی در سبد 

سوخت نیروگاه ها از مرز ۹۰ درصد عبور کند.

مدیر عامل شركت توانیر:

مصرف سوخت مایع 
در نیروگاه ها متوقف شد

شــاخص نــرخ بازدهی 
داخلی طرح هم بدون در 
نظر گرفتــن تامین مالی 
طرح تعییــن می گردد و 
به نوعی نشــان دهنده 
حداکثر نرخ بهره استقراض 
پروژه می باشــد و برای 
کل سرمایه گذاری در نظر 
گرفته میشود. نرخ بازدهی 
داخلــی آورده نقدی هم 
فقط نسبت به سهم آورده 
نقــدی و جریانات نقدی 
حاصله از پرداخت سود به 
سهامداران حاصل می گردد
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امارات متحده عربی کشوری است که 
با فراهم آوردن بستر مناسب و امن برای 
سرمایه گذاران توانسته است شاخص های 
کیفیت زندگــی را تا اندازه قابل توجهی 
فراهم آورد. ســرزمینی که امروز به نام 
امارات  متحده  عربی شــناخته می شود، 
یــک قرن پیــش، موطن بادیه نشــیانی 
بود که به ســختی روزگار می گذراندند. 
قحطی دهه های 1930 و 1940 میالدی 
عرصــه را چنان بر مردمان آن دیار تنگ 
کرد که چاره ای جز سرخ کردن و خوردن 
ملخ های پرشــمار بیابان نداشــتند. اما 
امــروزه امــارات  متحده  عربــی به یکی 

از قطب هــای تجــارت و مقصدی برای 
جهان گــردان معروف اســت و طی 30 
ســال اخیر رشــد قابل توجهی داشــته 
اســت. مهم ترین شــهر آن دبــی بندر 
مهمی برای ســرمایه گذاران غربی است 
کــه اهمیتــش را به عنوان یک مســیر 
تجاری در دهه 1970 و 1980 به دست 
آورد. دبــی به صورت فزاینده ای در حال 
پیشــرفت به عنوان مرکزی برای صنایع 
خدماتــی از قبیل فنــاوری اطالعات و 
ســرمایه گذاری است. خطوط حمل ونقل 
توســط هواپیمایی امارات تقویت شــده 
و ایــن منطقــه مهم اقتصــادی که نور 

برج ها و ســواحلش در شب چشمگیر و 
خیره کننده است. 

نقشه بلندپروازانه دبی
پایتخت امــارات عالوه بــر موفقیت 
در زمینه تجاری و توریســتی توانســته 
با جذب اعتماد و اعتبار ســرمایه گذاران 
مسیر تازه ای را در تولید انرژی طی کند. 
اداره آب و برق دوبی که مسئولیت تولید، 
انتقال و پخش بــرق در دبی را بر عهده 
دارد، در آگوست ســال 2010 ظرفیت 
بــرق را به باالی 7 هزار مگاوات رســاند 
و توانســت زیرســاخت های انرژی برق 

نگاهی به وضعیت تولید برق و فرصت های سرمایه گذاری در امارات متحده عربی

نقشه بلندپروازانه دبی
ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی

در کشــور امارات را بهبود قابل توجهی 
ببخشد. 

بخش انرژی برق در کشور امارات، هم 
به تولید و مصرف داخلی توجه دارد و هم 
به صادرات. امارات متحده عربی 7درصد 
از منابــع نفتی جهان را دارا اســت که 
استراتژیک  نشــان دهنده میزان اهمیت 
این کشــور برای حضور ســرمایه گذاران 
از کشــورهایی  امارات یکی  می باشــد. 
است که نســبت تولید برق به جمعیت 
آن خیلی باالســت. هم چنیــن باالترین 
میزان نیروگاه های تولید آب شــیرین و 
بزرگ تریــن نیروگاه تولید آب شــیرین 
در جهان )نیروگاه جبــل علی( را دارد. 
تخمین زده می شود که نیاز برق امارات 
از 15.5 گیگاوات به بیش از 40 گیگاوات 
)40000 مگاوات( در سال 2020 برسد. 
و از آن جایی که طی سال های اخیر ایران 
تالش کرده تا در صنعت برق کشورهای 
همســایه خود، اعم از کشورهای حاشیه 

خلیج فــارس حضوری پررنگ داشــته 
باشــد. برای اتصال شــبکه برق ایران به 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس 
همچون امارات، قطر و عمان باید حدود 
180 کیلومتر خط انتقال 400 کیلوولتی 
در بســتر خلیج فارس طراحی و احداث 
شــود. از طــرف دیگــر، اماراتی ها ثابت 
کرده انــد که از ســرمایه گذاران خارجی 
برای پیشبرد اهداف و توسعه کشورشان 

استقبال می کنند. 
از جمله کشــورهایی اســت  امارات 
کــه دارای تنوع منابعی انرژی اســت و 
در حــوزه انــرژی گاز 25 میلیون دالر 
ســرمایه گذاری کرده اســت. این کشور 
تصمیم دارد برای جذب ســرمایه گذاری 
بیشتر در بخش انرژی خود فعالیت کند. 
به گفته وزیر نیروی امارات انتظار می رود 
تا با مشــارکت شرکت های خارجی سال 
2014 بتوانــد 500 میلیون متر مکعب 
گاز از منابع گاز )ترش( خود تولید کند. 

این کشــور جوان در نظردارد با کاهش 
نقش منبع گاز در تولید برق، با استفاده 
از منابع انرژی های پاک مانند خورشید، 
در آینده ای نه چنــدان دور 100درصد 
تولیدات برق را از این طریق تامین کند. 
در ســال های اخیر با توجــه به این 
کــه منابع انــرژی تجدیدناپذیــر رو به 
اتمــام هســتند این منابع مــورد توجه 
قــرار گرفته اند. در ســال ۲۰۰۶ حدود 
18% از انــرژی مصرفــی جهانــی از راه 
انرژی هــای تجدید پذیر به دســت آمد. 
ســهم زیســت توده به طور سنتی حدود 
۱۳%، که بیشتر جهت حرارت دهی و %3 
انــرژی آبی بود.2.4% باقی مانده شــامل 
نیروگاهــای آبی کوچک، زیســت توده 
مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشــیدی، 
انــرژی زمین گرمایــی و ســوخت های 
زیســتی اســت که به ســرعت در حال 
گسترش هستند. استفاده از انرژی بادی 
با رشدی ســاالنه حدود 30% با ظرفیت 
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نصب شــده 157900 مگاوات در سال 
2009، به صورت وسیعی در اروپا، آسیا و 
ایاالت متحده به چشم می خورد. درپایان 
ســال 2009 میــالدی مجمــوع انرژی 
تولیدی به وســیله فتوولتاییک به بیش 
از 21000 مگاوات رســید. ایستگاه های 
آمریــکا  انــرژی گرما-خورشــیدی در 
و اســپانیا مشــغول به کار هســتند که 
بزرگ تریــن آنها با ظرفیت 354 مگاوات 

در بیابان موهاوی در حال کار است.
این در حالی اســت که خــرداد ماه 
ســال جاری ســازمان آب و بــرق دبی 
)DEWA( اعالم کرد ســاخت فاز دوم 
پــروژه نیروگاه عظیم خورشــیدی واقع 
در پارک خورشــیدی »شــیخ محمد بن 
راشــد آل مکتوم« آغاز شــده است. بنا 
بــر گزارش هــا، این پارک خورشــیدی 
بزرگ ترین نیروگاه تولید برق با استفاده 
از انرژی خورشیدی در جهان را در خود 
جای داده اســت. فاز اول ایــن نیروگاه 
در اکتبر 2013 بهره برداری شــد و فاز 
دومــش نیز تا آوریــل 2017 راه اندازی 
خواهد شــد. ایــن نیــروگاه در نهایت 
در ســال 2020 میــالدی بــه ظرفیت 
تولیــد 1000 مگاوات و تا ســال 2030 
به ظرفیــت تولید 5000 مــگاوات برق 
خواهد رســید. این پارک خورشیدی به 
کاهش انتشــار 6.5 میلیــون تن کربن 
در ســال کمک می کند. پیــش از این، 
نیروگاه خورشــیدی  رکورد بزرگ ترین 
نیروگاه خورشــیدی  به  جهان متعلــق 
»نــور-ورزازات« در مراکش بود. ظرفیت 
نیروگاه خورشــیدی »نور-ورزازات« در 
مراکش تا ســال 2018 به 580 مگاوات 
خواهد رســید. در حال حاضر، سازمان 
آب و برق دبی 5 پیشنهاد از شرکت های 
بین المللی مختلف برای ساخت فاز سوم 
این نیــروگاه با ظرفیــت 800 مگاوات 
دریافت کرده است. این تاسیسات عالوه 
بر تولید برق، دارای ایســتگاه پمپاژ آب 
و دستگاه های شــیرین کننده آب است 

کــه ظرفیت تولید 50 متــر مکعب آب 
آشامیدنی را در روز دارد.

هرخانه یک ایستگاه تولید انرژی پاک
دبی در نظر دارد میلیاردها دالر روی 
انرژی پاک سرمایه گذاری کند تا در بازه 
زمانی ای که تا ســال 2030 دارد، سقف 
تمامی ساختمان های شــهر را مجهز به 
پنل های انــرژی خورشــیدی کند. این 
هدف که توســط شــیخ محمدبن راشد 
شهردار و معاون رئیس جمهور پایه گذاری 
شــده، » اســتراتژی انرژی پــاک دبی 
2050« نام گرفته است و برای قراردادن 
دبی به عنــوان مرکــز انرژی های پاک 
در جهان طرح ریزی شــده است. جذب 

مراکز و شرکت های تحقیقاتی در حوزه 
انرژی های پاک برای پیشبرد این صنعت 
یکی دیگر از بلند پروازی های این شــهر 
اســت. اگرچه در حال حاضر استراتژی 
انــرژی پاک دبی 7درصــد از نیاز مردم 
را برآورد می کند، اما پیش بینی شــده تا 
ســال 2030 این مقدار به 25درصد و تا 

سال 2050 به 75درصد برسد. 
یکــی از مهم ترین تدابیر اندیشــیده 
شده برای تســهیل مسیر سرمایه گذاری 
در حــوزه بــرق و انرژی پــاک امارات، 
اعطای وام های بسیارمناسب و تسهیالت 
مقرون بــه صرفه برای ســرمایه گذاران 

است. شیخ محمد در این باره گفته است 
که سیاست هایی که امروز درنظر گرفته 
شــده موجب شــکل گرفتن صنعت برق 
برای سه دهه آینده خواهد شد. او ادامه 
داده اســت:» استراتژی امروز ما نشان از 
تعهدمان به تاسیس مدلی از ذخیره سازی 
انرژی پاک دارد که امیدواریم به اندازه ای 
موفق باشد که به کل دنیا قادر باشیم آن 
را صادر کنیم، بدون صدمه رســاندن به 
طبیعت به رشد اقتصادی کمک کند و به 
حفظ منابع طبیعی متعهد باشــیم. همه 
آنچه می خواهیم این است که به شهری 
تبدیل شــویم که در کل جهان کمترین 

تولیدات کربن را دارد.«
در ســال 2013 نیز ایســتگاه انرژی 
خورشیدی شمس، با ظرفیت تولید 100 
مگاوات در نزدیکی ابوظبی افتتاح شــد. 
ایــن پایگاه که صرف نظــر از پایگاه های 
آمریکا و اسپانیا بزرگترین ایستگاه تولید 
انرژی خورشــیدی اســت، ایستگاه های 
شمس 2 و شمس 3 را نیز دل خود جای 

داده است. 
شــهر مصدر هم در ابوظبی ســاخته 
شده تا سازگارترین شهر با محیط زیست 
در جهان باشد. این شهر به طور کلی بر 
اســاس انرژی تجدید پذیر ساخته شده 
پنل هایی که روی بام های ســاختمان ها 
تعبیه شده اند انرژی برق مورد نیاز شهر 

را تامین می کنند. 
اهداف بلندپروازانــه امارات در حالی 
سرســختانه دنبال می شــود کــه منابع 
بــه خوبی  تجدیدناپذیــرش می توانــد 
پاســخگوی نیاز امروزش باشد. اما آنچه 
این کشور تازه تاسیس به دنبالش است، 
آینده ای است که با قدم های امروز ساخته 
می شود. در سال 2009 امارات ششمین 
کشور بزرگ تولیدکننده دی اکسید کربن 
بود و امــروز با کمک ســرمایه گذارانش 
برنامه ریزی کرده تا ظرف سه دهه آینده 
تبدیل به کشوری شود که کمترین کربن 

در جهان را تولید می کند.

که قبال به بخش خصوصی یا بانک ها در 
دولت های پیشــین واگذار شده، 10هزار 
میلیارد تومان آن به صورت اقســاطی به 

تدریج تسویه خواهد شد.
وی گفت: حــدود 16 هــزار میلیارد 
تومــان از کل بدهــی وزارت نیرو مربوط 
به تولیــد کنندگان و گروه مشــاوران و 

پیمانکاران آن است.
فالحتیان ادامه داد: در این سال ها برق 
به قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده 
آن در اختیار مصــرف کننده قرار گرفت. 

به این معنی برقی که قیمت تمام شــده 
آن با احتساب ســوخت مجانی در حدود 
100تومــان بود به قیمــت 60 تومان به 
مناطق گرمســیری، حــدود 20تومان به 
بخش کشاورزی و زیر 20تومان به برخی 
سازمان ها فروخته شــد که البته مساجد 
و تولیت آســتان قدس از این مبالغ معاف 
شــده اند. همه این عوامل موجب شد که 
قیمت برق در برنامه پنجم توسعه به قیمت 
واقعی خود نرســد و این منجر به افزایش 

بدهي وزارت نیرو به پیمانکاران شد.

1500میلیارد تومان بدهی در قالب اسناد خزانه اسالمی 
بین تولید کنندگان برق خصوصی توزیع می شود

معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: به دلیل کاهــش درآمد های دولت 
در سال هاي گذشــته، وزارت نیرو توان 
پرداخــت برخــی از جرایــم دیرکرد به 
فروشــندگان برق را نداشت که با بهبود 
شرایط موجود صنعت برق، دیرکرد دولت 

به این پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
مهندس"هوشــنگ فالحتیان"، معاون 
وزیر نیرو در امــور برق و انرژی، از بهبود 
وضعیت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان 
برق طی یک ماه آینده خبرداد و گفت: با 
همکاری دولــت، بدهــی وزارت نیرو به 
پیمانکاران و فروشندگان برق طی یک ماه 
آینده تا سقف 8 هزارمیلیارد تومان تسویه 
خواهد شد و پیش بینی می شود قسمتی 
از مطالبات فروشــندگان برق به صورت 

نقدی پرداخت شود.
وی در مورد میزان بدهی وزارت نیرو 
به بخش بانکی و بخش خصوصی، گفت: 
این بدهی ها به دو بخش تقسیم می شود؛ 
بخــش اول آن مربوط بــه بدهی صنعت 
برق به شــبکه بانکی اســت. دولت های 
پیشــین برای تامین منابع مالی احداث 
نیروگاه هــا، آنها را به بانک هــا یا نهادها 
و بخــش خصوصــی واگــذار کردند که 
این انتقال مالکیــت در قالب رد دیون یا 
مزایده بود که با بررســی های انجام شده 
در سازمان حسابرسی قرار شده است که 
میزان 6200 میلیارد تومان از این بدهی 

پرداخت شود.
مهنــدس فالحتیان در مــورد میزان 
بدهی به فروشــندگان و پیمانکاران برق 
تاکید کــرد: بخش دیگر ایــن بدهی ها 
مربوط به فروشــندگان برق و پیمانکاران 
وزارت نیرو است که این عدد بالغ بر 12 یا 
13 هزار میلیارد تومان است که مقرر شده 
1500میلیارد تومان از این بدهی در قالب 
اسناد خزانه اسالمی بین تولید کنندگان 

برق خصوصی توزیع شــود. در نتیجه با 
کسر 1500 میلیارد تومان از اصل بدهی 
وزارت نیرو به پیمانکاران، 10500 میلیارد 
تومان از این بدهــی باقی می ماند که به 

تدریج پرداخت خواهد شد.
به گفته فالحتیان، بر اســاس مصوبه 
17 شــهریور، قرار است 20 هزار میلیارد 
تومان از بدهی این پیمانکاران به بانک ها و 
شهرداری های از طریق انتشار اوراق خزانه 

اسالمی تسویه شود.
وی افزود: در این مصوبه، بودجه ای به 

صنعت برق کشور تخصیص داده شده که 
ما سعی خواهیم کرد با انتشار اوراق اسناد 
اســالمی به پیمانکاران، بخش دیگری از 

بدهی وزارت نیرو را تسویه کنیم.
معاون وزیــر نیرو در مــورد مجموع 
بدهی وزارت نیرو تصریح کرد: کل بدهی 
وزارت نیــرو در حــدود 32 هزار میلیارد 
تومان است که میزان بدهی وزارت نیرو به 
شبکه بانکی حدود 16 هزار میلیارد تومان 
تخمین زده شده اســت. 6200 میلیارد 
تومان آن مربوط به نیروگاه هایی اســت 
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نایــب رئیس اول کمیســیون انرژی مجلس چندان ارزیابی مثبتی از وضعیت امروز فعــاالن بخش خصوصی در صنعت برق ندارد. 
بدهی های انباشت شده پیمانکاران و فعاالن بخش خصوصی نزد دولت مهمترین عاملی است که دکترحسین امیری خامکانی نایب 
رئیس اول کمیســیون انرژی مجلس در گفت و گو با »نیرو و ســرمایه« آن را عامل عقب گرد صنعت برق می داند. البته او معتقد 
اســت که با توجه به کاهش قیمت نفت و کمبود بودجه دولتی، نمی توان برای باز پرداخت این بدهی ها چندان چشــم امیدی به 
جیب دولتی ها دوخت و از همین رو از رهگذر گریزگاه های قانونی می بایســت آنها را به باز پرداخت بدهی هایشــان ملزم نمود. با 
او که سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون انرژی مجلس قبل را نیز درکارنامه خود دارد و هم در مجلس فعلی به سمت نایب 

رییسی کمیسیون انرژی برگزیده شده است گفتگویی ترتیب داده ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید...

روایت نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس از وضعیت 
پیمانکاران صنعت برق در گفت وگو با »نیرو و سرمایه«

صنعت برق 
نیازمند رسیدگی اورژانسی است

احسان بداغی

در حال حاضــر جایگاه انرژی  ■
برق در کشــور را چگونه ارزیابی 
می کنیــد و از منظر اقتصادی در 

چه شرایطی است؟
برای پاســخ به این سوال در مورد  □

جایگاه صنعــت برق کشــور باید پیش 
از هــر چیز به این نکته اشــاره کرد که 
ما در ســال های اخیــر در این صنعت 
دچار یک عقب گرد مشــهود شــدیم و 
بعــد از دولت یازدهم فعــال در وضعیت 
احیاء صنعتی قــرار داریم. این عقب گرد 
هــم عموما ناشــی از دو عامل اساســی 
بــود. عامل اول بحــث تحریم ها بود که 
امــکان ارتباط تکنولوژیک مــا با دنیا و 
شــرکت های قدرتمند و صاحب نام را یا 

محدود کرد و یا در شرایطی از بین برد. 
این مساله باعث شد تا پروژه های ما وارد 
رکود شوند و فرسودگی برخی تاسیسات 
صنعت برق کشــور به یک فرســودگی 
پایدار تبدیل گردد. عامل دوم هم مساله 
نقدینگی صنعت برق بود و حجم بســیار 
باالی معوقات دولت به پیمانکاران بخش 
خصوصی کــه از مرز 30 هــزار میلیارد 
تومان هم گذشت. در واقع این بدهی ها 
شــیره جان صنعت برق را در بسیاری از 
جاها گرفت. تعداد زیادی از پیمانکاران و 
خصوصا پیمانکاران کوچک که توان مالی 
گسترده ای نداشتند و تعداد آنها هم زیاد 
بود با موجی از ورشکستگی مواجه شدند. 
اینها ما را عقب انداخت و ما متاســفانه 

از بســیاری کشــورهای هم ردیف خود 
مانند ترکیه عقب ماندیم و االن فعال در 

وضعیت جبران فاصله قرار داریم. 
نقش بخش خصوصی در تولید  ■

برق ایران در چه ســطحی قرار 
دارد؟ 

صنعت برق ایران خصوصا در ســه  □
دهه اخیر وابســتگی زیــادی به بخش 
خصوصــی پیدا کــرده و پیمانکاران این 
بخش بازیگر اصلی این صنعت هســتند. 
امــا ایفای نقــش آنها همانطــور که در 
ســوال قبل هم توضیح دادم خود منوط 
بــه تامین منابع مالی پروژه ها از ســوی 
دولت اســت. االن هنوز بخش خصوصی 
در صنعــت بــرق از حالت تــالش برای 

در بودجه دولتی معجزه ای اتفاق نمی افتد

مدیــر عامل بــورس انــرژی گفت: 
زیرساخت های فنی و حتی تجاری برای 
صادرات برق از محــور بورس انرژی هم 
اکنــون وجــود دارد و در صورت برخی 
موافقت هــا درخصــوص صــادرات برق 
توسط بخش خصوصی، این امکان میسر 

است. 
با  "علی حسینی" گفت: سال گذشته 
وزارت نیرو به توافق رســیدیم که منابع 
مالی و عرضه های بیشــتری به ســمت 
بورس انرژی هدایت شود تا شرکت های 
توزیع بتوانند رأســا نسبت به خرید برق 
مــورد نیاز خــود اقدام کننــد تا حجم 
معامالت در بــورس انرژی افزایش یافته 
و جایگاه تولیدکنندگان برق و نیروگاه ها 

تقویت شود.
وی افــزود: البته نتیجــه این توافق، 
چهار ماه اول ســال محسوس نبود و از 
مردادمــاه، وزارت نیرو بــا تزریق منابع 
بیشــتر به افزایش حجم داد و ستدهای 

برق در بورس انرژی کمک کرده است. 
حسینی به نقش آفرینی محدود بخش 
خصوصی واقعی در خرید و فروش برق و 
جایگاه وزارت نیرو در این رابطه اشــاره 
کــرد و گفت: بورس انــرژی در ماه های 
اخیــر، تالش بســیاری را بــرای جذب 
فعاالن بیشــتر در بورس بــه کار گرفته 

است.
وی ادامه داد: با همکاری وزارت نیرو 

در ســال گذشــته ارزش معامالت برق 
رقمــی نزدیک به 700 میلیــارد تومان 
بود که در صــورت تحقق برنامه ریزی ها 
و انجــام تعهدات، این رقم می تواند تا دو 

هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مدیرعامل بــورس انرژی درخصوص 
امکان صــادرات بــرق از این بــازار به 
کشورهای همسایه گفت: هم اکنون این 
امکان وجود دارد. ولی برخی استراتژی ها 
تاکنون این فضا را در بورس انرژی ایجاد 

نکرده است.
وي ادامه داد: بــرای صادرات برق به 
ســایر کشورها توســط بخش خصوصی 
هــم به ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
برای ســاخت نیروگاه هــای جدید نیاز 
داریــم و هم باید با صادرات آن توســط 

بخش خصوصی موافقت شــود. واقعیت 
آن است که هم اکنون برخی نیروگاه ها 
تحت فشار هســتند و صادرات مستقیم 
برق می توانــد گام بزرگی بــرای ایجاد 
فضایــی رقابتی ایجاد کــرده و نباید در 
این خصوص نگران بود. در نهایت بورس 
انرژی آمادگی خــود را برای حمایت از 

صادرات برق از این بستر اعالم می کند.
مدیر عامل بورس انرژی با اشــاره به 
اینکه هــم اکنون اعمال سیاســت های 
واقعی حمایت از بخش خصوصی به یک 
نیاز در صنعت برق تبدیل شــده است، 
گفت: دولت برای گشایش فضای کسب  
وکار می تواند افراد و شرکت هایی را که 
مایل به احداث نیروگاه هســتند، ترغیب 

کند.
حسینی درخصوص مصوبه دولت در 
سال گذشته برای خرید مصرف کنندگان 
بــزرگ برق در بورس انــرژی نیز گفت: 
سال گذشــته هیات وزیران تصویب کرد 
که مصرف کننــدگان باالتر از 5 مگاوات 
بتواننــد به صــورت مســتقیم در بورس 
انرژی برق مورد نیاز خود را تامین کنند 
که قیمت رقابتــی را می توان مهم ترین 

ویژگی این شیوه خرید به شمار آورد.
وی افــزود: همچنین ما تالش کردیم 
که این بخشــنامه اجرایی شــود که هم 
اکنون ســازوکارهای اجرایی آن در حال 

طرح ریزی است.

مدیرعامل بورس انرژی:

بورس انرژی برای صادرات برق آمادگی دارد
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بقاء بیرون نیامــده و باقی ماندن حجم 
عظیمــی از بدهی-ها به ایــن صنعت، 
یک چالــش جدی بــرای فعاالن بخش 

خصوصی محسوب می شود. 
تامین مالی سرمایه پروژه های  ■

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

رعایت شود؟
شــیوه  تامین مالی پروژه ها عموما  □

از همان روش های معمول در پروژه های 
اما  پیــروی می کند.  بخش های دیگــر 
چیــزی که هم اکنون بــا توجه به توان 
مالی دولت مشهود است، نیاز ورود برخی 
شــرکت های خارجی در قالب فاینانس 
به صنعت برق ایران اســت. واقعیت این 
اســت که دولت هــم اکنون نیــز برای 
تامیــن مالی بدهی هــای صنعت برق با 
مشــکل مواجه اســت. ما اگر بتوانیم در 
این بخش از طریق فاینانس شرکت های 
بزرگ خارجی را وارد کنیم و پروژه هایی 
را کلیــد بزنیم، شــرکت ها و پیمانکاران 
داخلــی ما نیــز از این وضعیــت منتفع 
خواهند شد. چرا که قطعا آنها می توانند 

قسمت قابل توجهی از بازار ایجاد شده را 
به نفع خود اشغال کنند. 

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

خصوصی کرد؟
برای ایــن کار باید پولی در جیب  □

دولت باشــد تا این بدهی پرداخت شود، 
وقتــی پولی نیســت به طــور طبیعی 
بدهی ها هم بر جــای خود می مانند. ما 
هر قانونی که بگذاریم تا وقتی که دولت 
منابع مالی نداشــته باشــد عمال اتفاقی 
نخواهد افتــاد. مجلس نهــم مصوبه ای 
داشــت با عنوان حمایت از صنعت برق 
کشور. ما انجا آمدیم و مواردی را تبدیل 
به قانــون کردیم که این امیــدواری را 
ایجــاد می کرد که بتوانیــم با اتکا به آن 
مشکالت را حل کنیم. این مصوبه مربوط 
به نیمه دوم ســال 92 بــود. ولی عمال 
اتفاق خاصی نیفتاد. چون مشــکالت ما 
بسیار ریشه ای اســت. از جمله اینکه ما 
شــریک خارجی مهمی در صنعت برق 
نداریم. یعنی نه توانسته ایم مشتری قابل 

توجهی بــرای صادرات انــرژی خود در 
منطقه دســت و پا کنیم و نه توانسته ایم 
وارد حوزه ســرمایه گذاری های مشترک 
شویم. مثال در حوزه تولید برق از انرژی 
خورشــیدی علی رغم پتانسیل هایی که 
داریم بســیار عقب هستیم. در باال بردن 
بازده نیروگاه ها و کلیت صنعت برق هم 
نیاز به شــریک خارجی داریم. اینها همه 
نیازمند ایجاد یک دیپلماســی اقتصادی 
قدرتمند است که بتواند تکنولوژی و پول 
را وارد صنعــت برق ایران کند و برای ما 

بازار بسازد. 
به طور مشخص مجلس چگونه  ■

می تواند به شرکت های خصوصی 
تولید کننده برق یاری رســاند تا 
بتوانند  از مشکالت فارغ شوند و 
نقش خود را در چرخه تولید انرژی 

به بهترین نحو ایفا نمایند؟
من همانطور که اشــاره کردم قبال  □

هم تالش هایی برای این مهم در جریان 
بــوده. یعنی ما قانــون تصویب کردیم و 
آمدیم در لوایح بودجه موضوع بازپرداخت 
بدهی های دولت به پیمانکاران را قدری 

برجســته تر کردیم. اما تا زمینه نباشــد 
این دســت مصوبات منتهــی به نتیجه 
نمی شــود. صنعت برق ما هم اکنون در 
وضعیت آســیب جدی قرار دارد که یک 
آســیب دو گانه اســت. مثل فردی که 
تصــادف کرده و در جریــان تصادف هم 
لگن پایش شکسته و هم رگش پاره شده 
و خونش می رود. مطمئنا در رســیدگی 
به وضعیت این فــرد جلوگیری از ادامه 
خونریزی به عنوان یک اقدام اورژانســی 
بسیار مهمتر از این است که به وضعیت 
لگن شکســته او رسیدگی شود. وضعیت 
شکســتگی لگن آسیبی اســت که نیاز 
بــه درمان دراز مــدت دارد اما اگر برای 
خونریــزی در دقایق اولیه تصادف کاری 
نشود شاید بیمار از دست برود. وضعیت 
صنعت برق کشور هم نظیر همین است. 
یک سری آســیب ها در این بخش دیده 
می شــود که قدمت طوالنی دارد و الزم 
اســت که برا ی حل آن در اینده فکری 
کرد. اما مشــکل نقدینگی و بدهی های 
پیمانکاران یک مشــکل اورژانسی است 
که بقای قســمت مهمی از صنعت برق 

را به خطــر انداخته اســت. واقعا ما هم 
ایــن خطر را احســاس می کنیم که اگر 
وضعیــت بدهی ها همینطور باشــد، به 
نابــودی قســمتی از بخــش خصوصی 
صنعت برق منجرگردد. برای آن هم یکی 
از اتفاقاتی که باید بیفتد پرداخت ســهم 
تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها است 
که همچنان مجلــس و دولت درگیر آن 
هستند. یا مثال بحث واقعی کردن قیمت 
برق در برخــی مناطق باید جدی دنبال 
شــود. مثال من معتقدم کــه قیمت برق 
و انشــعاب آن نباید در شمال تهران در 
خانه هایی که متری باالی بیست میلیون 
تومان هســتند با روســتاها و مناطق و 

شهرهای کمتر برخوردار یکسان باشد. 
یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■

خصوصی، دســت بــه گریبان 
بودنشان با سازمان خصوصی سازی 
و ســازمان امور مالیاتی است. به 
زعم شــما چگونــه می توان این 

مشکل را حال کرد؟
اینهــا هم نیاز بــه بازنگری برخی  □

قوانیــن دارنــد. در مورد ســازمان امور 

صنعت برق ما هم اکنون 
در وضعیت آسیب جدی 
قرار دارد که یک آسیب 
دو گانه اســت. مثل 
فردی که تصادف کرده 
و در جریــان تصادف 
هم لگن پایش شکســته 
و هم رگش پاره شده و 
خونش می رود. مطمئنا 
در رسیدگی به وضعیت 
این فــرد جلوگیری از 
ادامه خونریزی به عنوان 
یک اقدام اورژانســی 
بســیار مهمتر از این 
است که به وضعیت لگن 
شکسته او رسیدگی شود



مالیاتــی من هم معتقدم کــه باید یک 
ســری مشــوق ها در حوزه مالیات برای 
صنعت برق دیده شــود. آن هم صنعتی 
که از بزرگترین طلبکاران دولت اســت. 
به هر حال دولت نمی تواند از یک طرف 
بیایــد و بدهی اینهــا را ندهد و از طرف 
دیگــر از آنها پول مالیات را که گاها زیاد 
هم هســت، بگیــرد. در مورد 
مساله ســازمان خصوصی-

ســازی هنوز می توان گفت 
کــه نظــر واحــدی وجود 
اتفاقاتی در  یعنــی  نــدارد. 
افتاده  خصوصی ســازی ما 
که گاهــی جاهــا گریبان 
صنعتگران و تولیدکنندگان 
واقعی را می گیــرد و البته 
بحــث برخی جاهــا قدری 
هم به حاشــیه کشیده شده 
و سیاســی می شــود. دربــاره 
ســازمان خصوصی ســازی من 
معتقــذدم کــه اول بایــد یک 

اجماع نظر به وجود بیاید. 
بودجــه چگونه می تواند  ■

گره بدهی دولت ها به این 
شــرکت ها و نیروگاه ها را 

پر کند؟
واقعیــت این اســت که  □

نمی تــوان خیلــی بــه بودجه 
با  امید داشت، خصوصا  ساالنه 
این قیمت نفت. به طور طبیعی 
اگــر بودجه ای بود ایــن میزان 
بدهی االن وجود نداشت. بگذریم 
از اینکه مــن معتقدم دولت قبل 
علــی رغم درآمدهــای خوبی که 
داشت نتوانســت از این درآمدها 
اســتفاده کند. ولی ما االن درباره 
زمان حال صحبت می کنیم و من 
معتقدم که بخش خصوصی صنعت برق 
نبایــد برای حل مشــکالت خود دل به 
امید بودجه ســاالنه ببندد، چون در این 
حوزه فعال معجزه ای اتفاق نخواهد افتاد. 

عــدم پرداخــت بدهی ها چه  ■
نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
ناگزیری که  و حتی خاموشی های 
در آینده نزدیک وحتی در ســال 

آینده رخ خواهد داد، دارد؟
مــن در این حوزه برای پاســخ به  □

سوال شــما عدد و رقم ندارم. اما به طور 
کلی و طبیعی می توانــم بگویم که این 
خطــر جدی اســت. ما ســال 91 و 92 
هم داشتیم به ســمت بحران خاموشی 
می رفتیــم که یکــی از دالیلش کاهش 
تولید انرژی به واسطه ناتوان شدن بخش 
خصوصی بــه دلیل عدم وصول مطالبات 
خود و در نتیجــه ضعف بنیه مالی برای 
پرداخت بدهی ها بود. این معادله بسیار 
ساده ای است که اگر بدهی صنعت برق 
پرداخت نشــود، توان تولید را از دســت 
می دهد و وقتی نتوانســت تولید کند ما 
با کمبود انرژی مواجه خواهیم شــد. ما 
برای همین ســه تابستان گذشته از 93 
تا 95 هم نگــران بودیم کــه با کاهش 
تولید برق مواجه شــویم که خوشبختانه 
از آن به ســالمت گــذر کردیم. ولی این 
مســیر نمی تواند اســتمرار پیدا کند که 
ما در هفته های منتهی به شــروع فصل 
گرما همیشــه با اما و اگر وارد این فصل 
شویم. ما االن در حوزه برق توان تضمین 
تامین انرژی را در فصل پر مصرف نداریم 
و این برای کشــوری که شدیدا نیازمند 
برق است، بسیار مهلک می باشد. ما چند 
سال را با اما و اگر و قدری شانس و تالش 
پشت سر گذاشــتیم اما اگر زمانی حتی 
به دلیــل عوامل غیر قابــل کنترل مثل 
افزایش بی رویــه دما یا امثال اینها عمال 
به بحران بخوریــم، تبعات و زحمات آن 
برای ما تنها جبران کمبود تولید نیست 
چــرا که قطــع برق و خاموشــی جدی 
می تواند تبعات منفی بســیار زیادی در 
حوزه های دیگر اقتصــاد بگذارد و حتی 
منجر به افزایش ریســک سرمایه گذاری 
هم بشــود. بنابراین من می توانم اینگونه 

جواب ســوال شــما را بدهم که در این 
خصوص هیچ چیز بــرای ما در آینده با 
وضعیت فعلی منابــع مالی صنعت برق 

تضمین شده نیست. 
تصور می کنید مشکالتی از این  ■

دست، به عدم شناخت دولتمرداِن 
دولت های مختلف از صنعت برق 
و حضور بخــش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
قطعا عدم شــناخت وجود دارد و  □

واضح هم هســت. ما کارشناســان فنی 
را خیلــی در تصمیم گیری هــا دخیــل 
نمی کنیــم و مثــال می بینید جایی یک 
داشــن آموخته اقتصاد یا مدیریت دارد 
بــرای جای تخصصی مثــل صنعت برق 
تصمیــم می گیــرد. باید افــراد فنی و 
کارشناســان تخصصی در کنار این افراد 
باشند که متاســفانه حضورشان کمرنگ 
اســت. این هم البتــه مختص به صنعت 
برق نیست و کم و بیش تمام حوزه های 
کشــور ما درگیر این آسیب هستند. به 
طور کلی وقتی ما خــالء تصمیم گیری 
تخصصــی در بســیاری از حوزه ها را در 
کشور شاهد هســتیم، طبیعی است که 
صنعت برق هم از این قاعده مســتثنی 

نباشد. 
چشم انداز آینده نیروگاه های  ■

تولیدکننده نیروی بــرِق حاضر 
در بخــش خصوصــی را چگونه 

می بینید؟
این بســتگی دارد که به اینکه این  □

صنعت چقدر تامین مالی شــود و چقدر 
ارتباط فنی و تکنولوژیک با شرکت های 
بزرگ برایش ایجاد شــود و به روش های 
نویــن تولید انــرژی روی بیــاورد. این 
متغیرها اینده را مشــخص خواهند کرد. 
در شــرایط فعلی وضعیت این طور است 
که شــتاب بحران صنعت برق در دولت 
گذشته، کنترل شــده است. به این معنا 
که ما با افزایش بحران به شکل گسترده 
مواجه نیستیم و این خوب است. اما هنوز 

در مقابل تثبیت بحران کاری نکرده ایم. 
یعنــی هر چند ســطح بحــران افزایش 
پیدا نکــرده اما همچنان وجــود دارد و 
کار را ســخت می کند. روند ورشکستی 
پیمانکاران سرعت قبل را ندارد اما تمام 
هم نشــده و ما می بینیــم که همچنان 
برخی از شــرکت ها در حال ورشکسته 
شدن هســتند. ورود تکنولوژی جدید به 
کشور آغاز شده اما به سطح مورد نیاز ما 
نرســیده که بتوانیم بازده صنعت برق را 
افزایش دهیم و جلوی هدر رفت انرژی را 
بگیریم. به عبارتی من می خواهم بگویم 
که خطر از صنعت برق قدری دور شــده 
اما ایــن فاصله آنقدر نیســت که نگران 

نباشیم. 
یکی از مســائلی کــه همواره  ■

مطرح می شــود و خود شما هم 
در این خصــوص بارها اظهار نظر 
کرده اید، مسئله هدررفت انرژی 
اســت. برای ایــن موضوع چه 

راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
این یک موضوع چند وجهی است.  □

یک وجه فرهنگی دارد که باید روی آن 
کار کرد و آگاهی سازی عمومی را انجام 

داد. مــن قبال هم گفته بــودم که ما هر 
سال مجبوریم چند هزار مگاوات نیروگاه 
بسازیم تا پاســخگوی پیک مصرف برق 
باشیم. حاال اگر می آمدیم با کار تبلیغاتی 
و فرهنگــی کاری می کردیــم که مردم 
ســاعات مصرف را بهتر تشخیص دهند 
و بهتر بتوانند انرژی مصرف کنند، می-

توانســتیم چند ســاعت پیک مصرف را 
پشت سر بگذاریم. یک بحث هم موضوع 
فرسودگی شــبکه انتقال است. االن این 
فرســودگی بین 25 تا 30 درصد انرژی 
را هــدر می دهد. ما در صنعت برق حتی 
در جاهایی از کشــور تا سطح 70 درصد 
هدر رفت انرژی داریم. یک بحث در این 
رابطه هم بر می گردد به موضوع آمایش 
ســرزمینی برای تولید برق. یا مســایلی 
نظیر استفاده از روش های نوین تولیدی 
مثل انرژی خورشــیدی که باعث کاهش 
چشمگیر طول شبکه و به تبع آن کاهش 
هدر رفت انرژی می شــود. در این حوزه 

اگــر فرهنگ ســازی و ســرمایه گذاری 
جدید جدی گرفته شود قطعا می توانیم 

به افزایش بازده امیدوار باشیم. 
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گفت و گوی »نیروی و سرمایه« با مهندس » غالمرضا اتابکی پاسدار«؛ 
مدیرعامل تولید نیروی پرتو شمس تابان )نیروگاه خوی(

ضرورت های تضمین 
برگشت سرمایه با سود معقول

حمیدرضا محمدی

نخستین روشنایی ناشی از برق، در سال 1263 خورشیدی، به دستور ناصرالدین شاه وارد ایران 
شد تا عامل نورافشــانی دربار باشد و 19 سال بعد، نخستین نیروگاه خصوصی برق توسط حاج 
حسین امین الضرب که نتیجه سفر او به روسیه بود، پایه گذاشته شد. از آن زمان تا به امروز، 111 
ســال از عمر نیروگاه های برق در ایران می گذرد. از دوره ای بــه بعد هم، برق جزء الینفک زندگی 
مردم شد. اگرچه این عدم انفکاک، زمان برد تا برق از یک کاالی مختص خاندان سلطنت 
به ملــزوم زندگی رعایای بینوا تبدیل شــود. نیروگاه هایی که به مرور زمان، 
در مقیاس وســیع تری احداث می شدند تا پاسخگوی جمعیتی باشند که 
روز  به روز، افزایش می یافت. حاال اما بخشــی از این نیروگاه ها که زمانی 
منحصرا در اختیار دولــت بود را بخش خصوصیدر اختیاردارد. اگرچه به 
سبب مشکالت بسیار بویژه بستانکاری شان از دولت و در مقابل مصائب 
خرید جهت تعویض قطعات برای به روزرسانی، راه شان دشوار شده است. 
اما مدیران  عامل این شــرکت ها و نیروگاه ها که خود زمانی از مدیران 
توانیر بوده  اند و حاال با کوله باری از تجربه و تخصص، قدم در این مسیر 
و طریق گذاشــته اند به برق، به عنوان یک کاالی استراتژیک می نگرند. 
پس با وجود این ســختی ها، راحتی مردم سرزمین شان را پیش چشم 
دارند و آن را خوش تر می دارند. یکی از مدیران، »غالمرضا اتابکی پاسدار« 
اســت که امروز، شرکت »تولید نیروی پرتو شمس تابان« را اداره می کند که 
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی، زیرمجموعه آن است. او که متولد سال 1338 
در ارومیه اســت، در سال 1356 وارد دانشگاه تبریز در رشته مهندسی برق 
شد. پس از انقالب و در ابتدای تشکیل جهاد سازندگی وارد این نهاد شده 
و تا سال 1380 در جهاد سازندگی استان به عنوان معاون عمران و صنایع 
روستایی مشغول خدمت بوده است. او پس از ادغام وزارتخانه های جهاد 
سازندگی و کشــاورزی و با درخواست مهندس میرفتاح فتاح قره باغ 
مدیر عامل وقت برق منطقه ای آذربایجان که از دوســتان قدیمی او 
در جهــاد نیز بود، طی هماهنگی به عمــل آمده بین دو وزراتخانه، 
بــه وزارت نیرو منتقل و به عنوان مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
آذربایجان غربی مشغول خدمت شد و تا زمان بازنشستگی در سال 
1390 در این ســمت انجام وظیفه کرده است. گفت و گو با او، در 
اثنای سفر به آذربایجان غربی و بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی 

خوی صورت پذیرفت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.

جناب آقای مهندس اتابکی؛ لطفا برای آغاز  ■
بحث، کمی از سرگذشت خود را گفته و وضعیت 
کنونی نیــروگاه تحت مســئولیت تان را بیان 

فرمایید؟
نیروگاه ســیکل ترکیبی خوی، اولین نیروگاهی  □

اســت که در شــهریور ســال 1389 و براساس اصل 
44 قانون اساســی و از طریق برگزاری مزایده عمومی 
توســط ســازمان خصوصی به بخش خصوصی واگذار 
شد.خریداران این نیروگاه کنسرسیومی متشکل از سه 
شرکت: انرژی گســتر جم، گسترش انرژی پاسارگاد و 
شــرکت آرین ماهتاب گستر می باشند. این نیروگاه در 
منتهی الیه شــمال  غرب کشــور و نزدیک مرز ایران و 
ترکیه قرار دارد و در سال 76 واحد های گازی آن و در 
ســال 80 نیز واحد بخار آن وارد مدار شده اند. ظرفیت 

اسمی این نیروگاه MW 350 است.
نقش بخش خصوصــی در تولید برق ایران  ■

در چه ســطحی قرار دارد؟ در واقع پرســش 
این اســت که چه میزان از تولید برق کشور را 

برعهده دارد؟
با تــداوم اجرای اصــل 44 قانون اساســی در  □

طی ســال های اخیر و ســایر قوانین موضوعه از قبیل 
برنامه های پنجم توســعه و بودجه های سالیانه، حضور 
بخش خصوصی در امر تولید برق شتاب گرفته و وسعت 
زیادی پیدا کرده بطوریکه در حال حاضر بیش از %50 
ظرفیت تولید برق کشــور در دســت بخش خصوصی 
است که این شــامل نیروگاه های دولتی واگذارشده به 
بخش خصوصی و نیز نیروگاه های جدیدی اســت که 

راسا توسط بخش خصوصی احداث شده اند.
قراردادهای خرید برق از شرکت های  ■

خصوصی مولــد بر چه اصولــی تعریف 
می شــود؟ و آیا رتبه و درجه نیروگاه ها در 

این مسئله تاثیر دارد؟
یکی از اشکاالت اساسی که علیرغم گذشت  □

چندین ســال از شــروع واگذاری نیروگاه های دولتی 
به بخش خصوصی همچنان وجود داشــته و حتی در 
برخی از موارد پررنگ هم شــده، قــرارداد خرید برق 
توسط شــرکت مدیریت شــبکه از نیروگاه های بخش 
خصوصی اســت که براساس همان قراردادهای قدیمی 
مابین مدیریت شبکه و نیروگاه های دولتی تنظیم شده 
و آنقدر اشــکاالت شکلی و ماهیتی دارد که اساسا باید 
بطور کلی حذف و قراردادهای جدید مبتنی بر شرایط 
روز و متضمن حفظ حقوق طرفین و جوابگوی نیازهای 
فعلی و در کل بیانگر فضای جدید پیش آمده که حاوی 
حضــور بخش خصوصی در بیــش از نیمی از ظرفیت 

تولیدی برق کشور است، باشد. 
تامین مالی ســرمایه پروژه های تامین برق،  ■

چگونه صورت می گیــرد و چه مواردی در این 
خصوص باید رعایت شود؟

تامیــن مالــی پروژه های بخــش خصوصی در  □
زمینه تولید برق نوعا توسط خود سرمایه گذار و بخش 
عمده ای نیــز از طریق اســتفاده از منابع دولتی نظیر 
صندوق توســعه و بانک های عامل می باشد. باید توجه 
داشــت یکی از مهمترین مسائلی که در این میان باید 
مورد توجه قرار گیرد تضمین برگشــت سرمایه در طی 
یک مدت معین و با کســب یک سود معقول است که 
برای ایجاد چنین فضــای، ثبات در تصمیم گیری ها و 
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دوام برنامه ها و قوانین و مقررات نقش بسزایی دارد. 
چگونه می تــوان دولت و مجلس را ملزم به  ■

پرداخت بدهی دولت و شــرکت های دولتی به 
نیروگاه های خصوصی کرد؟

در کوتاه مدت و شــاید حتی میان مدت یکی از  □
بهترین کارها پیش بینــی پرداخت مابه التفاوت قیمت 
تکلیفی و تمام شده برق در بودجه های سالیانه کشور 
است که هم محمل قانونی دارد و هم مسبوق به سابقه 
نیز می باشد. در بلند مدت نیز باید به سمت تبدیل برق 
به یک کاالی اقتصادی و نه صرفا یک خدمت اجتماعی 
رفت و اخــذ قیمت تعادلِی واقعــی و منطقی، مبنای 
تنظیم روابط تولید کننده و مصرف کننده این کاال شود. 

یکی از مشکالت نیروگاه های خصوصی، دست  ■
به گریبان بودنشان با سازمان خصوصی سازی و 
سازمان امور مالیاتی است. به زعم شما چگونه 

می توان این مشکل را حال کرد؟
سازمان خصوصی در مورد نرخ جریمه می تواند  □

و باید انعطاف بیشتری به خرج دهدونسبت به اجرای 
مصوبــات اقدام نماید ولی مشــکل جای دیگر اســت 
مشکل اینجاست که بدلیل بخشی نگری و عدم وجود 
هماهنگی بین دســتگاه ها یک برخــورد هماهنگ و 
یکپارچه با بخش خصوصی صورت نمی گیرد و معموال 
بخش خصوصی هر جا بدهکار دولت اســت باید ســر 
وقت اقدام کند و یا مشــمول جریمه و ســایر تبعات 
آن شــود ولی هرجا طلبکار اســت دســتش به جایی 
بند نیســت و بطور مثال در ایــن مورد خاص علیرغم 
وجود امــکان قانونــی هنــوز در قرارداد های فروش 
برق به مدیریت شــبکه بحث جریمــه تاخیر پرداخت 
مبالغ صورتحســاب ها همچنان مغفول مانده اســت. 
البتــه خوشــبختانه اخیرا با پیگیری های ســندیکای 
شــرکت های تولید کننده برق و همراهی وزرات نیرو 
این موضوع از طریق تهاتر تا حدی حل شــده که امید 
است با تبیین راهکارمناسبی، دائمی و قطعی شود در 
مورد ســازمان امور مالیاتی نیز فقــط می توانم بگویم 

انشااهلل کسی گذرش به انجا نیافتد.
با کمبود  ■ عدم پرداخت بدهی ها چه نسبتی 

تولید نیروی برق و حتی خاموشی های ناگزیری 
که در آینده نزدیک وحتی در ســال آینده رخ 

خواهد داد، دارد؟
به هیــچ وجه موافق این ایده نیســتم و تبعات  □

منفــی و زیان های آتــی این بحث به کل کشــور و 

بیش از همه به خود بخش خصوصی بســیار بیشــتر 
از منافــع جزیی و کوتاه مدت آن اســت. اکثر مدیران 
بخش خصوصی به دلیل دارا بودن اهلیت و احســاس 
مســئولیتی که در قبال اســتمرار تامین برق کشــور 
داشته و دارند تاکنون تمام مساعی خود را به کار برده 
اند که به هر نحو ممکن نیروگاه ها را ســر پا نگه دارند 
لیکــن ادامه این روند هم موجب دلســری آنان و هم 
باعث تضعیف و اتمام قوای آنان در این راه خواهد شد 
و قطعا خروج نیروگاه ها از مدار و اختالل در تولید برق 

چیزی دور از ذهن نخواهد بود. 
تصور می کنید مشــکالتی از این دست، به  ■

عدم شــناخت دولتمرداِن دولت های مختلف 
از صنعت برق و حضور بخش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
اگــر هم اینطور باشــد که بنده زیــاد موافق آن  □

نیســتم، موضوع از جهتی برعکس هم هســت یعنی 
چنانکه در بخش قبلی عرض کردم مسئولین کشوری از 
اهلیت، قابلیت و تعهد مدیران بخش خصوصی حداقل 
آنها که فعال در بخش خصوصی مدیریت می کنند کامال 
آگاهند لیکن بنظر می رســد در استفاده درست از این 
پتانسیل خوب عمل نمی کنند این را هم باید اضافه کرد 
که خود بخــش خصوصی نیز در رابطه با نحوه انعکاس 
مشکالت و اقدام در جهت دست یابی به حقوق قانونی و 

حقه خود آنطور که شاید و باید خوب عمل نکرده 
نیــروگاه خوی، از این حیــث چه وضعیتی  ■

دارد؟ افــق کاری و حرفه اِی شــرکت تولید 
نیروی پرتو شمس تابان را در این میان چگونه 

می بینید؟
اگر بخواهم در یک جمله پاســخ دهم می شــود  □

گفــت امیدوار کننده ولی توام با چالش و ســختی در 
مورد نیروگاه خوی، خوشــبختانه به دلیل بهره برداری 
مناسبی که توسط شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 
غربی در طول سال های پس از راه اندازی صورت گرفته 
دارای وضعیت نسبتا خوبی اســت و مخصوصا پس از 
واگــذاری به بخش خصوصی با بهره بــرداری اصولی تر 
و انجــام تعمیرات به موقع وضعیــت بهتری نیز یافته 
و شــرکت پرتو شــمس تابان در عین حال که درصدد 
ارتقــای کارایی و باالبردن راندمــان و تولید انرژی این 
نیروگاه اســت، به دنبال اجرای طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت تولید آن به بیش از دوبرابر است که امید است 

ظرف 2 تا 3 سال آینده این کار عملی گردد.

مدیر عامل شرکت تولید برق شاهرود 
در آییــن افتتاح سیســتم خنک کننده 
هــوای ورودی بــه توربین هــای گازی 
نیروگاه برق شــهد بســطامی گفت: این 
سیســتم خنک کننده توســط شرکت 
مهندســی و خدمات تابا و با توانمندی 
مهندســان داخلی و مشاوره خارجی در 
زمان کمتر از شش ماه ساخته و ۴۵ روز 

زودتر از موعد مقرر تحویل داده شد.
ایــن سیســتم خنک کننــده مدرن 
تابا(  توسط مهندســان داخلی )شرکت 
و در کارگاه هــای هشــتگرد و اصفهان 
ساخته و در نیروگاه شاهرود نصب و راه 
اندازی شــده اســت و با بهره برداری از 
آن می توان مقــدار تولید برق را به طرز 
چشــمگیری افزایش داد. چــرا که هدر 
رفت نیرو از طریق گرما در این سیســتم 

به حداقل می رسد.
نیروگاه های  مدیرکل دفتر پشتیبانی 
برق کشــور نیز با بیان اینکه صنعت برق 
در کشورمان ســاالنه هشت درصد رشد 
دارد، گفت: این میزان رشــد در بسیاری 
از کشــورهای در حال توسعه سرآمد و 

زبانزد است. 
"غالمرضــا مهــرداد" بــا اشــاره به 
پیشــرفت های خــوب صنعــت برق در 
کشــور، گفت: هزینه هــای صنعت برق 
چــه در بخــش تولید و چــه در مقوله 
سرمایه گذاری بســیار گران است. اما با 
این حال همــکاران ما در صنعت برق، با 
توجه به سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
همچنان برای رفــاه مردم تالش کرده و 
با ظرفیت هــای داخلی به دنبال خدمت 

رسانی مطلوب به مردم هستند.
وی از شــرکت تابا به عنوان طراح و 
مجری سیســتم خنک کننــده نیروگاه 
شهید بسطامی قدردانی كرد و افزود: این 

سیستم که توسط شرکت تابا با مشاوره 
شــرکت اپتیمایز آلمان راه اندازی شده، 
عالوه بر افزایش توان و راندمان نیروگاه 

موجب صرفه اقتصادی نیز شده است.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و 
خدمات ایفــا صنعت تابا نیز در گفتگو با 
پروژه ســامانه خنک  خبرنگاران، گفت: 
کاری هــوای ورودی توربین های گاز با 
روش تبخیری در نیروگاه شهید بسطامی 
شــاهرود که در قالب یک نــوع قرارداد 
EPC توســط شــرکت تابــا و با کمک 
آلمان(  اپتیمایز  اروپایی )شرکت  شریک 
انجام شــده و در مدت 138 روز از زمان 
ابــالغ قرارداد به بهره برداری رســیده و 
خدا را شــاکریم که امروز عالوه بر اینکه 
توانستیم پروژه را 45 روز زودتر از زمان 
موعود تحویل دهیم، از نظر افزایش توان 
نیز 30 درصد بیشــتر از تعهدفی مابین 

انجام گرفته است.
مهندس "علی نیک بخت" در خصوص 
کارکرد پروژه گفت: از آنجا که در تابستان 
توربین های گاز تیپ V94.2 کشــور به 
ازای هــر درجه افزایــش دمای محیط، 
7 دهــم درصــد کاهش تــوان تولیدی 

دارند. این سیســتم کمــک می کند که 
با کاهش دمــای ورودی توربین با روش 
مدیا، افزایــش راندمان و توان توربین را 
داشته باشیم که تاثیر این سیستم برای 
دو واحد توربین نصبت شــده در نیروگاه 
شــاهرود حدود 35 مگاوات در شــرایط 

پیک تابستان بوده است.
"علی عزیــزی" مدیر پروژه  مهندس 
سامانه خنک کاری هوای ورودی نیروگاه 
شــهید بسطامی شــاهرود، نیز گفت: از 
لحاظ اقتصادی این پــروژه عالوه بر اثر 
بخشــی در صنعت برق، توانست نزدیک 
بــه 7000 نفر روز اشــتغال در کشــور 
ایجاد کند که از ایــن میزان 52 درصد 
سهم اشتغال محلی در شاهرود و استان 
سمنان است. این پروژه مقرون به صرفه 
بود. زیرا بســیار زود بازده است و هزینه 
صرف شده برای ســاخت آن، ظرف دو 

تابستان قابل بازگشت است.
وی افــزود: اگــر این نــوع پروژه ها 
انجــام نشــود، مســتلزم  در کشــور 
نیروگاه های  برای احداث  سرمایه گذاری 
جدید است که هزینه آن حدود 10 برابر 

این سیستم است.

به همت متخصصان ایراني

نیروگاه شهید بسطامی شاهرود 
مجهز به سیستم خنک کننده توربین گازی شد
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر 
نیرو با بیان این که ۵۵ درصد برق کشور از 
بخش خصوصی تامین می شود گفت: باید 
در پایان برنامه ششم، ۸۰ درصد برق کشور 

را توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم.
" علیرضا دائمــی" در مصاحبه با رادیو 
گفت وگــو، این مطلــب را اعــالم كرد 
و گفــت: وزارت نیــرو ســهم مهمی در 
ایجاد زیرساخت کشــور برای رسیدن به 
آستانه های سرآمد شدن کشور دارد. برق و 
تامین انرژی الکتریکی برای همه کشور در 
همه بخش ها از جمله این برنامه ها است؛ 
زیرا امروز زندگی مــان به گونه ای با برق 
پیوند خورده است که زندگی بدون آن غیر 

قابل تصور است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر 
نیرو به مســأله تامین اعتبارات طرح های 
عمرانی اشاره کرد و گفت: سیاست اصلی 
وزارت نیرو این است که به تدریج خودمان 
را از وابســتگی به بودجه هــای عمرانی 
خالص کنیم و شــرایطی را فراهم کنیم 
که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و با 
حمایت هایی که انجام می دهیم، کارها و 

پروژه ها را پیش ببریم.

وی اجرای این سیاســت ها را منطبق 
با اصل 44 قانون اساسی دانست و عنوان 
داشــت: یکی از محورهــای مهم اقتصاد 
مقاومتی نیز همین مســأله اســت. این 
اقدام یک چشــم اندازی را برای ما ایجاد 
کرده است و آن اینکه باید در پایان برنامه 
ششــم، 80 درصد برق کشــور را توسط 
بخش خصوصی ایجاد کنیم. در واقع باید 
طی یــک فرآیندی بخشــی از واحدهای 
نیــروگاه هایمان را بــه بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاران واگذار کنیم. توســعه 

نیروگاه های جدید را نیز باید به این بخش 
بسپاریم تا وابستگی مان در صنعت برق به 

اعتبارات دولتی به حداقل برسد.
دائمی در خصوص روند وضعیت فعلی 
تولید برق گفت: در حال حاضر برای تولید 
برق، سوخت رایگان در اختیار نیروگاه های 
بخش خصوصی می گذاریم، انتقال و توزیع 
آن بر عهده وزارت نیرو اســت و در نهایت 
مجبوریم برق را نصــف قیمتی که تولید 
می شود به مردم برسانیم. با توجه به اینکه 
260 میلیارد مگاوات برق تولید می کنیم، 
دولت باید ساالنه حدود 17 هزار میلیارد 
تومان بــرای خرید تضمینی بــرق یارانه 

پرداخت کند.
معاون وزیر نیرو تصریــح کرد: وزارت 
نیرو باید تعهدات خود را در خصوص تولید 
کنندگان برق انجام دهد و الزمه این مهم 
این است که دولت حمایت های الزم را با 
پرداخت ما به التفاوت که در قوانین دیده 
شده است، انجام دهد. سه قانون در کشور 
بر این موضوع تاکید دارند که صنعت برق 
باید توســط بخش خصوصی تهیه شود و 

اعتبارات عمرانی آن به حداقل برسد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: امروز 

تا پایان برنامه ششم، باید80 درصد برق کشور را 
توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم

55 درصد برق کشــور از بخش خصوصی 
تامین می شــود و اساســًا در صنعت برق 
موفقیت های بســیاری را کســب کردیم. 
ایران جزو چند کشــور نخســت سازنده 
نیروگاه های گازی است و این دانش فنی 
شــاید تنها در 10کشور دنیا باشد. از نظر 
نصــب نیروگاهی نیز رتبــه 14 جهان را 

داریم. 
وی با اشــاره به ســاخت نیروگاه در 
کشورهای دیگر توسط مهندسان ایرانی، 
گفت: برنامه ما برای ســاخت نیروگاه در 
کشــورهای دیگر قابل توجه است و البته 
در چند سال گذشته به دلیل نا امنی هایی 
که در کشورهای همسایه ایجاد شده، این 
روند کمی در این کشورها کند شده است.
دائمــی در ادامه یکی از اقدامات خوب 
انجام شده را ایجاد واحدهای تولید پراکنده 
دانســت و گفت: این واحدها می توانند در 
قسمت های مختلف کشور و در کل پهنه 
سرزمینی، توزیع شوند. به گونه ای که بار و 
ایمنی شبکه را در بیمه کنند. پیش بینی 
ما این اســت که در سال 95 حدود 300 
مــگاوات واحد جدید تولید پراکنده ایجاد 

کنند تا به مصرف کمک شود.

واحد نخست بخش گاز نیروگاه ســیكل تركیبي "گل گهر" در سیرجان استان 
کرمان با تکیه بر توان داخلی صنعت برق کشور به بهره برداری رسید.

 بــا بهره برداری از واحد نخســت بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر 
سیرجان در اســتان کرمان، سهم بخش خصوصی در احداث نیروگاه در کشور به 

111 هزار و 27 مگاوات رسید.
نیروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر ســیرجان در قالب دو واحدگازی هر کدام و 
یک واحد بخاری به ظرفیت کل 500 مگاوات در اســتان کرمان با سرمایه گذاری 
شرکت گهر انرژی سیرجان در حال احداث بوده و راندمان کنونی آن 5/49 درصد 

است.
بــر اســاس پیش بینی ها، واحد دوم بخــش گاز این نیروگاه در مــاه آینده به 
سراســری برق کشور سنکرون می شــود و واحد بخار آن به ظرفیت 160 مگاوات 

پیش از پیک برق 96 وارد مدار برق کشور خواهد شد.
ظرفیت بخش گاز نیروگاه در فاز اول 432 مگاوات است و یک پست فشارقوی 

به ظرفیت 400 کیلوولت برق تولیدی از نیروگاه را به شبکه منتقل می کند.
بر اســاس این گزارش، برای تأمین سوخت این نیروگاه در ایام کمبود گاز، دو 
مخزن هرکدام به ظرفیت 20 هزار مترمکعب برای ذخیره گازوئیل تعبیه و طراحی 

شده اند که تا 45 روز می توانند سوخت نیروگاه را تأمین نمایند.
نیــروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر در راســتای توســعه تولید برق کشــور و 
پاســخگویی به رشد مصرف منطقه،  و اســتفاده از حداکثر توان مهندسی داخل 
کشــور در کیلومتر 50 جاده سیرجان به شیراز در زمینی به مساحت 110 هکتار 

واقع شده است.
شــرکت مپنا از دو ســال پیش عملیات اجرایی ساخت این نیروگاه را بر عهده 
گرفت و اکثر تجهیزات آن را از تکنولوژی های ســاخت داخل تهیه شده و شرکت 

قدس نیرو، مشاور این طرح نیروگاهی بوده است.
بر این اســاس، با راه اندازی این واحد نیروگاهی، میزان برق تولید شده توسط 
شــرکت مپنا به حدود 37 هزار و 176 مگاوات و تعداد نیروگاه های احداث شده 

توسط آن به بیش از 200 واحد می رسد.

واحد نخست بخش گاز نیروگاه "گل گهر" 
سیرجان به بهره برداری رسید
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با راه اندازی ســامانه های خنک کننده 
هوای ورودی بــه توربین های نیروگاهی 
شامل ســامانه مدیا و آی جی وی پالس 
نیروگاهــی،  )IGV+( در 105 واحــد 
1325 میلیارد تومان در بخش نیروگاهی 

صرفه جویی شده است.
در سال جاری شرکت مادر تخصصی 
وزارت نیرو بــا انجام دو ابتکار IGV+ و 
مدیا توانســت عالوه بر افزایش ظرفیت 
تولید برق کشــور و اجــرای برنامه های 
تعمیرات نیروگاهی، حدود 620 مگاوات 
به ظرفیــت تولید واحدهــای موجود با 
هزینه انــدک و زمان بســیار کوتاه )در 
نیروگاه های جدید(  با احداث  مقایســه 

اضافه کند.
بر پایه این گزارش و براساس ارزیابی 
کارشناســان شــرکت مادرتخصصــی 
نیروگاه هــای حرارتــی، در زمان پیک 
مصرف بــرق در هفته پایانی تیر و هفته 

اول مردادمــاه ســال جــاری و به دنبال 
افزایش بی ســابقه تقاضای مصرف برق، 
این شرکت با استفاده از دو سامانه  خنک 
کننده IGV+ و مدیا و افزایش راندمان 
نیروگاه هــا اجازه نداد مصــرف برق در 
زمان پیک از تولید آن پیشــی گرفته و 

کشور در خاموشی فرو رود.
همچنین این گزارش می افزاید، هزینه 
تأمین و راه اندازی تجهیزات خنک کننده 
دو سامانه  IGV+ و مدیا در نیروگاه های 
کشــور تقریبًا 75 میلیارد تومان برآورد 
شده که در مقایسه با هزینه های 1400 
میلیــارد تومانــی ســرمایه گذاری برای 
ساخت و تأمین 620 مگاوات برق، بسیار 

پایین است.

+IGV سامانه
بر پایه این گزارش، یکی از طرح های 
مــورد اســتفاده برای افزایــش ظرفیت 

حاضر در 150 واحد در حال پیاده سازی 
است.

گفتنی اســت، طرح IGV+ تاکنون 
در 28 نیروگاه دولتی اجرایی شده و قرار 
است در نیمه دوم ســال در چهار واحد 

نیروگاه ماهشهر نیز اجرا شود.
گزارش هــا حاکی از این اســت، این 
طــرح در 35 واحد شــرکت مپنا و 24 
واحــد بخش خصوصی بــه اجرا درآمده 

است.
بــر پایه ایــن گــزارش، در مجموع 
با اجــرای طــرح IGV+ در 87 واحد، 
تاکنون 375 مگاوات، که بیش از قدرت 
 »94.2V« عملی تابســتانه ســه واحد
است، به قابلیت شبکه برق کشور اضافه 

شده است.
این گزارش می افزاید، با اجرای طرح 
در 71 واحد باقیمانده که براساس پیش 
بینی ها قرار اســت در نیمه دوم سال به 

مرحله اجرا در آید، جمعًا 250 مگاوات، 
که بیــش از قدرت عملی تابســتانه دو 
واحد 94.2V اســت، بــه ظرفیت تولید 

شبکه در تابستان 96 اضافه می شود.
گفتنی اســت، از مزایــای اصلی این 
طرح اســتفاده از دانش و فناوری صرفًا 
بومی، اجــرای طرح با هزینــه ای کمتر 
از 2 درصــد هزینــه خریــد و احــداث 
واحدهای جدید بوده و دوره زمانی نصب 
و راه اندازی آن بســیار کوتاه تر از زمانی 
اســت که برای تدارک تجهیزات و توقف 
بســیار کوتاه هر واحد نیروگاهی صرف 

می شود.

سامانه  مدیا
در روش »مدیــا« با احداث تجهیزات 
در ورودی کمپرســور توربیــن گازی و 
افشــاندن آب روی سطوح مدیای مسیر 
عبور هوا )همچون مکانیــزم کولر آبی( 

شبکه برق کشور IGV+ است که باعث 
افزایــش تــوان و راندمــان توربین های 
توربین هــای گازی،  به ویژه  نیروگاهــی 
ارتقای تجهیــزات در بخش های توربین، 
کمپرســور و سامانه  کنترل در واحدهای 

نیروگاهی می شود.
این گزارش می افزاید: این طرح ابتدا 
در نیروگاه ســیکل ترکیبی یزد )نیروگاه 
دولتــی( و دو نیروگاه ســیکل ترکیبی 
پره سر و فردوســی )نیروگاه خصوصی( 

به صورت آزمایشی اجرا شد.
براســاس ایــن گــزارش، به دنبــال 
اجــرای موفقیت آمیز طــرح IGV+ در 
نیروگاه های یزد، پره ســر و فردوســی، 
بناســت این طرح به طــور کلی در 28 
واحد دولتــی، 48 واحد خصوصی و 74 

واحد شرکت مپنا اجرا شود.
اعالم شــرکت مادرتخصصی  پایه  بر 
نیروگاه های حراتــی، این طرح در حال 

دمــای هــوای ورودی به میــزان قابل 
توجهی کاهش یافتــه و موجب افزایش 
قابلیــت تولید حــدود 10 درصد قدرت 

نامی واحد می شود.
در روش مدیا، هرچــه دمای محیط 
باالتر باشــد تأثیر این سامانه  و بهره وری 

آن بیشتر است.
براساس این گزارش، با اجرای سامانه  
مدیــا در 18 واحــد نیروگاهــی، 260 
مگاوات به ظرفیت شــبکه برق کشــور 

افزوده می شود.
اعالم شرکت مادر تخصصی  براساس 
نیروگاه هــای حرارتی تا قبل از شــروع 
تابســتان 95 تعداد قابل توجهی از این 
واحدهای نیروگاهی از جمله نیروگاه های 
کرمان، شــیروان، شهید کاوه، شاهرود و 
شهید رجایی به این سامانه  تجهیز شدند.
همچنین بر پایــه این گزارش، بیش 
از 90 درصد تجهیزات مورد استفاده در 

طرح مدیا ساخت داخل است.
قابلیــت تولید نیروگاه هــای گازی و 
سیکل ترکیبی تا حد قابل توجهی متأثر 
از دمای هوای محیط اســت و تقریبًا به 
ازای هر 10 درجه افزایش دمای محیط، 
6 درصــد قابلیت تولید نامی این واحدها 
کاهش می یابــد و نیز اوج نیاز مصرف به 
جهت مصارف سرمایشی در ساعات گرم 
قابلیت  تابســتان محقق می شود،  فصل 
تولیــد این نوع واحدها در شــرایط نیاز 

مصرف به حداقل کاهش می یابد.
بر پایــه این گــزارش، هزینه اجرای 
طرح مدیــا به ازای میزان افزایش تولید، 
حدود 10 درصــد هزینه احداث نیروگاه 

جدید است.
همچنیــن از دیگر مزایای اجرای این 
طرح تدارک تجهیزات مورد نیاز و نصب 
آنها در چند روز است؛ حال آنکه احداث 
نیروگاه جدید گازی، نیازمند حداقل دو 
سال زمان اســت. تجهیزات تصفیه آب 
این سامانه  قابل استفاده در فرآیند تولید 

واحدهای اصلی است.

با راه اندازی سامانه های جدید 
خنک کننده نیروگاهی انجام شد:

صرفه جویي 
1325 میلیارد توماني 
در بخش نیروگاهي 
کشور
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متخصصان نیروگاه کرمــان، با ابتکاری ســاده و در وضعیت 
پیشنهادی، لیمیت سوئیچ ها را به ترتیبی قرار داده اند که اهرم بندی 
مکانیکی حذف شده و با این چیدمان جدید، اهرم تحریک سوئیچ ها 
برای هر سه لیمیت سوئیچ طراحی شده و هر سه سوئیچ با هم تنظیم 

می شوند.
 در سیستم بویلر واحدهای گازی نیروگاه کرمان که از سیستم های 
حساس و حیاتی در فرآیند تولید برق است، سوئیچ هایی قرار دارند 

که به آنها "سوئیچ های دایورتر دمپر" می گویند.
در طرح اورجینال این سوئیچ ها که از ابتدا در فرآیند بهره برداری 
قرار داشتند، اهرم بندی مکانیکی وضعیت سوئیچ ها به گونه ای است 
که در حین کار، پس از مدت زمانی سفت شدن این اهرم بندی ضمن 
این که باعث از تنظیم خارج شدن وضعیت سوئیچ ها می شود، باعث 

شکستن میله انتقال گشتاور دایورتر دمپر به سوئیچ ها می شود.

متخصصان بخش تعمیرات نیروگاه کرمان، با بررسی این مسأله و با 
ابتکاری ساده و در وضعیت پیشنهادی، لیمیت سوئیچ ها را به ترتیبی 
قرار داده اند که اهرم بندی مکانیکی حذف شــده و با این چیدمان 
جدید، اهرم تحریک سوئیچ ها برای هر سه لیمیت سوئیچ طراحی 

شده و هر سه سوئیچ با هم تنظیم می شوند.
 با توجه به امکانات موجود در نیروگاه، این طرح نیاز به تجهیزی 
خارج از نیروگاه نداشت، این تنظیم و وایرینگ در نیروگاه انجام شد 
و با مدت زمان اندکــی حدود یک روز خروج بویلر، تنظیم وضعیت 

سوئیچ ها انجام شد.
انجام این ابتکار ساده موجب شــد تا احتمال بروز یک آسیب 
اساسی در بویلرها بسیار کاهش یابد و به عبارتی این اقدام در راستای 
"تعمیرات پیشــگیرانه" جای می گیرد که یکی از مهم ترین عوامل 

توسعه صنعتی است.

کاهش قیمت گاز طبیعی و عوامل محیطی سبب شده است 
که در نیروگاه های برق به جای زغال ســنگ، بیشتر از گاز 

طبیعی استفاده شود. 
به گزارش روزنامه اســتاندارد تایمز، گاز طبیعی و زغال 
سنگ مدت هاست که برای پیروزی در بازار تولید برق آمریکا 
در حال رقابت هســتند و اکنون به نظر می رسد که به یاری 
باراک اوباما، رئیس جمهــوری آمریکا، که مخالف با مصرف 
زغال سنگ اســت، در سال جاری میالدی گاز طبیعی برنده 

میدان رقابت خواهد شد. 
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، در ســه ماه 
نخست سال ٢٠١٦ میالدی گاز طبیعی منبع اصلی تولید برق 
در این قاره بوده است، به طوري که این سوخت ٣٢,١ درصد و 
زغال سنگ ٢٨.٧ درصد از برق ایالت متحده را در در این بازه 
زمانی تولید می کرد. اگرچه طی سال های گذشته مصرف زغال 

ســنگ اندکی افزایش یافته است، اما رعایت استانداردها و 
مقررات جدید مصوبه آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 
از سوی نیروگاه های برق زغال سنگی آن قدر سخت شده که 
سبب شده است برخی از تأسیسات استخراج زغال سنگ از 

رده خارج اعالم شود. 
این آژانس، کاهش قیمت گاز طبیعی را دلیل دیگر سبقت 
این سوخت بر زغال سنگ دانست و در این باره اعالم کرد: 
ادامه سیر نزولی کاهش قیمت گاز طبیعی باعث شده است 
که سهم این سوخت در نیروگاه های برقی توسعه چشمگیري 
داشته باشد، به طوری که گاز طبیعی در نیمه دوم امسال ٣٤,٤ 

درصد از سوخت نیروگاه های برق را تأمین خواهد کرد.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در ادامه تصریح 
کرد: این افزایش در مصرف گاز طبیعی سبب می شود که سهم 
زغال سنگ در تولید برق از ٣٣,٢ درصد سال گذشته میالدی 

به ٢٩.٩ درصد در سال جاری میالدی برسد. 

بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی جهــان در ایالت "تامیل نادو" 
هند به بهره برداری رسید.

بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی جهان در مساحتی در حدود 
پنــج هزار هکتار و با هزینه ای افــزون بر 4550 کرور روپیه )45 
میلیارد و 500 میلیــون روپیه معادل 680 میلیون دالر( احداث 

شده و به شبکه سراسری هند متصل شد.
بر اساس این گزارش، شرکت آدانی با همکاری چندین شرکت 

مختلف در جهان تجهیزات ساخت این نیروگاه را وارد کرده است.
این نیروگاه دارای دو میلیون و 500 هزار پنل خورشیدی، 27 
هزار تن سازه، 576 اینورتر، 154 ترانسفورماتور و 6 هزار کیلومتر 

کابل است.
همه این 648 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشــیدی به صورت 
یکجا به پســت 400 کیلوولت کاموتهی متصل شــده اســت که 

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان محسوب می شود.

یک ابتکار ساده 
برای جلوگیری از 
آسیب بزرگ 
در نیروگاه برق

گاز طبیعی 
منبع اصلی تولید برق 
خواهد شد

بهره برداري از 
بزرگترین نیروگاه 
خورشیدي جهان 
در هند
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گزارش

گزارشی از بازدید میدانی از نیروگاه سیکل ترکیبی »خوی«

مرکز پایداری برق درشمال غرب 
و صادرات به کشورهای همجوار

حمیدرضا محمدی

»نیروگاه ســیکل ترکیبی خوی« نرســیده به این 
شهرستان است. برای رسیدن به آن باید از مرکز استان 
آذربایجان غربی گذشــت. پس از ارومیه، به ســلماس 
می رسیم و 15 کیلومتر مانده به خوی، روبروي شهرك 
صنعتي خوي، این نیروگاه خودنمایی می کند. ســفر و 
بازدیــد در زمانی رخ داد که هوای منطقه در وضعیتی 
ایده آل قرار داشــت. َنم َنم باران و خنکِی بهشتی گونه 
خوی و سرسبزی دشــت و دمن، مناظر بکری را پدید 
آورده بــود که گویی فاصلــه 106 کیلومتری فرودگاه 
ارومیــه تا نیروگاه خوی، به چشــم نیامــد. اگرچه در 
این حین، توقفی کوتاه در دفتر شــرکت تولید نیروی 
پرتو شــمس تابان در ارومیه کردیم و ســاعتی میهان 
مهندس »غالمرضا اتابکی پاسدار«؛ مدیرعامل شرکت 

شــدیم. قرار بر گفت و گو با او، بر شکل مکتوب شد که 
در صفحات پیش رو خواهید خواند. اما با راهنمایی اش، 
همراه مهندس ســیامک پیرمراد؛ مدیر فنی شــرکت 
تولید نیروی پرتو شــمس تابان، راهی محل اســتقرار 

نیروگاه شدیم تا بازدید میدانی مان عملی شود.
او در مســیر، از مشــخصات عمومی نیروگاه گفت: 
»نیــروگاه خــوی 1190 متر از از ســطح دریا ارتفاع 
دارد. عــرض جغرافیایــي اش 38/44 شــمالي و طول 
جغرافیایــي اش نیــز 44/54 جنوبــي اســت. فشــار 
بارومتریــک آن، 645 میلیمتــر جیوه اســت. بادهای 
4 تــا 6 كیلومتــر در  منطقه واقع شده نیروگاه،  
ساعت، ســرعت دارند و جهت وزش بادهاي غالب هم 
از شــمال غربي به شــرق و جنوب شــرقي است. این 
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نیروگاه، که تحت تابعه شــركت مدیریــت تولید برق 
آذربایجان غربي است، شــهریور 1376 گشایش یافته 
و برق تولیدی آن، وارد مدار شــده است. گفتنی است 
در مرداد ســال 1370 قراردادي جهت خرید 8 واحد 
گازي بــه ظرفیت نامي هر یك 123/4 مگاوات، همراه 
با تجهیزات جانبي نیروگاه و ُپســت هاي انتقال نیرو با 
دو شركت فرانســوي ETG و سه ژلك منعقد شد كه 
دو واحد از 8 واحد گازي براســاس تصمیمات متخذه 
نهایي در مرداد سال 1373 به نیروگاه سیكل تركیبي 
خوي اختصاص یافت.این مجموعــه که در 36 هکتار 
واقع شــده اســت، دو واحد گازی ۱۲۵ مگاواتی مدل 
GE-F9 ساخت شرکت EGT و یک واحد بخار ۱۰۰ 
مگاواتی ســاخت شرکت زیمنس )به صورت یک بلوک 
سیکل ترکیبی( که این تک واحد نیز از شهریور 1381 
به شبکه برق کشور متصل شــده است. تولید نیروگاه 
به شــبکه 230 کیلوولت و خروج واحد بخار به شبکه، 
132 ولت است. همچنین ُپسِت 400 کیلوولت از تبریز 
به خوی وصل است. همچنین 3.5 سال است که اتصال 
مســتقیم به ترکیه برقرار است که روزانه 300 مگاوات 
برق صادر می شــود. افزون بر این، ُپسِت نیروگاه خوی 
با 2 پســت به ارومیه و یک پســت به شمال استان و 
یک خط هم به جلفا وصل اســت. كمك به شبكه برق 
آذربایجان و جبران كمبود تولید برق در منطقه، توسعه 
امكان صدور برق به كشورهاي همجوار و رفع افت ولتاژ 
در مناطق شمال غربي استان آذربایجان غربی، اهداف 

سه گانه احداث این نیروگاه بود.«
او در توضیحات کامل تر و جامع تر خود اضافه کرد: 
»فاز اول، احداث 2 واحد گازي با ظرفیت اســمي كل 
250 مــگاوات و فــاز دوم، نصب واحد بخــار در جوار 
واحدهاي گازي و تشــكیل واحد ســیكل تركیبي در 
جهت افزایش تولید و راندمان بــود. زمین نیروگاه در 
بهمن ماه سال 1373 انتخاب و بعد از برگزاري مناقصه 
و تعیین برنده . عملیات ساختماني در تیر سال 1375 
و عملیــات نصب تجهیزات بخش گاز در خرداد ســال 
1375 شــروع شده و واحد یك گازي در شهریور سال 
1376 و واحد دو گازي در اسفند سال 1376 بصورت 
آزمایشــي وارد شــبكه شد و درشــهریور سال 1377 
همـــزمان با هفته دولت به صورت رســــــمي مورد 
بهره بــرداري قرار گرفت كه درابتدا به علت مشــكالت 
سیستم سوخت رساني و سیستم گرمــــــایش آن و 
به علت نیــاز به تولید واحدهــاي گازي تنها در زمان 
اوج مصرف برق، به مـــــدار مي آمد و بعد از راه اندازي 
ایستـــگاه گاز و رفع مشكالت سوخت واحدها بصورت 
BASE مورد بهره برداري قرار گرفته اند. قرارداد واحد 
بخــار در ســال 1376 همراه با 4 طــرح نیروگاه هاي 
شریعتي، نیشابور، فارس و شــهید رجایي طي 4 قرار 
داد شامل خرید تجهیزات، عملیات ساختماني، نصب و 
راه اندازي طراحي و خدمات مهندســي به صورت كلید 
در دســت با ظرفیت 102.5 مگاوات ساعت با شركت 
مپنا منعقد شده وکه این واحد در خرداد سال 1381 با 

شبكه سنكرون شد. با راه اندازي واحد بخار این نیروگاه 
به عنوان نیروگاه پایه در ســطح شبكه به صورت فول 
بــار در مدار قــرار گرفت. با توجه بــه قابلیت هاي این 
نیروگاه )از نظر امکانات مساحت، شیمي و نیاز شبکه( 
و پیش بیني توســعه نیروگاه، امکان نصب یک ماژول 
کامل )دو واحد گازي و یک واحد بخار( در جوار واحدها 

وجود دارد.«
پیرمراد در تشــریح وضعیت كلي نیروگاه ادامه داد: 
»از ابتــداي راه اندازي نیروگاه )شــهریور 76( تا پایان 
ســال 1389 میزان تولید جمعا به میزان 19 میلیون و 
338 هزار و 710 مگاوات ســاعت بود كه از این مقدار 
7 میلیون و 222 هزار و 110 مگاوات ســاعت در واحد 
یك و مقــدار 7 میلیون و 229 هــزار و 214 مگاوات 
ســاعت در واحد دو و مقــدار 4 میلیون و 887 هزار و 
386 مگاوات ســاعت در واحد بخار تولید شــده است.

سوخت اصلي نیروگاه گاز طبیعي بوده كه از خط ایران 
- تركیه تامین مي شــود. مصرف سوخت گاز براي بار 
پایه 31 هزار و 700 مترمكعب در ساعت و سوخت دوم 
نیروگاه، سوخت گازوئیل با مصرف 32 هزار لیتر است 
كه در ســه تانك 20 میلیون لیتري جمعا 60 میلیون 
لیتري جهت مصرف واحدهاي گازي، بویلرهاي كمكي 
و دیزل هاي اضطراري و بلک استارت ذخیره مي شود و 
در مواقع استارت واحدها و افت فشار و یا قطع سوخت 

گاز از سوخت گازوئیل استفاده مي شود.«
پیرمراد در ادامه پیش از آنکه درباره سوخت نیروگاه 

خوی ســخن بگوید، از توجه محیط زیســت گفت که 
سعی شــده تا فضای ســبز بر طبق معیار، 25 درصد 
مساحت باشــد. اما بحث که به سمت سوخت کشیده 
شــده او در این باره گفت: »ســوخت ما از لوله ای که از 
ایران به ترکیه ســوخت ارسال می کند، تامین می شود 
و لوله کشی به شکل معمول نیســت. البته تریلی ها از 
پاالیشــگاه تبریز هم به ما سوخت می رسانند اما چند 
ســال پیش که هوا بسیار سرد شد با قطار از پاالیشگاه 
اراک به ایســتگاه قره تپه نزدیک ترین ایســتگاه قطار 
بــه نیروگاه خوی ســوخت منتقل کردنــد و از آنجا با 
کامیون به اینجا رســید. نیروگاه خوی برای ســوخت 
مایــع، 3 مخــزِن 20 میلیون لیتــری دارد و هر واحد 
گازی نیز ســاعتی 32 هزار لیتر مصــرف می کند. در 
نتیجه ذخیره سازی ما، برای 45 روز است که از طریق 

کامیون ها مرتب تکمیل می شود.«
او در ادامــه درباره ســالن توربین بخــار و ژنراتور 
در نیــروگاه خوی صحبت کرد: »ســالن توربین بخار 
و ژنراتــور کــه ظرفیت نامی 102.5 مــگاوات دارد. از 
خروجی واحدهای گازی، حرارتی که بازیافت می شود، 
از طریق 2 بویلر، بخار خروجی واحد توربین، بخار شده 
و توربین ژنراتور را می چرخاند و در نهایت برق تولیدی 

به شبکه سراسری وارد می شود.«
 پیرمراد در ادامه اظهار کرد: »توربین ساعتی 360 
ُتن بخار وارد شده از طریق لوله ها را می چرخاند. بخاری 
که توربیــن را می چرخاند به روتوِر ژنرانور می رســد، 
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گزارش تصویری      از >نیروگاه خوی<
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وقتــی می چرخد از دوســو برق تولید می شــود. بخار 
برگشتی در آن قسمت کندانسور )چگالنده یا کندانسور 
)Condenser( واحدی است که وظیفه خنک سازی 
سیال عامل و عمدتًا تبدیل بخار به مایع را برعهده دارد. 
از کندانسور در نیروگاه ها برای خنک کردن سیال عامل 
در فرایند تولید برق اســتفاده می شــود( دوباره تقطیر 
می شود. ســپس بوسیله پمپ ها به سمت بویلر می رود 
و بخار تولید می شود و برمی گردد که این سیکل بسته 

همیشه ادامه دارد.«
مدیر فنی شــرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان 
در ادامــه درباره برج خنک کننده اضافه کرد: »کالهِک 
برج خنک کننده به جای بادبزن عمل می کند که هوای 
گرم را باال می کشــد و جریان تهویه، باد ایجاد می کند. 
این برج همین وظیفــه را دارد که ارتفاع آن 104 متر 
است و مثل رادیاتور ماشــین عمل می کند و آب گرم 
ساعتی 17 میلیون لیتر وارد آن شده و پخش می شود. 
این برج با ســاختار هندســِی خاصی که دارد، هوایی 
که بــه رادیاتورها می خورد، هوا را گرم می کند. هوا که 
گرم شد آب را خنک می کند. هوای سبک تر شده، باال 
مــی رود و جریان تهویه باد ایجــاد می کند. در نتیجه 
آِب 50 درجــه را 40 درجه تحویل می دهد. بخاری که 
توربیــن را می چرخاند، کندانســور روی بخار خروجی 
اســپری می شود. نکته مهم آنکه نســبت ِدبی آنها، در 
یک کیلوگرم بخار، 50 کیلوگرم آب اســپری می شود. 
در نتیجه آب تقطیر شــده سمت بویلر می رود و دوباره 

برمی گردد و نقش خنک کننده دارد. سیستم خنك كن 
)M.C.S(نیروگاه، خشك از نوع هلر است. ارتفاع برج 
آن همانطور که اشــاره شد 104 متر بوده، میزان افت 
درجه حرارت )اختالف دمــاي ورودي وخروجي برج( 
96 دلتا و ظرفیت آب در گردش هم 17800مترمكعب 
در ساعت اســت. ظرفیت هر یک از بویلرهاي بازیافت 
حرارتي )HRSG( جهت تولید بخار 186تن درساعت، 
درجه حرارت بخار سیستم 510 درجه سانتیگراد، فشار 
بخار سیســتم 84.53 بار، درجه حرارت بخار سیستم 
277 درجه سانتي گراد و فشــار بخار سیستم 84.53 
 Power( بار اســت. وزن توربین در ســالن توربیــن
House( 143 تن، توان توربین بخار 102.5 مگاوات، 
توان ژنراتور 125 مگاوات با ضریب توان 0.8، سیستم 
 DCJETخنك كن ژنراتور هواي خنك، نوع كندانسور
و ترانســفورماتور اصلي 10.5 به 132كیلوولت اســت. 
همچنیــن ظرفیت بویلر کمکي واحــد بخار 14 تن و 
ظرفیت دیــزل اضطراري واحد بخار هم 450 کیلووات 

است.«
پیرمــراد دربــاره ویژگی »ســیکل ترکیبی« بودن 
نیــروگاه خوی افزود: »درباره واحــد توربین بخار باید 
گفــت که از اول راه اندازي تا پایان ســال 1389 با 59 
هزار و 862.2 ســاعت كاركرد، 4 میلیون و 887 هزار 
و 386 مگاوات ســاعت تولید داشته كه براي تولید این 
مقــدار 863 هزار و 85 لیترآب مصرف کرده اســت و 
15 هــزار و 994.2 مگاوات ســاعت به جهت مصارف 

داخلي بخار استفاده شده است. هوای خروجی توربین 
گازی مانند خروجی اگزوز هواپیما است و 530 درجه 
دما دارد. در سیکل ترکیبی از این حرارت خارج شده، 
بازیافت که از محفظه ای به اســم بویلر که داخلش لوله 
است، صورت می گیرد. داخل آنها  آب است که حرارت  
گازهای خروجی را جذب می کند و بخار می شــود. این 
530 درجــه گازها بــه 130 درجه می رســد و به هوا 
نمــی رود که حدود 400 درجــه کاهش حرارت گازها 
اســت. در نتیجه، ساعتی 360 ُتن بخار تولید می شود. 
از بخار منتقل شــده به توربین بخار، 100 مگاوات برق 
تولید می شــود که یک لیتر هم از بابت آن، ســوخت 
مصرف نمی شــود. این اتفاق، باعث می شــود راندمان 

سیکل ترکیبی باال رود.«
 او البتــه دربــاره مزیــت نیروگاه هــای ســیکل 
ترکیبی خاطرنشان ســاخت: »از سال 1370، یکی از 
سیاســت های وزارت نیرو، اســتفاده از سیکل ترکیبی 
بوده است که راندمان آن، 48 درصد است. اما راندمان 
نیروگاه های گازی 32 درصد و نیروگاه های حرارتی 38 
درصد اســت. این یعنی از مقدار مصرف ثابت سوخت، 
برق بیشتری تولید می شود و روزانه 25 تریلی سوخت 

صرفه جویی صورت می گیرد.« 
مدیر فنی شــرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان، 
همچنیــن توضیحاتی درباره دو واحــد گازی نیروگاه 
خوی هم ارائه کــرد: »دو واحد گازی جنرال الکتریک 
در نیروگاه خوی وجود دارد که هر واحد ظرفیت نامی 

123 مگاوات دارد. با هر 100 مگاوات تولید برق، حدود 
32 هزار لیتر در ســاعت، گازوئیل مصرف می شود که 
برابر با حدود 50 تریلی گازوئیل اســت. گفتنی اســت 
در طرح توســعه، راندمان 60 درصد می شود و نسبت 
تولید برق از این هم افزایش می یابد. ســوخت توربین 
گاز طبیعي و نفت گاز و فشــار ورودي گاز هم 23 بار 
است. فشــار هوا در خروجي كمپرسور 12.5 كیلوگرم 
بر ســانتي متر مربــع، درجه حرارت هــوا در خروجي 
كمپرســور 350 ســانتی گراد، وزن هــواي عبوري از 
كمپرســور 410 كیلوگرم بر سانتي متر مربع، وزن گاز 
خروجــي از توربین گاز 413 كیلوگرم بر ســانتي متر 
مربع، ولتــاژ خروجي ژنراتور 13.8كیلوولت، نســبت 
تبدیل ترانســفورماتور اصلی 13.8 به 230 كیلوولت، 
میزان مصرف ســوخت گاز در بار پایه 31هزار و 700 
مترمكعب در ساعت، میزان مصرف سوخت گازوئیل در 
بار پایه 36 مترمكعب در ســاعت و آب توسط 2 حلقه 

چاه عمیق، تامین  می شود.«
بخش دیگری از این بازدیــد میدانی، اختصاص به 
تصفیه خانه آب نیروگاه داشت که او تشریح کرد: »ما در 
نیروگاه خوی تصفیه  خانه آب داریم. آب مصرفی، کامال 
مقطر اســت و باید تصفیه شده باشد تا سختی نداشته 
باشد. اگر در کتری و سماور هم دیده باشید، آب پس از 
مدتی استفاده، رسوب می کند به همین خاطر سختی 
آب از طریق رزین ها از آب پاالیش می شــود و آنها هم 
توســط اسید سولفوریک و ســود، احیا می شوند یعنی 
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یکبار مصرف نیســتند. در مخزن خنثی سازی می شود 
اما نکته مهم آن اســت که خروجی، وارد محیط زیست 
نمی شــود. به بیان دیگر، در اتاق شیمی، فرآیند پساب 
صنعتی وارد اســتخر تبخیری شــده تا خروجی مضر 
نباشــد اما تالش می شــود تا محیط زیست از این روند 
و روال، آســیبی نیبیند. سیستم تصفیه خانه آب، اسمز 
معكوس)RO( با ظرفیت تولید 30مترمکعب در ساعت 
اســت. آب تولیدي در 2 عدد تانــک با حجم هر كدام 

400 متر مكعب ذخیره می شوند.« 
پیرمــراد در خصوص خصوصیت هــای اتاق فرمان 
گفت: »در اتاق فرمان، اســتارت و اســتاپ، افزایش و 
کاهش بار، ســنکروم کردن با شبکه تولید برق و همه 
پارامترهــای دیگر انجام می شــود. همچنین در اینجا، 
فشــار بخــار و دبــی آب خروجی رادیاتورهــا کنترل 
می شــود، ورود و خروج واحدهای گازی مرور می شود، 
فشار روغن دمای تولیدی بررســی می شود و مگاوات 
تولیدی و فشــار روغن و دما دیده می شــود. همه این 
اطالعات و بسیاری موارد دیگر، در اتاق کنترل مرکزی، 

ذخیره می شود.«
وضعیت نیروگاه در روزهای بسیار سرد و بسیار گرم 
سال و نحوه برخورد با آن، بخش دیگری از صحبت های 
مدیر فنی شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان را شامل 
شد: »برق خاصیت ذخیره کننده ندارد و به محض تولید 
مصرف می شود. پس باید در 24 ساعت، تولید و مصرف 
باالنس باشــد. ولی برای زمستان، رادیاتورها که کرکره 

دارند درصدی اســت و کامال بسته هستند. اما بستگی 
به دمای محیط دارد که با گرما بیشتر باز می شود. البته 
اگر دما از 36 درجه هم باالتر برود، خنک کننده کمکی 
وارد می شــود. این ورود، به ویژه اگر از 42 درجه بیشتر 
شــود، قطعا رخ خواهد داد. نیــروگاه خوی مانند همه 
نیروگاه ها، تابع دیسپاچینگ ملی است اما آمادگی ما، 

تقریبا 92 درصد است.«
نکتــه پایانی پیرمراد درباره نکات ایمنی اســت که 
درباره کارکنان نیروگاه، لحاظ شده و در بازه های زمانی 
منظم، مرتب بررسی و تجدید می شود: »سیستم اطفای 
حریق نیروگاه به گونه ای است که اگر آتش سوزی شود، 
چون حرارت ســبب می شود تا ششیه ها شکسته شود، 
آب اسپری می شــود. اما در قســمت های الکترونیک 
به خاطر خطر برق گرفتگی، آب استفاده نمی شود. بلکه 
کپسول CO2 به شکل اتوماتیک، به کار می افتد. برخی 
هم در بخش ایمنی، ماشین های دارای کف، وارد عمل 
می شوند. در نیروگاه خوی، مســئوالن واحد بهداشت 
و واحد ایمنی و  همینطور آتش نشــانی، شــبانه روزی 
مستقر هســتند. همچنین کارکنان که شیفت شان هر 
8 ساعت عوض می شــود، برای واکنش سریع، به شکل 
دوره ای آمــوزش می بینند. الزم به ذکر اســت لباس و 
کفش و کاله ایمنی، هر سال دوبار تحویل داده می شود 
اما لباس ضد حریق تنهــا در اختیار واحد ایمنی قرار 

می گیرد.« 

حمیدرضــا صالحــي، نایب رئیس كمیســیون انرژي 
و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــي تهران شــرایط 

ســرمایه گذاري در حوزه انرژي برق را در گرو 
پرداخت مطالبــات دولت به بخش خصوصي 

مي داند. به اعتقاد وي، نخستین و مهم ترین 
مســأله براي هر ســرمایه گذار، »امنیت 
اقتصادي« است و چنانچه از این موضوع 

اطمینان حاصل نشــود، سرمایه اي به 
صنایع تزریق نخواهد شد. وي به این 
نكته نیز اشــاره مي كند كه عملكرد 
دولت در قبال بخش خصوصي زیر 
ذره بین سرمایه گذاران خارجي نیز 
قرار دارد. قطعًا تعویق در پرداخت 
مطالبات بخش خصوصي توســط 
دولت، موجب مي شود كه فعاالن 
به  بــراي ورود  اقتصادي خارجي 
ایران تعلل كنند یــا اگر تصمیم 
به همكاري بــا ایراني ها بگیرند، 
تضمین هــاي محكم بخواهند. از 

آنجا كه بخش خصوصي نمي تواند 
چنین تضمینــي را به آنها بدهد، 

شــانس بیشتر با شركت هاي دولتي 
همــراه خواهد بــود. ایــن در حالي 

اســت كه فرصت هاي ســرمایه گذاري 
در صنعــت بــرق در ایران بســیار زیاد 
اســت. همچنین وي، علت جذاب نبودن 
سرمایه گذاري در صنعت برق را یارانهي 

بودن آن مي دانند. در ادامه مشروح گفت و گو 
با وي را مي خوانید.

 نایب رئیس كمیسیون انرژي و محیط زیست اتاق بازرگاني تهران 
در گفت وگو با »نیرو و سرمایه« مطرح كرد:

ضرورت بازگشت هزینه هاي 
سرمایه گذاري بخش خصوصي 

در صنعت برق ایران
بمانجان ندیمي

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
57

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
56



یكي از مســائلي كه این روزها  ■
گریبانگیر بخش خصوصي است، 
مطالبات معوق این بخش از دولت 
اســت. تولیدكنندگان برق نیز از 
این موضــوع مصون نبوده و عدم 
پرداخــت مطالبات آنها توســط 
دولت، شــرایط ســختي را براي 
فعاالن ایــن حوزه به وجود آورده 
اســت به طوري كه ورود سرمایه 
جدید بــه این بخش نیــز اتفاق 
نیفتاده اســت. چنانچه وضعیت، 
به همین منوال پیــش برود، چه 
سرنوشــتي در انتظار فعاالن این 

بخش خواهد بود؟
در 8 تا 10 ســال گذشــته عماًل  □

ایــن بخش خصوصي بوده اســت كه در 
طرح ها، سرمایه گذاري كرده است، مثاًل 
برقي  نیروگاهــي و طرح هاي  طرح هاي 
را انجــام داده؛ ولي از دولت پول نگرفته 
است. دولت 5، 6 ســال بعد به آنها پول 
مي دهد. عمــاًل دولت با بخش خصوصي 
این كار را قباًل كرده اســت. حاال كه درها 
باز شــده و باز هم نیاز به سرمایه گذاري 
هســت، بهتر است مسیري را فراهم كرد 
كه خارجي هایي كــه بعد از تحریم ها به 
ایران آمدند كه اعالم شــده اســت 160 
هیأت اســت، بتوانند بیاینــد و در این 
بخش و ســایر بخش ها، ســرمایه گذاري 
كنند؛ ولي نخســتین مســأله اي كه در 
ســرمایه گذاري مطرح مي شــود، بحث 
امنیت سرمایه گذاري یا امنیت اقتصادي 
اســت؛ مســلمًا اگر امنیت اقتصادي در 
كشــور نباشد، سرمایه نیز فرار مي كند و 
نمي تواند موجب توســعه اقتصادي شود. 
باید كاري كرد كه این ســرمایه به ایران 
بیاید و به فعالیت ها و طرح و كارخانجات 

كشور تزریق شود. 
براي اینكه سرمایه را به ایران بیاوریم 
باید چه اقداماتي انجام بشود؟ بخصوص 
در صنعت برق كه بــه گفته فعاالن این 
بخش، مشــكالت تولید بــرق، جذابیت 

ســرمایه گذاري در این بخش را بشدت 
كاهش داده است. حتي بخش خصوصي 
داخلي هــم تمایلي به انجــام این گونه 

طرح ها ندارد. 
علتش به عقیده من این است كه در 
كشــور ما اقتصاد برق و انــرژي، اقتصاد 
یارانهي هســت. بــه همیــن دلیل، آن 
جذابیتي كه در خصوص سرمایه گذاري 
در صنعت برق در همه جا دیده مي شود، 
در ایران نیســت و این تا زماني مي تواند 
دوام داشته باشــد كه دولت پول داشته 
باشد و از محل درآمدهاي نفتي براي آن 
هزینه كند. االن كه دولت براي طرح هاي 
عمراني پول ندارد باید به ناچار فاینانس 

كند.
اگر قرار باشد دولت این طرح ها  ■

را فاینانــس كند كه خارجي ها به 
بایــد چه اقداماتي  بیایند  ایران 

انجام داد؟ 
در شــرایط فعلي با توجه به ارزان  □

بــودن قیمت برق، آمدن خارجي ها بعید 
به نظر مي رسد. از طرفي هم امكان دارد 

دولت بــه ســرمایه گذاران خارجي این 
اطمینــان را بدهد كه فاینانس طرح هاي 
آنهــا را تأمین مي كنــد و از طریق این 
وعده ها بخواهد حساسیت آنها را نسبت 
بــه ارزان بودن قیمت بــرق كمتر كند. 
امــا اگر به برخورد دولــت و وزارت نیرو 
در ســال هاي گذشته با بخش خصوصي 
نگاه كنیــم، مي بینیم آنها بــه نحوي با 
فعــاالن بخش خصوصــي در این زمینه 
برخــورد كرده اند كــه در همكاري هاي 
آینده شــان با خارجي ها نیــز تأثیرگذار 
خواهد بود. دولت در ســال هاي گذشته، 
مطالبــات بخش خصوصــي را پرداخت 
نكــرده و آن را مرتبا بــه تعویق انداخته 
اســت. در نتیجه اعتماد بخش خصوصي 
نســبت به دولت، از بین رفته است. این 
سابقه را قطعًا سرمایه گذاران خارجي هم 
مي بینند و براي كاري كه مي خواهند با 
دولتي ها و ایراني ها انجام بدهند، بیشتر 
فكر مي كنند. آنها هــم مي دانند وزارت 
نیرو ســابقه خوبي نداشــته و به بخش 
خصوصي بدهكار است و چند سال است 
كــه بدهي اش را پرداخت نكرده اســت. 
سرمایه گذاران خارجي به خروجي وزارت 
نیرو هم نگاه مي كننــد و بدون گارانتي 
دولتي براي طرح هایي كه قصد مشاركت 
در آنهــا را دارنــد، حاضر بــه فعالیت با 

ایراني ها نیستند.
 در حــال حاضر ما بــه عنوان بخش 
خصوصــي هنگامي كه بــراي طرح هاي 
بــا ســرمایه گذاران خارجــي  انــرژي 
وارد مذاكــره مي شــویم، رفتــار آنها به 
گونــه اي اســت كه نشــان مي دهد این 
سرمایه گذاران به قراردادهایشان با وزارت 
نیرو اكتفا نمي كنند و قراردادهاي دولتي 
و گارانتي هاي دولتي را ضروري مي دانند. 
این در حالي است كه در صنعت برق ما 
فرصت سرمایه گذاري زیادي داریم، مثاًل 
االن ما 26 هزار مــگاوات نیروگاه داریم 
كه با سیكل معمولي هستند یعني یا گاز 
اســت یا بخار اســت، كه اینها مي توانند 

سیكل تركیبي شوند و ظرفیت و راندمان 
باال مي رود. ولي نیاز به ســرمایه گذاري 
داریــم. حاال اگر بخواهیــم خارجي ها را 
براي ســرمایه گذاري جذب این طرح ها 
بكنیم، باید از یك محل، به آنها تضمین 
بدهیم. متأسفانه آن طور كه باید و شاید 

در این اقدامي صورت نگرفته است.
از ســوي دیگــر، در زمینه ســاخت 
تجهیزات و صنعت برق در ایران، فضایي 
كاماًل غیر رقابتي در كشــور حاكم است. 
االن مــا تجهیزاتي داریم كــه در ایران 
به صورت انحصاري و تنها توســط یك 
شركت تولید مي شود؛ این در حالي است 
كه نیاز داریم مكانیزمي درست شود كه 
در كشور، رقابت وجود داشته باشد. باید 
كاري كنیم كه طرح هایي تعریف شود كه 
براي برندهاي بزرگ جذاب باشد. ما باید 
بتوانیم طرح هایمان را به گونه اي تعریف 
كنیم كه براي ســرمایه گذار خارجي هم 
جذاب باشد. نه اینكه فقط فاینانس این 
طرح هــا را برعهده بگیرنــد و تكنولوژي 
را انتقال بدهنــد؛ بلكه بیایند و در ایران 
برق  كارخانه هایي در رشته هاي مختلف 
دایر كننــد. پس از آن، بــا چند ایراني 
بتواننــد به عنــوان شــركاي محلي یا 
همكار محلي آنها شــراكت كنند. در این 
صورت اســت كه ســرمایه گذاري اتفاق 
افتاده اســت. آن زمان ما بهتر مي توانیم 
مشــكالت خودمان را در برابر دولت حل 
كنیــم و جلو برویــم و بخش خصوصي 

واقعي غیر دولتي را قوي كنیم. 
آقاي صالحي به نظر مي رســد  ■

اگر وضعیت به همین منوال پیش 
برود این دغدغه هست كه كمبود 
برق به مرور بیشــتر شود. براي 
اینكه این اتفاق نیفتد فقط همان 
سرمایه گذاري در بخش تولید برق 
پیشنهاد مي شــود یا راهكارهاي 

دیگر هم دارد؟
بایــد بپذیریم در كشــور ما نرخ  □

برق براي حداقل 70% مصرف كنندگان، 

زیر دو ســنت است )براي خانگي عرض 
مي كنم نه تجــاري یا صنعتي(. در حال 
حاضر، نرخ بــرق در هیچ جاي دنیا این 
طور نیســت. باید آرام آرام این نرخ برق 
واقعي شــود و درآمدهاي حاصل از آن 
به حقوق خــود مردم تبدیل شــود. ما 
نمي گوییم برق گران شود. ما مي گوییم 
این نرخ واقعي شــود كه سرمایه گذاري 
هم در این بخش جذاب شــود. از طرفي 
جلوي مصرف بي رویه اش گرفته شــود. 
توجه داشــته یاشــید كه ما نمي توانیم 
مدام بــه دنبال مصرف برویــم و تولید 
كنیــم. از مصــرف غیر عاقالنــه و غیر 
اصولــي باید جلوگیري شــود. به دلیل 
اینكه انــرژي ارزان اســت، مصرف آن 
باال مي رود و این موضوع آســیب رسان 
است. ما یك ســال گذشته را توانستیم 
با پیك باالي مصرف كه حدود 50 هزار 
مــگاوات بود بگذرانیم و به ســختي هم 
عبور كردیم ولي تابستان بعدي با توجه 
به مصــرف روزانه مردم و رشــد صنایع 
كــه احتمال مي رود به میــزان حداقلي 

باشد، شــرایط وخیم تر مي شود.  برقرار 
در سال گذشــته صنایع تعطیل و نیمه 
تعطیل بودند، ولي امسال با سیاست هاي 
دولت ممكن است صنایع تكان بخورند. 
اگر شــرایط بهتري را در صنایع شــاهد 
باشــیم، مصرف بــرق نیز بــاال مي رود. 
مطمئن باشــید در چنین شــرایطي ما 
در بحث تولیــد و میزان مصرف بیش از 
حد، به مشــكل بــر مي خوریم و ممكن 
است خاموشي هایي هم در پیش داشته 
باشــیم. به نظر مي رسد هم باید ساخت 
نیروگاه هــاي كوچك جدیــد را در نظر 
بگیرند، نیروگاه هاي كوچكي كه مي تواند 
سریع نصب شود و هم مهم تر از آن، باید 
از روش هــاي قانوني تلفات را كم كنیم.. 
این كمك مي كند كه مصرف كلي شبكه 
این بســیار راهكار درست  بیاید.  پایین 
و اساسي اســت كه در قانون برنامه هم 
آمده اســت و امید داریم در برنامه هاي 
ســال هاي آتي هم اجرا شــود كه واقعًا 
بخــش خصوصي بیاید ســرمایه گذاري 
كند و تلفات شبكه برق پایین بیاید. كما 

اینكه امكانش در قانون هست. 
االن وضعیــت مطالبــات این  ■

بخش چه طور است؟ یعني از كي 
مطالبات معوق مانده اســت و از 
طرف دولت پرداخت نشده است؟ 

مطالبات تولیدكنندگان برق حدود  □
12 هــزار میلیارد تومان اســت، دولت 
قراردادهایي بــا تولیدكنندگان برق دارد 
چه بخش خصوصــي واقعي و چه بخش 
غیردولتي، شــما مي دانیــد االن حدود 
نیروگاه هاي كشــور دســت  55 درصد 
بخــش غیردولتي هســتند كــه از این 
بخش غیردولتــي، میزان كمتري بخش 
خصوصي واقعي هســتند. باید راهكاري 
پیدا شــود كه از طریــق اوراق قرضه یا 
حتي روش هاي دیگر، تمام این مطالبات 
وصول شــود. چرا كه واقعًا آن نیروگاه ها 
ســرمایه گذاري بسیار عظیمي كرده اند و 

باید پولشان را برگرداند. 

در زمینه ساخت تجهیزات 
و صنعت برق در ایران، 
فضایي كاماًل غیر رقابتي 
در كشــور حاكم است. 
االن ما تجهیزاتي داریم 
كه در ایــران به صورت 
انحصاري و تنها توســط 
یك شركت تولید مي شود؛ 
این در حالي اســت كه 
نیاز داریــم مكانیزمي 
درست شود كه در كشور، 
رقابت وجود داشته باشد

مطالبات تولیدكنندگان 
برق حــدود 12 هزار 
میلیارد تومان اســت، 
دولت قراردادهایي با 
تولیدكنندگان برق دارد 
چه بخــش خصوصي 
واقعي و چــه بخش 
غیردولتي. باید راهكاري 
پیدا شــود كه از طریق 
اوراق قرضــه یا حتي 
روش هــاي دیگر، تمام 
این مطالبات وصول شود

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
59

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / تابستان 1395 / شماره 16
58



ارائه اینترنت فوق سریع با دکل برق
مدیرعامل سازمان انرژی های نو با اشاره به سایه نفت ارزان 
بــر تولید برق پــاک و تجدیدپذیر در ایــران و جهان، گفت: تا 
پایان سال ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق پاک در مدار 
بهره برداری قرار می گیرد. ســیدمحمد صــادق زاده با تاکید بر 
اینکــه در حال حاضر یکی از دغدغه های بخش خصوصی برای 
مشــارکت در صنایع انرژی تجدیدپذیر و پــاک، ثبات قوانین 
و تضمیــن پرداخت بهای بــرق تولیدی اســت، گفت: بخش 
خصوصی نســبت به تأمین تکنولوژی و بهره برداری از پروژه ها 
مشــکلی ندارند و دغدغه اصلی آن ها در قبال چگونگی اعتماد 
کردن به خرید تضمینی برق توســعه وزارت نیرو و دولت بوده 
اســت. مدیرعامل ســازمان انرژی های نو ایران بــا اعالم اینکه 
برای الــزام خرید برق تضمینی توســط وزارت نیرو آیین نامه 
اجرایی ماده ۶۱ قانــون اصالح الگوی مصرف انرژی به تصویب 
رســید، تصریح کرد: در شرایط فعلی خرید تضمینی بلندمدت 
انرژی های تجدیدپذیر قانونی دائمی و مصوب مجلس شــورای 
اسالمی اســت. این مقام مســئول با تاکید بر اینکه هم اکنون 
۹۰۰ مگاوات قرارداد تضمینی خرید برق فعال در کشور به ثبت 
رسیده است، تاکید کرد: عالوه بر این از ابتدای مهرماه نخستین 
واحدهای این پروژه وارد مدار خواهد شــد و تا پایان ســال هم 
۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در مدار بهره برداری قرار می گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه در یکسال اخیر تغییر ضوابط و تعرفه های 
برقی مورد انتقاد قرار گرفته اســت، بیان کرد:  قانون گذار قیمت 
تضمینی خرید برق را براســاس فرمولی به وزارت نیرو تکلیف 

کرده که اگرچه قیمت خرید باید متناســب با هزینه تمام شده 
باشد، اما فرمول موجود برای ایجاد یک وحدت رویه به درستی 
از ســوی قانون گذار طراحی شده اســت. صادق زاده با تاکید بر 
اینکه با تغییــر قیمت نفت در جهان ایــن فرمول مورد تغییر 
قرار می گیرد، تاکید کرد:  ســال گذشــته با نزول قیمت نفت، 
تجدیدپذیرها نیز با کاهش قیمت مواجه شــده بودند، ولی این 
تغییر قیمت ها به میزانی نبود که مجموعه را با مشــکل جدی 
مواجه کند، چرا که به موازات کاهش قیمت نفت هزینه توسعه 
تجدیدپذیرهــا نیز اتفاق می افتد و چنــدان این حوزه را تحت 
تأثیــر قرار نمی دهد. این مقام مســئول با بیان اینکه باید برای 
بیمارستان ها و مدارس از انرژی های بدون اکتفا به نفت و گاز و 
بهره مند از انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید برای 
تولید برق استفاده کنیم، یادآور شد: از سوی دیگر تولید برق از 
زباله، با پرداخت هرگونه هزینه ای باید اجرایی شود تا از تبعات 
زیست محیطی که امروزه گریبان بسیاری از شهرهای کشور را 
گرفته جلوگیری کنیم، بنابراین الزم اســت سهم تأمین منابع 
مالی بــرای بازپرداخت برق تولیــدی تجدیدپذیرها از عوارض 
قانون  زیســت محیطــی در 
برنامه ششم توسعه پیش 

بینی شود.

سایه نفت ارزان بر طرح های تولید برق پاک ایران
شــرکت مخابراتی AT&T روشــی جدید را توســعه داده 
که به واســطه آن می توان از طریق دکل های برق و اســتفاده 
از فرســتنده های مخصوص، اینترنت فوق ســریع گیگابیتی را 
به صورت بی ســیم به مناطق مختلف ارســال کرد. به گزارش 
بیزینس اینســایدر، این پروژه جدید که AirGig نام دارد، در 
حال حاضر تنها در مرحله آزمون اولیه است و AT & T  هنوز 
زمان دقیق راه اندازی آن را اعالم نکرده است. اما به احتمال زیاد 
این روش ابتدا در مناطق روســتایی مورد آزمایش قرار خواهد 
گرفت. اینترنت گیگابیتی چندین برابر ســریع تر از پهنای باند 
استانداردی است که اکثر مردم در خانه های خود از آن استفاده 
می کننــد. پروژه AirGig  آنتن ها را بــه خطوط برق موجود 
متصل کــرده و از یک فرکانس مــوج میلی متری برای پخش 

اینترنت گیگابیتی به دستگاه های مختلف استفاده می کند.
AT & T توضیح دقیقــی در رابطه با نحوه دقیق عملکرد 
این فنــاوری ارائه نکرده و تنها اعالم کــرده که این فناوری از 
قدرت باالیی برخوردار اســت. نکته دیگــری که AT & T به 
آن اشــاره کرده، این اســت که  AirGigچند برابر ارزان تر از 

اینترنت های بی سیم استاندارد است.
AT & T  تنها شــرکتی نیســت که در زمینه گســترش 
اینترنت بی ســیم فعالیت دارد؛ زیرا  گــوگل و  فیس بوک  نیز 
پیشتر در این زمینه تجربه داشته اند. در حال حاضر این فناوری 
روزهای ابتدایی خود را ســپری کرده، اما پتانسیل آن را دارد تا 
در میان شــرکت ها برای دسترسی به پهنای باند و ارائه پهنای 

باند به مناطق محروم رقابت بوجود آورد.
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محققان پژوهشــگاه نیرو موفق به طراحی و 
ساخت نخســتین نمونه بخاری زیست  توده سوز 

شدند.
"مهــدی رضایی"، مجری پــروژه »طراحی و 
ساخت بخاری زیست توده سوز« درباره این پروژه 
گفت: تامین انرژی از زائدات چوبی و کشاورزی 

یکی از اهداف این پروژه است. 
بــا توجه به اینکه در کشــور مــا در مناطق 
مختلــف این مــواد بدون اســتفاده خاص هدر 
می رونــد، پس از این طریق می توان از آنها بهره 
برد. همچنین در بســیاری مناطق این زائدات را 
به منظور استفاده از حرارت آن می سوزانند، اما 
چون راندمان حرارتی آنها پایین اســت، آلودگی 

زیادی را تولید می کنند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در این پروژه هدف 
این است با استفاده از این زائدات، سوختی به نام 
پلت را تولید کنیم که نســبت به چوب معمولی 
دانسیته انرژی باالتری دارد، همچنین از مزایای 
دیگر این ســوخت این اســت که زمان کاربرد 
آن در بخاری زیســت توده سوز راندمان حرارتی 

باالیی را ایجاد می کند.
وی با بیان اینکــه این بخاری کامال خودکار 

است، گفت: در محفظه ســوخت آن فلرها قرار 
گرفتــه و از طریق مارپیچ تغذیــه عمل تغذیه 
به بخــاری انجام می شــود؛ همچنین فن هایی 
در بخاری تعبیه شــده که راندمــان را افزایش 
می دهد، به طوری که می توان با مقدار سوخت 

کمتر، انرژی بیشتری را به دست آورد.
رضایــی درباره مزیت این بخاری نســبت به 
بخــاری معمولی، گفت: راندمــان حرارتی باال و 
تولید آلودگی کمتر از مزایای این بخاری است که 
طراحی و ساخت آن برای نخستین بار با حمایت 
ســتاد توســعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در 

ایران انجام شد.
وی دربــاره کاربرد بخاری نیــز عنوان کرد: 
در بســیاری مناطق به منظور گرمایش از هیزم 
و چوب اســتفاده می شــود و حتی مناطقی به 
دلیل اینکه دسترســی به شــبکه گاز ندارند، از 
پیت اســتفاده می کنند؛ بنابراین در این مناطق 
که منابع مناســب چوبی و زایدات کشاورزی در 
دســترس است، می توان از این بخاری بهره برد. 
البته همه نقاط کاربرد دارد، اما مهم این است که 

سوخت مناسب بخاری در اختیار باشد.

توسط محققان پژوهشگاه نیرو صورت گرفت

ساخت بخاری زیست توده سوز 
با راندمان باال و آلودگی کمتر

معاون طرح و توســعه برق منطقه ای خراسان گفت: با 
اجرای طرح های کارگروه بهینه ســازی اجرای پست های 
برق 30 درصد هزینه احداث پســت ها در کشــور کاهش 

می یابد. 
"مجید ســعادتمند" با اعالم این خبر، گفت: در ســال 
1392 شــرکت برق منطقه ای خراسان به عنوان مسئول 
کارگروه بهینه سازی طرح و اجرای پست ها از سوی شرکت 
توانیر انتخاب شــده و در این مــدت طرح های مهمی در 

زمینه کاهش هزینه اجرای پست ها انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکــه اعضای این کارگروه شــامل 
شرکت های برق منطقه ای خراسان، اصفهان، غرب، باختر، 
سمنان، تهران، فارس و آذربایجان هستند، افزود: طرح های 
این کارگروه شامل بهینه سازی ابعاد پست های فوق توزیع، 
 ،DC و AC بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت، بخش
بهینه ســازی کانال های محوطه و ساختمان کنترل، طرح 
پســت های فوق توزیع دو طبقه، طرح پست های مدوالر، 
پســت های تک ترانس و همچنین اجرای طرح پست های 
مسقف مورد تصویب شرکت توانیر قرار گرفته و برای اجرا 
به سایر شرکت های برق منطقه ای کشور ابالغ شده است.

ســعادتمند با اشــاره بــه اینکه مســئولیت کارگروه 
بهینه سازی طرح و اجرای پست ها به شرکت برق منطقه ای 
خراســان محول شده است، خاطرنشان ساخت: طرح های 

بهینه سازی پست ها در استان های خراسان اجرا گردیده 
که مورد تأیید شرکت توانیر قرار گرفته است.

وی با اشــاره به اینکه ســاالنه بالغ بر 100 پست فوق 
توزیع برق در کشــور اجرا می شود، تصریح کرد: با اجرای 
طرح های بهینه ســازی در اجرای پست های برق، کاهش 
قابل مالحظه ای در هزینه احداث پست های برق را شاهد 

خواهیم بود.
ســعادتمند در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح های 
بهینه سازی در شرکت برق منطقه ای خراسان با همکاری 
دانشگاه فردوسی صورت گرفته اســت، خاطرنشان كرد: 
تمامی مراحل احداث پســت های برق اعم از ســاختمانی 
)کاهش ابعاد از 10 هــزار متر مربع به 1200 متر مربع(، 
تجهیزات الکتریکی و احداث فوندانســیون مورد بازنگری 
قرار گرفته و با تغییــر آرایش تجهیزات و حذف فضاهای 
غیرضروری، کاهش ابعاد پست، کاهش زمان اجرای پست 

و در نتیجه کاهش هزینه ها را در برداشته است.
وی در پایــان با اشــاره بــه اینکه بالغ بــر 90 درصد 
تجهیزات پست های برق ســاخت داخل است، گفت: فاز 
2 اقدامــات کارگروه با هدف تعمیق بیشــتر به طرح های 
مصوب و بازنگری در طرح پست های 400 کیلوولت توسط 
کارگروه بهینه ســازی طرح و اجرای پســت های برق در 

دست اقدام است.

با اجرای طرح های بهینه سازی صورت می گیرد؛

کاهش 30 درصدی هزینه اجرای 
پست های برق در کشور
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محمدحســن حبیب اهلل زاده، کاردار 
جمهوری اســالمی ایــران در لندن، در 
ســخنرانی خــود در کنفرانس »مجمع 
انرژی اقتصادهای رو به رشد« به تشریح 
فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های 
تولید انرژی برق و انرژی های تجدیدپذیر 

کشورمان پراخت. 
حبیــب اهلل زاده به اشــاره بــه اینکه 
برنامه ششــم توســعه کشــور اهمیت 
زیادی برای افزایش رشد اقتصادی قائل 
شــده اســت، نقش کلیدی تولید انرژی 

در این خصــوص، افزایش ظرفیت 
تولیــد برق در کشــور را یکی 

از اولویت هــای وزارت نیرو 
برشــمرد و گفت: چشم 

تولید  انداز آتی ســبد 
برق ایــران بر مبنای 
تولیــد متنوع نیروی 
نیروگاهای  از  بــرق 
بادی،  خورشــیدی، 
و ســیکل ترکیبــی 

تدوین شده است.
بــر  افــزود:  وی 

همین اساس جمهوری 
ایران تصمیم  اســالمی 

آینده  دارد طی هفت سال 
بالــغ بر 50 میلیــارد دالر در 

صنعــت برق شــامل تولید برق و 
شبکه انتقال سرمایه گذاری کند.

کاردار کشــورمان در لندن با اشــاره 
به ظرفیــت 75 هزار مگاواتــی کنونی 
تولیــد بــرق در کشــور و برنامه ریزی 
وزارت نیــرو برای افزایش آن تا ســقف 
105 هزار مگاوات در چند ســال آینده، 
برخی از فرصت های ســرمایه گذاری در 
نیروگاه هــای حرارتی،  زمینه احــداث 
انرژی هــای تجدیدپذیر )خورشــیدی، 
بادی و زمین گرمایی( همچنین توسعه 

تشریح فرصت های سرمایه گذاری در تولید انرژی برق 
و انرژی های تجدیدپذیر در ایران

نیروگاه های سی.اچ. پی )تولید همزمان 
برق و حرارت( در سواحل کشور را مورد 
اشــاره قرار داد و افزود: تضمین وزارت 
نیرو برای خرید برق و تامین سوخت، از 
مزیت های مهم برای ســرمایه گذاری در 

ایران است.
حبیــب اهلل زاده یکی از شــرایط مهم 
در مذاکــره بــا شــرکت های متقاضی 
ســرمایه گذاری در صنعت برق ایران را 

انتقــال تکنولوژی جدید و اســتفاده از 
تولیدات سازندگان ایرانی و بومی سازی 

فناوری نوین در کشور برشمرد.
وی با تشــریح مزیت های ایران برای 
ســرمایه گذاری در صنعت برق شــامل 
احــداث نیروگاه و خطــوط انتقال نیرو، 
به ظرفیت های ایجاد شــده برای تبادل 
انرژی الکتریســته با کشورهای همسایه 

اشاره و به شرکت های عالقه مند توصیه 
کرد: با نگاه سرمایه گذاری منطقه ای در 
زمینه تولید برق به بازار ایران وارد شوند.
کاردار جمهــوری اســالمی ایران در 
لندن پروژهای مربــوط به جلوگیری از 
اتالف انــرژی و نیز ســرمایه گذاری در 
زمینــه نوســازی و تجهیــز نیروگاهای 
موجــود را از دیگر برنامه هــای وزارت 
نیروی کشورمان برای همکاری با شرکت 

سرمایه گذار خارجی برشمرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صدها 
پروژه در ایران به ویژه در بخش نفت 
و گاز، برق، منابع آب و فاضالب، 
محیط زیست، منابع طبیعی 
و حتی انرژی هســته ای 
آماده اجراســت، افزود: 
بــی تردیــد شــما 
نمی توانیــد چنیــن 
مجموعه متنوعی از 
فرصت هــای تجاری 
و ســرمایه گذاری را 
در یک کشــور جمع 
کنیــد و ایــن تنوع 
بــزرگ از فرصت های 
ســرمایه گذاری در یک 
کشور، به گونه ای است که 
ممکن اســت تنها در هر قرن 

یک بار تکرار شود.
کنفرانــس دو روزه »مجمــع انرژی 
اقتصادهای رو به رشد« با حضور تعدادی 
از وزرا و مقامــات اقتصادی کشــورهای 
آسیا، آفریقا و آمریکای التین و مدیران 
شرکت ها و ســرمایه گذاران بخش های 
خصوصــی و عمومــی در حــوزه انرژی 
از کشــورهای مختلف جهــان در هتل 
انرژی  با تمرکز بر  اینترکنتیننتال لندن 
انرژی هــای تجدیدپذیر  و  الکتریســته 

برگزار شد.
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