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گام های استوار برای دستیابی به آرمان های سندیکا
سالی که رفت و سالی که در راه است
بخشنامه مهم معاون اول رییس جمهور به دستگاه های اجرایی
حضور بخش خصوصی در نیروگاه سازی بسیار برجسته است
خبرهای خوشی در راه است
صنعت برق حال خوشی ندارد و نیازمند مساعدت و کمک جدی است
ما همه اعضای یک خانواده ایم
تعامل و هم افزایی بیشتر با برگزاری نشست های مشترک ومنظم
مصرف آب نیروگاه ها بهینه سازی و کم می شود
بسـوی ایجـاد بـازار رقابتـی و آزاد
احداث واحدهای سیکل ترکیبی به روش معکوس
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي کشور در همدان افتتاح شد
ایران تا پایان برنامه ششم به هاب انرژی خاورمیانه تبدیل می شود
گسترش مصرف و کمبود تولید؛ مشکل صنعت برق
بستانکاری از دولت؛ موجب اثرات مخرب بر برنامه های بلندمدت نیروگاه ها
نقشه هایی بلندپروازانه
عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد آغاز شد
صنعت برق با دانشگاه به ادبیات مشترکي رسیده است
به دنبال روشنایِی افزون ِ خانه های مردم کویرنشین
افق مبهم براي سرمایه گذران جدید صنعت برق
نیروگاه های برق ایران CNG سوز می شوند
یارانه پرداختی صنعت برق به دولت به صورت اقساطی بازمی گردد
اجراي 72 پروژه براي عبور مطمئن از پیك 96
سیستم تحریک استاتیک نیروگاه های برقآبی در پژوهشگاه نیرو ساخته شد
تامین آب نیروگاه شهید منتظری اصفهان با طرح فناورانه تصفیه فاضالب
100 درصد برق قطارهاي هلند از انرژي بادي تأمین مي شود
با همکاری ایران ساختار تامین برق ارمنستان را ارتقا می دهیم
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی جهان به 300 گیگاوات رسید
احداث سه هزار مگاوات نیروگاه تولید پراكنده در دستور کار توانیر است
نیروگاه  سازی با بودجه دولتی ممنوع شد
در ایران به هر میزان برق تولید شود مورد نیاز است
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طلیعه بهار دل انگیز که نشــانه ای از 
صنع بی بدیل الهی اســت بــار دیگر از 
راه می رســد تا غبار کهنگی را از چهره 
طبیعــت بزداید، بهار از راه می رســد و 
صحنــه جهان آئینــه تمام نمای قدرت 
خداوندی را به نمایش می گذارد. اینک 
با سپاس به درگاه خالق بی همتا وعرض 
خالصانه ترین شــادباش ها، با گذری بر 
آنچه که گذشــت به اســتقبال سال نو 
می رویم و همه با هــم صفحه دل را به 

تماشای تجلیات جمال حق می آراییم.
ســالی که گذشت ســالی پر تالش، 
توام بــا دشــواری و خاطره انگیز برای 
خدمت گذاران صنعت برق بود. صنعتی 
که حاصل زحمات خادمــان آن، نور و 
امید، ســازندگی و امنیــت و رفاه برای 
آحاد جامعه و از سویی بستر ساز تحقق 
اهداف کالن کشور برای نیل به قله های 
رفیع پیشــرفت و توســعه کشور است. 
تامین انــرژی برق مورد نیاز بخش های 
مختلــف در شــرایط ســخت بویژه در 
تابستان سال 95 و گذر موفقیت آمیز از 
ایــام پیک مصرف خود گواهی براهتمام 
و مسئولیت پذیری تالشگران این عرصه 
خصوصا مدیران و کارکنان تولیدکننده 
خصوصی برق اســت کــه قریب به 60 
درصد ظرفیت تولید برق کشور به همت 
و تالش آنها انجام می شــود. این نقش 

پیام نوروزی هیات مدیره سندیکا به مناسبت فرا رسیدن بهار 96

گام های استوار برای دستیابی به آرمان های سندیکا

ز کــوی یــار می آیــد نســیم باد نــوروزی

به صحرا رو کــه از دامن غبار غم بیافشــانی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

از این باد ار مدد خواهــی چراغ دل بر افروزی

به گلــزار آی کــز بلبل غزل گفتــن بیاموزی

که بیش از پنج روزی نیســت حکم میر نوروزی
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آفرینی و حضور پر رنگ در عرصه تولید 
برق در حالی اســت که تولید کنندگان 
برق خصوصی با چالش ها و مشــکالت 
فراوانــی مواجه هســتند کــه اگر نبود 
مسئولیت پذیری، تعهد و شوق خدمت 
به مردم، این نابســامانی ها می توانست 
چرخ نیروگاه هــا را از حرکت باز دارد و 
مانعی برای نقش آفرینی تولیدكنندگان 
برق شــود. تاخیربلند مدت در پرداخت 
بهای برق به تولیدکنندگان در قبال برق 
تحویل شده و به تبع آن بروز محدودیت 
شــدید منابع مالی برای ادامه کار، نبود 
فضای رقابتی عادالنه بین تولید کننده 
دولتی و غیــر دولتی در بورس انرژی و 
رویکــرد دولتی این نهاد كه مي تواند در 
بلند مدت تأثیرات بسیار منفي بر آینده 
صنعت برق داشته باشــد. عالوه بر آن 
فقدان ساز و کار شــفاف و منطقی و با 
نگاه اقتصــادی در قیمت گذاری انرژی 
برق، نبود اراده الزم برای حمایت کافی 
بخش دولتــی از بخش خصوصی تولید 
کننده برق با وجود اثر حیاتی این بخش 
در تامین انرژی برق کشــورو مســائلی 
از این دســت، چالش هایی اســت که 
بخش غیر دولتي تولیــد کننده برق با 
آن مواجه بوده و این نگرانی وجود دارد 
که بی توجهی به این مشــکالت توسط 
نهاد هــای ذیربط و تداوم این شــرایط 
اثــرات نامطلوب خود را بــر روند تولید 
برق آشکار سازد و موازنه تولید و مصرف 
برق در كشــور را با مشکل جدی مواجه 
نماید. برای رهایی از شرایط شکننده و 
ناپایدار ضرورت دارد چاره ای اساســی 
اندیشیده شــود تا ضمن حفظ موازین 
فنــي و اســتانداردها در بهره برداري و 
نگهــداري از نیروگاه هــای غیردولتی، 
انگیــزه الزم بــرای جــذب و جلــب 
برای ورود  ســرمایه گذاری های جدید 
به این بخش فراهم شود. عدم استقبال 
برای  ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
حضور و ســرمایه گذاری در پروژه های 

نیروگاهی در واقــع حاصل نوع نگرش 
و برخورد بخش دولتي طی ســال های 
اخیــر با بخش خصوصــی تولید کننده 
برق مي باشــد که امیــد دارد این فضا 
به ســمت بهبود تغییر یابد. این نگرانی 
زمانی بیشتر می شود که درقانون بودجه 
ســال 96 وقانون برنامه ششــم توسعه 
کشــور، مســئولیت و وظایف ویژه ای 
را بــرای صنعت بــرق با هــدف ایجاد 
بســترهای الزم برای تامیــن انرژی از 
منابع غیر دولتی و جذب سرمایه گذاری 
در نظــر گرفته شــده اســت. از این رو 

اتخاذ سیاست های واقع بینانه در جهت 
حفــظ ظرفیت های موجود تولید برق و 
جلب و جذب ســرمایه گذاری جدید و 
ایجاد انگیزه الزم بــرای ورورد آنان در 
نیروگاهی ضروری  ســاخت پروژه های 
اســت. تغییــر رویکرد هــای موجود و 
بازنگری در ضوابــط و مقررات، تدوین 
راهکارهایی مبتنی بر شــفاف سازی و 
تســهیل فرآیندها، تغییر نگرش بخش 
دولتی به بخش خصوصی از یک رقیب 
به یک حامی و ایفــاي بموقع تعهدات 
در موضوع پرداخت بهاي برق تحویلي، 
نگاه متوازن و عاری از تبعیض در قرارد 

دادهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
بــرای تولید بــرق، همچنیــن اجرای 
سیاســت تهاتر بدهی های نیروگاه های 
خصوصی به سازمان خصوصی سازی و 
سازمان مالیاتی کشــور با مطالبات این 
بخش از دولت، رویکردهایی اســت که 
می توانــد فضای توام بــا یاس و نگرانی 
ســرمایه گذاران داخلی را برای ورود به 
ایــن حوزه تغییــر داده و موجب ایجاد 
انگیزه و تمایل برای حضور آنان در این 

عرصه شود.
اینک کــه در روزهای پایانی ســال 
جاری و در آســتانه ورود به سال جدید 
قرار داریم، با مروری به عملکرد گذشته 
همکاران، آنهم در شــرایطی ســخت و 
جانفرســا، به عظمت تالش های صورت 
گرفته وعمق تعهد و از خود گذشــتگی 
آنها در سرپا نگه داشــتن نیروگاه های 
تولید برق بیشــتر پــی می بریم. با ارج 
نهــادن به این تالش هــای صادقانه که 
خود زمینه ســاز تحقق افق های پیش 
رو در اقتصاد مقاومتی است، جا دارد در 
ســالی که در پیش رو داریم عزم خود را 
بیش از پیش جزم نموده و با همدلی و 
همفکری وتعامل بــا ذینفعان در جهت 
حل مشــکالت موجود و نقش آفرینی 
بیشــترگام برداریــم و امیدوارانــه و با 
گام های استوار برای دستیابی به اهداف 

و آرمان های سندیکا همت گماریم.
همکاران گرامی، بی شــک نمی توان 
نقش خانواده های محتــرم را در فراهم 
آوردن فضایی مناســب و توام با آرامش 
بــرای نیل بــه این توفیقــات و تحمل 
سختی ها نادیده گرفت. از این رو ضمن 
عــرض تبریک مجدد به مناســبت این 
تغییر و تحول طبیعت که خود جلوه ای 
است از رحمت بیکران خداوندی و تشکر 
خالصانه از تمام تالش های شما عزیزان 
و خانواده های محترمتان، برایتان سالی 
سرشار از شادکامی و موفقیت وسالمتی 
و سعادتمندی در کناریکدیگرآرزومندم.
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سرمقاهل

در روزهای پایانی ســالی قرار داریم که از ســوي 
مقام معظم رهبري به عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل«، نام گذاری شــده است. مرسوم است که در 
پایان ســال، ســازمان ها با مروری بر عملکرد خود و 
بیان موفقیت ها و ناکامی ها از برنامه های سال آینده 
خود ســخن بگویند. در این نوشتار بنا داریم گذری 
اجمالی بر فراز و نشــیب های ســندیکا در سالی که 
گذشــت و چشم انداز این تشــکل در سال پیش رو 

داشته باشیم. 
بی شــک تکیه بر توان داخلی کــه همواره مورد 
تاکید مســئوالن بلند پایه نظام بــوده برای رهایی از 
وابستگی کشور به بیگانگان و اتکا به خود، کلید اجرای 
اقتصاد مقاومتی اســت. خوشبختانه  سیاســت های 
صنعت بــرق ایــران در این عرصه گام هــای خوبی 
برداشته است. با این حال در این مسیر ناهمواری هایی 
وجود دارد که چنانچه رفع بشود می توان امیدوار بود 
این حرکت ملی با ســرعت بیشتری به راه خود ادامه 

دهد که در پی به پاره ای از آنها می پردازیم.

ندیــکای شــرکت های تولیدکننده برق 1 س
بر این باور بوده و هســت کــه »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل«، فرصت مناسبی را براي وزارت 
نیرو ایجاد كرده است تا با بهره مندی از ظرفیت های 
موجود کشــور، اعــم از دانــش بومــی، فناوری ها 
وتجهیزات ساخت داخل و سرمایه گذاری های داخلی 
بــه روند اجرای ایــن آرمان ملــی در بخش صنعت 
برق سرعت بیشتری بخشــد. برای تحقق این آرمان 
الزاماتی مورد نیاز اســت که باید به آنها توجه شود. 
ایجاد انگیزه برای بخش های غیر دولتی و روان سازی 
قوانیــن و ضوابــط برای جلب مشــارکت این بخش 
در فعالیت هــای صنعت بــرق و بازنگری در مقررات 

موجــود، نگاه تــوام با اعتماد و بــه دور ازتبعیض به 
فعاالن و ســرمایه گذاران خصوصی، همفکری و هم 
اندیشــی بخش دولتی بــا بخش خصوصی در برنامه 
ریزی ها و سیاســت گذاری هــای کالن صنعت برق 
و... از جمله راه کار هایی است که می تواند چرخ این 
صنعت مهم را را با استفاده از توان داخلی در گردش 
نگه دارد. یکی از مشــکالت زیر بنایی در صنعت برق 
نــگاه غیر اقتصادی به فرایند تولیــد و فروش انرژی 
برق است. استفاده از نظام قیمت گذاری هوشمندانه 
و مبتنی بر ســاز و کار بــازار برای بــرق، می تواند 
عالوه بر تغییر الگوی مشــترکان پرمصرف، ساختار 
اقتصــادی صنعت برق را اصالح كــرده و گام بزرگی 
در راســتای تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی در این 
صنعت بردارد. مســئوالن عالی رتبه نظام نیز صنعت 
برق را در زمره مهم ترین حوزه های اقتصاد مقاومتی 
می داننــد و در کنار ضرورت توجه بــه محرومان و 
ایجاد رفاه و آسایش برای عموم مردم، بر لزوم چابک 
ســازی دولت و واگذاری تصدی گری ها از دولت به 
بخش خصوصی، تأکید کرده اند. این دیدگاه مترقی، 
فرصت مناسبی برای مجموعه دولت است که ضمن 
تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن شرایط مناسب 
برای بهبود فضای کسب و کار، وزارت نیرو را ملزم به 
اصالح اقتصاد صنعت برق نماید. بی گمان، هر روزی 
که از تداوم وضعیت فعلی اقتصاد صنعت برق بگذرد، 
بر حجم خسارت ها و زیان های آن افزوده می شود و 
شایسته است که دولت و مجلس محترم، برای اصالح 

این وضعیت تدبیر فوری و عاجلی بیندیشند.

زیر محترم نیرو چندی پیش طی ســخنانی 2 و
در همایش سراســری مدیران ارشــد وزارت 
نیــرو، از مدیریــت موفق پیک مصرف در تابســتان 

اصغر آریانی پور

سالی که رفت و سالی که در راه است
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گذشــته، ســخن گفته و پشت ســر گذاشته شدن 
تابســتان بدون خاموشی را ناشی از تالش کارکنان و 
خادمان صنعت برق کشــور، اجرای تدابیر مختلف و 
افزایش راندمان نیروگاه ها و صرفه جویی برشــمرده 
اند. ضمن تأیید اظهارنظر جناب آقای مهندس چیت 
چیان در خصوص گذر موفق از پیک مصرف تابستان 
بدون کمترین مشکل و مانعی، وظیفه خود می دانیم 
از تالش هــای مجدانه تولیدکننــدگان برق، به ویژه 
نیروگاه های بــرق بخش خصوصی، که در این آزمون 
نیز روســفید و موفق شــدند، قدردانی نماییم. شک 
نیســت که تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی، با 
مشکالت و مسائل متعدد و متنوعی مواجه هستند و 
در این زمینه، بارها از همین مجال و امکان، ســخن 
گفته شــده اســت. حجم مطالبات معوق ما، بسیار 
زیاد اســت و بیش از این، توان به دوش كشیدن آن 
را نداریم. ما همواره تــالش كرده ایم صداي خود را 
در فرصت های پیش آمده و به شــیوه هاي مختلف، 
به گوش مقام هاي ارشــد دولــت و مجلس و وزارت 
نیرو برســانیم و آنان را از وضعیــت مخاطره آمیز و 
نابسامان بخش خصوصی فعال در امر تولید برق آگاه 
و تاکیدكنیم كه با توجه به چشــم انــداز اقتصادي 
پیش روي كشــور، نیاز به انرژی بــرق رو به افزایش 
است و راهي جز سرمایه گذاري براي ایجاد واحدهاي 
نیروگاهــي جدید، البتــه در كنار افزایــش راندمان 
واحدهــاي موجود فعلي و مدیریــت و صرفه جویي 
در مصــرف برق از ســوي مصرف كننــدگان، وجود 
نــدارد. فقدان نگرش و اراده الزم برای حمایت از این 
بخــش و تلقی رقیب برای بخــش دولتی تولید برق، 
شرایط نابســامان مالی ناشی از عدم وصول مطالبات 
نیروگاه های خصوصی در قبال انرژی تحویلی، وجود 

ضوابط تبعیض آمیز برای بخش خصوصی در قیاس با 
نیروگاه های دولتی و مواردی از این دست، باعث شده 
که بخش خصوصی رغبتی بــرای ورود به این عرصه 
نداشــته باشــد. بطوری که تداوم این شــرایط و بی 
توجهی به چالش های موجود آینده نگران کننده ای 
را بــرای این صنعت بزرگ و مهــم به تصویر خواهد 
کشید. با این وجود اعضای ســندیکای شرکت های 
تولید کننده برق که حدود 60 درصد برق کشــور را 
تولید می کنند با همه دشــواری های کمر شکنی که 
به بخش هایی از آن اشاره شد، با تالش جهاد گونه و 
همتی واال نگذاشــتند تولید برق متوقف و چراغی در 
جای جای این میهن پهناور خاموش شود. اما تحمل 
این شرایط و تاب آوردن در قبال این همه مشکالت 
مداوم نخواهد بود. بویژه آنکه در تابســتان پیش رو 
نیاز به مراتب بیشــتر نســبت به تابســتان سال 95 
به انرژی برق خواهیم داشــت و نیروگاه های موجود 
باید توان تولید حداقل 55 هــزار مگاوات برای گذر 
بدون خاموشی از پیک ســال آینده را داشته باشند. 
امیدواریم با تمهیداتی که اندیشــیده شده این مهم 

نیز تحقق یابد.

ند روز دیگر، ســال جدید از راه می رسد و 3 چ
در دل ها و جان هایمان، امید و شــوقی نو 
پدیدار می شود. امید، روغن چراغ زندگی است و باید 
آن را زنده و روشــن نگه داشــت. سرزمین عزیزمان 
ایــران، از ظرفیت های فرهنگــی، اقلیمی، طبیعی و 
انسانی قابل توجه و منحصر به فردی برخوردار است. 
امید آن داریم که بــا بهره گیری از این ظرفیت ها و 
شایســتگی ها، به مدد همدلی و وفاق و با عزم ملی، 
از وضع موجودمان فراتر رویم و به آنجایی برسیم که 

شایسته اش هستیم. به امید آن روز
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 بخشنامه مهم معاون اول رییس جمهور 
به دستگاه های اجرایی

معــاون اول رئیس جمهــوری در 
بخشــنامه ای اخــذ نظر از تشــکل های 
غیردولتی را برای تصویب مقررات دولتی 
الزامی کرد. در متن این بخشــنامه آمده 
است:»در اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود 
مســتمر محیــط کســب و کار مصوب 
1390 و نظــر بــه لزوم بهــره گیری از 
نظرات تشــکل های غیردولتِی اقتصادی 
نظیر اتاق هــای بازرگانی، صنایع، معاون 
و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف 
ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، 
تمامی دســتگاه های اجرایی مکلفند در 
تدوین یا اصالح بخشــنامه ها و رویه های 
اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب 
مقــررات دولتی، نظر تشــکالت ذیربط 
را اخــذ و مورد توجه قــرار دهند. دفتر 
هیات دولت و کمیســیون های دولت نیز 
در فرآیند بررســی پیشنهادهای مربوط، 
ضمن اخذ نظر کتبی تشکل های ذیربط، 
در صورت لــزوم از نماینــده آنها برای 

شرکت در جلسات دعوت می کند.

بخشودگی جرایم 
مالیات بر ارزش افزوده 

فارغ از بستانکار بودن مودی
»محمد مسیحی« معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتی کشــور، در بخشــنامه ای ادارات امور مالیاتی را 
موظــف کرد با رعایت مفاد 191 ق.م.م درمورد بخشــودگی 
جرایم مالیات بر ارزش افزوده فارغ از بســتانکار بودن مودی 

اقدام نمایند.
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معاون اول رئیس جمهور گفت: احداث 
نیروگاه هــای بهبهان و ماهشــهر یک کار 
جهادی اســت؛ فراموش نکنیم که قبل از 
انقــالب ما برای احداث واحدهای بســیار 

کوچک صنعتی وابسته به خارج بودیم.
دکتر »اسحاق جهانگیری« معاون اول 
رئیس جمهــور، در آیین افتتــاح نیروگاه 
سیکل ترکیبی بهبهان در استان خوزستان، 
گفت: کشــور ســاالنه نیازمند 4 تا 5 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی اســت و 
خوشــبختانه وزارت نیرو توانسته تاکنون 
عملکرد خوبی در زمینه ایجاد ظرفیت های 

جدید نیروگاهی داشته باشد.
وی افزود: طبق سیاســت های ابالغی 
از ســوی مقــام معظم رهبــری، برخی از 
اقداماتی که وزارت نیرو بایستی انجام دهد، 
در اولویــت قرار گرفته اســت که از جمله 
آن می توان به 10 هــزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی اشاره کرد که خوشبختانه 
تاکنون حدود 8 هــزار مگاوات آن محقق 

شده است.
وی تصریــح کرد: همچنین در ســال 

جاری برنامه ریزی شــده بــود که حدود 
1800 مــگاوات برق وارد مدار شــود که 
با همت متخصصــان وزارت نیرو، تا امروز 
حدود 1995 مگاوات وارد مدار شده است.

جهانگیــری تأکید کــرد: از برنامه های 
بســیار مهمی که دولت همواره بر روی آن 
تأکید داشته، کاهش تلفات توزیع برق است 
که در ســه سال گذشــته از 15 درصد به 

حدود 11 درصد رسیده است.
معــاون اول رییس جمهــور ادامه داد: 
احداث نیروگاه های بهبهان و ماهشهر یک 
کار جهادی است؛ فراموش نکنیم که قبل 
از انقالب ما برای احداث واحدهای بســیار 
کوچک صنعتی وابســته به خــارج بودیم، 
اما امروز کشــور ما جزو 5 کشور اول دنیا 
در نیروگاه ســازی است. وی گفت: حضور 
بخش خصوصی در نیروگاه ســازی بسیار 
برجســته اســت و در حال حاضر بیش از 
55 درصد از نیروگاه های کشــور توســط 

بخش خصوصی اداره می شود.
وی در پایان تأکید کرد: برق از پتانسیل 
بسیار خوبی برای ارزآوری و توسعه روابط 

با  ایران  اســتراتژیک جمهوری اســالمی 
همســایگان برخوردار است و ما باید سعی 
کنیم که شــبکه برق خود را به شبکه برق 

سایر کشور وصل کنیم.

توسعه صنعت برق؛ جلوه ای از 
 خودکفایی ملی 

و تحقق اقتصاد مقاومتی
معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: 
اهتمام مجموعه وزارت نیرو در توســعه و 
بهبود شبکه سراسری برق کشور و خدمت 
رســانی به مردم ایران اسالمی، جلوه ای از 
خودکفایی ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی و 
تجلی اهداف و سیاست های دولت تدبیر و 

امید است.
بخــش گازی نیروگاه ســیکل ترکیبی 
ماهشهر در استان خوزستان با حضور دکتر 
»اســحاق جهانگیری«، معاون اول رئیس 
جمهور، و مهنــدس »حمید چیت چیان«، 
وزیــر نیرو، با توان تولیــدی 486 مگاوات 
افتتاح شد. دکتر »اسحاق جهانگیری« در 
مراســم افتتاح این نیروگاه ضمن تقدیر از 

معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان:

حضور بخش خصوصی در نیروگاه سازی بسیار برجسته است
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تالش و همت مدیــران و کارکنان صنعت 
برق به ویژه تالشگران این نیروگاه، بر تداوم 
بومی سازی صنعت برق و حمایت از دانش 

فنی و مهندسی داخلی تاکید نمود.
وی همچنین اهتمــام مجموعه وزارت 
نیرو در توســعه و بهبود شــبکه سراسری 
برق کشــور و خدمت رسانی به مردم ایران 
اســالمی را جلــوه ای از خودکفایی ملی، 
تحقق اقتصاد مقاومتــی و تجلی اهداف و 

سیاست های دولت تدبیر و امید دانست.
مهنــدس »حمید چیت چیــان«، وزیر 
نیرو، نیز در این آیین گفت: نیروگاه سیکل 
ترکیبی ماهشــهر، با هدف تأمین و تثبیت 
شــبکه جنوب شرق خوزســتان و صنایع 
مســتقر در این منطقه احداث شده است 
و طبــق برنامه ریزی های صــورت گرفته، 
عملیــات احــداث دو واحد بخــاری 160 
مگاواتی نیز در ســال 96 آغاز می شود که 
با احداث و راه اندازی این واحدها، مجموع 
ظرفیت تولید انــرژی این نیروگاه به 968 

مگاوات خواهد رسید.
نیروگاه ســیکل ترکیبی ماهشــهر بر 
اســاس دانش و توانمنــدی داخلی تحت 
نظارت شــرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی، توسط شــرکت مپنا احداث شده 

است. این نیروگاه دارای چهار واحد گازی 
۱۶۲ مگاواتی است و یک پست فشار قوی 
به ظرفیت ۲۳۰ کیلوولت برق تولیدی آن  

را به شبکه منتقل می کند.

از اهداف پیش بینی شده اقتصاد 
مقاومتی در بخش برق جلوتر هستیم

وزیر نیــرو گفــت: از ابتداي امســال 
تاکنون، یک هزار و ۹۹۵ مگاوات نیروگاه در 
کشور افتتاح شده و نزدیک به ۲۰۰ مگاوات 
دیگر نیز تا پایان سال افتتاح می شود؛ این 
یعنی از برنامه های اقتصاد مقاومتی جلوتر 
هستیم. مهندس »حمید چیت چیان« در 
آیین افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان 
با بیان اینکه این افتتاحیه ها روحیه خوبی 
به ســرمایه گذاران می دهد تا بــا انگیزه و 
روحیه بیشتر کار خود را ادامه دهند، اظهار 
کرد: تقریبًا نیمــی از کل نیروگاه هایی که 
امسال در کشور به بهره برداری می رسد یا 

رسیده، در استان خوزستان بوده است. 
وی افزود: امســال متعهــد بودیم تا در 
مجموعه برنامه های اقتصاد مقاومتی، یک 
هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید 
را وارد مــدار کنیم که تاکنــون یک هزار 
و ۹۹۵ مــگاوات افتتاح شــده و نزدیک به 

۲۰۰ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال افتتاح 
می شــود و این یعنی از اهداف خود جلوتر 

هستیم.
چیت چیان عنوان کرد: خوزســتان به 
لحاظ صنعت برق، یکی از ارکان و پایه های 
عمده این صنعت در کشور به شمار می رود 
و مقام اول ظرفیت تولید برق را دارد. از نظر 
مصرف برق نیز دومین مصرف برق را بعد از 
استان تهران دارد. خوزستان از نظر صادرات 
برق مقام اول کشور را دارد و از نظر ظرفیت 
انتقال برق، دومین استان کشور است. این 
استان جایگاه باالیی در صنعت برق دارد و 
ظرفیت تولید آن ۱۳ هزار و ۱۲۱ مگاوات 
است، در حالی که پیک مصرف برق ۷ هزار 

و ۸۵۷ مگاوات است.
وزیر نیرو بیان کرد: مجموعه مجوزهای 
صادر شــده بــرای احــداث نیروگاه ها در 
بخش خصوصــی بیش از 8 هــزار مگاوات 
است که این مجوزها در امیدیه، اندیمشک، 
غــرب کارون، دزفــول، ارونــد، رامهرمز، 
اهــواز، آبادان، مسجدســلیمان، بهبهان و 
خرمشهر است. تأکید داریم كه فعالیت های 
نیروگاه ســازی بــر دوش بخش خصوصی 
باشــد تا شــاهد رقابت بخش خصوصی و 

افزایش توان بهره برداری باشیم. 

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / زمستان 1395 / شماره 18
8



در گفتگوی »نیرو و سرمایه« با مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی عنوان شد:

خبرهای خوشی در راه است
شــکاف میان قیمت تمام شده برق و تعرفه فروش آن، روزگار سختی را برای صنعتگران این بخش 
رقم زده است. از یک طرف دولت برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق، فروشندگان تجهیرات 
برقی، پیمانکاران و مهندسان مشاور مشــکل دارد و از طرف دیگر این بخش ها برای آنکه بتوانند 
کسب و کارشان را ادامه دهند، زیر بار قرض رفته اند. متاسفانه هر روز بدهی دولت به این بخش ها 
بیشــتر و پرداخت آن سخت تر می شود. به طوری که مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی می گوید اکنون بخش برق وزارت نیرو 32 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 12 
هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش خصوصی است. مشکل از آنجا شروع می شود که دولت پولی 
برای پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با نرخ تکلیفی ندارد. اما ظاهرا برای حل این مشکل 
خبرهای خوشــی در راه است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگو با ما اعالم کرد که به 
زودی دولت 2 تا 3 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه بدهی و اسناد خزانه اسالمی در اختیار وزارت 
نیرو قرار خواهد داد تا به بخشی از تعهداتش عمل کند. همچنین قرار است 10 هزار میلیارد تومان از 

مطالبات پیمانکاران با بدهی های آن ها به دولت تهاتر شود. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

جناب آقای فالحتیان بزرگترین  ■
مشکل صنعت برق را چه می دانید؟

ماموریــت اصلی بخش برق وزارت  □

نیرو مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق و همچنین به ســرمایه گذاری هایی 
کــه باید در حوزه هــای مختلف صورت 
گیرد، معطوف اســت. در همین راســتا 
با فرصت هــا، تهدیدهــا و چالش های 

متعددی روبه رو بوده و هســتیم. تجربه 
سال های گذشته نشان می دهد که رشد 
مصرف برق در طول سال های گذشته به 
طور متوســط 6 درصد بوده و ما هر 12 
سال یک بار تقریبا تاسیسات صنعت برق 

ë عطیه لباف
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را باید دو برابر کنیم تا بتوانیم پاسخگوی 
نیاز جامعه در بخش های مختلف صنعت، 
تجارت، مســکن، کشــاورزی باشیم. به 
عبــارت دیگر ما همه ســاله باید 4 تا 5 
هزار مــگاوات ظرفیت نیروگاهی احداث 
کنیــم و در کنــار این ظرفیــت جدید 
باید خطوط انتقال، پســت های برق در 
ولتاژ های مختلف 400، 230، 132، 63 
و 20 ولت و شــبکه های فشار ضعیف را 
گســترش دهیم تا بتوانیم نیروی تولید 

شده را به دست مشترکان برسانیم.
موضوع مهمی که در طول سال های 
گذشــته و هم اینک ما بــه عنوان یک 
مشــکل بــا آن مواجه هســتیم، بحث 
اقتصاد برق اســت. در ایــن زمینه ما در 
طول بیش از 3 دهه ی گذشته هیچگاه 
نتوانســتیم قیمت تمام شــده برق را از 
مصرف کننــدگان بگیریم. از طرف دیگر 
شــرکت های برق عمدتا در بخش های 
مختلفی که فعالیــت می کنند به عنوان 
یــک بنــگاه اقتصادی جامعــه به آن ها 
نگاه می کند و یــک بنگاه اقتصادی باید 
خودش درآمد داشــته باشند و از محل 
ایــن درآمدهزینه جاری و ســرمایه ای 
را تامین کنــد. اما با توجــه به رویکرد 
دولت ها و مجلس های مختلف نســبت 
بــه موضــوع آب و برق همــواره با این 
مشــکل مواجه بودیم که بایســتی برای 
مناطق گرمســیر و همینطور کشاورزی 
تعرفه هــای بســیار پایینــی را در نظر 
بگیریم. حتی تعرفــه برق برای برخی از 
مشــترکان مطابق قانون صفر است. در 
عین حال هیچگاه شرایطی برای گرفتن 
قیمت تمام شــده برق از بخش خانگی و 
سایر مصرف کنندگان هم مهیا نشد تا به 

اقتصاد برق سرو وسامان دهیم. 
بخــش صنعت نیز بــه همین ترتیب 
است. تخفیف های یارانه ای قابل توجهی 
به این بخش داده می شــود. لذا همواره 
با این مشــکل اساسی مواجه بودیم و در 

حال حاضر هم با آن مواجه هستیم.

اما از طرف دیگر قانون تکلیف  ■
را مشــخص کرده که اگر مجلس 
شورای اسالمی یا دولت می خواهد 
یک کاال را بــا قیمت پایین تر از 
قیمت تمام شده به دست مصرف 
کننده برساند، تحت ردیف بودجه 
التفاوت قیمت  باید مابه  مشخص 
تمام شــده و فروش را پرداخت 
کند. آیا دولــت به این تعهد خود 

عمل نکرده است؟
در طول ســال های گذشته به غیر  □

از یک الی دو ســال این شــرایط فراهم 
نشــد. البتــه در دولــت یازدهم کمک 
زیادی صورت گرفت تا از طریق اســناد 
خزانه اســالمی و یا اوراق تسویه بخشی 

از مطالبــات را پرداخت کنــد تا وزارت 
نیــرو بتواند بدهی خــود را به طلبکاران 
بپــردازد. به دلیل این اختالف قیمت که 
میان قیمت تمام شــده و قیمت تکلیفی 
وجود دارد، در طول ســال های گذشته 
این شــرایط ایجاد شــد که ما 25 هزار 
میلیارد تومــان از دولت طلبکاریم و 32 
هــزار میلیارد تومان بــه تولیدکنندگان 
برقی،  بــرق، فروشــندگان تجهیــرات 
پیمانکاران، مهندســان مشاور و بانک ها 
بدهکاریم. همچنین به بانک هایی که به 
ما وام دادند یا اوراق مشــارکت برای ما 
فروختند که نیروگاه یا پســت های برق 
احداث کنیم. اما هنوز این شرایط فراهم 
نشده که بتوانیم اقساط اوراق مشارکت و 
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یا وام ها را به آن ها پرداخت کنیم.
درحال حاضر قیمت تمام شده  ■

برق چقدر است؟
امسال قیمت تمام شده برق بدون  □

احتســاب هزینــه ســوخت مصرفی در 
نیروگاه ها عــددی در حدود 105 تومان 
به ازای هر کیلووات ساعت است و این در 
شرایطی است که متوسط قیمت فروش 
برق 66 تومان اســت. به عبــارت دیگر 
حدود 40 تومان در هر کیلووات ســاعت 
ضرر می کنیم. با توجه به اینکه در طول 
یک سال ما حدود 240 میلیارد کیلووات 
ســاعت برق در اختیار مصرف کنندگان 
قــرار می دهیم؛ در مجمــوع رقمی بالغ 
بــر 10 هزار میلیــارد تومان در ســال 

مابه التفاوت قیمت تمام شــده و فروش 
تکلیفی اســت که باید پرداخت شود. اما 
به دلیل کاهش قیمت نفت و شرایطی که 
بر اقتصاد حاکم اســت این امکان فراهم 
نشــده که دولت به ایــن ردیف آمده در 
بودجــه عمل و مابه التفاوت را به صورت 
نقدی به ما پرداخت کند. این بند قانونی 
هم در قانون برنامه پنجم توســعه و هم 
در قانــون حمایت از صنایع کشــور که 
ســال گذشــته در مجلس تصویب شد، 

آمده است. 
البتــه اگــر هزینه ســوخت مصرفی 
نیروگاه ها را نیز محاســبه کنیم طبیعتا 
قیمت هر کیلووات ســاعت برق از 200 
تومان نیز فراتر خواهد رفت. این در حالی 

اســت که ما برق را متوســط 66 تومان 
می فروشیم. حتی در مناطق گرمسیری و 
به بخش کشاورزی قیمت فروش برق به 
17 تومان نیز می رسد. کمترین یارانه که 
به مصرف کنندگان پرداخت می شود در 
بخش تجاری اســت و تا حدودی قیمت 
تمام شــده را جبران می کند. قیمت برق 
برای این بخش 150 تا 160 تومان در هر 

کلیلووات ساعت است.
یکی از بزرگترین مشــکالت  ■

صنعت برق را عــدم توازن بین 
منابع و مصارف برق اعالم کردید. 
این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد 

بنگاه های برق داشته است؟
در بخــش بــرق همانطــور کــه  □

نمی توانیم قیمت تمام شده را از مصرف 
کننــده دریافت کنیم، بــا ناتوانی دولت 
در پرداخــت مابه التفــاوت قیمت تمام 
شــده و تکلیفی نیــز مواجه هســتیم. 
ما با عــدم توازن میان قیمــت تولید و 
فــروش برق مواجه هســتیم و به همین 
ترتیب نمی توانیم تعهداتمان را نســبت 
بــه ســرمایه گذاران عملی کنیــم. این 
موضوع نارضایتــی تولیدکنندگان برق و 
پیمانکاران را در پی دارد. چه بسا ممکن 
است که بخشــی از صنایع که به عنوان 
لجســتیک و پشــتیبان صنعت برق در 
فعالیت هستند -مانند کارخانجات  حال 
نیــروگاه ســازی، ترانس ســازی، انواع 
کابل ها و ســیم های برق- تعطیل شوند. 
اگر مــا نتوانیم تعهداتمان را نســبت به 
آن ها انجام دهیم اشتغال آن ها و فضای 
کســب و کارشــان به مخاطره می افتد. 
انصافا در دولت یازدهم کمک های زیادی 
به صنعت برق شده است. هم تا حدودی 
تعرفه فروش انشــعاب و انرژی به تدریج 
تغییر پیــدا کرده و هم از طریق پذیرش 
بخشــی از بدهی های ما به شبکه بانکی 
کشور باری از دوش ما برداشته شد. اما با 
توجه به اینکه ما هنوز نمی توانیم قیمت 
تمام شده را از مشــترک دریافت کنیم، 
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مجددا برمی گردیم به خانه اول. شرایط 
اقتصاد برق روز به روز سخت تر می شود.

اشــاره کردید که کسب و کار  ■
فعاالن بخش خصوصی صنعت برق 
به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت 
مطالبات این بخش در معرض خطر 
است. آیا برنامه ای برای جلوگیری 

از این وضع دارید؟
حــل این موضوع و تســویه کامل  □

بدهی ها منوط به این است که ما بتوانیم 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی 
را از دولت تحویــل بگیریم. در غیر این 
صورت هر بار که ما تســویه کنیم دوباره 
بدهی جدید ایجاد خواهد شد. البته دولت 
ظرفیتی را در اصالحیه قانون سال 95 با 
ایجاد  تصویب مجلس شــورای اسالمی 
کرد که بر اســاس آن می توانســت 15 
هزار میلیارد تومان ظرفیت اسناد خزانه 
اســالمی و اوراق تسویه بدهی در مقابل 
مطالبــات پیمانــکاران و تولیدکنندگان 
برق بدهند. وزارت نیرو در سال جاری تا 
کنون هزار و 500 میلیارد تومان اســناد 
خزانه اسالمی دریافت و میان طلبکاران 
تقســیم کرد. در همین راســتا چندی 
پیش دولت مصوبات جدیدی داشت که 
بر اساس آن حداقل 2 تا 3 هزار میلیارد 
تومان دیگر اوراق تســویه بدهی و اسناد 
خزانه اسالمی در اختیار وزارت نیرو قرار 
خواهــد داد و این اوراق بــه پیمانکاران 
و تولیدکنندگان برق اعطا خواهد شــد. 
همچنین اخیرا بخشــی از مطالبات را به 
دولت منعکس کــرده ایم و امیدواریم تا 
پایان سال جاری این اجازه را بگیریم که 
بتوانیم بدهی ها را بــا طلب دولت تهاتر 
کنیم. کسانی که از ما طلبکارند از سمت 
دیگــر به بانــک ها، ســازمان خصوصی 
ســازی و اداره امور مالیات بدهکارند که 
این ادارات و ســازمان ها بخشی از دولت 
هســتند. لذا طلبکاران از دولت به نوعی 
خودشان بدهکار دولتند و ما می خواهیم 

این مطالبات و بدهی ها را تهاتر کنیم.

دولت چه حجمی از این بدهی  ■
را تهاتر خواهد کرد؟

از وزارت  □ مطالبات بخش خصوصی 
نیرو حدود 12 هزار میلیارد تومان است 
که تقریبا 10 هزار میلیارد تومان از این 
بدهی را بــه دولت منعکــس کرده ایم 
کــه از طریق تهاتر تســویه کند. حدود 
8 هــزار و 500 میلیــارد تومان از آن را 
به نیروگاه هایی بدهکار هســتیم که در 
بــازار برق فعالیت می کننــد و حدود 4 
نیروگاه هایی  بــه  تومان  هزار میلیــارد 
بدهکار هســتیم کــه با آن ها قــرارداد 
خریــد تضمینی )ECA( بــه مدت 5 
سال داریم. تقریبا 3 هزار میلیارد تومان 
هم بــه نیروگاه های بــرق آبی خودمان 
بدهکار هستیم. در تالش هستیم بخشی 

از این بدهــی را از طریق برقی که صادر 
می کنیم و با استفاده از حواله های ارزی 
پرداخت کنیم. بخشــی را نیز همانطور 
که اشاره شد به دولت اعالم کرده ایم که 
از طریق تهاتر و همینطور اســناد خزانه 
اســالمی و اوراق تسویه بدهی که همان 
مابه التفاوت قیمت تمام شــده و تکلیفی 
اســت پرداخت کند. مقدار اندکی از این 
بدهی را هم وزارت نیرو می تواند از محل 
برق فروخته شــده به مشــترکان تامین 

کند که هر سه در دستور کار است.
صــادرات بــرق می تواند این  ■

زیان را جبران کند. برای تقویت 
صادرات برق چــه کارهایی انجام 

دادید؟
اکنون شــبکه برق ایران به شبکه  □
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برق کشــورهای همجوار که با آن ها مرز 
خاکی داریم، متصل است. تا میزان حدود 
1700 مگاوات در اوقاتی که انتقال برق 
به آن کشــورها صورت می گیرد انرژی 
صــادر کرده ایم. از جمله به پاکســتان، 
افغانســتان، جمهوری آذربایجان وعراق.
البته با جمهوری آذربایجان تبادل انرژی 
داریم. به این ترتیب که تابستان از آن ها 
برق می گیریم و زمســتان به آن ها برق 
می دهیم. به ترکیــه هم قبال برق صادر 
می کردیم اما به دالیلی بیشــتر تصمیم 
بر این است که با آن ها هم تبادل انرژی 
انجام شــود. از کشــور ارمنستان برق را 
وارد میکنیــم. به این ترتیــب که گاز را 
تحویل می دهیم و برق را وارد می کنیم. 
امــا در مجموع تراز تجــارت برق ایران 

در طول ســالهای گذشته همواره مثبت 
بوده اســت. یعنی مواقعی بــوده که ما 
12 میلیارد کیلووات ســاعت برق صادر 
می کردیــم و فقط 4 میلیــارد کیلووات 

ساعت وارد کرده ایم.
چقدر می توانیم این ظرفیت را  ■

افزایش دهیم؟
با توجه به شرایط موجود حداکثر  □

می توانیــم 20 درصد دیگر صادرات برق 
کشور را افزایش دهیم و این رقم را به 15 
میلیارد کیلووات ساعت در سال برسانیم. 
اما اگر کشــورهای همسایه با ما قرارداد 
بلند مدت واردات برق ببندند می توانیم 
برای پاســخ به نیاز آن هــا نیروگاه های 
جدید بســازیم و صادرات برق را به 30 
میلیارد کیلووات ساعت یعنی نزدیک به 

3 برابر میزان فعلی برسانیم. 
آیا بــرای اصــالح تعرفه برق  ■

برنامه ای در دست کار نیست؟
تا پایان امسال که تعرفه های برق  □

تغییــری نخواهد کرد. دولــت همواره با 
این موضوع محتاطانــه برخورد کرده و 
تالشــش این است که در فضای رکودی 
برق ارزان تری را به صنعت، کشــاورزی 
و بخش خانگی تحویــل دهد. البته این 
موضــوع وزارت نیرو را بــا چالش های 
جــدی روبــه رو کــرده اســت. در این 
بخش اشــاره کنم که واحدهای صنعتی 
کشــورهای اطراف ما بــرق را با چندین 
برابــر نــرخ ایــران تحویــل می گیرند. 
مثــال کارخانه هــای فــوالد و مس که 
محصوالتشــان را در بورس فلزات عرضه 
و یــا صادر میکنند، برقــی که از وزارت 
نیرو می خرنــد 66 تومان بــه ازای هر 
کیلووات ســاعت اســت اما رقبای آن ها 
در کشورهایی نظیر ترکیه برق را بیشتر 
از 10 ســنت یورو می خرند که این رقم 
حدود 400 تومان می شــود. به عبارت 
دیگر کارخانجات داخلی برق را یارانه ای 
از دولت تحویل می گیرند.اما قانونگذار در 
طول برنامه ششم توسعه دولت را مکلف 
کرده که قیمــت حامل های انرژی را به 
قیمت تمام شــده آن برســاند. همزمان 
مشــترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی 

باید مصرفشان را بهینه کنند.
و سخن آخر... ■
ما شــرمنده تولیدکننــدگان برق  □

هســتیم. آن ها انتظار دارند پول کاالی 
برقی که تولید می کنند را در موعد مقرر 
دریافت کنند. اما این شرایط فراهم نشده 
و ماه ها طول می کشد که ما تعهداتمان 
را انجام دهیم. طبیعی است که از دولت 
ناراضی باشند. امیدواریم که به تدریج با 
بهبود وضع مالی دولــت، اصالح قیمت 
حامل های انــرژی و افزایش قیمت نفت 
خام و ســایر حامل های انــرژی بتوانیم 

تعهداتمان را به موقع عملی کنیم.

با توجه به شرایط 
موجود حداکثر 

می توانیم 20 درصد 
دیگر صادرات برق کشور 

را افزایش دهیم و این 
رقم را به 15 میلیارد 

کیلووات ساعت در 
سال برسانیم. اما اگر 
کشورهای همسایه با 
ما قرارداد بلند مدت 

واردات برق ببندند 
می توانیم برای پاسخ به 
نیاز آن ها نیروگاه های 

جدید بسازیم و صادرات 
برق را به 30 میلیارد 
کیلووات ساعت یعنی 

نزدیک به 3 برابر میزان 
فعلی برسانیم
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 گفتگوی اختصاصی »نیرو و سرمایه« با منصور معظمی 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:

 صنعت برق حال خوشی ندارد 
و نیازمند مساعدت 
و کمک جدی است

به نظر شــما مشــكالت فعلي  ■
صنعــت برق از كجا سرچشــمه 

مي گیرد؟
ایــران دچــار  □ بــرق  صنعــت 

گرفتاری های حادی اســت. این صنعت 
در ابتدا بــا مدیریت بخش خصوصی کار 
خود را شروع کرد و در میانه راه دولتی ها 
اداره آن را در دست گرفتند. وقتي روند 
تاریخی را نــگاه می کنیم، دولت ها روي 
اغلب بخش ها تمركز داشتند و تصدي و 
اداره آن ها را از بخش خصوصي به مرور 
در دســت گرفتند. مــن از دولتی بودن 

صنعــت برق دفاع نمی کنم، با این وجود 
زمانی که دولت متصدی صنعت برق شد 
ورودی و خروجی منابع مالی آن مشخص 
بود. چراكه مسئول دخل و خرج صنعت 
خودش بود. البتــه تجربه ثابت کرده که 
دولت ها تاجر، کارخانــه دار و بنگاه دار 
خوبی نیســتند و از منظــر تئوریک هم 
دولت هــا فقط وظیفه سیاســت گذاری 
و نظارت باید داشــته باشــند. دولت ها 
باید آنجایــی ســرمایه گذاری کنند که 
بخش خصوصــی وارد نمی شــود، مانند 
مســائلي كه بــا امنیت ملی ســر و کار 

دارد. اما خصوصی ســازی در ایران حال 
صنایع را بدتــر از روزی کرد که دولتی 
بودنــد. این رونــد دولتی بــودن ادامه 
داشــت تا آنکه بر اساس اصل 44 قانون 
اساســي واگذاری نیروگاه ها شروع شد. 
در صنعت برق هم مثل بقیه بخش های 
خصوصی سازی منجر نتیجه مطلوبي در 
پي نداشــت. در حقیقت در ایران صنایع 
خصوصي سازی نشد، بلکه رهاسازی شد. 
بــه جرات می توان گفت کــه 70 تا 80 
درصد کارخانه هایی که واگذار شــدند، 
االن شرایط سخت و بدی دارند و برخی 

بیش از 50 درصد برق مصرفی کشــور را تولیدکنندگان 
بخش خصوصی تامیــن می کنند و دولت هنوز پول برقی 
که در تابســتان مصرف شده را به آن ها نپرداخته است 
چرا که درآمــد فروش برق را به خزانــه دولت واریز 
کرده تا یارانه ها هر ماه سر موعد مقرر به مردم داده 
انرژی اتاق  شود. منصور معظمی، رئیس کمیسیون 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران این 
مساله را یکی از بزرگترین مشکالت فعلی صنعت 
برق و به طور کلی کشــور می داند. او که نماینده 
دولت در اتاق بازگانی اســت، در گفتگو با ما به 
بررسی مشــکالت فعلی صنعت برق و فعاالن این 
صنعت پرداخت. به عقیــده معظمی اگرچه دولت 
اوراق تسویه بدهی و اســناد خزانه اسالمی چاپ 
کرده و در اختیار پیمانکاران قرارداده اما این صنعت 
همچنان با مشــکالت مالی بویــژه پرداخت بدهی های 
انباشته شده مواجه است. اما او به آینده امیدوار است. مشروح 
گفتگو با رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران را در ذیل بخوانید:
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می خواهم هشدار بدهم 
که عدم سرمایه گذاری 
به موقع و یــا در کل 
عدم ســرمایه گذاری 
باعث شده که زیربناها 
دچار مشکل شود. این 
موضوع تنها مربوط به 
ســرمایه گذاری هایی 
دولتی و ساخت نیروگاه 
نمی شــود. نپرداختن 
طلــب تولیدکنندگان 
و پیمانکاران از ســوی 
وزارت نیــرو باعــث 
شــده آن ها خودشان 
بــا بخش هــای دیگر 
نظیر بانک هــا وقطعه 
سازها با مشکل مواجه 
شوند. نیروگاه ها چون 
نمی توانند طلبشــان 
را دریافــت کننــد

هم تعطیل شده اند. واگذاري نیروگاه ها 
آن هم در قبال رد دیون كار جالبي نبود، 
اما رخ داد. نیروگاه هاي برق واگذار شــد 
اما برق تولیدي آن ها را باید وزارت نیرو 
بخرد و توزیع کند. از طرفي پول فروش 
بــرق را وزارت نیرو می گیــرد ولی توان 
پرداخــت همان وجه را بــه تولیدكننده 
نیروگاه های  یعنــی خروجــی  نــدارد. 
خصوصی وارد شــبکه می شــود و مردم 
پول را به وزارت نیرو می دهند و حاال این 
وزارت نیروست که باید پول خرید انرژی 
از نیروگاه هــا ی خصوصــی را بدهد اما 
نمی تواند. در نتیجه این نیروگاه ها یعني 
همان بنگاه هایی که خودشــان در ابتدا 
مشکل داشتند؛ حاال مساله عدم دریافت 
مطالبات هم به مشكالتشان اضافه شده 
اســت. وزارت نیرو که باید پول را بدهد، 
نمی توانــد به تعهدش عمــل كند و این 

خیلي بد است.
اتفاق دیگری هم در این بخش درحال 
رخ دادن اســت، كندي ســرمایه گذاری 
اســت. وقتی نگاه می کنیم در طول این 
سال ها روند ســرمایه گذاری در صنایع 
از جمله صنعت برق کم شــده است. بعد 
ســوال این اســت که چرا بیکاری زیاد 
مي شــود. طبیعي است كه وقتي اقتصاد 
یك بنگاه فلج باشد، سرمایه گذاري كم و 
بیكاري بیشتر خواهد شد. سرمایه گذاری 
یعنی اشتغال آفرینی. به نظر من یکی از 
مشــکالت جدی که دولت با آن مواجه 
اســت بیکاری اســت. در این ســال ها 
در بخــش انرژی چون ســرمایه گذاری 
مناسبي نشده همین امکانات موجود هم 

مستهلک شده اند.
جمعیــت در حال افزایش اســت و 
هر ســال به نیــاز مصرف بــرق اضافه 
می شــود. همزمان با این رشــد مصرف 
باید ســرمایه گذاری جدید می كردیم تا 
اما سرمایه ساخت  نیروگاه ساخته شود. 
نیروگاه جدید را هم نداشــتیم. ظرفیت 
نیروگاهي كشــور االن 76 هزار مگاوات 

اســت که قرار اســت در طــول برنامه 
ششم به 105 هزار مگاوات برسد. یعنی 
چیزی در حدود 30 هــزار مگاوت باید 
ظرفیت نیروگاهي جدید ایجاد شــود كه 
این ظرفیت ســازي به 12 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز دارد.
باید  ■ اما این منابع مالی از کجا 

تامین شــود؟ آن هــم وقتی که 
دولت پولی برای پرداخت پول برق 
خریداری شده از بخش خصوصی 

را ندارد.
هــم از منابع داخلی و هم از منابع  □

خارجــی. اما عمدتا باید از منابع خارجی 
استفاده شــود. می خواهم هشدار بدهم 
که عدم ســرمایه گذاری به موقع و یا در 
کل عدم ســرمایه گذاری باعث شده که 
زیربناها دچار مشــکل شود. این موضوع 
تنهــا مربوط بــه ســرمایه گذاری هایی 
دولتــی و ســاخت نیروگاه نمی شــود. 
تولیدکننــدگان و  نپرداختــن طلــب 
پیمانــکاران از ســوی وزارت نیرو باعث 
شــده آن ها خودشان با بخش های دیگر 
نظیر بانک ها وقطعه ســازها با مشــکل 
مواجه شوند. نیروگاه ها چون نمی توانند 
طلبشــان را دریافت کننــد، نمی توانند 
بدهی خــود را پرداخت کنند. در نهایت 
مالحظه می کنیــد که مجموعه عظیمی 
دچار مشکل شده است و این بخش توان 
سرمایه گذاری در زیرساخت های موجود 
را هم ندارد. لذا بســیاری از پیمانکاران 
االن دچار مشکل شــده اند. باید بگویم 
صنعت برق حال خوشی ندارد و نیازمند 

مساعدت و کمک جدی است.
چرا دولــت تعرفه هــای برق  ■

را مطابــق با گام هایــی که برای 
هدفمندی یارانه ها تعریف شــده 
بــود، اصالح نمی کند تــا بتواند 
بدهــی خود را بــه پیمانکاران و 

تولیدکنندگان بپردازد؟
بــرق را در کنار آب نــگاه کنید.  □

وضعیت تعرفه های این دو بخش بســیار 
وحشتناک و بحرانی است. این دو چالش 
عمده ما نه در آینده نزدیک بلکه همین 
االن است و در این میان وضعیت بخش 
آب بدتر نیز هســت. بی توجهی به آن ها 
خســارت های جبران ناپذیــری در پی 
دارد. دولــت آب و برق را با قیمت پایین 
در اختیار مردم قرار می دهد و مســئول 
تعیین قیمــت آن ها هم هســت. برای 
دولــت گران کردن آب و بــرق و انرژی 
بسیار سخت است چراکه ارتباط نزدیک 
و تنگاتنگ با همه دارد و همه ی اقشــار 
از آن منتفع می شــوند. طبیعی  جامعه 
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اســت کــه افزایش قیمت بــه خصوص 
برای طبقات پایین بــا نارضایتی همراه 
اســت. لذا اگرچه دولت خواهان اصالح 
قیمت است اما توان آن را ندارد و همین 
موضوع اجرای هدفمنــدی یارانه هارا با 
وقفــه مواجه کرده اســت. در این بخش 
موضوع دیگری را اضافه کنم. می گوییم 
قیمت ها باید منطقی باشــد اما یادمان 
می رود که تلفات برق بســیار باالست و 
مردم باید هزینه ایــن عدم بهره وری را 
بپردازند. اینکه دولت افزایش قیمت آب 
و برق را ســخت می داند به خاطر صعف 
کار خودش نیز هســت. مــا حدود 11 
درصد پرت بــرق داریم. این عدد بزرگی 
اســت و نباید مردم بهای آن را بپردازند.
البته ناگفته نماند که پایین بودن قیمت 
آب و برق ما را با یک پدیده بسیار بد به 
نام مصرف بی رویه روبه رو ساخته است. 
به هر حــال اصالح قیمت ها فشــار 
اقتصادی به مردم وارد می کند و این سد 
بزرگی در مســیر اصالح قیمت هاست. 
اگــر دولت بخواهد انــرژي از جمله برق 
را با قیمت واقعي آن بفروشــد قطعا آثار 
اجتماعي و سیاســي پیدا میكند و فشار 
بســیار سنگیني روي اقشــار كم درآمد 
وارد خواهد شــد.اما اگر بپذیریم انرژي 
یك كاالست و درنهایت نمي توانیم یك 
كاال را كمتــر از قیمــت تمام شــده آن 
بفروشــیم، مشكالت حل خواهد شد. در 
بخش انــرژي از جمله برق قیمت اصلی 
آنچه به فــروش مــي رود چندین برابر 
بهایي اســت كه مصرف كننده براي آن 

مي پردازد.
امــا دولت برای برقــی که به  ■

فروش می رسد مبالغی را از مصرف 
کننده دریافــت می کند که همان 
میزان را هم بــه تولیدکنندگان 

نمی پردازد. علت آن چیست؟
یارانه دولت  □ یارانه اســت.  دلیلش 

را زمین گیر کرده اســت. در سال حدود 
38 هــزار میلیارد تومان از وزارت نفت و 

وزارت نیرو بابــت هدفمندی یارانه ها به 
خزانه دولت واریز می شــود و به همین 
خاطر این دو بخش جیبشان خالی است 
و پولــی برای پرداخت بــه پیمانکاران و 
تولیدکنندگان باقــی نمی ماند. یارانه ها 
مانند بختکی بر ســر دولت است و چون 
پولی بــرای پرداخت ایــن کمک نقدی 
ندارند، هر چــه از محل فروش انرژی به 
دست می آورد باید به خزانه واریز کند و 
بابت هدفمندی یارانه ها بی دلیل  سپس 
به مردم بدهــد. بنابرایــن از نظر منابع 
مالی کم می آورند و نمی توانند مطالبات 
تولیدکننــده را بدهند. از طرفی از منابع 
اســتفاده کنند.  خارجی هم نمی توانند 
لذا امیدواریم کــه دولت و مجلس و هم 
سایر ارکان نظام تصمیم قاطعی در مورد 
یارانه هــا بگیردند. چرا که ادامه مســیر 
ممکن نیست. در حوزه انرژی پیمانکاران 
و تولیدکننــدگان همه مشــکل دارند و 

باید به آن هــا کمک کرد امــا یارانه ها 
نمی گذارد.

االن صنعــت بــرق یكــي از  ■
توانمندترین صنایع كشور است. 
به نظر شــما رابطه مالي دولت با 
بخش خصوصي این توانمندي را 

تضعیف نمي كند؟
اگر دولت حمایت منطقي از بخش  □

خصوصــي نكند، این بخــش روز به روز 
ضعیــف تر مي شــود و ضعــف آن ما را 
هر روز به كشــورهاي دیگــر نیازمندتر 
خواهد كرد. تا همین االن هم مشکالتی 
از این بابت رخ داده اســت. بســیاری از 
اکنون دچار مشکل شده اند. پیمانکاران 

اگرچه دولت اوراق تسویه بدهی و اسناد 
خزانه اســالمی چاپ کرده و در اختیار 
پیمانــکاران قــرارداده امــا این صنعت 
پویایی قبل را ندارد. واقعیت این است که 
اگر ما نظام پیمانکاری را حمایت نکنیم، 
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ناچار می شــویم که از نیروهای خارجی 
استفاده کنیم.

ایراني هم نمي توانند  بانك هاي  االن 
منابع مالــي در اختیار تولید كنندگان و 
پیمانــكاران قرار دهنــد. چرا كه همگي 
گرفتــار مشــكالت ســاختاري خاص 
خود را دارند و هر ســال توســط دولت 
و مجلس شــوراي اســالمي یك سري 
تكالیف براي آن ها وضع مي شود كه بنیه 
بانك ها را خیلي ضعیــف مي كند. نكته 
ســوم آنكه بانك هاي ما بیشــتر تمایل 
دارند در بخش هاي تجــاري و بازرگاني 
سرمایه گذاري كنند و در مدت كوتاهي 
ســودهاي كالن ببرنــد. چهــارم، بحث 
معوقات بانكي اســت. 105 هزار میلیارد 
تومــان معوقات، آن هــا را بي رمق كرده 
اســت. لذا دیگر نمي تواننــد در خدمت 
تولید و توسعه باشند. حال كه نمي توان 
منابع را از داخل تامین كرد باید ســراغ 

بانك هاي بین المللي رفت. امروز بسیاري 
از توســعه ها در جهــان بــا تامین مالي 
خارجي انجام مي شود اما آنها هم ضوابط 

و شرایط خاص خود را دارند.
بعد از برجام گشایش هایي در كشور 
حاصل شد. ممكن است كه ما به عنوان 
شهروند آثار برجام را لمس نكنیم اما باید 
بدانیم كه دســتاورد برجام در بلندمدت 
نمایان مي شــود و از طرفــي در بخش 
بانكي هنوز نتوانســته مشكالت را كامال 
رفع كنــد. اما امیدواریم بــه زودي این 
مشــكالت حل شود و دولت هم حمایت 

منطقي از صنعتگران كند.
ـان  ■ ـی زـب ـاق بازرگاـن اـت

بخش خصوصی کشور است. چرا 
تا به حــال اقدامی نکرده و نقطه 
نظرات بخش خصوصی را به دولت 
انتقال نداده اســت؟ اصال شما به 
عنوان رئیس کمیســیون انرژی 

اتاق تهران چــه کاری می توانید 
برای این بخش انجام دهید؟

سخت اســت که این را بگویم اما  □
تنها کاری که می توانیم انجام دهیم دعا 
کردن است. دعا كنیم كه دولت مطالبات 
بخش خصوصي را بدهد! متاسفانه دولت 
پولــي ندارد كــه پرداخت كنــد. صدها 
جلسه هم برگزار كنیم و به دولت اصرار 
هم كنیم، تا زماني كه پول ندارد اتفاقي 

رخ نخواهد داد.
اســناد خزانه اســالمي، اوراق تسویه 
بدهي و تهاتر بدهي ها و طلب هاي دولت 
و بخــش خصوصي در حــال حاضر تنها 
راهي اســت كه دولت مي توانــد از آنها 
به عنوان ابزاري بــراي كاهش مطالبات 
تولیدكننــدگان و پیمانكاران اســتفاده 
كند. خوشــبختانه اخیرا دولت اسناد و 
اوراق چاپ كرده و در اختیار وزارت نیرو 
قرار داده كه بخشي از تعهداتش را عملي 
كند. برخــي از صنعتگران برق نیز از آن 

استقبال كرده اند. 
اما شرط اصلي رفع مشکالت موجود، 
بازگشــت اقتصاد كشــور به مدار واقعي 
خودش است. وقتي اقتصاد كشور گرفتار 
ركود است و همه منابع مالي دولت صرف 
یارانه ها مي شــود، نمي توان  پرداخــت 
انتظار شــرایط بهتري را داشت. ما باید 
تالش كنیم اقتصــاد از ركود خارج و در 
آن سرمایه گذاري شود. باید سعي كنیم 
بخش خصوصي عالقه مند به مشــاركت 
در تولید شــود. االن بخش خصوصي از 
تولید فراري و عالقه مند به تجارت است. 
چرا كه زودبازده و كم ریسك است. تمام 
این مسائل را مطرح كردم اما باید بگویم 
من به آینده بسیار امیدوار هستم و فكر 
مي كنــم با افزایش فــروش نفت خام و 
درآمدهاي حاصــل از آن وضعیت بهتر 
خواهد شد. من دلواپس نیستم و معتقدم 
كه به مرور مشــكالت حل خواهد شد و 

فقط باید صبر داشته باشیم.
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جلســه هیــأت مدیــره ســندیكاي 
شــركت هاي تولید كننــده بــرق، صبح 
شــنبه 4 دی در دفتر سندیکا و با حضور 
اعضاء و دکترکریم افشارمشاورســندیکا 
برگزار شــد. در این نشست که مهندس 
همایون حائری مدیر عامل و دکتر حبیب 
قره گوزلو معاون بازار برق شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران یه عنوان میهمان حضور 
داشتند، در مورد روش های قیمت گذاری 
فروش انرژی برق تولیدی در نیروگاه های 
دولتی و خصوصی و مشکالتی که اعضای 
ســندیکا به تبع نوع نگاه بخش دولتی به 
تولیدکنندگان خصوصی برق با آن مواجه 

هستند، بحث وتبادل نظر شد.
در ابتدای این جلسه، مهندس وحدتي 
با اشاره به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر اینکه 
نیروگاه های دولتی بایستی 50 درصد برق 
خود را به قیمت 230 ریال به شرکت های 
توزیع بفروشــند و اصل رقابت زیر سئوال 
رفته اســت، گفت: اخیــراً بحث دیگری 

که مطرح شــده و وزرات اموراقتصادی و 
دارائی هم از آن حمایت کرده این اســت 
که نیروگاه های غیر دولتی بایســتی بابت 
هر متر مکعب ســوخت مصرفی 10 ریال 
کــه با احتســاب ارزش افــزوده و هزینه 
حمل حدود 120 ریال می شود، پرداخت 
کنند. دلیل اتخاذ چنین سیاستي روشن 
نیست و هیچگاه از ســوي وزارت نیرو یا 
سایر مسئولین دالیل این امر توضیح داده 
نشده و اثرات بلند مدت آن بر نیروگاه ها و 
وزارت نیرو مورد ارزیابي قرار نگرفته است. 
رئیس هیات مدیره سندیكاي شركت هاي 
تولید كننده برق افزود: موضوع دیگر اینكه 
وزارت نیــرو به ســرمایه گذاران خارجی 
تضمین پرداخت برق تولیدی را می دهد 
در صورتیکه به سرمایه گذار داخلی چنین 
تضمینی داده نمی شود و ضرورت دارد این 

دوگانگي برطرف شود. 
در ادامه مهندس خوش گفتار خطاب 
بــه حاضران گفت: در بســیاري از موارد، 

نیروگاه های دولتی علیرغــم اینكه بازده 
حرارتي مناســبي ندارند با ظرفیت کامل 
درمدار قرار می گیرنــد و در عین حال از 
نیروگاه هــاي بخش خصوصــي كه بازده 
حرارتي بیشــتري دارند کمتر اســتفاده 
می شــود. عضو هیات مدیره ســندیکا با 
خاطرنشان ســاختن این نکته که وزارت 
نیرو به قیمت هدر دادن ســوخت و منابع 
ملي، ســعي مي کند بدهی خود به بخش 
غیــر دولتی را كنترل نماید، گفت: چنین 
اقدامي از دیدگاه وظیفه حاكمیتي وزارت 
نیــرو به هیچ وجه قابل قبول نیســت. او 
ادامه داد: مطلب دیگر اینكه، نیروگاه های 
غیر دولتی بدلیل عدم دریافت بهاي برق 
تحویــل شــده و كمبود شــدید و مزمن 
نقدینگــی، برق خود را در بورس انرژي به 
قیمت بسیار نازل و در اغلب موارد کمتر از 
قیمت تمام شده، عرضه می کنند. این رویه 
مورد اســتقبال وزارت نیرو نیز قرار گرفته 
چون از نظر روزمرگي، بهاي كمتري براي 

درنشست مشترک 
هیأت مدیره سندیكا 
با مهندس حائری مطرح شد

ما همه 
اعضای یک 
خانواده ایم
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برق خریداري شده پرداخت مي کند، لیكن 
این نكته مهــم مغفول مانده كه این رویه 
موجب خواهد شد نشانه هاي گمراه كننده 
از بهاي برق به كشور داده شود كه نتیجه 
آن غیر اقتصادي بودن ســرمایه گذاري در 
تولید برق خواهد بــود یعني وزارت نیرو 
خود به دست خویش این مخاطره بزرگ 

را براي تولید برق در كشور رقم مي زند.
ســخنران بعدی این جلسه مهندس 
صبوری بود که بــا تاکید بر این نکته که 
اعضاي سندیكا حدود شصت درصد برق 
كشــور را تولید مي کنند و بنابراین نقش 
بســیار مهمي در ایفاي مســئولیت هاي 
وزارت نیــرو بــر عهده دارنــد، گفت: در 
اغلب موارد، مشكالت متعدد وزارت نیرو 
به اعضاي ســندیكا منتقل و توسط آنها 
تحمل شده اســت )مانند عدم پرداخت 
بهاي برق به دلیل كمبود نقدینگي وزارت 
نیــرو( ولي اعضاي ســندیكا در مقابل با 
حسن نیت تمام، لحظه اي از تداوم تولید 

غافل نشــده اند. صبوری افزود: متأسفانه 
علیرغم مراتب فــوق، وزارت نیرو ارتباط 
زنده، مستمر و مؤثري با سندیكا ندارد و 
عماًل این تشكل را در بررسي ها، ارزیابي ها 
و تصمیمــات خود نادیــده مي گیرد. این 
در حالي است كه مدیران و افراد كلیدي 
سندیكا و شركتهاي عضو، سابقه همكاري 
طوالني و مؤثر با وزارت نیرو را در كارنامه 
خود دارند و مشكالت و تنگناهاي وزارت 
نیرو را مشكالت خود مي دانند و در مسیر 
حل آنهــا از هیچ همكاري دریغ نخواهند 
کرد. بنابراین الزم است این رابطه بازنگري 

و مستحکم شود.
سپس مهندس بهبهانی طی سخنانی 
گفت: این سندیکا دارای پتانسیلی است 
کــه در زمینه هاي مختلــف می توانید از 
آن اســتفاده کنید. بطور مثــال،در یک 
مقطــع زمانــي، وزارت نیــرو متقاضیان 
ســرمایه گذاري را تعریــف کــرد و قرار 
بود که صالحیت ســرمایه گذاران توسط 

ســندیکا مورد ارزیابي قــرار گیرد كه به 
سرانجام نرســید. نكته دیگر اینكه، اخیراً 
ســرمایه گذاری توسط شــرکت یونیت 
اینترنشنال مطرح شده که بنظر می رسد 
شــرکت مذکور با توجه به دستورالعمل 
ارزیابــي متقاضیان، صالحیــت احداث 
نیــروگاه در ایــن ظرفیت را نــدارد. این 
عضــو هیات مدیــره اضافه کــرد: ضمنًا 
وزرات نیرو در عین حال كه به سندیكاي 
تولید كنندگان بي توجه اســت از نظرات 
تشكل هاي دیگر استفاده میکند مثاًل در 
خصوص صادرات برق از سندیكاي دیگری 
نظر خواهی میکند در صورتی که اعضاي 
آن ســندیكا اصواًل تولید برق ندارند كه 

الزم باشد به صادرات آن فكر كنند.
در ادامــه مهندس مطهــری با بیان 
اینکه اگر سرمایه گذاران تولید برق موفق 
باشند قطعًا سرمایه گذاران دیگری هم به 
تولید برق تمایل نشــان می دهند گفت: 
ما شــاهد این هستیم که سرمایه گذاری 
به روش BOT توســط وزرات نیرو زیر 
ســوال برده مي شــود در حالیكه دلیل 
ندارد یكي از روش هاي شــناخته شــده 
پیــش روي  از مســیرهاي  بین المللــي 

سرمایه گذاران حذف شود.
دکتر فیالی اما در مقام پاســخ گفت: 
یک سرمایه گذار با این دیدگاه که حداقل 
10 سال قوانین ثابت می ماند و عطف به 
ماسبق نمی شود نسبت به احداث نیروگاه 
اقدام می نماید و مــا فکر نمی کردیم که 
روزانه مقررات و دســتور العمل ها تغییر 
کند. اطالعات موجود حاكي از آن اســت 
كه شــرکت مدیریت شــبکه منشأ این 
پیشــنهادها و تغییرات به هیأت تنظیم 
بازار است كه اغلب با هدف كاهش درآمد 
ســرمایه گذاران نیروگاهي انجام مي شود. 
شــاهد مثال اینكه، درآمد نیروگاه منتظر 
قائم نسبت به سال قبل حدود 35 درصد 
کاهش یافته اســت و اگر این روند ادامه 
پیــدا کند اکثر نیروگاه هــای غیر دولتی 

ورشکسته خواهند شد.
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پس از استماع اظهارات اعضاي هیأت 
مدیــره، مهندس حائری اظهار داشــت: 
خوشــحالم که در جمع شــما هســتم. 
شــرایط موجود مربوط به وضع اقتصادی 
کشور است. ما همیشه در مجلس شورای 
اســالمی گفته ایم که قیمت برق یکصد 
تومان اســت. من در مورد قیمت سوخت 
607 ریال کامالً  بی اطالع بودم و پس از 
پیگیری متوجه شدم که شرکت نفت این 
قیمت را اعالم نموده و از طرفی قبول دارم 
مطالبات شــرکت های تولید کننده غیر 
دولتی برق بسیار زیاد است در این موارد 
شرکت مدیریت شــبکه قصوری نداشته 
است. چرا که پول کافی به ما داده نمیشود 
تا پرداخت هــا را انجام دهیم. مدیر عامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران خطاب 
به اعضای هیات مدیره سندیکا پیشنهاد 
کرد: مشکالت خود را مستند و به وزرات 
نیرو، مجلس شــورای اســالمی و دولت 
منعکــس کنید. من هم ســعی می کنم 
هیأت مدیره ســندیكا جلسه ای را با وزیر 
نیرو داشته باشد و مشکالت خود را مطرح 
کند قطعًا در وزارت نیرو هیچ مســئولي 
نظرش این نیســت که بخش خصوصی را 
تضعیف نماید. ما بر اســاس پولی که در 
اختیارمان گذاشته می شــود اقدام و آنرا 
تقســیم می کنیم. تالش ما هم این است 

كه در تقسیم پول عدالت رعایت شود.
اما مهندس اســالمیان به عنوان یکی 
از اعضای هیات مدیره درباره نیروگاه های 
تحت مدیریت بنیاد گفت: این نهاد، شش 
نیروگاه دارد و رئیــس بنیاد نظرش این 
است که دیگردر زمینه احداث و یا خرید 
نیروگاه ســرمایه گذاری نکنیم کما اینکه 

نیروگاه زنجان را فروخته ایم. 
ســپس مهندس خوش گفتــار اظهار 
داشــت: آقای مهندس زنگنــه به وزرات 
نیرو نامه ای نوشــته و اعالم کرده اســت 
در خصــوص تأمین گاز از ترکمنســتان 
با مشکل مواجه شــده ایم، ولی ما شاهد 
این هســتیم که نیروگاه هایی با راندمان 

حدود 20 درصد بدلیــل دولتی بودن با 
ظرفیــت کامل در حال تولید هســتند و 
در مقابــل وزارت نیرو تمام فشــار را به 
بخش خصوصــی وارد می آورد بطوری که 
این بخش علیرغم داشتن مطالبات خیلی 
زیاد، مجبور به گرفتن وام با بهره سنگین 

از بانک ها شده اند.
در ادامــه مهندس مطهری با ذکر این 
نکته که قرارداد ما به روش BOT است 
یعنی چه برق خود را بفروشیم یا نفروشیم 
پولــش را می گیریم ولی به این امر توجه 
نمی شود و نیروگاه هایی با راندمان پائین 
در حال تولید هســتند، اشــاره داشــت: 
وزارت نیرو چــون نمی توانــد مطالبات 
بخش خصوصی را بدهد در صدد اســت 
که با تصمیمات اشتباه از مطالبات سازی 
پرهیز نماید. یکی دیگر از مشکالت ما عدم 
تمدید به موقــع پروانه های بهره برداری 
اســت که موجب اخذ جریمه بي مورد و 

بالوجه ازسرمایه گذاران می شود.
دکتر افشــار نیــز درخواســت کرد: 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران از دادن 
پیشــنهادهایی که موجب کاهش درآمد 
بخش خصوصی می شود به هیأت تنظیم 
بازار برق خودداری کند. مثاًل وقتی قیمت 
ســوخت کاهش یافت، بالفاصله شرکت 
مدیریت شــبکه آنرا در هیــأت بازار برق 

مطرح کرد.
در این ارتباط دکتر حبیب قره گوزلو 
تصریح کرد: مصوبه کاهش قیمت سوخت 
همراه نامه ای برایمان ارســال شــد وما 
مجبور شــدیم که نظرمــان را به هیأت 
تنظیم بازار برق بدهیم چرا که قرار است 
در آینــده بــه تدریج قیمت ســوخت را 
افزایش دهند به همین دلیل هیأت تنظیم 
از ما درخواست نمود که اعالم نظر کنیم. 
مضافًا اینکه تعیین نرخ 10 ریال برای هر 
متر مکعب سوخت تمام محاسبات ما را با 
مشــکل مواجه کرد و این امر موجب شد 

که ما دخالت کنیم.
معاونت بــازار برق شــرکت مدیریت 

شبکه برق ایران در ادامه گفت: خرید برق 
از نیروگاه های دولتی با نرخ هر کیلووات 
ســاعت 230 ریال بدون هزینه سوخت 
می باشد. در صورتیکه قیمت سوخت را در 
آن لحاظ نماییم قیمت برق بیشتر از آنچه 
که در بورس انرژی عرضه می شود، خواهد 
بود. او افــزود: آنچه کــه موجب کاهش 
قیمت برق در بورس انرژی شــده اســت 
مربوط به شــرکت بورس انرژی است که 
این مشکل را خودتان بایستی حل نمایید. 
ضمنًا تقسیم پول بین تولید کنندگان به 
این شکل است با هم فکری شرکت مادر 
تخصصی تولید برق حرارتی، هزینه جاري 
تولید نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی و 
بخاري را مشخص نموده ایم و با توجه به 
ظرفیت نیروگاه ها یک جدول تهیه نموده 
ایــم و پول دریافتی را بر اســاس جدول 
مذکــور )صرفًا بر اســاس هزینه جاري( 
تقســیم می کنیم. حال اگر وجهي باقي 
ماند، این وجه مازاد بر هزینه هاي جاري 
را متناســب میزان مطالبات هر نیروگاه 

پرداخت می نماییم.
دکتر فیالی در پاســخ بــه دکتر قره 
گوزلو گفــت: میــزان پرداخت هاي نازل 
شما مشــکل ما را حل نمی کند و وزارت 
نیرو متأســفانه نگران نیست و خودش را 
بدهــکار نمی داند. ما حدود 700 میلیارد 
تومان مطالبات داریم در صورتی که ماهانه 
سه الي چهار میلیارد تومان به ما پرداخت 
میشــود که حتی جوابگوی هزینه جاری 
نیروگاه نیست و نمی توان نیروگاه را به این 
صورت اداره کرد و این امر موجب تعطیلی 

نیروگاه خواهد شد.
معاونت بــازار برق شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران در پایــان گفت: علت 
افزایش قیمت برق این بود که وزارت نیرو 
بتواند پرداخت بیشتری به تولید کنندگان 
برق داشته باشــد. مناسب است سندیکا 
پیشــنهادهایی بدهد که موجب کمترین 
اثرات منفی باشــد مثاًل در مورد تجمیع 

واحد ها پیشنهاد بدهید.
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رئیس ســازمان امور مالیاتــی از ارائه 
الیحه اصالح قانون مالیات و ارزش افزوده 
به مجلس شورای اسالمی طی چند هفته 

آینده و در ابتدای سال ۹۶ خبر داد.
 تقوی نژاد در چهاردهمین جشــنواره 
تولید ملی، افتخار ملی با اشاره به وضعیت 
نظام مالیاتی کشــور خاطرنشان کرد: در 
برنامه پنجم توســعه قرار بر این بود که به 
سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی 
دســت یابیم، که در این راستا مشکالتی 
وجود داشته و دارد. اما پس از بررسی های 
انجام شــده متوجه می شــویم که سهم 
مالیات و عوارض در کشــور مــا از تولید 

ناخالص داخلی پایین است.
وی با اعــالم این که ســهم مالیات و 
عوارض در کشور از تولید ناخالص داخلی 
معادل ۳.۷ درصد اســت گفت: اگر مسئله 
تامین اجتماعی را که در سایر کشورها به 
عنوان زیر مجموعــه مالیات قرار می گیرد 
در این رابطه لحاظ کنیم، شاهد سهم ۱۲ 
درصدی از تولید ناخالص داخلی می شویم. 
بنابراین هدف گذاری کرده ایم که با توجه 
به اهداف قانون برنامه به سهم ۱۱ درصدی 
مالیات از تولید ناخالص داخلی دست یابیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با تاکید 
بر این که هرگونه افزایش ســهم مالیات 
از تولید ناخالص داخلی در کشــور نباید 
از طریق فشــار بر برخــی بخش ها ایجاد 
شــود عنوان کرد: توافقاتــی با مجموعه 
فعاالن اقتصادی از جمله بخش تولید در 
کشور داشــته ایم و امیدواریم این مسئله 
بــه تقویت تولیــد و افزایش اشــتغال و 
صادرات منجر شود. وی در ادامه با اشاره 
به برنامه های مدنظر سازمان امور مالیاتی 
یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده، طرح 
جامع مالیاتی و محورهایی را که در قانون 
مالیات های مستقیم مطرح است از جمله 
برنامه های ســازمان امور مالیاتی اســت،  

عالوه بر این اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در دولت مراحل نهایی خود را طی 
کرده و امیدواریــم طی هفته های آینده 
و در ابتدای ســال ۹۶ به مجلس شورای 

اسالمی ارائه شود.
رئیس ســازمان امور مالیاتی به نصب 
صندوق های مکانیزه فروش اشــاره کرد و 
گفت: قانون برنامــه و قانون نظام صنفی 
الزاماتی را در ارتباط با نصب صندوق های 
مکانیزه فروش مطرح کرده است و الیحه ای 
نیز در این رابطه تنظیم شــده که کلیات 
آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی به تصویب رسیده و امیدواریم به 
زودی به شکل قانون درآید که بدین ترتیب 
نزدیک به ۴ میلیون واحد صنفی صندوق 
مکانیزه فروش نصب خواهند کرد و کلیه 
فعالیت های اقتصادی آنها به شکلی شفاف 

در می آید.
تقوی نژاد همچنین در مورد تســهیل 
امور مالیاتی ســرمایه گــذاران خارجی و 
تسهیل امور اشــخاص حقیقی و حقوقی 
عنوان کرد: در این رابطه گام های مثبتی 
برداشته شده و در ارتباط با بحث افزایش 
مالیات ها برای مشــارکت سرمایه گذاران 
خارجی بایــد اعالم کنم که بــه ازای هر 
۵ درصد مشــارکت خارجی ۱۰ درصد به 

مشوق های ماده ۱۳۲ اضافه می شود.
وی در مــورد همکاری ســازمان امور 

مالیاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حوزه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
نیز خاطر نشــان کرد: پس از رایزنی های 
انجام شده بدهی های مالیاتی ۷۵۰۰ واحد 
کوچک و متوسط بصورت پلکانی تقسیط 
شــد و در مورد خروج از رکود واحد های 
تولیدی کوچک و متوسط نیز برنامه ای در 
دســت تدوین است که امیدواریم در سال 

۹۶ مدنظر قرار گیرد.
تقوی نــژاد با بیان اینکــه بحث طرح 
جامــع مالیاتی یکی از فعالیت های بزرگ 
در سازمان امور مالیاتی و نیز کالن کشور 
اســت گفت: در بحث طرح جامع مالیاتی 
بدنبال مکانیزه ســازی کلیــه فرایندهای 
مالیاتی هستیم و مشکلی که در این رابطه 
وجــود دارد در ارتباط با نگهداری دفاتر و 
اسناد است. عالوه بر این در تالش هستیم 
که ظرف ۳ سال آینده یعنی در پایان سال 
۱۳۹۷ بحث علی الرأس را از نظام مالیاتی 
حــذف کنیم و زمینه های ایــن کار را در 
دســتور کار قرار داده ایم تا در این راســتا 

گام برداریم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه به دنبال 
تقویت خوداظهاری در کشور هستیم اظهار 
کرد: سازمان امور مالیاتی به مردم و فعاالن 
امور اقتصادی اعتماد دارد و خوداظهاری را 
به عنوان نقطه اساسی و اصلی در پرداخت 

مالیات ها مدنظر قرار می دهد.

ارائه الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس 
در سال ۹۶
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مهندس محمد علــی وحدتی رییس 
هیات مدیره سندیکا روز دوشنبه بیستم 
دیماه با مهندس طــرز طلب مدیر عامل 
شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 
در محل این شــرکت دیدار و گفت و گو 

کرد. 
در این دیدار که مهندس مطهری نایب 
رئیــس هیات مدیره و اصغــر آریانی پور 
دبیر سندیکا، همچنین تعدادی از مدیران 
ارشد شرکت مادر تخصصی تولید برق نیز 
حضور داشــتند، مهندس وحدتی ضمن 
تشکر از برگزاری این نشست تاکید کرد: 
ثمره این گونه جلسات بسیار سازنده است 
از این رو پیشــنهاد می کنم در آینده نیز 
این جلسات بطور منظم با حضور اعضای 
هیات مدیره ســندیکا و مدیران ارشــد 
شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 
با هدف بررســی مشکالت فی مابین و در 
جهت دست یابی به راه حل های اجرایی و 

مناسب تشکیل شود. 
وی در ادامه افــزود: بحث " معامالت 
دو جانبه " موضوع مهم و حساســی است 
کــه در برنامه پنجم توســعه پیش بینی 
شــده بود ولی اجرا نشــده بود. سندیکا 

پیگیری هــای زیادی انجــام داد تا اینکه 
آئین نامه مربوطه به تصویب دولت محترم 
رسید و خوشــبختانه تا کنون چند مورد 
اجرائی شده است. در صورت اجرائی شدن 
جدی این مصوبه وزرات نیرو هزینه های 
انتقال را دریافت می کند و تولید کنندگان 
برق با مصرف کننده های صنعتی مبادالت 
مســتقیم خواهند داشــت. رییس هیات 
مدیره ســندیکا با اشــاره به اینکه وزارت 
نیــرو از ایــن مصوبه برای فــروش برق 
نیروگاه های دولتی به شرکت شرکت های 
توزیــع بصــورت قــرارداد دو جانبه و با 
قیمت 230 ریال اســتفاده کرده اســت، 
گفت: نیروگاه های دولتی موظف شــدند 
حداقل پنجاه درصــد از تولید خود را به 
این قیمت به شرکت های توزیع بفروشند. 
این موضوع موجب شد تا اصل رقابت در 
بازار مخدوش و نیروگاه های دولتی مجبور 
به رقابت برای باقیمانده مصرف شوند که 
رقابتی غیر منصفانه اســت. این در حالی 
است که بانک ها توجیه پذیری طرح های 
نیروگاهی را به ســختی می پذیرفتند و با 

این اقدامات موضوع حادتر شده است.
وی افزود: از طرفی شرکت توانیر هم با 

تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی، دیگر خود را مسئول جوابگوئی به 
شرکت های تولید کننده غیر دولتی برق 
نمی داند و کلیه مســئولیت ها را متوجه 

شرکت جدید می داند.
 مهندس وحدتی تصریح کرد: موضوع 
بســیار حیاتی دیگــر مســأله پرداخت 
هزینه های برق تولیدی اســت که بخش 
کوچکــی از آن بصــورت نقــدی انجام 
می شــود و عمده آن بایســتی از طریق 
"تهاتر" و یا "اوراق خزانه" و.... صورت گیرد. 
در شرایط فعلی هیچ دفتری در مجموعه 
شــرکت مادر تخصصی ایــن موضوع را 
پیگیری نمی کند. علیرغم اینکه بر اساس 
قانون رفع موانع تولیــد، دولت مکّلف به 
تهاتر بدهی شرکتهای غیر دولتی به دولت 
با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی شده 
و این فرصتی است که صنعت برق از این 
طریق بخش عمده ای از بدهی های خود 
را پرداخت و آنرا بــا مابه التفاوت قیمت 
برق که از دولت طلبکار است تسویه کند، 
این کار عماًل بســیار کند و با گذشت 8 
یا 9 ماه انجــام می پذیرد. در صورتی که 
دفتری مسئوول ســاماندهی این موضوع 

در دیدار رییس سندیکا با مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی تاکید شد:

تعامل و هم افزایی بیشتر با برگزاری نشست های مشترک ومنظم
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شود، سندیکا هم همکاری خواهد نمود و 
این عمل سرعت خواهد گرفت.

در ادامــه مهندس مطهری با اشــاره 
به شــرایط موجود برای ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در تولیــد بــرق اظهار 
داشت: اعضای ســندیکا همه از خانواده 
صنعت برق بوده انــد و همه عالقمند به 
ســرمایه گذاری در تولید برق بودند ولی 
بدلیل عدم پرداخت مطالباتشــان دیگر 
تمایلی به سرمایه گذاری برای تولید برق 
ندارند و از طــرف دیگر وزارت نیرو اعالم 
داشته عالقه ای به سرمایه گذاری به روش 
BOT ندارد و در صدد جذب سرمایه گذار 
با روش های دیگر می باشد.حال آنکه این 
روش هم از جمله روش های تجربه شده 
و عرفی در سطح جهانی است و خصوصا" 
وفق مقــررات قانونی ما مورد اســتفاده 

سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.
وی در ادامــه گفت: تعــدادی قرارداد 
فروش برق با شــرکت توانیر منعقد شده 
و با تأســیس شرکت شــما و ابالغ یک 
جانبه توانیر مبنی بر واگذاری مســولیت 
این قراردادها از ســال 1395 به شرکت 
جدید، سرمایه گذاران در حالت بالتکلیفی 
حقوقی قرار گرفته اند.آنچه مســلم است 
تبادل الحاقیه قرارداد ســه جانبه و چهار 
 BOT و BOO جانبه به قراردادهــای
ضمن انجام تصمیم و نیت توانیر و وزارت 
نیرو روش اداری و حقوقی همین تصمیم 
است. باالخره یکی باید بگوید که مامنبعد 
مســئولیت را می پذیریم. بایستی تکلیف 
مجــوز FIPPA و ضمانتنامــه پرداخت 
کــه برای احــداث نیروگاه هائــی که به 
روش BOT با طرفیت و سرمایه پذیری 
توانیراحداث شده اند، مشخص شود. این 
را از این جهت عرض می کنم که اگر امور 
با رعایــت قوانین و اصول صحیح حقوقی 
صورت گیرد در آینده نیز سرمایه گذاران 
خارجــی و داخلی رغبت بیشــتری برای 

حضور در این صنعت خواهند داشت..
نایب رئیس هیــات مدیره با تاکید بر 

این که مشــکالت تولیــد کنندگان برق 
متعدد می باشــد اعالم کرد: جلساتی را با 
کمیســیون های مختلف مجلس، دولت و 
وزارت نیرو داشــته ایم و درخواست کرده 
ایم که رگالتوری مناســب و بی طرف در 
موضــوع خرید و قروش بــرق راه اندازی 

شود.
وی افزود: موضــوع مهم بعدی امکان 
اســتفاده از تجارب دســت انــدرکاران 
سرمایه گذاری نیروگاهی است که میتواند 
برای مسئوالن محترم صنعت برق راهگشا 
باشد و متاسفانه این امر کمتر اتفاق افتاده 
است. ما برای همراهی و همدلی بیشتر با 

شما اعالم آمادگی می کنیم. 
همچنیــن مهنــدس خبازپیشــه به 
مســوولیت های شــرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی اشــاره کــرد و گفت: 
تشــکیل شــرکت تولید بــرق حرارتی 
تعهداتی را برای شــرکت جدیــد از بدو 
تاســیس ایجاد کرده اســت زیــرا عماًل 
شــرکت جدید در شــرایط فعلی منابع 
کافی برای ایفــای تعهدات ندارد. در یک 
مقطعی از زمان بحث پنجره واحد مطرح 
بود که عملی نشــد. بحث دیگر این است 

خصوصی سازی در صنعت برق یک اتفاق 
خوبی بود و یــک چالش بدین معنی که 
منابع دولت ) صندوق توسعه ملی ( فقط 
در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته حال 
انکه بخش دولتی هم باید بتواند با ســاز 
و کار مناســب از آن استفاده کند. بنظرم 
با توجه به شرایط جدید می توانیم بحث 
قیمت تکلیفی را برای سرمایه گذاری کنار 
بگذاریم و وارد مقولــه برگزاری مناقصه 
در جهــت کاهش قیمت خریــد برق از 
سرمایه گذاران شــویم و گام دیگر آنست 
که هرچه زودتر رگالتــوری برق با روش 

مناسب تعریف و راه اندازی شود.
در ادامه مهندس کاردان اظهار داشت: 
بخش خصوصی بایستی وابستگی خود را 
به وام های دولتی کاهش دهد و بایســتی 
راهکاری پیدا کنیم که ســرمایه گذاران 
خارجی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی 
نســبت به احداث نیــروگاه اقدام نمایند. 
ضمنًا من هم معتقدم که انتقال قراردادها 
از شرکت توانیر به شرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی بایســتی به درســتی 
انجام شود که بعداً با مشکلی مواجه نشود 
 BOT و درمورد قراردادهائی که به روش
منعقد شده نیاز به برگزاری جلساتی بین 
وزارت نیرو و سازمان سرمایه گذاری دارد.

در این نشســت مهنــدس طرز طلب 
در ســخنانی اظهار داشــت: قراردادهای 
دوجانبــه مــورد اعتراض ما هم هســت 
و موجــب کاهــش اعتبار مــا و کاهش 
ســرمایه گذاری خواهــد شــد و ماهم با 
مشــکالت و معضالتی مواجه شــده ایم، 
لذا ایــن موضوع را پیگیــری کردم و در 
صدد هســتیم جلســه ای با وزیر محترم 
نیرو داشته باشیم تا مصوبه مربوطه را در 

صورت صالحدید لغو کنند. 
موضوعی که مهم می باشــد این است 
که سندیکا کمک ما کند که تعرفه ها برق 
اصالح شود واال روز به روز مشکالت حادتر 
خواهد شــد البته وزارت نیرو هم می داند 
که مطالبات بسیار مشکل ساز خواهد شد. 

اعضای سندیکا همه از خانواده 
صنعــت برق بوده انــد و همه 
عالقمند به ســرمایه گذاری در 
تولید برق بودنــد ولی بدلیل 
عدم پرداخت مطالباتشان دیگر 
تمایلی به ســرمایه گذاری برای 
تولید برق ندارند و از طرف دیگر 
وزارت نیرو اعالم داشته عالقه ای 
بــه ســرمایه گذاری به روش 
BOT نــدارد و در صدد جذب 
سرمایه گذار با روش های دیگر 
می باشد.حال آنکه این روش هم 
از جمله روش های تجربه شده 
و عرفی در ســطح جهانی است 
و خصوصا" وفق مقررات قانونی 
ما مورد استفاده سرمایه گذاران 
ـود خارجــی خواهــد ـب
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مدیر عامل شــرکت مــادر تخصصی 
تولید بــرق حرارتی تصریح کــرد: وزیر 
محترم نیرو پیگیر این موضوع است ودر 
این رابطه با همفکری ســندیکا می توان 
مشــکل را حل نمود ولی ممکن اســت 

زمانبر باشد.
وی ادامــه داد: در کلیت خود بنظرم 
قراردادهای BOT بهتــر از قراردادهای 
BOO است و وزارت نیرو هم این مطلب 
را قبول دارد. ضمنًا پیشــنهاد تأســیس 
دفتری در شــرکت ما که سرمایه گذاران 
مشکالتشان را به آن دفتر منعکس کنند، 
پیشــنهاد خوبی اســت و ما این گروه و 
یا دفتر را تشــکیل خواهیــم داد. اما در 
خصوص قراردادهای ECA )قراردادهای 
BOO و BOT( نامــه ای به شــرکت 
توانیر نوشته ایم که ما مسئولیت ها را از 
زمان انتقال قراردادهای مذکور به شرکت 
بــرق حرارتــی قبول می کنیــم و بحث 
شما را درســت می دانیم و آماده حضور 
و همکاری برای مبادله الحاقیه های ســه 
و چهار جانبه بــا توجه به ارجاع موضوع 
توسط سازمان سرمایه گذاری خارجی به 
مشاور حقوقی خودشان هستیم تا اضهار 
نظر نمایند. ) در مــورد قراردادهایی که 

تضمین وزارت اقتصاد صادر شده است(
 وی در ادامــه به زمینه های همکاری 
ســندیکا بــا شــرکت مــادر تخصصی 
تولید بــرق حرارتی اشــاره کرد وگفت: 
بخــش دیگری کــه ســندیکا می تواند 
بــه ما کمک کنــد، بررســی روش های 
ســرمایه گذاری های جدید بــا توجه به 
شــرایط پس از برجام می باشد. شرکت 
تولید برق حرارتی یک شرکت توسعه ای 
است، این شرکت می تواند مطابق با قانون 
در مناطق محروم و یا ورود فناوری های 
نو، نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت و 
بخش خصوصی اقدام کند. هم اســتفاده 
از روش مشــارکتی در احداث نیروگاه ها 
و هــم تدویــن قراردادهــای خرید برق 
تضمینی به صورت بلند مدت تر در حال 

حاضر جزء دســتور کار شرکت می باشد 
که اگر ســندیکا نیز نقطه نظراتی داشته 

باشد حتمًا ما استفاده خواهیم کرد. 
بنظــرم آنچه درخصــوص رگالتوری 
مورد نظرمان اســت را مکتــوب و ارائه 
نماینــد تا به مجلس شــورای اســالمی 
منعکس و بتوانیــم آن را نهایی کنیم. ما 
هم آمادگی خود را در خصوص داشــتن 

جلسات مستمر و منظم اعالم می کنیم.
نکتــه دیگــر اینکه ما بــه دنبال این 
بتواند  هســتیم کــه بخش خصوصــی 
صــادرات برق را انجام دهــد و حتی اگر 
خودش نیروگاه ندارد برق را از نیروگاهی 
بخرد و صــادر نماید و در مــورد تامین 
سوخت بایستی جلساتی را برای گرفتن 
نظر مســاعد با دولت داشته باشیم و این 
موضوع را بطور مســتمر پیگیری نمائیم. 
اگر در این زمینه هم سندیکا ایده ای دارد 
به ما منعکس کند. من از داشتن جلسات 
مســتمر و منظم با ســندیکا اســتقبال 
می کنم و انشاا... مشکل منابع ما هم حل 

خواهد شد.
 در ادامــه مهندس وحدتی با تشــکر 
مجــدد از برگــزاری این جلســه، اظهار 

داشــت: موضوع پرداخت 10 ریال پول 
ســوخت و هزینه مالیــات ارزش افزوده 
مربوط به آن کــه در مصوبه دولت آمده 
مســأله مهمی اســت. شــرکت گاز در 
استانهای مختلف تا کنون قبوض متفاوتی 
را صادر نموده و سندیکا برای ساماندهی 
و اصالح آنها جلســاتی داشته است که با 
مذاکرات وزارت نیرو با شــرکت ملی گاز 
مقرر شده اســت اصالحات الزم صورت 
گیرد و بصورت یکنواخت و مطابق مصوبه 
دولت انجام پذیرد. پیگیــری موضوع از 
طرف شــرکت مادر تخصصی تولید برق 

حرارتی می تواند مشکل را حل کند.
همچنیــن مســأله ســرمایه گذاری 
بصورت مشــترک ) ایرانــی و خارجی ( 
راهکار خوبی می تواند باشد ولی ضرورت 
امتیازاتــی که به ســرمایه گذاران  دارد 
خارجــی داده می شــود، عینــًا بــه 
ســرمایه گذاران داخلی هم داده شــود 
تــا " اقتصاد مقاوتی" معنــی پیدا کند و 
گرنــه دادن امتیاز " تضمین پرداخت " به 
خارجی و عدم اختصاص چنین امتیازی 
بــه ســرمایه گذاران داخلــی، تبعیض 
آشــکاری است که به هیچ وجه همسو با 

الزامات اقتصادی مقاومتی نمی باشد.
در بخش پایانی این نشست مهندس 
طــرز طلب تاکید کــرد: تضامین وزارت 
اقتصــاد وفق قانون ماده 6 )قانون الحاق( 
به همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
که منشأ منابع تأمینی خارجی باشد داده 
خواهد شــد. لذا در این خصوص تفاوتی 
مابین ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
نیست. ضمن آنکه سرمایه گذاران داخلی 
بــرای اســتفاده از منابــع ارزی احداث 
نیروگاه به صندوق توســعه ملی معرفی 
می شوند، از سوی دیگر در مورد پرداخت 
ســوخت شــرکت برق حرارتی در حال 
پیگیری موضوع و پرداخت آنها به شکل 
تجمعی با شرکت گاز می باشد، قرار است 
که پول سوخت را حتی در بورس انرژی 

خودمان پرداخت کنیم.

موضوع پرداخــت 10 ریال 
پول سوخت و هزینه مالیات 
ارزش افزوده مربوط به آن 
که در مصوبــه دولت آمده 
مسأله مهمی است. شرکت گاز 
در استانهای مختلف تا کنون 
قبوض متفاوتی را صادر نموده 
و ســندیکا برای ساماندهی 
و اصــالح آنها جلســاتی 
داشته اســت که با مذاکرات 
وزارت نیــرو با شــرکت 
ملی گاز مقرر شــده است 
اصالحات الزم صورت گیرد 
و بصورت یکنواخت و مطابق 
مصوبه دولــت انجام پذیرد
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مدیــر كل دفتــر پشــتیباني فني و 
نظارت بر تولید شــركت مادر تخصصی 
تولید نیروي برق حرارتــی ایران گفت: 
نیــروگاه اصفهــان بزرگ تریــن قربانی 
کمبود آب در کشــور اســت و نتوانسته 
است از تمام ظرفیت تولید خود استفاده 
کند. با توجه به کمبود آب، بهینه سازی 
و کاهــش مصــرف آب در نیروگاه های 
کشــور جزو برنامه های اصلی شــرکت 
نیروی برق حرارتی  تولید  مادرتخصصی 

است.
مهندس »غالمرضا مهرداد« در آیین 
گشایش ســی و نهمین همایش شیمی 
نیروگاه های کشــور در نیروگاه اصفهان 
گفــت: برگزاری ســی و نهمین همایش 
نیروگاهی نشــان می دهد که  شــیمی 
همکاران شــیمی نیروگاهی ما بیشتر از 
ســایر تخصص ها پشتکار و تالش داشته 

اند.
مهــرداد گفت: این همایش از ســال 
58 شــروع بــه برگزاری کرده اســت و 
توانســته اســت در مدت این سی و نه 
دوره، جایگاه ویــژه ای در صنعت برق و 
صنایــع نیروگاهی ایران پیدا کند و جزو 
باســابقه ترین کنفرانس های ایران نیز به 

شمار می رود.
وی افــزود: به عقیده مــن عمر یک 
نیروگاه در دســتان متخصصان شــیمی 
ماســت و نیروگاه هایی که بخش شیمی 
خــوب و متخصص تری دارنــد، از عمر 
باالتــر و هزینه های تعمیــر و نگهداری 

کمتری برخوردارند.
مدیــر كل دفتــر پشــتیباني فني و 
نظــارت بر تولید شــركت مادرتخصصی 
ایران تاکید  تولید نیروي برق حرارتــی 
کرد: نیروگاه هایی که در منطقه اصفهان 
هستند دو سه سالی است که از سوخت 
مایع اســتفاده نمی کنند و ما هم تمایلی 

به اســتفاده از این سوخت در نیروگاه ها 
نداریم؛ چراکه هم هزینه باالتری داشته 
و هم تعمیر و نگهداری بیشتر و پرهزینه 
تــری در پی دارد و عالوه بر مشــکالت 
زیست محیطی و آالیندگی های مربوط 
به آن، برای خود پرســنل نیــروگاه نیز 

ضررها و سختی هایی خواهد داشت.
مهرداد افــزود: ما در ایــن منطقه و 
اغلب بخش های کشــور با بحران کمبود 
آب روبه رو هستیم و خود همین نیروگاه 
اصفهان بزرگ تریــن قربانی کمبود آب 
در کشور اســت و نتوانسته است از تمام 

طرفیت تولید خود استفاده کند.
وی در ادامه گفت: یادم می آید 17-

18 سال قبل تر آقای هاشمی رفسنجانی 
در خصــوص بحران کمبــود آب در این 
ســال ها خبر داده بودند؛ ولی آن زمان 
جدی گرفته نشــد. اما حــاال این مورد 
ملموس اســت و ما کــه در صنعت برق 
هســتیم به صورت جــدی آن را لمس 

می کنیم.
این مدیر ارشــد ســپس با شاره به 
تالش هــای وزارت نیــرو بــرای کاهش 

مصــرف آب در نیروگاه ها، گفت: با آنکه 
نیروگاه همدان با تبدیل برج تر به خشک 
و تصفیه فاضالب همدان مشــکل آن بر 
طرف شــده اســت. ولی در نیروگاه های 
دیگری نیز این مشــکل برجاست و یا به 
زودی به آن گرفتار خواهند شد. نیروگاه 
بیســتون و نیروگاه کرمان هم در آینده 
نزدیک با مشــکل کمبود مواجه شده و 
باید از هم اکنون تمهیداتی برای رفع آن 

داشته باشیم.
مهــرداد در پایان با اشــاره به افتتاح 
طرح پیشــرفته تصفیه خانــه فاضالب 
شــاهین شــهر برای تامین برق نیروگاه 
منتظری که توســط شــرکت پرشیان 
فوالد حمایت شده بود، گفت: باید از این 
طرح هــای جدید در بقیــه نیروگاه های 
کشور نیز بهره ببریم. ما در تابستان 95 
بدون اعمال خاموشی به مشترکان موفق 
به تامین بــرق پایدار شــدیم و ضریب 
آمادگی باال و نرخ خروج اضطراری خیلی 
کمی داشــتیم که از ایــن جهت باید به 
نیروگاهی  همکاران خــودم در بخــش 

تبریک و خسته نباشید بگویم. 

در سی و نهمین همایش شیمی نیروگاه های کشور اعالم شد:

مصرف آب نیروگاه ها بهینه سازی و کم می شود
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انــرژی ترکیه در ســال های  بخش 
اخیر روند رو به رشــدی داشــته است. 
در نتیجــه، برای اطمینــان از همخوانی 
الزامات  با  اقتصادی موجود  واقعیت های 
و تحوالت ایــن بخش، نیاز بــه تنظیم 
مقررات جدیدی اســت که بتواند مسیر 
این روند رشــد را هموار سازد. از سوی 
دیگر اجرای سیاست خصوصی سازی در 
بخش انرژی، نقــش نهادهای عمومی را 
در ایجاد یک بازار انرژی رقابتی و آزادتر 

کاهش می دهد.
اصل قابــل اجرای قانون بــازار برق 
ترکیــه )EML(، قانون شــماره 6446 
اســت. این اصل در واقع تنظیم تعهدات 
تمامی اشــخاص حقیقــی و حقوقی که 

به طور مستقیم در بخش تولید، انتقال، 
توزیــع و عرضه برق بــه صورت عمده و 
خــرده فروشــی، واردات و صادرات برق 
در ترکیه درگیر هستند را بر عهده دارد. 
این قانــون در 30 مارس 2013 با هدف 
آشــکار ایجاد یک بازار بــرق با ثبات تر، 
قوی و شفاف تر در ترکیه به اجرا درآمد.

وزارت انــرژی و منابع طبیعی ترکیه 
) MENR ( بــه عنوان یک نهاد دولتی 
بــا تعیین منابع مورد نیــاز بخش انرژی 
و منابع طبیعی ترکیــه به صورت کوتاه 
و بلند مــدت، برنامه ریزی و سیاســت 
گذاری های مناســب و همچنین نظارت 
بر تمام اکتشــافات، ســاخت تاسیسات، 
توســعه، تولید تا توزیع انــرژی و منابع 

طبیعی، بــر عملکرد بازار بــرق نظارت 
دارد. از ســویی دیگر با ایجاد هماهنگی 
میــان نهادهــای عمومی فعــال در این 
حوزه شــامل شــرکت دولتی تولید برق 
توزیع  )EUAS(، شرکت دولتی  ترکیه 
نیروی برق ترکیه )TEDAS(، شرکت 
دولتی انتقال بــرق ترکیه )TEIAS( و 
شرکت دولتی تجاری و پیمانکاری ترکیه 
)TETAS( که در بخش عمده فروشی 
بــرق فعالیــت دارد، به روند بــازار برق 

آهنگ بهتری می بخشد.
در عین حال نهاد اصلی و قانونگذاری 
در ترکیه، ســازمان EMRA است که 
نهادی مرجع، مســتقل و مسئول تنظیم 
بر تمــام فعالیت های  مقررات و نظارت 

نگاهی به صنعت برق ترکیه؛ فرصت ها و چالش ها 

بسـوی ایجـاد بـازار رقابتـی و آزاد
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بازار انرژی می باشــد. این سازمان با در 
اختیار داشــتن حق صــدور مجوز برای 
تولید، انتقال، توزیع و عرضه برق، آماده 
ســازی، اصالح و اجرای قانون بازار برق 
به منظور ایجاد اســتانداردهای عملکرد 
ایجــاد مکانیزم  و  نهادهــای مختلــف 
قیمت گــذاری و نظارت بر تعرفه مصرف 
کنندگانــی که قانون آنهــا را از انتخاب 
خرده فروش منع می کند و در نهایت با 
اعمال تحریم برای فعالیت های نامناسب 
)به عنــوان مثال، جرایم مالی و یا تعلیق 
مجــوز( و حــل و فصــل اختالفات بین 
به صورت مســتقیم  دارندگان مجــوز، 
عملکرد ارگان های مختلف این صنعت را 

نظارت و کنترل می کند. 
البته این نکته نیز قابل توجه اســت 
که پیش از این، قانــون بازار برق ترکیه 
با بکارگیری اصل شــماره 4628 اعمال 
می شــد. البته این قانون با تغییر دستور 

العمل به طور کامل لغونشد. بلکه بیشتر 
بــا تغییری در عنــوان، به قانــون نهاد 
تنظیم مقررات و نظــارت بر بازار انرژی 

)EMRA LAW( تغییر یافت.
ایــن اصــل قانون بــا هــدف ایجاد 
مکانیزمی برای تحقق بخشیدن به اهداف 
نهاد نظارتــی تنظیم بــازار انرژی ثبت 
شد. بر این اســاس، EMRA از ابتدا و 
به صورت دائم، تنهــا نهاد قانون گذاری 
مخصوص تنظیم و نظــارت بر بازار برق 

ترکیه است.
 EMRA قانون تصویب شده از سوی
تا کنون چند بار اصالح شده تا اطمینان 
حاصل شــود که به نیازهای بازار برق به 
طور کامل رســیدگی می شود. با وجود 
این اصالحات، نهاد EMRA به نقطه ای 
رســید که دیگر مبنای حقوقی مناسبی 
بــرای رفع نیازهای بازاربرِق به ســرعت 
در حال رشــد و تغییر، چه به سازمان ها 

و افراد مشــغول در ایــن صنعت و چه 
نهادهای نظارتی ارائه نمی کرد. 

بر این اساس، در ســال 2012 وزارت 
انرژی و منابع طبیعی، )MENR( کار بر 
روی توسعه اصل قانون EML فعلی را با 
هدف حصول اطمینان از مطابقت مقررات 
بازار بــرق ترکیه با اتحادیــه اروپا، بهبود 
جذب ســرمایه گذاران به بازاربرق و ایجاد 
یک ساختار بازار آزادتر آغاز کرد. البته پس 
 EMRA مفاد قانون ،EML از تصویب
در مورد سازمان ها و وظایف تحت نظارت 

نهاد EMRA به قوت خود باقی ماند.
در این رونــد تغییراتی در چارچوب 
قانونی شــامل اصالحات در ســاختار و 
عملکرد بازار )برای مثال، ایجاد یک بازار 
تجارت عمده فروشی انرژی(، و همچنین 
اصالحات عملی )به عنــوان مثال، رویه 

صدور مجوز( توسط EML ارایه شد.
از ســویی دیگرآغاز بــه کار بازارهای 
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بــا همــکاری شــرکت های  انــرژی 
ســهامی تحت قانون EML آغاز شــد. 
فعالیت های بازار بیشــتر با مســئولیت 
شرکت تازه تاسیس بورس انرژی ترکیه 
صورت می پذیرد که مجاز به فعالیت های 
توافقــی مالی بــرای این بازارها اســت. 
فعالیت های عملیاتی بــازار تحت قانون 
EML و حق پذیرش ایــن فعالیت ها، 
ملــزم به اخذ مجوز عملیاتی بازار از نهاد 

EMRA است.
بازار بورس انــرژی ترکیه، در مارس 
سال 2015 در اســتانبول تاسیس شد. 
 )TEIAS( ترکیه  برق  انتقال  شــرکت 
)به عنوان ســهامدار گــروه A( و بورس 
 )B اســتانبول )به عنوان سهامدار گروه
با داشــتن هر کدام 30 درصد از سهام، 
ســهامداران اصلی آن به شمار می روند. 
عالوه بر این، دیگر "اپراتورهای بازار" 40 

درصد باقی مانده از سهام شرکت بورس 
را )به عنوان ســهامداران گــروه C( در 
اختیار دارند و ملزم به اخذ مجوز از نهاد 

EMRA می باشند.
عالوه بر تغییــرات قانونی، اداره امور 
خصوصی ســازی ترکیه زیر نظر نخست 
وزیر، برنامه بازسازی و آزادسازی بخش 
برق ترکیه بــه منظور ایجــاد یک بازار 
انــرژی رقابتی و آزاد را در دســتور کار 
خود قرار داده اســت. این برنامه شامل 
گسترش نقش بخش خصوصی در بخش 
برق ترکیه به منظور کاهش بار مسئولیت 
نهادهای عمومی بر بودجه دولت و بهبود 
بهره وری موثر و قابل اســتفاده از طریق 
افزایش رقابت تجاری در بازار برق است. 
در این راستا، خصوصی سازی امکانات 
توزیع برق دولتی تکمیل شده است. در 
اداره خصوصی سازی اعالم  سال 2013، 

کرد کــه تمام شــرکت های توزیع برق 
)که قبــال دولتی بودند( بــا موفقیت به 
کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار شده 
اند. با اتمام خصوصی سازی، سهم دولت 
در توزیع برق و خرده فروشــی به صفر 

کاهش یافت.
برنامــه خصوصــی ســازی و فرآیند 
مناقصه برای امکانات تولید همچنان در 
شــرکت تولید برق )EUAS( )شرکت 
تولید برق( ادامه دارد. این روند در سال 
2006 با هدف شــروع به کاهش ســهم 
بازار شــرکت دولتی EUAS در تولید 
برق آغاز شــد. هــدف نهایی، خصوصی 
ســازی کامل دارایی های شرکت دولتی 
EUAS و خصوصــی ســازی کامل هر 
دو بخــش تولید و توزیع برق اســت. به 
این صورت، تنهــا عضو دولتی بازار برق، 
TEIAS شــرکت انتقال بــرق دولتی 
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خواهد بود. با این حال، خصوصی سازی 
TEIAS در کوتــاه مدت یا میان مدت 

قابل برنامه ریزی شدن نیست.
بخــش توزیع بــرق بــه 21 منطقه 
جداگانه تقسیم شــده است. هر منطقه 
توسط شــرکت های توزیع خصوصی که 
هر یک مجوز توزیع را از نهاد قانونگذاری 
 )EMRA( تنظیم مقــررات بازار انرژی
دریافت کرده اند، کنترل می شــود. قبل 
از آغاز فرایند خصوصی ســازی، شرکت 
دولتی ترکیه )TEDAS( بخش توزیع 

برق را بطور کلی کنترل می کرد. 
فعالیــت بخش توزیع توســط قانون 
شــماره EML( 6446( بــازار برق به 
عنوان "توزیع برق از طریق شــبکه های 
انتقــال" تعریــف شــده اســت. قبل از 
خصوصی سازی، شبکه های کمتر از 36 
کیلو ولت )تعریف شــده به عنوان توزیع 

برق  انتقال  انحصار شــرکت  کنندگان(، 
ترکیــه )TEIAS( را عهده دار بودند و 
تنها TEIAS اجازه ساخت سیستم های 
توزیع را داشت. پس از خصوصی سازی، 
ساخت و ساز سیســتم های توزیع هنوز 
هم بــه عنوان یکــی از نقش های اصلی 
TEIAS، )شــرکت انتقــال دولتــی( 
تعریف شــده اســت. با این حال، دارنده 
مجوز توزیع ممکن است امکانات جدید 
توزیع کمتر از 36 کیلو ولت را در منطقه 
دارای مجــوز احداث کنــد و مجوزهای 
مورد نیــاز از TEIAS بدســت آورد و 
این امکانــات جدید در راســتای طرح 
بازار  نهاد تنظیم مقررات  سرمایه گذاری 

انرژی )EMRA( باشد.
ساخت و ساز شــبکه های توزیع برق 
منوط به کســب مجوزهای مــورد نیاز 
از محیط زیســت اســت. گزارش اداره 
اطالعات انرژی )EIA( برای تاسیســات 
توزیع برق ارائه شــده باید توسط وزارت 
محیط زیست و برنامه ریزی شهری تایید 
شده باشد. ساخت و ساز تاسیسات توزیع 
 EIA مجاز نیســت مگر اینکــه گزارش
مثبت باشد و یا وزارت تصمیم می گیرد 
کــه در شــرایطی خاص، ارائــه گزارش 

EIA مورد نیاز نیست. 
بــرای ســاخت تاسیســات توزیــع 
بــرق، راه انــدازی محــل کار و پروانه 
بهــره برداری بــرای این تاسیســات، و 
همچنیــن مجوز های مورد نیاز و مربوط 
بــه برنامه هــای منطقه ای نیــز باید از 

شهرداری مربوطه دریافت شده باشد.
یکی از اهداف اولیه خصوصی سازی، 
تامین مالــی مورد نیاز سیســتم توزیع 
و بهبــود و گســترش شــبکه از طریق 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و در 
نتیجه کاهش بار سرمایه گذاری از بودجه 
دولــت اســت. در ســرمایه گذاری های 
بخش خصوصــی حصــول اطمینــان از 
تداوم و کیفیت خدمات در توزیع برق از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 

توســعه، جایگزینــی و بهبــود 
سرمایه گذاری ســاالنه مورد نیاز در هر 
21 منطقــه توزیع در طــول دوره اول 
اجرای تعرفه )2006 - 2010( و در طول 
روند آماده ســازی تعرفه مصرف کننده 
 TEDAS مشــخص شده اســت. برای
به عنوان یک مجموعه، ســرمایه گذاری 
مــورد نیاز برای دوره گــذار در مجموع 
2750 میلیون لیره جدید است که برای 
هر ســال از دوره گذار به صــورت برابر 
توزیع می شــود. این ســرمایه گذاری ها 
برای اولین دوره اجرایی تعرفه تایید شده 
توسط رگوالتور در نظر گرفته شد؛ از این 
رو، به تدریج توســط شرکت های توزیع 

جبران خواهند شد.
ایــن بخــش  ســرمایه گذاری در 
صرف هزینه توســعه و افزایش ظرفیت 
شبکه های موجود و هزینه سلب مالکیت 
برای  امتیــاز، ســرمایه گذاری  و حــق 
جایگزینی دارایی های اقتصادی که عمر 
اقتصادی خود را در شــبکه های موجود 
کرده انــد و ســرمایه گذاری مداوم برای 
تکمیل پروژه های در حــال قرارداد که 

اکثر آنها هنوز هم ادامه دارند، می شود.
پــس از ســال 2010، هــر ســال 
ـع، طرح هــای  شــرکت های توزـی
ســرمایه گذاری ســاالنه را بــا برنامــه 
ریزی بــر پایه رشــد مصــرف، تحلیل 
الزمات تجهیزات توســعه شبکه و دیگر 
پارامترهای فنی آماده می کنند. ســپس 
ایــن طرح های ســرمایه گذاری را برای 
تصویب به نهاد EMRA ارائه می دهند. 
 ،EMRA پس از دریافت تاییدیه از
بــه اجرای  توزیع موظف  شــرکت های 
برنامه تایید شــده می باشند. اجرای این 
)به عنوان مثال میزان  سرمایه گذاری ها 
ســرمایه گذاری و نــوع آن( از طریــق 
مکانیســم های کنترل سرمایه و ارزیابی 
کیفیت توســط مجموعــه تحت نظارت 
با شــرکت های  رگوالتــور در همکاری 

توزیع عنوان خواهد شد.
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در صنعت برق ایــران اجرای طرحی 
اخیراً مورد توجه مســئوالن قرار گرفته 
تــا بــا احــداث واحدهــای گازی برای 
نیروگاههــای بخاری، ایــن نیروگاهها را 
از حالت ســیکل ساده به سیکل ترکیبی 
افزایش راندمانی  اینکار  تبدیل کنند که 
بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای این واحدها به 

دنبال دارد.
به گزارش برق نیوز، تبدیل واحدهای 
سیکل ساده به ســیکل ترکیبی یکی از 
روش های موثر به منظور افزایش راندمان 
واحدهای حرارتی تولیــد برق در جهان 

است.
به طور معمــول، نیروگاههای حرارتی 
ابتدا به صورت ســیکل ســاده با احداث 
واحدهای گازی به بهره برداری می رسند. 
این واحدهــای گازی، در ادامه به منظور 
افزایــش راندمان و افزایش ظرفیت تولید 
برق، با احداث واحدهای بخاری به نسبت 
هر دو واحــد گازی یک واحــد بخاری، 
تبدیــل به نیروگاههای ســیکل ترکیبی 
می شوند که اینکار معمواًل موجب افزایش 

10 تا 20 درصدی راندمان نیروگاه نسبت 
به حالت سیکل ساده می شود.

در ایران و برخی نقاط جهان واحدهای 
حرارتــی تولیــد برقی وجــود دارند که 
به صورت ســیکل ســاده در مــدار بهره 
برداری هستند اما این واحدها به صورت 
سیکل ساده بخاری احداث شده اند. این 
نیروگاههــای بخاری اغلب در کشــور ما 
بــا راندمان 30 تــا 36 درصدی به تولید 
برق مشــغولند. از آنجایی کــه با احداث 
واحدهای بخاری به روش معمول تبدیل 
سیکل ساده به سیکل ترکیبی نمی توان 
اقدام کرده و راندمان آنها را افزایش داد و 
از سو ی دیگر همواره در ایران این روش 
برای تبدیل واحدهای حرارتی به سیکل 
ترکیبــی مــورد توجه بوده، بــه افزایش 
راندمان واحدهــای نیروگاهی بخاری در 

طی سالهای گذشته توجهی نشده بود.
در صنعت برق ایــران اجرای طرحی 
اخیــراً مورد توجه مســئوالن امــر قرار 
گرفته تا بــا احداث واحدهای گازی برای 
نیروگاههای بخــاری، این نیروگاهها را از 

حالت ســیکل ساده به ســیکل ترکیبی 
تبدیل کنند. این اقدام قرار است در قالب 
طرح بازتوانی واحدهای فرســوده بخاری 
به اجرا درآینــد و کار مطالعات آن برای 
اجــرا در 13 نیروگاه بخاری کشــور آغاز 

شده است.
»مجید فرمد« مدیــرکل دفتر برنامه 
ریزی کالن برق و انرژی وزارت نیرو گفت: 
احداث نیروگاههای ســیکل ترکیبی در 
کشــور به این ترتیب انجام می شــود که 
بخش گاز این نیروگاهها که زودتر به مدار 
تولید می آیند و ســرمایه گذاری کمتری 
نیاز دارند؛ ابتدا به بهره برداری می رسند، 
مثال ظرف مدت دو سال از زمانی که کار 
اجرایی شروع می شود و بعد از آن، احداث 
بخــش بخار و تبدیل نیروگاه به ســیکل 
ترکیبی انجام می شــود، لذا روند احداث 
نیروگاههای سیکل ترکیبی در بخش اول 
در غالــب احداث بخش گازی و در بخش 
بعدی، تکمیل اش با بخش بخاری است و 

این روندی است که ادامه خواهد داشت.
عضو شــورای پایابی شبکه برق کشور 

احداث واحدهای سیکل ترکیبی به روش معکوس
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تصریح کرد: در برنامه های توانیر نیز این 
موضوع به صراحت گفته شــده که عالوه 
بر تبدیل واحدهای ســیکل ساده موجود 
به ســیکل ترکیبی، در احداث واحدهای 
جدید نیروگاههــای حرارتی، ابتدا بخش 

گاز و بعد بخش بخار ایجاد شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن برق 
و انــرژی وزارت نیــرو در خصوص آینده 
واحدهای قدیمی بخــار نیروگاهها اذعان 
داشت: ســایت های نیروگاهی داریم که 
نیروگاههای قدیمی در آنها قرار گرفته به 
طوری که واحدهای کوچک گازی قدیمی 
در این سایتها هنوز با راندمان پایین مورد 

استفاده قرار می گیرند.
وی افزود: با توجه به اینکه این واحدها 
هم به شبکه سراسری برق کشور و هم به 
شبکه سراســری انتقال گاز کشور اتصال 
دارند، می تــوان آن واحدهای گازی را از 
آن ســایت برداشت و با احداث واحدهای 
ســیکل ترکیبــی جدید، آن ســایت را 

بهسازی و بهینه سازی کرد.
فرمد تصریح کــرد: در واقع می توانیم 
از زیرساختهای که در سایت نیروگاههای 
قدیمی وجود دارد، برای احداث واحدهای 
جدید استفاده کنیم و نیروگاه قدیمی را 
تبدیل به یک نیروگاه جدید کنیم که این 
روش در نیروگاه ری امکان پذیر اســت تا 
به جای نیروگاه فعلی، نیروگاهی جدید و 

پیشرفته داشته باشیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن برق 
و انــرژی وزارت نیرو خاطرنشــان کرد: 
حالت دیگر این اســت که ما نیروگاههای 
بخاری را که قدیمی هســتند، یک بخش 
گاز اضافــه کنیم و عمال این نیروگاهها را 

بازتوانی کنیم.
وی ادامه داد: تلفیقی از نیروگاه گازی 
با نیروگاه قدیمی بخــاری باعث افزایش 
راندمــان مجموعه خواهد شــد که این 
موضــوع در چندین نیروگاه بخاری تحت 
بازتوانی نیروگاههای بخاری مورد  عنوان 

توجه قرار گرفته است.

احداث دو نیروگاه جدید در محدوده سواحل مکران
معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی از احداث دو نیروگاه جدید 

در محدوده سواحل مکران خبر داد.
»حمیدرضا عظیمی« گفت: با احداث این دو نیروگاه جدید و تکمیل بخش بخار 
نیروگاه ســیکل ترکیبی چابهار، حدود 2060 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور 

افزوده خواهد شد
عظیمی با اشاره به این نکته که به منظور تامین برق مورد نیاز برای توسعه پایدار 
ســواحل مکران، دو هزار مگاوات از 25 هزار مگاوات توسعه ظرفیت برق کشور در 

برنامه ششم توسعه کشور به این منطقه استراتژیک اختصاص پیدا کرده است.
معاون شــرکت تولید نیروی برق حرارتی درباره واحدهای جدید نیروگاهی در 
محدوده ســواحل مکران گفت: نیروگاه های بندزرک )بــه ظرفیت 500 مگاوات(، 
نیروگاه بخاری ســیریک )به ظرفیت 1400مگاوات( و بخش بخار نیروگاه ســیکل 
ترکیبــی چابهار )به ظرفیت 160 مگاوات(، طی ســال های 1398 تا 1400 طبق 
برنامــه ریزی های صورت گرفته به بهره برداری خواهد رســید. وی افزود: نیروگاه 
ســیکل ترکیبی بندزرک با ســرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود و نیروگاه 
بخاری سیریک نیز با فاینانس کشور روسیه احداث خواهد شد. عظیمی تصریح کرد: 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی موجود در این منطقه 556 مگاوات شــامل بخش گاز 

نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و نیروگاه های گازی کوچک کنارک و چابهار است.

 سوخت تمامی نیروگاه های کشور در سال ۹۶ 
گاز طبیعی خواهد شد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: نتایج جلسات اخیر وزارت نیرو و 
وزارت نفت نشان می دهد که از سال ۹۶ سوخت مصرفی تمامی نیروگاه های کشور گاز 

طبیعی خواهد شد که به نظر می رسد این مهم در نیمه دوم سال آینده محقق شود.
»محسن طرزطلب« افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، در مجموع 95 

درصد از سوخت نیروگاه های حرارتی کشور از گاز طبیعی تأمین شده است.
وی افزود: همچنین سهم گازوئیل و مازوت در تأمین سوخت نیروگاه ها، به ترتیب 

2 و 3 درصد بود.
این مقام مســئول تصریح کرد: اگرچه در هفته های ابتدای ماه آذر در مقاطعی با 
کاهش گازرسانی به نیروگاه های حرارتی مواجه شدیم و سوخت مایع به عنوان سوخت 
جایگزین مصرف شــد، که البته این موضوع در فصول سرد سال که پیک مصرف گاز 
در بخش خانگی است امری طبیعی است، اما امیدواریم طبق قولی که وزارت نفت بر 
مبنای افزایش تولید گاز و به تبع آن پایداری گازرسانی به بخش نیروگاهی کشور داده، 
در ماه های باقی مانده از سال، گاز طبیعی به عنوان سوخت غالب در نیروگاه های کشور 

به خصوص نیروگاه هایی که در مجاورت کالنشهرها قرار دارند، باقی بماند. 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: نتایج جلسات اخیر وزارت 
نیرو و وزارت نفت نشان می دهد که از سال 96 سوخت مصرفی تمامی نیروگاه های 
کشــور گاز طبیعی خواهد شد که به نظر می رسد این مهم در نیمه دوم سال آینده 

محقق شود.
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یک کارشناس صنعت برق از برنامه ریزی 
کشور برای تاسیس بازارهای منطقه ای برق 
خبر داد و گفت: ایران تا پایان برنامه ششم 
با تولیــد ۱۰۰ هزارمگاوات بــرق، به هاب 

انرژی خاورمیانه می شود.
»جعفر جوال« با اعالم اینکه در شــرایط 
فعلی ایران با هفت کشور منطقه دارای مرز 
مشترک بوده و موقعیت آن به گونه ای بوده 
که همیشه نقطه توقف مهمی در مسیرهای 
تجاری شــمال به جنوب یا شرق به غرب 
بوده اســت، تصریح کرد: همیــن ویژگی 
می تواند کمک کند تا مجددا کشور به قطب 

تجاری برق منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه درک پتانسیل ایران در 
راستای قطب تجاری شدن، مستلزم بهبود 
زیرساخت های حمل و نقل داخلی و اتصال 
به کشورهای منطقه، توسعه صنایع مادر از 
قبیل صنعت برق و صادرات انرژی و... است، 
گفت: امروزه صنعت برق جز زیربنایی ترین 
صنایــع در کشــورهای مختلف به شــمار 
می رود و در رشد، توسعه و رفاه جوامع نقش 

کلیدی ایفا می کند.
این کارشــناس صنعت برق با تاکید بر 
اینکه سرمایه گذاری در صنعت برق نیازمند 
حجم سنگینی بوده، اما به هر حال می تواند 
برای مــدت طوالنی تری منافــع حاصل از 
برگشــت ســرمایه را متوجه کشــور کند، 
اظهار کرد: از این رو الزم اســت تا در کنار 
کمک دولت ها از پتانســیل سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی و یــا حتــی خارجی هم 
اســتفاده کرد و بــا روش هــای گوناگون 
سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار داد. وی، 
ادامه داد: این ویژگی شبکه برق و همچنین 
خصوصیت فوق العــاده فنی و تخصصی آن 
ایجاب می کند که مدیران و دست اندرکاران 
ایــن بخش نیــز از توان تخصصــی باالیی 
برخــوردار بوده و عالوه بر برنامه ریزی برای 
توســعه و تأمین کافی این نــوع انرژی، در 
نگهداری و بهره برداری بهینه از این سرمایه 
عظیم با اســتفاده از آمار و اطالعات دقیق، 

نقاط ضعف و قوت سیســتم را شناسایی و 
مدیریت کنند تا بتوانند از ســرمایه گذاری 

انجام شده، حداکثر بهره را ببرند.

 افزایش تولید برق ایران 
به ۱۰۰ هزار مگاوات

جوال با یادآوری اینکه ســال گذشــته 
با توجه به راه انــدازی ۱۱ واحد نیروگاهی 
جدیــد و واحدهــای تولیــد پراکنــده و 
انرژی های نو، ظرفیــت تولید برق ایران به 
بیــش از ۷۴ هزار مــگاوات افزایش یافت، 
تاکید کرد: تولید تجمیعی کل برق تولیدی 
کشور در پایان این سال بالغ بر ۲۸۰ میلیون 
کیلــووات ســاعت بوده و در حــال حاضر 
ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه های کشور 
بیــش از ۷۵ هزار مگاوات بــوده که از این 
منظر کشور را در رتبه نخست خاورمیانه و 

چهاردهم جهان قرار داده است.
به گفته وی از سوی دیگر مطابق با مواد 
۵۹ و ۶۱ برنامه ششــم باید از طریق انواع 
ســرمایه گذاری اعم از بخش های عمومی، 
خصوصــی داخلی و خارجــی به روش های 
متداول BOO و BOT ظرفیت تولید برق 
کشــور به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یابد، 
همچنین بر اساس این برنامه قرار است سهم 
تولیــد پراکنده از یک درصد فعلی به حدود 
۱۵ درصد و سهم انرژی های تجدیدپذیر که 
کمتر از نیم درصد اســت، باید به حدود ۵ 

درصد ظرفیت برق کشور برسد.

 رونمایی از نسل جدید 
نیروگاه های برق

ایــن کارشــناس صنعت برق بــا بیان 
اینکــه همه این هــا نیازمند ســرمایه های 
کالن هســتند و در همین راستا در برنامه 
ششم توســعه، سیاســت های حمایتی از 
قبیــل اعطای تســهیالت ارزی از ســوی 
صندوق توســعه ملی به طرح های شرکت 
تولیــد نیروی برق حرارتی با مشــارکت با 
بخش خصوصی )در مناطق کمتر توســعه 
یافته(، در نظر گرفته شده است، یادآور شد: 
پیش بینی شــده که تا پایان برنامه ششم 
راندمان نیروگاه هــای حرارتی از حدود ۳۷ 

درصد فعلی به حدود ۴۲ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکــه افزایش راندمان 
نیروگاه هــا، کمــک بــه اقتصاد کشــور و 
همچنین کاهش شدت مصرف انرژی است، 
گفت: بازدهی متوسط نیروگاه های حرارتی 
در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در حال 

حاضر حدود ۴۷ درصد است.
جوال، افــزود: از این رو بــرای افزایش 
راندمان باید به سمت استفاده از توربین های 
کالس H و F و یا به ســمت نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی رفت، همچنین بر اساس 
الیحه برنامه ششــم و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بناســت کــه حدود ۷۰ 
درصد از تأمین خدمــات فنی و تجهیزات 
شیرین ســازی آب دریاهــا از طریــق 

شرکت های دانش بنیان تأمین شود.

پیش بینی یک کارشناس صنعت برق:

ایران تا پایان برنامه ششم به هاب انرژی خاورمیانه تبدیل می شود
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ë حمیدرضا محمدی

 گفت وگو با مهندس»علی اصغر مجیدی«؛ 
مدیر عامل شرکت مولدنیروی خرم آباد

گسترش مصرف و کمبود تولید؛ 
مشکل صنعت برق

صنعت برق از جمله صنایع اســتراتژیکی است که هرگونه خللی حتی 
مقطعــی در روند فعالیت آن، می تواند مشــکالتی را به همراه 

داشته باشــد که البته همه مدیران این صنعت، با وقوف به 
اهمیت این مسئله، همواره تالش کره اند با بهره گیری از 
ظرفیت های موجود اعم از دولتی یا خصوصی نسبت به 
تامین این انرژی پایه و رفع نیاز های فزاینده بخش های 
مختلف اقدام کنند. در این بین بخش خصوصی تولید 
برق با وجود دســت به گریبان بودن با مشکالت مالی 
عمیق ناشــی از عدم دریافت مطالبات خود از سوی 
دولت، با احســاس مسوولیت و برغم دشواری های 
فراوان درجهت تامیــن نزدیک به 60 درصد نیاز 
مصرف کشور به انرژی برق اقدام کرده است. بی 
شک این روند شکننده نمی تواند خیلی تداوم 
داشــته باشد و زمین گیر شــدن نیروگاه های 
بخش خصوصی در صورت حل نشــدن مسایل 
مالی آنها دور از ذهن نیســت. در مورد نقش 
با  نیروگاه هــای خصوصی و مشــکالت آنها 
مهندس»علی اصغر مجیدی«؛ مدیر عامل شرکت 

مولدنیروی خرم آبادبه گفتگو نشستیم که متن 
آن را در ادامه می خوانید.

جناب آقای مهنــدس مجیدی! لطفا برای آغاز  ■
بحث، کمی از سرگذشــت خود را گفته و وضعیت 

کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان را بیان فرمایید؟ 
اینجانــب علی اصغر مجیدی فارغ التحصیل کارشناســی  □

رشته برق و کارشناسی ارشــد صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 
از سال 1369 در صنعت برق و نیروگاهی سابقه فعالیت دارم. 

از سال 1394 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
مولد نیروی خرم آباد مالک و سرمایه گذار نیروگاه 1000 مگاواتی 

33
نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / زمستان 1395 / شماره 18



خرم آباد مشــغول به کار بوده و قبل از 
آن نیز مدیرعامل شــرکت تولید نیروی 
آذرخــش مالک و ســرمایه گذار نیروگاه 

علی آباد گلستان بوده ام. 
ابتــدا اجــازه می خواهم شــرح  در 
مختصــری از شــرایط و رخدادهایی که 
اتمــام و راه اندازی پروژه خــرم آباد را 
دچار اخالل نموده اســت ارائه تا بتوانم 
تالش چندین ساله مدیران وقت شرکت 

را بیان نمایم. 
نیروگاه ســیکل ترکیبی خرم آباد در 
ابتدا با ظرفیت 1300 مگاوات شــامل 8 
واحد گازی تعریف شــده و در این رابطه 
این شرکت در ســال 1384 با مشارکت 
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران و 
شــرکت فراب تاسیس و عملیات اجرائی 
پروژه برای 8 واحد گازی در ســال 85 
آغاز گردید ولی به علت مشکالت تامین 
مالــی و تســهیالت اعتباری از ســوی 
حســاب ذخیره ارزی پــروژه به 4 واحد 
گازی تبدیل شــده و عملیات اجرائی بر 

این اساس ادامه یافت. 
در ســال 1389 با تصویب تسهیالت 
پروژه به مبلغ 269 میلیون یورو به علت 
مسائل بانکی فقط 2 فقره LC به میزان 
150 و 32 میلیون یورو گشــایش شده 
و شــرکت نســبت به تامین سهم آورده 
خود به میزان 24 میلیون یورو و واریز به 
حساب بانک اقدام نمود. با اعالم رسمی 
گشایش هر دو LC اقدامات اجرائی برای 
استفاده از تســهیالت انجام گردید ولی 
متاسفانه با گذشت چند روز بانک از بی 
اعتبار بودن LC شماره 2 به میزان 150 

میلیون یورو خبر داده و فقط LC شماره 
1 فعال گردید. 

علیرغــم تالش مســئولین و مدیران 
شرکت و سهامداران، LC شماره 2 فعال 
نشــده و عالوه بر آن در این برهه زمانی 
حســاب ذخیره ارزی به صندوق توسعه 
ملی تغییر ماهیت داد و بر اساس قوانین 
از تســهیالت صندوق  جاری اســتفاده 
توسعه ملی برای شرکت هایی که بخشی 
از تســهیالت خود را از حســاب ذحیره 
ارزی اســتفاده کرده بودنــد پیش بینی 
نشــده و عمال پروژه فقط موفق به جذب 
LC شماره 1 به میزان 32 میلیون یورو 

شده و فعالیت اجرائی متوقف گردید. 
با تالش کلیه مســئولین در سال 93 
اصالح قانون در جهــت امکان پرداخت 
تســهیالت برای رفع مشــکل صنایعی 
همانند نیروگاه خرم آباد فراهم گردید و 
از سوی دیگر وزارت نیرو فقط با احداث 
2 بلــوک ســیکل ترکیبی بــه ظرفیت 
1000 مگاوات موافقت نموده و باالجبار 
علی رغــم کلیه فعالیتهای صورت گرفته 
نیروگاه به 2 فاز احداث 2 بلوک ســیکل 

ترکیبی تبدیل گردید.
از ســال 93 تا ابتدای سال 95 ارائه 
مســتندات و تکمیل گزارش های مورد 
نیاز بانک و صندوق توســعه ملی و اخذ 
اولویت احداث این نیروگاه از وزارت نیرو 
و دیگر اقدامات اداری انجام و در نهایت 
در تاریــخ 95/01/18 مصوبــه صندوق 
توسعه ملی جهت تخصیص 196 میلیون 
دالر بــرای یک بلوک ســیکل ترکیبی 

دریافت گردید. 

تــا کنــون تکمیــل مــدارک مورد 
درخواست بانک صورت گرفته و با تالش 
مدیران شرکت اخذ مسدودی از صندوق 
توســعه ملی و بانک مرکزی در آبان ماه 

سال جاری محقق گردید. 
درحال حاضر وضعیت اجرایی  ■

پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
با وجود تمامی مشکالتی که بیان  □

گردید ســرمایه گذار پروژه با استفاده از 
LC شماره 1 به میزان 32 میلیون یورو 
و عقــد قرارداد با پیمانکار EPC برای 8 
واحد در مرحله اول و سپس تبدیل به 4 
واحــد گازی کارهای اجرایی پروژه را در 
مراحــل مختلف به پیش برده و با تامین 
آورده ریالی از سوی سهامداران و تفاهم 
با پیمانکار نســبت به تکمیل بخش های 
ضــروری پروژه از جمله ســالن توربین، 
کارهای ساختمانی مخازن، اطاق کنترل 
مرکزی، پســت 230 کیلوولــت و کلیه 
ساختمان های جانبی اقدام نموده است. 

زمین نیروگاه با تملک زمین و خرید 
از کشــاورزان توســط شــرکت صورت 
پذیرفتــه و برای جاده دسترســی نیز با 
خرید زمین از کشاورزان عملیات اجرائی 
زیرســازی و احداث پل هــای روگذر از 

خطوط لوله گاز صورت گرفته است. 
در حــال حاضر با هماهنگی پیمانکار 
2 دســتگاه توربین، 2 دستگاه ژنراتور و 
2 دستگاه ترانسفورماتور به صورت امانی 
به ســایت حمل شده و بر روی سکوهای 

مربوطه استقرار یافته است. 
برآورد ســازمان حسابرسی از هزینه 
صــورت گرفته تــا کنون بالــغ بر 220 

میزان پیشرفتفازهای پروژهردیف

1)Development Phase )Non EPC - 83%فاز بستر سازی

2)Construction Phase )EPC - 26%فاز احداث

3Preoperational Phase - 0فاز پیش از بهره برداری

36% کل پروژه
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میلیارد تومان می باشــد که بخش عمده 
آن توســط سهامدار اصلی شرکت تامین 

شده است. 
پیشــرفت پروژه بر اســاس اطالعات 
واحدهای گازی و بــدون اعمال ضرایب 
بخش بخار در عملیات اجرایی به شــرح 

ذیل می باشد. 
با شــرایط فعلــی و وضعیت  ■

برنامه پیش روی  تسهیالت پروژه 
شرکت برای اتمام عملیات اجرائی 
و راه انــدازی پــروژه را چگونه 

ارزیابی می نمایید؟ 
در هــر حال پروژه نیــروگاه خرم  □

آباد با این درصد پیشرفت پروژه و حمل 
تجهیزات اصلی به ســایت و نیاز منطقه 
به تولید نیروگاه، شــرکت ناگزیر به راه 
اندازی پــروژه خواهد بود و برنامه ریزی 
الزم بــرای راه انــدازی واحدهای گازی 
در تاریــخ 97/11 و 98/1 و واحد بخار 
در تاریخ 99/1 به عمــل آمده و در این 

راســتا قرارداد اجرایی یک بلوک سیکل 
ترکیبی با پیمانکار امضاء ومبادله شــده 
است البته شــرط اصلی شروع عملیات 
اجرائی گشایش LC از سوی بانک ملی 
ایران می باشــد که تاییدیه مسدودی آن 

از بانک مرکزی دریافت شده است. 
الزم به ذکر است پروژه نیروگاه خرم 
آباد در چنــد مرحله عملیــات اجرائی 
شروع و به علت مشکالت گشایش LC و 
کمبود اعتبارات کامال متوقف شده است 
و در حــال حاضر از ســال 94 تا کنون 

فعالیتی در کارگاه صورت نمی گیرد. 
LC و  ■ به مشکالت گشــایش 

تســهیالت پروژه اشاره فرمودید 
لطفــا در این خصــوص توضیح 

بیشتری ارائه فرمائید. 
همانطور که قبــال بیان گردید در  □

ســال 89 با تکمیل پرونده و ارائه کلیه 
مســتندات برای پذیرش طرح در بانک 
عامل و حســاب ذخیره ارزی که چیزی 

نزدیک به 3 ســال طول کشــید شرکت 
با ارائه سهم آورده خود به صورت خرید 
ارز در بانــک و تائیــد پرداخت ارزی در 
بانکی به میزان 27 میلیون  حســابهای 
یورو، متاســفانه سیستم بانکی علی رغم 
گشــایش LC، پوشش کافی برای فعال 
شــدن LC را انجام نداده و مبلغ ارزی 
ســهم آورده شــرکت برای LC دوم به 
میــزان 24 میلیون یورو از ســال 89 تا 
کنون نزد بانک عامل باقی مانده است. با 
نوسانات نرخ ارز در سال 92، بانک عامل 
از پذیرش ارز واریزی برای اســتفاده در 
سال جدید خودداری کرده و درخواست 
واریز مابه التفاوت نرخ ارز را اعالم داشته 
وحتی در نهایت اعالم می دارد که مبلغ 
واریزی ماهیت ارز نداشــته و فقط ریال 
اســت و پس از گذشت 6 سال نه سودی 
بــه آن تعلق می گیرد و نــه قابلیت ارائه 
به عنوان ســهم آورده ارزی سرمایه گذار 

را داراست. 
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به عبارت دیگر تمام ریسک نوسانات 
ارز و تغییرات قوانین متوجه سرمایه گذار 
خواهد بود و سرمایه شرکت که به علت 
تغییــرات قوانیــن خارج از مســئولیت 
ســرمایه گذار دچار نقصان و ضرر و زیان 
شــده اســت بر عملکرد اجرائــی پروژه 
تاثیر به ســزایی گذاشته است. در نهایت 
شرکت مجبور به پذیرش تخصیص سود 
ســرمایه گذاری کوتاه مــدت )6-7%( از 
سوی بانک برای پیش پرداخت تسهیالت 

قبلی گردید. 
در حــال حاضــر نیز علیرغــم اخذ 
مسدودی از بانک مرکزی برای تسهیالت 
پروژه، درخواســت بانک عامل برای ارائه 
ثبتی  وثایق ســنگین ملکــی، تضامین 
از ســوی ســهامداران و خــارج از عرف 
نیروگاههائی که تا کنون به بهره برداری 
رسیده است سبب شده است تا گشایش 
LC صورت نگرفته و فرصت باقی مانده 
برای اســتفاده از تسهیالت مذکور مورد 

مخاطره قرار گیرد. 
جناب آقــای مهندس مجیدی  ■

به نکته مهمی اشاره کردید، ارائه 
وثایق خارج از طــرح برای کلیه 
پروژه ها به عنــوان یک پارامتر 
کلیدی اســت. راه حل جنابعالی 

برای این مشکل چیست؟ 
قانون گــذار در چند نوبت تکلیف  □

را مشــخص کرده است. در قانون بودجه 
ســال 94 به صراحت اعالم شــده است 
که بانک ها مکلفند قراردادهای تضمینی 
فروش برق را به عنوان تضامین بپذیرند 
در این راســتا وزیر محتــرم وقت نیرو 
در 2 نوبــت تائید و تضمیــن پرداخت 
از محــل مطالبات را ارائه نموده اســت 
و حتی در قانون تســهیل تســهیالت به 
صراحت اعالم شــده اســت درخواست 
ارائه وثایق خارج از طرح ممنوع اســت 
ولی متاســفانه بانک هــای عامل از این 
موضــوع پیروی نکــرده و بانک مرکزی 
نیــز حمایــت الزم به عمل نمــی آورد. 

ابالغ دســتورالعمل ها بــدون هیچ گونه 
ابهامــی و الزام بانک ها بــه پیروی از آن 
تنها راه کار اجرائی بــرای برون رفت از 
این مشکل اســت. انرژی الکتریکی یک 
کاالی انحصاری و اســتراتژیک اســت و 
کامال در اختیار دولــت، بنابراین درآمد 
تضمینی سرمایه گذار نیز در قراردادهای 
فروش تضمینی قید شــده اســت ولی 
متاسفانه بانک های عامل به وزارت نیرو 
و بازپرداخت اقساط از سوی آن اعتمادی 
ندارند. و پذیرش این قراردادها به عنوان 

تضامین صورت نمی گیرد. 
آقای مهندس آیا حمایت الزم  ■

از ســوی ســازمانها و نهادها از 
ســرمایه گذاری در صنعت برق 

صورت می گیرد؟

حمایت از ســرمایه گذار و تولید  □
صنعت برق بــا حرف و مصاحبه امکان 
پذیر نیست. اقدامات اجرائی دستگاهها 
در جهــت حمایت و پشــتیبانی جهت 
تسهیل و راه اندازی صنایع که بتوانند 
با کار بیشتر، اشــتغال و درآمد بیشتر 
داشــته و بــرای کل اقتصــاد کشــور 
موثر باشــند نیســت. به عنوان نمونه 
درخواســت ســازمان تامین اجتماعی 
برای ارائه مفاصا حساب ساالنه از سوی 
سرمایه گذار )در صورتی که از پیمانکار 
می بایســت درخواست شود ( که مغایر 
قوانین جاری و دســتورالعملل های  با 
مصوب ســازمان مذکور می باشد یکی 
از موانع شــرکتهای سرمایه گذار است 
که در برخی مواقع منجر به صدور رای 
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اجرائی، مسدودی حســاب و برداشت 
وجه خواهد شد. 

همانطور که مستحضرید شرکتهای 
قبل از بهره برداری برای ثبت عملکرد 
مالیاتــی خود روشــهای مشــخصی 
دارنــد عدم پذیــرش و مغایــرت در 
روش ثبت، علیرغــم تطابق کامل آن 
با اســتانداردهای حســابداری توسط 
کارشناســان ســازمان امــور مالیاتی 
یکــی دیگــر از مشــکالت پیش روی 
ســرمایه گذاران اســت که رسیدگی 
و حــل و فصــل موضوع رونــد اداری 

پیچیده ای به همراه دارد. 
در بررسی شــرایط اقتصادی پروژه 
و هزینه هــای تحمیــل شــده به آن، 
لحاظ حــدود 3/4 % هزینه های جانبی 

تسهیالت و پرداخت آن قبل از دریافت 
تسهیالت و تحمیل آن به سرمایه گذار 
شــرایط پــروژه و ســرمایه گذار را با 
مخاطــره روبرو کرده اســت. برخی از 
این هزینه هــا شــامل 0/5 % کارمزد 
صندوق توسعه ملی به ارز، 2% پوشش 
ریســک وثایق، 1/5 در هــزار کارمزد 
کارشناســی بررسی طرح، 1/5 در هزار 
وثایق، 0/5  ارزیابی  کارمزد کارشناسی 
در هزار بایت ثبت سفارش، 0/9 درصد 
بابت گشایش اعتبار اسنادی 18 ماهه، 
0/5 درصد ارزش وثیقه و ماشین آالت 
جهت ترهین در محضر می باشــند که 
در دستورالعمل های مربوطه حتی برای 
آنها ســقف هم تعیین نشده است و در 
یک ارزیابی ســاده به پرداخت کارمزد 
چند صــد میلیون تومانی منجر خواهد 

شد. 
در هر حال راه اندازی نیروگاه  ■

خرم آباد در منطقه تاثیر بسزائی 
در تولیــد انرژی، اشــتغال و 
گسترش کســب و کار خواهد 
داشت. لطفا ارزیابی جنابعالی را 

در این خصوص بیان فرمائید. 
نیروگاه  □ انــدازی  راه  احــداث و 

در طول دوره ســاخت منجر به ایجاد 
اشــتغال نیروهای بومــی و متخصص 
بــه صــورت دوره ای از 300 الی 700 
نفر )با توجه بــه دوره های احداث( به 
صورت مستقیم و 3500 نفر به صورت 
غیرمستقیم خواهد شد و در زمان بهره 
برداری نیز کارکرد 150 نفر به صورت 
مســتقیم و 1500 نفر بــه صورت غیر 

مستقیم را در پی خواهد داشت. 
ساخت و راه اندازی این نیروگاه در 
منطقــه عالوه بر پوشــش نیاز مصرف 
منطقه، ســبب تقویت شبکه استانی و 
اســتانهای هم جوار خواهد شد. تولید 
500 مگاوات در ایــن منطقه عالوه بر 
کاهش تلفــات انتقــال، تثبیت انرژی 

منطقه را نیز در پی خواهد داشت. 

در خاتمــه پیشــنهاد خود  ■
را جهت تکمیــل و راه اندازی 

نیروگاه بیان فرمائید.
همانطور که مستحضرید نیروگاه  □

به عنوان بک صنعت ملی و استراتژیک 
در کشــور شناخته شــده است و نگاه 
کلیه مسئولین و دســت اندرکاران به 
این صنعت نیاز بــه تحول و دگرگونی 
دارد. ســاخت و راه اندازی یک نیروگاه 
سیکل ترکیبی حداقل به 3 سال زمان 
نیاز خواهد داشــت و با توجه به کمبود 
تولید و گســترش مصرف در ســالهای 
آتی مشکالت شــدیدی برای صنایع و 

عموم جامعه ایجاد خواهد شد. 
کارکرد تمامــی مدیران این صنعت 
در این راســتا بــوده و در اکثر قریب 
به اتفاق نیروگاه هــا هیچ گونه منفعت 
شــخصی برای آنها به همراه نداشته و 
فقط همت و تالش آنها در جهت حفظ 
صنعت و اعتبار وزارت نیرو در کشــور 
می باشــد. الزم است کلیه دستگاه های 
اجرائی، بانک های عامل، ســازمان های 
مرتبــط نیز با تغییر نگرش خود به این 
صنعت در جهت حفــظ و نگهداری و 
گســترش آن تالش کنند تا در آینده 
جامعــه و فرزندان ما نیز در آســایش 

کافی در این جامعه زندگی کنند. 
در حــال حاضر نیــروگاه خرم آباد 
به علــت عدم امــکان تامیــن وثایق 
بانــک عامل  از ســوی  درخواســتی 
نتوانسته است گشایش اعتبار اسنادی 
را کــه مســدودی آن از بانک مرکزی 
دریافت شــده فعال نماید. پیشــنهاد 
می گــردد با قبــول قــرارداد فروش 
تضمین برق به عنوان وثیقه تسهیالت 
و ترهین ماشــین آالت نیروگاه نسبت 
به گشــایش اعتبار اســنادی اقدام و 
شــاهد شــروع عملیات اجرائی پروژه 
باشــیم. الزم به ذکر است سند زمین 
نیروگاه طی سند رسمی در رهن بانک 

قرار گرفته است. 
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علی غرضی

گفت وگو با مهندس»یاسر گلزاری«؛ مدیرعامل شرکت تولیدبرق ماه تاب کاسپین

بستانکاری از دولت و اثرات مخرب 
بر برنامه های بلندمدت نیروگاه ها

اهمیت صنعت برق بر کسی پوشیده نیست. صنعتی که نه فقط روشنایی بخش خانه ها بلکه موتور 
محرکه صنایع مادر و زمینه ساز توسعه کشور به حساب می آید؛ اما حاال نیروگاه های بخش خصوصی 
این صنعت با مشــکالت زیادی بویژه در تامین منابع مالی خود مواجه است و با بستانکاری اش از 
دولت، روزهای سختی را می گذراند. افزایش هزینه های ناشی از تولید و معطل ماندن مطالبات، سبب 
شده تا خرج و دخلش، به قاعده درنیاید که مهندس »یاسر گلزاری«؛ مدیر عامل شرکت تولید برق 
ماه تاب کاسپین، در گفت وگو با »نیرو و سرمایه« هم به این مهم اشاره می کند: »وقتی که نیروگاه ها 
پول فروش برق خود را نمی گیرند به جز اثرات مخرب آن بر تعمیرات با برنامه بلندمدت و تعمیرات 
و نگهداری تجهیزات )PM و CM( و حفظ پایداری واحدها، عماًل فضا برای انجام آپ گریدینگ 
)بروز رسانی( واحدها، افزایش توان و راندمان آنها و نیز استفاده از تکنولوژی های نوین که می توانند 
جایگزین سیستم های قدیمی و از رده خارج شده این نیروگاه ها شود، وجود نخواهد داشت.« او که 
خود از نیرو های باتجربه  صنعت برق است، در این گفتگو از نیروگاه های نسبتا جواِن تحت مدیریت 
خود می گوید و حال امروزشان و البته افق آینده. آنچه در پی می آید، متن کامل این گفت وگو است.
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جناب آقــای مهندس گلزاری،  ■
لطفــًا برای آغاز بحــث، کمی از 
سرگذشت خود را گفته و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را بیان فرمائید؟
شرکت تولید برق ماه تاب کاسپین  □

به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 
هلدینــگ شــرکت مــاه تاب گســتر، 
مســئولیت نیروگاه های امیرآباد، نوشهر 
و نیروگاه در حال احداث غرب مازندران 
را به عهده دارد. نیروگاه امیرآباد شــامل 
دو واحد موتور گازسوز 4 مگاواتی و یک 
واحــد توربیــن گاز 25 مگاواتی فریم 5 
می باشد. نیروگاه نوشهر شامل دو واحد 
توربین گاز 25 مگاواتی فریم 5 و نیروگاه 
در حال احداث غرب مازندران شامل یک 
بلوک سیکل ترکیبی تک محوره کالس 
F بــا ظرفیت 460 مــگاوات و راندمان 
59% می باشــد که در حال حاضر پروژه 

بیش از 40% پیشرفت دارد.
نقش بخش خصوصی در تولید  ■

برق ایران در چه ســطحی قرار 
دارد؟ در واقع پرســش این است 
که چه میزان تولید برق کشور را 

برعهده دارد؟
باتوجه به رشــد روزافزون مصرف  □

برق و در راســتای سیاست های وزارت 
نیــرو، قوانین حاکــم بر صنعــت برق 

مطلوب ترین ســاز و کار برای توســعه 
و افزایــش ظرفیت نیروگاهی کشــور و 
مشــارکت بخش خصوصی می باشد که 
بخش خصوصــی نیز تاکنــون طی چند 
ســال اخیر به خوبی از ایــن فرصت ها 
اســتفاده نمــوده و این رونــد در حال 
رشــد و تعالی اســت. البته شرکت های 
خصوصی برق نیز باز به چندین دســته 
تقســیم می شــوند که برخی از آنها رد 
پایــی از حضور بخش دولتی در ســهام 
خود را دارند و برخی دیگر نیز به صورت 
کاماًل خصوصی اداره می شــوند که سهم 
شــرکت های نیمه خصوصی از این بازار 
بیشــتر از شــرکت های کاماًل خصوصی 
است و براساس آمار منتشر شده در حال 
حاضر بیش از 50% برق کشــور توســط 
بخش خصوصی و غیــر دولتی تولیدمی 

شود.
از  ■ قراردادهــای خریــد برق 

شرکت های خصوصی مولد بر چه 
اصولی تعریف می شود؟ و آیا رتبه 
و درجه نیروگاه ها در این مسئله 

تاثیر دارد؟
قراردادهای خریــد برق مولدهای  □

گازسوز باتوجه به دارا بودن دو مشخصه 
مهم اول اینکه دارای راندمان نسبتًا باالیی 
هستند و دوم اینکه به شبکه توزیع متصل 
می شوند و تلفات کمتری دارند، در طول 

دوره اول که به صورت ECA خریداری 
می گردد از لحاظ اقتصادی توجیه داشته 
و تا حدودی جوابگوی هزینه های جاری 
نیروگاه ها هســت ولی بعد از اتمام دوره 
ECA که برق تولیدی آنها می بایســت 
بصــورت رقابتی در بازار عرضه شــود به 
یکباره شرایط تغییر می کند و تعرفه برق 
خریداری شده با احتساب هزینه سوخت 
در حدود 40% کاهش می یابد و اتفاقًا این 
موضوع در زمانی رخ می دهد که این نوع 
واحدها به اورهــال و تعمیرات بلندمدت 
خود رســیده اند که عدم داشــتن درآمد 
کافــی به دلیل نرخ فــروش برق در بازار 
رقابتی و عدم پرداخت صورت حساب ها 
توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
انجام به موقع تعمیرات اساســی واحدها 
و ادامه بهــره برداری از آنها با مشــکل 
مواجه خواهد شــد و اصواًل مفهومی بنام 
رتبه بندی و درجــه در نیروگاه ها وجود 
ندارد و آنچه برای مدیریت شبکه اهمیت 
دارد برقی اســت کــه از بریکر خروجی 
نیروگاه ها خارج می شــود و اصاًل واژه ای 
بــه نام کیفیت برق وجود ندارد مشــکل 
دیگر ایــن نوع واحدها این اســت که با 
اتمام قرارداد ECA اگر به هر دلیلی که 
ناشی از اشکال در شبکه انتقال و یا عدم 
تامین ســوخت گاز تحویلــی به نیروگاه 
بابــت آمادگی  نیروگاه درآمدی  باشــد 
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نخواهد داشــت و صرفًا این نوع واحدها 
بابــت برق تولیدی خود پــول می گیرند 
و نــه بابت آمــاده بکار بــودن واحدها و 
این در حالیســت که تامین ســوخت و 
حفاظت شــبکه انتقال از عهده نیروگاه 
و شــرکت های پروژه خارج بوده و عماًل 
هیچگونه قدرتــی در کنترل آن ندارند و 
فقط بابت عدم ایفای تعهدات خریدار برق 
و عوامــل جانبی خارج از اختیار نیروگاه، 

دچار ضرر و زیان ناخواسته می شوند.
تامین مالی سرمایه پروژه های  ■

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

رعایت شود؟
اصــواًل در حــال حاضــر یکی از  □

مهمتریــن منابع تامیــن مالی صندوق 
توسعه ملی می باشد که عوامل عمده ای 
از جملــه راندمان واحدهــا، هزینه تمام 
شدن EPC و IRR و تضامین بانکی و 
آورده سهم کارفرما و نیز قدرت بانک ها 
در پذیرش این تعهدات ارزی بســیار اثر 
گذار خواهنــد بود و باتوجه به اینکه اواًل 
نرخ فــروش برق بطور کامل بر اســاس 
عرضه و تقاضا نیست و رقابت در بازار برق 
نیز شرایط ناهمگونی دارد، ثانیًا پرداخت 
بهای بــرق تولیدی نیروگاه با تاخیر زیاد 
انجــام می شــود بخش خصوصی تمایل 
چندانی برای مشارکت در سرمایه گذاری 
در صنعت برق با اســتفاده از منابع مالی 
خود نــدارد و ترجیح می دهد در صنایع 

دیگر سرمایه گذاری کند.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

را ملزم به پرداخت بدهی دولت و 
شرکت های دولتی به نیروگاه های 
خصوصــی کرد؟ عــدم پرداخت 
بدهی ها چه نسبتی با کمبود تولید 
نیروی برق و حتی خاموشی های 
ناگریزی کــه در آینده نزدیک و 
حتی در ســال آینده رخ خواهد 

داد، دارد؟
بحــث عــدم پرداخــت صــورت  □

حســاب های فروش برق بــه نیروگاه ها 
مسئله تازه ای نیست اما از آن مهمتر این 
است که وقتی که نیروگاه ها پول فروش 
برق خــود را نمی گیرند به جــز اثرات 
مخرب آن بر تعمیرات با برنامه بلندمدت 
 PM( و تعمیــرات و نگهداری تجهیزات
و CM( و حفــظ پایداری واحدها، عماًل 
فضا بــرای انجــام آپ گریدینگ )بروز 
رسانی( واحدها، افزایش توان و راندمان 
آنها و نیز استفاده از تکنولوژی های نوین 
که می تواننــد جایگزین سیســتم های 
قدیمی و از رده خارج شده این نیروگاه ها 
شود وجود نخواهد داشت و بجای اینکه 
بخشــی از درآمد ایــن نیروگاه ها صرف 

حفــظ ارتقــاء و مدیریــت دارائی های 
شرکت شــود، پرداخت های اندک بابت 
صورت حساب ها صرفًا صرف هزینه های 
جاری از قبیل حقوق و دستمزد پرسنل 
می شــود و فرصت بروز خالقیت و انجام 
آموزش هــای حرفه ای و ارتقــاء فنی و 
تکنولوژیکــی نیروگاه را به مالک نیروگاه 
نمی دهد و پرســنل نیــروگاه از ورود به 
دوره هــای آموزش مدرن و پیشــرفته و 
از آموخته های خود در نیروگاه  استفاده 
خود بــاز می مانند و این موج ناتوانی در 
پرداخت ها، ســاختار و بدنه صنعت برق 
را رفته رفته فرســوده خواهد ساخت و 
از پویایی و چابکی آن کاســته و آنها را 

40
نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / زمستان 1395 / شماره 18



به مجموعه ای سست، تنبل و غیرخالق 
تبدیل می کند.

اگر ایــن باور در نهادهــای دولتی و 
مجلس و کمیســیون های حرفه ای آن 
بــه وجود آید که عــدم پرداخت صورت 
حساب های فروش برق چه تبعات زیان 
بار طوالنی مــدت و گســترده ای را به 
صنعــت عظیم برق ایــران می زند خود 
به خود سیســتم نظام پرداخت مطالبات 
نیروگاه ها به مسیر درست و اصولی خود 

بازخواهد گشت.
چشم انداز آینده نیروگاه های  ■

تولید کننده نیــروی برق حاضر 
در بخش خصوصــی را چگونــه 

می بینیــد؟ شــرکت تولید برق 
ماهتاب کاســپین، از این حیث 
چه وضعیتی دارد؟ و افق کاری و 
حرفه ای نیروگاه نوشهر و امیرآباد 

را در این میان چگونه می بینید؟
شــرکت ماهتاب کاسپین، همواره  □

خود را متعهــد می داند تا با بهره گیری 
از تجهیــزات روز دنیا، با افزایش راندمان 
و آمادگــی و بهبود بهــره وری، ضریب 
پایداری شــبکه را افزایش داده و نقش 
عمــده ای در کاهش ســوخت مصرفی 
نیروگاه ها و به تبع آن کاهش آالینده ها 
و حفظ محیط زیســت داشته باشد. در 
همین راستا اولین نیروگاه سیکل ترکیبی 

از نوع کالس F و بصورت تک محوره در 
شهر نوشهر در حال احداث می باشد که 
با پیشــرفت 35% از پروژه ظرف کمتر از 
15 ماه آینده بخش توربین گازی و ظرف 
کمتر از 28 ماه آینده بخش بخار نیروگاه 
راه اندازی شده و بلوک سیکل ترکیبی با 
راندمان 59% وارد شــبکه برق سراسری 
البته در این راســتا نهادهای  می گردد. 
دولتی طرف قرارداد نیز تعهداتی در قبال 
نیروگاه دارند کــه امیدواریم با مدیریت 
زمان و ســرمایه، بتوانند زیر ساخت های 
مورد نیاز جهت انتقال بهتر برق تولیدی 
این نیروگاه به شــبکه سراسری را فراهم 

آورند.
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عربســتان اقتصادش مبتنی بر درآمد 
نفتی اش اســت. صنعت نفت این کشور 
45 درصــد از میــزان تولیــد ناخالصی 
ملی را شــامل می شود و دارای ششمین 
ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان است.این 
کشور با بیش از دو هزار میلیون کیلومتر 
مساحت دومین کشور وسیع عرب نشین 
پس از الجزایر اســت. عربستان بیش از 
27 میلیون نفر جمعیت دارد که فقط 16 
میلیون آن ها شهروند این کشور و بقیه از 

اتباع خارجی هستند. 
جغرافــی دانان، عربســتان را به طور 
کلی به چهار منطقه و سه ناحیه تقسیم 

می کننــد. ارتفاعات غربی کــه از خلیج 
عقبه آغاز و به حجاز و عســیر در جنوب 
پایان می یابد. منطقــه نجد که در مرکز 
شبه جزیره عربستان است، منطقه احساء 
که در ســواحل جنوبی خلیج فارس قرار 
دارد و در نهایت منطقه کویری و بیابانی 
که منطقه قابل توجهی از مســاحت این 
کشــور را پوشانده اســت. اما سه ناحیه 
عربستان را »تهامه« و »نجد« و »حجاز« 
نامیده انــد که تهامه از ســواحل دریای 
سرخ تا سرزمین نجران است. ناحیه نجد 
شامل منطقه وسیعی در مرکز عربستان 
است و سرانجام ناحیه حجاز که از شمال 

غربی آغاز و تا جنوب غربی کشور امتداد 
دارد و شــهرهای مقدس مکه و مدینه و 
نیز بندر استراتژیک جده را در بر گرفته 

است.

رشد سریع نیار به انرژی برق
عربستان سعودی ســریع ترین رشد 
مصرف بــرق در خاورمیانه را داراســت. 
در ایــن کشــور بــزرگ خاورمیانــه ای 
دو وزارت نفــت و آب  وبــرق وظایــف 
اشــتراک  بــه  را  و مسئولیت هایشــان 
گذاشته اند تا به بهترین عملکرد در حوزه 

تامین انرژی برسند. 

ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی

نگاهی به صنعت برق عربستان سعودی 

نقشــه هایی بلنــدپروازانــه
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از اواخــر دهه 90 میــالدی مصرف 
برق با رشد ناگهانی مواجه شد که عامل 
اصلی اش، توســعه اقتصــادی و افزایش 
گســتره صنعت در این کشــور بود. این 
نیازمنــد ســرمایه گزاری 90  صنعــت 
میلیارددالری بود کــه درآمدهای کالن 
نفتی پادشــاهی عربســتان این فرصت 
را امکان پذیــر کــرد. 65 درصــد تولید 
برق این کشــور از نفــت، 27 درصد از 
گاز طبیعی و 8 درصدش از آب اســت. 
همچنین ظرفیت تولید این کشــور 55 
گیگاوات اســت که البته نیازمند رشد و 
توسعه ظرفیت است. چندی پیش دولت 
عربســتان اعالم کرد که در نظر دارد با 
ســرمایه 300 میلیارد دالری تمرکزش 
را بر روی تبدیــل زباله به انرژی بگذارد 
وتــالش می کند تا هر روز 180 تن زباله 
را به 6 مگاوات برق و 250 هزار گالن آب 

مقطر تبدیل کند. 

تاریخچه بوروکراتیک 
توســعه صنعــت برق در عربســتان 

سعودی به دو مرحله تقسیم می شود:
نخســت، صنعت نوپا و ابتدایی برق 
بــا شــرکت های محلــی و کوچک که 
با قیمت هــای متفاوتی بــرق را عرضه 
می کردند،کار خود را در عربســتان آغاز 
کــرد. در ســال 1961 دپارتمــان برق 
توســط وزیر تجارت این کشــور برای 
نظم بخشــیدن به ژنراتورهای برق، حل 
مســائل مربوط به شــرکت ها و تجهیز 
البته تشــویق ســرمایه گذاری  و  آن ها 
ملی تاســیس شد. یازده ســال بعد در 
ســال 1972 دپارتمان خدمات برق نیز 
کار خــود را آغاز کرد و پــس از مدتی 
فعالیــت از وزارت تجــارت جدا شــد و 
بر عهده اش  بیشــتری  مســئولیت های 
گذاشته شــد به طوری که برنامه ریزی، 
تولید، ســامان دهی و خدمت رسانی در 
حــوزه برق بــه طور کامل توســط این 

دپارتمان باید صورت می گرفت. دو سال 
بعد وزارت تجارت بــه دو بخش آژانس 
تجارتی و آژانس صنایع و برق تقســیم 
شــد. در همان ســال قرار شــد تعرفه 
برق کمتر از قیمت واقعی شــرکت های 

تولیدکننده عرضه شود. 
در ســال 1975 دولــت شــروع به 
برنامه ریــزی و کشــیدن نقشــه های 
بلندپروازانه برای توسعه این صنعت کرد 
و وزارت جدیــدی تحت عنــوان وزرات 
صنایع و برق را ایجاد کرد. یک سال بعد 
نیز سازمان برق شکل گرفت و مسئولیت 
برای توسعه  نقشه های دولت  اجراکردن 

صنعت برق را بر عهده گرفت. 
از سال 1976 تا سال 1981 تمامی 
ارکان تولیدکننده برق یکپارچه شــدند 
و تحــت کنتــرل شــرکت های متحد 
تولیدکننده برق ســعودی درآمدند. این 
اتحادیــه در چهار منطقه شــرق، غرب، 
شــمال و جنوب فعالیت می کرد و میان 
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تولیدکنندگان بــرق هماهنگی و اتحاد 
به وجود می آورد. به کمک فرموالسیون 
منطقی و حساب شــده این اتحادیه بود 
که دولت توانست به شــهرها، روستاها 
و اقصی نقاط کشــورش برق رسانی کند 
و کیفیــت برق در شــهرهایی که از آن 
برخــوردار بودنــد، را افزایش دهد. پس 
از گذر ســال ها فعالیت این وزارتخانه به 
اندازه ای سازنده و مثبت بود که واردات 
برق را به شــدت کاهش داد و متناسب 
با تقاضای مردم، برق را با کیفیت خوب 
عرضه کرد. در ماه می ســال 2003 نام 
این وزارتخانه به وزارت آب و برق تغییر 
کرد و به دامنه فعالیت هایش اضافه شد. 

دورخیز عربستان برای تولید 
انرژی تجدیدپذیر

در جریــان کنفرانــس تغییــرات 
آب وهوایی ســازمان ملل متحد در سال 
2012 در قطــر، عربســتان ســعودی 
اعالم کــرد کــه در نظر دارد تا ســال 
2032 یک ســوم تقاضــای بــرق را با 
انرژی خورشیدی پاسخ دهد. همچنین 
در این بیانیه اشــاره شــد که ظرف 20 
سال آینده بر روی ســاخت 17 راکتور 
هســته ای ســرمایه گذاری خواهد شد. 
در مــاه می ســال 2013 مهندســان 
عربســتان ســعودی، 9 روز را در مرکز 
البراتوارانرژی هــای تجدیدپذیر وزارت 
انرژی ایاالت متحــده كه با هدف تغییر 
الگوهــای مصــرف انــرژی در دنیــا و 
همچنین مطالعه و بررسی فن آوری هایی 
انرژی هــای زمین گرمایــی و  نظیــر 
خورشــیدی و پیش بینــی منابع جدید 

انرژی ساخته شده گذراندند.
این مرکز به همراه مؤسســه باتلی كه 
همكار راهبردی آن محســوب می شــود 
هم اینــك از نصب بیش از 50 ایســتگاه 
پایش در عربســتان ســعودی پشتیبانی 
فنی كرده تا منابع خورشیدی این كشور 
را مورد ســنجش قرار دهد. بدین ترتیب 

بهترین نقــاط برای ســاخت نیروگاه ها 
مشخص خواهد شد. از سوی دیگر آموزش 
كاركنان عرب بــرای بهره برداری، تعمیر 
و نگهــداری از این ایســتگاه ها، از دیگر 

تعهدات آمریكایی ها محسوب می شود.
هرچنــد عربســتان دارای روزهای 
آفتابی زیادی اســت امــا در عین حال 
با چالش هایی نظیــر تفاوت آب و هوایی، 
توفان هــای شــن و حتــی توفان های 
مقطعی در مناطق شمالی نیز روبه روست 
و ارتباط نزدیكی با البراتوار و باتلی دارند 
كه هر دو طرح های جذاب و چشم گیری 
در بخــش انرژی های پاک دارند. این دو 
مؤسســه آموزش های الزم را در اختیار 

كاركنان محلی قرار می دهند.
عربستان سعودی یک سازمان جدید 
نیز با نام شــهر انرژی های هســته ای و 
تجدیدپذیــر ملك عبداله برای همكاری 
پژوهش گران و ســازندگان نیروگاه های 
نانسی  خورشــیدی احداث كرده است. 
كارلیسل مدیر برنامه های البراتوار و تیم 
وی بر انتقال دانش فنی و فن آوری های 
مورد نیاز به سعودی ها نظارت داشته اند.

به دنبال آن عربســتان سعودی 17 
ژانویه ســال 2016، نخســتین توربین 
بادی این کشــور نفت خیــز را به عنوان 
بخشی از برنامه این کشور برای چرخش 
به ســوی انرژی های تجدیدپذیر افتتاح 
کرد. آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان 
اعالم کرده اســت که این پروژه حاصل 
همکاری آن ها با شرکت جنرال الکتریک 
آمریکا اســت. خالد الفالــح وزیر انرژی 
انرژی های  عربستان، در اجالس جهانی 
نویــن که در ابوظبی برگزار شــد اعالم 
کرد که عربســتان برای این پروژه تا 50 
میلیارد دالر بودجه در نظر گرفته است 
و این کشور قصد دارد به »رقیبی بسیار 
جدی« در عرصه انرژی های تجدیدپذیر 

تبدیل شود.
شــرکت آرامکــو در بیانیــه ای بــه 
مناســبت افتتاح این توربین بادی گفته 
است: »یک توربین بادی با تولید 2.75 
مگاوات الکتریسیته، برق مورد نیاز 250 
خانه را تامین می کنــد که پیش از این 
بایــد 19 هزار بشــکه نفــت صرف این 
کار می شــد. در نتیجه میــزان تقاضا از 
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شبکه سراسری برق در عربستان کاهش 
می یابد.« تالش های این شــرکت نفتی 
در راســتای طرح اصالحــات اقتصادی 
عربستان برای قطع وابستگی این کشور 
از نفت است که قرار است تا سال 2030 
تولید انرژی های تجدیدپذیر را به سطح 

41 گیگاوات برساند.
برآوردهای دولتی عربســتان حاکی 
از آن اســت که مجمــوع تقاضای برق 
در این کشور در ســال 2032 به 120 
گیــگاوات خواهــد رســید. عربســتان 
سعودی به عنوان بزرگ ترین صادرکننده 
نفت جهان قبــل از این اعالم کرده بود 
قصد دارد در ســال 2020 میالدی 24 
گیگاوات برق از منابع انرژی تجدیدپذیر 

تولید کند. 

صادرات برق به اروپا
برای صادرات  عربســتان ســعودی 
بــرق از انــرژی خورشــیدی بــه اروپا 
برنامه ریــزی می کند. وامیدوار اســت 
با ســرمایه گذاری های بســیار در زمینه 
انــرژی تجدیدپذیــر، بــرق تولیدی از 

انرژی خورشــیدی را در فصل زمستان 
به اروپــا صادر کند. در زمســتان ها، به 
دلیل کاهش استفاده از کولرها و خنک 
کننده های هوا، مصرف برق در عربستان 
ســعودی نیز به شــدت کاهش می یابد. 
خالد بن محمد الســلیمان نائب رئیس 
انرژی هســته ای و تجدیدپذیر  شهرک 
ملــک عبداهلل در کنفرانــس مطبوعاتی 
در پاریس در این باره گفت: »عربســتان 
ســعودی خواهد توانست نزدیک به 10 
گیگاوات معادل برق تولیدی 10 نیروگاه 
اتمی را از طریق شــمال آفریقا، ایتالیا و 

اسپانیا صادر کند.«
وی افزود: »در حــال حاضر ظرفیت 
تولیــد بــرق از انرژی خورشــیدی در 
عربســتان ســعودی 10 یا 11 مگاوات 
است و این مقدار بسیار کم است ولی این 
برای  برنامه ریزی هایی  اکنون  کشور هم 
ساخت نیروگاه های برق خورشیدی دارد 
که هدف آن کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی است. عملی کردن برنامه صادرات 
برق خورشیدی از عربستان به اروپا، 5 تا 

10 سال طول می کشد.«

در صورت عملی شــدن این برنامه ها، 
بزرگ تریــن  از  بــه یکــی  عربســتان 
تولیدکننــدگان بــرق از منابــع انرژی 
تجدیدپذیــر در جهان تبدیــل خواهد 
شد. به گفته ســلیمان، مناقصه ساخت 
نخستین نیروگاه خورشیدی تولید برق، 
در ســال جاری میالدی برگزار خواهد 

شد.
وی افــزود: »کابل های انتقال برق از 
عربســتان ســعودی به اروپا می تواند از 
طریق شمال آفریقا، ایتالیا و اسپانیا عبور 

کنند البته مسیر سوم بهتر است.«
پس از این بیانیه مســئوالن بلندپایه 
چینــی با وزیر انرژی عربســتان، درباره 
افزایش همــکاری در زمینــه بازرگانی 
و ذخیره ســازی نفت، بحث و بررســی 

کرده اند.
 نور بکــری رئیس دفتــر انرژی ملی 
چین با وزیر انرژی عربستان در ابوظبی 
دیدار داشــت و دو طرف گفت و گوهایی 
درباره مشارکت شــرکت های چینی در 
خصوصی ســازی صنعت بــرق و صنایع 
تجدیدپذیــر در عربســتان انجام دادند. 
شــرکت نفتی آرامکو عربستان سپتامبر 
2016 اعالم کرد که این شرکت درصدد 
است تا با شــرکای چینی خود، موضوع 
مراکز ذخیره ســازی نفت چین را مورد 
بررســی قرار دهد. ایــن بیانیه درحالی 
مطرح می شــود که منابــع پیش از آن 
اعالم کرده بودند که عربســتان جایگاه 
اول در صادرات نفت به چین را از دست 
داده و جایش را به روســیه واگذار کرده 

است.
از سوی دیگر، خالد فالح وزیر انرژی 
عربســتان در حاشــیه انجمن انرژی در 
ابوظبی تاکید کرده بود که  عربستان در 
آینده نزدیک، طرح های برای انرژی های 
تجدیــد پذیر را آغــاز می کند که پیش 
بینی می شود، ارزش سرمایه گذاری آن 
تا سال 2023 به 30 تا 50 میلیارد دالر 

برسد.
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عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی 
خــرم آباد در 2 واحــد گازی و یک واحد 
بخــاری به ظرفیــت کل 890 مگاوات با 

حضور وزیر نیرو آغاز شد.
در ادامــه ســفر وزیر نیرو به اســتان 
لرســتان، عملیات ساخت نیروگاه سیکل 
 ،F ترکیبی خرم آباد از تکنولوژی کالس
آغاز شد. نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد 
در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه بین 
شــرکت برق حرارتی و مپنا براي احداث 
5000 مگاوات با ســرمایه گذاری بالغ بر 
20 هــزار میلیارد ریال احداث می شــود 
و پیش بینی می شــود تا ســال 1397 
واحدهــای گاز نیروگاه به بهــره برداری 

برسد.
ظرفیت واحدهای گاز نیروگاه سیکل 
ترکیبی خرم آباد، 301 مگاوات و ظرفیت 

بخش بخار آن، 288مگاوات خواهد بود.
ظرفیت تولید برق در اســتان لرستان 
در حال حاضر 60 مگاوات است که توسط 
نیــروگاه گازی درود تولید می شــود و با 

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، 
ظرفیت تولید برق در این استان به 1495 

مگاوات خواهد رسید.

وزیر نیرو: راندمان نیروگاه خرم 
آباد ۵۸ درصد خواهد بود

وزیر نیرو گفت: نیروگاه خرم آباد دارای 
توربین کالس F است و این نوید راندمان 
۵۸ درصدی را برای این نیروگاه می دهد.

مهنــدس »حمید چیــت چیان« در 
مراسم کلنگ زنی نیروگاه خرم آباد گفت: 
طی ســال های اخیر میزان مصرف برق 
بیش از ۵ درصد افزایش یافته است که با 
حرکت اقتصاد کشور، میزان رشد مصرف 

برق فراتر از این خواهد رفت.
وی افزود: در برنامه ششــم توســعه 
هدفگذاری شده که ساالنه ۸ درصد رشد 
تولید ملی داشته باشیم و این موضوع بر 
روی افزایش مصرف برق تاثیرگذار خواهد 
بــود. وزیر نیــرو ادامــه داد: مصرف برق 
در مناطقی که برق بــا ولتاژ باال مصرف 

می کنند، امسال نســبت به مدت مشابه 
۸.۲ درصد افزایش یافته و این نشانه رشد 

اقتصادی و حرکت صنایع است.
چیت چیان بیان کرد: اگر وزارت نیرو 
نتواند نیاز روز افــزون برق را تامین کند 
به مهم ترین مانع در مسیر توسعه تبدیل 
می شــود. وی تصریح کــرد: یک فرض 
و وظیفــه واجب داریم کــه قبل از اینکه 
کشور دچار کمبود برق شود، تالش کنیم 
زیرساخت ها را توســعه دهیم. بر اساس 
برنامه ششــم توســعه ۲۵ هزار مگاوات 
نیروگاه در طول برنامه باید به ظرفیت برق 

کشور اضافه شود.
وزیر نیرو بیان کرد: فعالیت گسترده ای 
برای کنترل مصرف شروع کرده ایم که به 
دو شکل کاهش مصارف و کاهش مصارف 

پیک یا قله مصرف، پیگیری می شود.
چیت چیان با بیان اینکه در سال ۹۵ با 
تالش همکاران سه هزار مگاوات بار پیک 
مصــرف برق را کاهش دادیــم، افزود: دو 
هزار مگاوات نسبت به سال گذشته میزان 

ظرفیت تولید برق را افزایش داده ایم.
وی افــزود: ۵ هزار مــگاوات نیروگاه 
دارای توربیــن کالس F بــا راندمان ۵۸ 
درصد در کشــور ایجاد می شود که یکی 
از این پروژه ها در لرستان احداث خواهد 
شــد. وزیر نیرو یــادآور شــد: در مورد 
نیروگاهی که ۱۲ ســال پیش در لرستان 
کلنگ زنی شده، نیز موانع را برطرف کرده 
ایم و حمایــت می کنیم این پروژه تحقق 

یابد که ۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارد.
چیــت چیان یادآور شــد: در بروجرد 
نیز ۵۰۰ مگاوات نیروگاه پیش بینی شده 
که هر دو نیروگاه خــرم آباد و بروجرد با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی 

می شود.

با حضور وزیر نیرو در استان لرستان

عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد آغاز شد
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قائم مقام وزیر نیرو در سومین همایش 
ارتباط صنعت برق با دانشــگاه ها و مراکز 
پژوهشی گفت: صنعت برق با دانشگاه به 
ادبیات مشترکی رســیده و این همکاری 

روزبه روز توسعه می یابد.
مهندس »ستار محمودی«، در سومین 
همایش ارتباط صنعت برق با دانشــگاه ها 
و مراکز پژوهشــی در سالن همایش های 
خلیج فارس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه، 
وزارت نیرو راه ارتباطی خود را با دانشگاه ها 
و مراکز آموزشــی و پژوهشی هموار کرده 
اســت، گفت: صنعت برق و دانشــگاه به 

ادبیات مشترکی رسیده اند.
وی گفت: دانشــگاه های کشــور توان 
تحول خوبی دارند و از جنبه های مشارکت 
تئوری بــه جنبه های مشــارکت عملی 

رسیده اند.
محمودی با بیان اینکه امروزه برق در 
تمام عرصه های اجتماعی، امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی نقــش مهمی را ایفا می کند و 
زندگــی در عصر امروز بــدون وجود برق 
تقریبًا امکان پذیــر نخواهد بود، افزود: در 
گذشته بیشتر کارها را با دست، حافظه و 
مجموعه جهات محدود آن زمان به انجام 
می رسید. ولی امروزه هیچکدام ازاین کارها 
با شــیوه های گذشــته امکان ندارد و اگر 
امکان برگشت برای بشر وجود داشته باشد 

به زندگی ابتدایی خود باز می گردد.
وی بــا اظهــار اینکــه برق پیشــانی 
توسعه است و شــاخص های مصرف برق 
شاخص های تمدنی اســت، افزود: امروزه 
برق در یک نیروگاه فسیلی و روشنایی ها 
و کامپیوتر خالصه نمی شود؛ بلکه امروزه، 
انواع انرژی، سبد انرژی، بازار انرژی، اقتصاد 
انــرژی، اقتصاد برق، تغییر و توســعه در 
صنعت برق هر یک محورهایی هستند که 
بایستی جداگانه با آن روبرو شد، زیرا بودن 

برق بودن زندگی بشر است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه کشور 
ما در مسیر توسعه قرار گرفته و هرجا که 
خودمان تعیین مسیر نکنیم دیگران ما را 
به مسیری هدایت خواهد کرد که ممکن 
است خاص کشور ما نباشد، گفت: کشور 
ما کشــوری دارای نیروی انسانی توانمند 
با ســطح دانش باال، دانشــگاه های پویا و 
مردمان ریسک پذیر و متدبر است که در 
کوران این موضوع در صنعت برق بایستی 

تمام موارد مورد وثوق قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که امروزه صنعت 
برق ممکن است مورد هجمه تهدیدهای 
بزرگی همچــون تهدیدهای ســایبری، 
تهدیدهای مشکالت شــبکه های بزرگ، 
خاموشی های گسترده و اهداف نظامی قرار 
گیرد، افــزود: ایمنی صنعت برق و امنیت 
آن کمتر از توسعه این صنعت و شیوه های 

مصرف آن نیست.
محمودی در ادامه با اشــاره به اینکه 
وزارت نیــرو همــواره ســرمایه بــزرگ 
کارشناسی را در طول تاریخ با خود همراه 
داشته و این ظرفیت غیر قابل اغماض است 
و در این بین ممکن است کاستی هایی نیز 

وجود داشــته باشــد گفت: ظرفیت برق 
کشــور بیش از 76 هزار مگاوات اســت و 
آثار این ظرفیت سازی هم سرمایه ملی و 
هم ســرمایه عمر انسان ها است. وی آنگاه 
به مســیر حرکت وزارت نیرو اشاره کرد و 
افزود: مسیر حرکت وزارت نیرو همواره با 
گام های اســتوار و و متکی بر دانش روز با 

قابلیت خود اصالحی همراه بوده است.
قائم مقام وزیر نیرو ادامــه داد: وزارت 
نیرو در عرصه برق، همواره یک وزارتخانه 
پژوهش محــور بــوده که بــرای اینکار 
ســاختارهایی همچون پژوهشگاه نیرو و 
موسســه تحقیقات منابع آب بنا کرده و 
رابطه خوبی که با دانشــگاه ها برقرار کرده 
موید این اســت که کمتر دانشــگاهی در 
زمینه های پژوهشی به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم با وزارت نیرو ارتباط نداشته باشد.

وی ادامــه داد: اگر دانشــگاهی وجود 
داشته باشــد که با وزارت نیرو مشارکت 
نداشــته باشــد آمادگی داریم تا در تمام 
عرصه های علمی و پژوهشی در بخش های 
مختلف صنعت آب و برق و فاضالب با وی 

همکاری داشته باشیم.

قائم مقام وزیر نیرو در سومین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها عنوان کرد:

صنعت برق با دانشگاه به ادبیات مشترکي رسیده است
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گزارش
گزارش میدانی »نیرو و سرمایه« از نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد

به دنبال روشنایِی افزون ِ 
خانه های مردم کویرنشین

حمیدرضا محمدی



بایــد 636 کیلومتر از پایتخت دور شــد و راه کویر 
در پیش گرفت. مقصــد اما 36 کیلومتری جنوب غربی 
یزد و در حوالی شهر صدوق و جاده فوالد آلیاژی است؛ 
»نیروگاه سیکل ترکیبی یزد«. نیروگاهی 484 مگاواتی 
تحت مالکیت شرکت فراب با زیرعنواِن طرح های آب و 
انرژی که کامال خصوصی بوده و از آن دست پروژه هایی 
اســت که در دهه 1390 احداث و برق تولیدِی آن وارد 
شبکه شده است. در یکی از روزهای سرِد زمستان برای 

تهیه گزارش میهمان نیروگاه می شویم.
در بدو ورود و پس از دیداری کوتاه با مهندس»مهدی 
گل افشــان« که مدیریت این نیــروگاه را برعهده دارد، 
بــا راهنمایی »مهدی مشــیری« به بازدیــد از بخش 
بهره بردارِی نیروگاه پرداختیم. »نیروگاه سیکل ترکیبی 
شــیرکوه یزد که جزء طرح نیام هست از سوی شرکت 
مپنا احداث شــده و دارای دو واحد گازی 162 مگاواتی 
مــدل )V94.2( و یک واحد بخــار 160 مگاواتی مدل 
E30-16-1*6.3 اســت کــه درمجموع تــوان تولید 
484 مــگاوات رادارد. همچنین تولید متوســط انرژی 
ســاالنه به میزان 3325 گیگاوات ســاعت را هم دارد.« 
این مقدمه را مهندس»مهدی مشیری« که مدیر واحد 
بهره برداری نیروگاه اســت گفت و در ادامــه افزود: در 
حالت استاندارد، با توجه به شرایط منطقه شامل ارتفاع 
از سطح دریاهای آزاد، میزان رطوبت و دما، میزان تولید 
واحدهای گازی و بخار متفاوت می باشــد. واحدهای 1 و 
2 گازی بــه ترتیب در 6 و 12 بهمن 1391 برای اولین 
بار با شبکه سراسری سنکرون و بعد تولید اقتصادی آن 
شروع شد. همچنین واحد بخار هم در 27 بهمن 1392 
به شبکه سراسری متصل شد. این نیروگاه، جزء معدود 
نیروگاه هایی در ایران که است که واحد بخار آن با فاصله 
بسیار کم از واحد گازِی آغاز بکار کرد. وسعت زمین 50 
هکتار بوده که میانگین دمای آن 18 درجه ســانتیگراد، 
ارتفاعش از سطح دریا 1180 متر و متوسط رطوبت آن 

هم 32 درصد است.
او در ادامــه درباره وضعیت ســوخت نیروگاه گفت: 
با توجه به وضعیتــی که منطقه به لحاظ صنعتی بودن 
و وجود کارخانجات متعــدد و صنایع فوالد و نیازی که 
منطقه به برق دارد، براساس نیاز دیسپاچینگ ملی، این 
نیروگاه احداث و برق تولیدِی آن وارد شبکه شده است. 
سوخت اصلی نیروگاه گاز اســت اما دو مخزن گازوئیل 
به حجم هر یک 33 میلیون لیتر دارد که آنها ســوخت 
پشتیبان را تامین می کنند. مصرف سوخت برای هر واحد 

1.8 میلیون مترمکعــب گاز و معادل 1.7 میلیون لیتر 
گازوئیل اســت. گفتنی است خط انتقال گازوئیل نهایی 

شده و در آینده نزدیک، بحث تانکر منتفی می شود. 
مشــیری درباره وظایف واحد بهره برداری گفت: این 
بخش سیســتم هایی که در راســتای تولید هستند را 
هماهنــگ و هدایت می کند که از ایســتگاه گاز ورودی 
تا انرژی که از ُپســت خارج شده و به شبکه می رسد را 
دربرمی گیرد. به بیان دیگر واحدهای گازی، ســوخت را 
سوزانده، محصوالت حاصل از احتراق وارد توربین ها شده 
و پــس از آن چرخیده و ژنراتور را چرخانده و در نهایت 

انرژی الکتریکی تولید می کند. 
وی درخصوص مزیت ســیکل ترکیبی بودن نیروگاه 
بر گازی بودن گفت: محصــوالت احتراق با دمای باالی 
500 درجه وارد اتمسفر شده که هم اتالف انرژی هست 
و هم موجب آلودگی محیط زیســت می شود ولی وقتی 
واحد ســیکل ترکیبی باشد، محصوالت احتراق به جای 
اینکه وارد جو شــوند وارد بویلر شده و مجدد از حرارت 
آن بازیافت شده و استفاده می شود. گرمسیر بودن منطقه 
یزد و میزان تقاضای دیسپاچینگ ملی پرسش دیگری 
بود که مدیر واحد بهره برداری در پاسخ آن اظهار داشت: 
تولید هر واحد گازی عدد 162 مگاوات در حالتی است 
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که باید دمای هوا تا حد مشخصی پایین باشد و رطوبت 
معینی وجود داشته باشد و ارتفاع هم از سطح دریاهای 
آزاد هم صفر باشد. هرقدر ارتفاع باال رود و فشار جو کم 
شــود تولید پایین می آید و هرقدر رطوبت کمتر و دما 
بیشتر باشد تولید کاهش می یابد. اما دیسپاچینگ ملی، 
شــرایط اقلیمی واحد را می داند و با این توجه، حداکثر 
تولید را می خواهد و ما هم باید حداکثر توان را در اختیار 
شبکه قرار دهیم. البته در اوایل خرداد تا اواسط شهریور 
که در حداکثر بار هســتیم و حداکثر مصرف یعنی 20 
ساعت در شــبانه روز است، به تبع شرایط محیطی خود 
را تطبیق می دهیم. ناگفته نماند در فصل ســرد ســال 
تولیــد ما به راحتی تا 140 مگاوات هم می رســد اما در 
فصل گرم، به زحمت به 122 مگاوات می رسد که البته 

دیسپاچینگ این مسئله را می داند.
مهندس مشــیری در باره اینکه آیــا نیروگاه ممکن 
است با دستور دیسپاچینگ ملی با خاموشی مواجه شود، 
خاطرنشان ساخت: تا به حال درخواست خروج اضطرار 
نداشتیم اما اگر نیروگاه سیکِل باز باشد و ترکیبی نباشد، 
ممکن اســت درخواست شود. چون اســتارت و استاپ 
عواقب دارد. چون به آن تنش وارد می شود. و در سیکل 
ترکیبی اینگونه نمی شود ولی ممکن است در واحد گازی 

شب ها انجام شــود. زمان راه اندازِی دوباره هم بسته به 
مدِت نبودن در سیستم از 2 تا 6 ساعت متغیر است. 

البته مقوله آمادگی را مجزا از تولید دانســت و افزود: 
براساس توافق با شــرکت توانیر اگر آمادگی برای تولید 
داشــته باشــیم به ازای مگاوات خالص هزینه دریافت 

می کنیم. 
وی همچنین این تذکر را الزم دانســت که ســال 
گذشــته میــزان آمادگی نیروگاه بیــش از 90 درصد 
بــوده و برپایه گزارش دفتــر برنامه ریزی تولید وزارت 
نیرو، ســومین نیروگاه کشــور از نظر آمادگی بوده که 
برای نیروگاه های ســیکل ترکیبی دستاورد به حساب 
می آیــد. آمادگی این اســت که حتی اگــر تولید هم 
نباشــد آمادگی وجود داشته باشــد اگر تولید حداقل 
باشد می شــود آمادگی خوبی داشت. یعنی آمادگی بر 
تولید اولویت دارد. نیروگاه شیرکوه با توجه به موقعیت 
جغرافیایــی که در مرکز کشــورقرار دارد و مصارف را 
در جنوب کشــور حمایت می کند، مانــع از افت ولتاژ 
در آن مناطق شــده و می کوشــد تا در حداکثر تولید 
باشد. دیسپاچینگ ملی هم همیشه به ما مجوز کاهش 
یــا افزایش نمی دهــد و آمادگی کامــل را می خواهد. 
خوشــبختانه روی ما به عنوان یک نیروگاه یاری رسان 
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حســاب می کند. زیرا در این مدت راندمان و بازدهی 
خوبی داشته و خود را تثبیت کرده ایم.

مشــیری در خالل صحبت های خــود در ارتباط با 
اهمیــت اتاق کنترل گفت: اتاق کنتــرل را مغز نیروگاه 
می دانند چون تمام تجهیزات و اقدامات نیروگاه که منتج 
به تولید می شود توسط بهره برداری کنترل شده و موظف 
است تمام سیستم های تولید را بررسی کند. مدیر واحد 
بهره برداری نیروگاه شیرکوه یزد با اشاره به بومی و جوان 
بودن نیروی انسانی با تحصیالت دانشگاهی خاطرنشان 
ســاخت: با اینکه اینجا نوپا هست و نیروهای آن، جوان 
و تازه کار هستند اما خوشــبختانه ورزیده اند و دانش و 
توانایی فنی خوبی دارنــد. این نیروها، دارای تحصیالت 
دانشگاهی از رشته های برق قدرت و الکتریک و مکانیک 
بوده که حداقل فوق دیپلم هســتند امــا در میان آنها 

فوق لیسانس هم داریم. 
مشیری در پایان گفته های خود اما به آماری از سال 
1393 هم اشاره کرد که تولید انرژي الكتریكي به میزان 
2414716 مگاوات ســاعت، آمادگي واحدها به میزان 
388250 مگاوات ساعت، عدم تولید به میزان 423499 
مگاوات ساعت، تعداد ســاعات در مدار واحد یك گازي 
به میزان 7205 ســاعت، تعداد ساعات در مدار واحد دو 

گازي به میزان 7035 ساعت، تعداد ساعات در مدار واحد 
بخار به میزان 6882 ساعت، سوخت گازوئیل تحویلي به 
میزان 100040960 لیتر، سوخت گازوئیل مصرفي به 
میزان 94109213 لیتر، سوخت گاز مصرفي به میزان 
439433514 مترمكعب، حداكثر تولید لحظه اي توسط 
واحد یــك گازي 149 مگاوات ســاعت، حداكثر تولید 
لحظه اي توســط واحد دو گازي 149 مگاوات ساعت و 
حداكثر تولید لحظه اي توسط واحد بخار 164 مگاوات 

ساعت بوده است.
ســپس به ســراغ مهندس »نوید عماری«رفتیم تا 
همراه با او با بخش شــیمِی نیروگاه شــیرکوه یزد آشنا 
شــویم. او که خود واحد شیمِی نیروگاه را اداره می کند، 
درباره تصفیه خانه گفت: از زمانی که واحد بخار در مدار 
آمد، نیروگاه شکل سیکل ترکیبی به خود گرفت. چون 
بخار به آب نیاز دارد، واحد تصفیه خانه راه اندازی شــد. 
تصفیه خانــه چند وظیفه دارد کــه مهم تریِن آن، تولید 
آب مقطر برای تغذیه دیگ های بخار اســت. بویلرها یا 
دیگ های بخار، حرارت باقیمانده از واحدهای گازی که 
محصوالت احتراق و جریان هوای خیلی گرم که با دبی 
خیلی زیاد و دمای باالی 520 درجه را وارد بویلر کرده، 
در آنجا ٱب تبدیل به بخار می شود. در اینجا آب تبدیل 

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / زمستان 1395 / شماره 18
51



به بخار شده که به آن بخاِر اشباع می گویند و اگر کمی 
سرد شود تبدیل به بخار می شــود. در مرحله بعد بخار 
دوباره وارد بویلر شده و در جریان گاِز داغ تر قرار می گیرد 
و در نهایت بخار خارج شده از بویلر، 90 بار فشار دارد و 
دمای آن هم 540 درجه است که به این سادگی تبدیل 

به آب نمی شود. 
وی در ادامه گفت: چون بخشی از انرژی را به توربین 
می دهد و آن را می چرخاند، انرژی خود را از دست داده 
و دمایش کاهش می یابد. ســپس وارد فاز مایع شــده و 
آن ذرات به توربین می چسبد و باعث آسیب دیدگی آن 
می شــود. به همین دلیل بخار فوق اشباع که علی رغم 
اینکه انرژی و دمای خود را به توربین می دهد، وارد فاز 

مایع نمی شود. 
عماری در ادامه افزود: بویلرهایی که با این دما و فشار 
کار می کنند نیاز به آب با دما و خلوص باال دارند. در واحد 
شیمی یا تصفیه خانه آب مقطر با خلوص 99.99 درصد 

تولید می کنیم، و دیگ های بخار تغذیه می شود. 
عماری در پاســخ به این پرســش که آیا می توان 
میزان مصرف آب نیروگاه را مشخص کرد، پاسخ مثبت 
داد و گفت: در قرارداد اولیه با شــرکت آب منطقه ای 
یزد، بــرای مصــارف صنعتــی و غیرصنعتی ظرفیت 
7.5 لیتــر بر ثانیه یا 27 مترمکعب بر ســاعت یا 648 
مکترمکعــب در روز و همچنین برای ماه های 30 روزه 
19500 مترمکعب و ماه های 31 روزه بیش از 20 هزار 
مترمکعب درنظر گرفته شــده اســت. نخستین سالی 
که واحد بخار راه اندازی شــد، چون هنوز اشــکاالت 
آن مرتفع نشــده بود، برخی مشــکالت از جمله خال 
کندانسور داشتیم و بالتبع مصرف آب باال بود. حتی در 
تیر 93، حدود 23 هزار مترمکعب آب مصرف شــد که 
طبیعتا بیش از حد مجاِز پیش بینی شــده بود. عماری 
خاطرنشان ساخت: در اینجا مصارف آب برای سرویس، 
ُشــرب، کنترل شرایط شــیمیایی آب و سیکل آب و 
بخار و در نهایت پساب ها شــامل صنعتی و بهداشتی 
اســت که باید بازیافت شــود. در طرح اولیه هم تمام 
پســاب ها به حوضچه تبخیر هدایت شده، دپو می شد 
و تبخیر صورت می گرفت. با بررســی ای که انجام شد، 
متوجه شــدیم انواع و اقسام پســاب ها وجود دارد که 
بهداشتی است، تصفیه شده، به آب خوب تبدیل شده 
و به حوضچه تبخیر هدایت می شــود. برای پساب ها، 
فیلترهای شــنی اســت که تصفیه فیزیکی می کند و 
ذرات معلــق را می گیرد و مســتقیم وارد تبادل یون 

می کند. فیلترها پس از مدتی که ذرات و جرم و گل و 
الی را می گیرند اشــباع می شوند پس نیاز به شستشو 
دارند که آنها را با آب خام دیگری شستشــو می دهیم. 
آبی که خارج می شــود پســاب اســت ولی با بررسی 
مشخص شد از لحاظ کیفیت با آب خام تفاوت ندارد و 
تنها مقدار کدورت آن باالتر اســت که اگر در حوضچه 

ته نشینی پیدا کند همان مقدار هم از بین می رود.
مدیر واحد شیمی نیروگاه اظهار داشت: پس دیدیم 
که ما در حــال مخلوط کردن آن آِب خــوب با آِب بد 
هستیم که بالاستفاده می شود. پس پساب ها را جداسازی 
کردیم و سعی کردیم پساب های خوب را بازیافت کنیم. 
دو حوضچــه طراحی شــد و کانال هــا را تغییر جهت 
دادیم و انشــعاب اضافه کردیم و تالش کردیم با احداث 
دو حوضچه، مقدار زیادی از پســاب ها را بازیافت کنیم و 
به چرخه مصرف بازگردانیم. این طرح باعث شد، نه تنها 
آب کم نیاوریم که حتی هیچ گاه از ســقف مجاز مصرف 

آب هم عبور نکنیم.
عماری درباره پســاب ها ادامه داد: هر صنعتی که آب 
وارد آن می شود، پساب هم تولید می کند که باید تصفیه 
شــود و وارد منبع پذیرنده شود. این منبع بسته به اقلیم 
منطقه متفاوت هســت که یا کنار دریا هست که به دریا 
ریخته می شود و یا کنار رودخانه واقع شده که پساب آن 
در محــدوده مجاز به رودخانه می رود و یا برخی دیگر که 
به چاه های جذبی می رود. در یزد بخاطر ســفره های آب 
زیرزمینی و قنات ها هم نمی توان بــه آن وارد کرد چون 
ممکن اســت اختالل ایجاد کند. پــس حوضچه تبخیر 
احداث می شود که در آن، بستر خاکِی کوبیده شده ایجاد 
می شــود که نشست نداشته باشد و الیه ای از ماده آلی به 
نام ژئوِممِبران )Geomembrane( کشیده می شود که 
ورق های خاص الستیکی با ضخامت 5 میلیمتر است که 
باعث می شود آب با خاک در تماس نباشد و بستر، غیرقابل 

نفوذ باشد و در نهایت با تابش خورشید تبخیر شود.
او در این باره که در قبال جیره بندِی احتمالی آب در 
فصل گرم سال چه می توان کرد، گفت: نیروگاه شیرکوه 
حلقه چاه ندارد و مجوزی هم برای آن ندارد و تنها منبع 
موجود همین  آبی اســت که از سوی ٱبفا در اختیار قرار 

می گیرد و البته کیفیت آن نسبتا خوب است. 
وضعیت مخازن آب نیروگاه پرسش دیگری بود که او 
ذکر کرد: آب خام از طریق خط لوله وارد نیروگاه شــده 
و در دو مخــزن 4300 مترمکعب یــا 4.3 میلیون لیتر 
نگهداری می شود. این منابع دو واحد را تغذیه می کنند 
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که یکی تصفیه خانه برای تامین آب های مورد نیاز سایت 
است و دیگر آتش نشــانی برای اطفای حریق احتمالی. 
در مرحله قبل از ورود به استخر کلرزنی انجام می شود. 
چون در مخازن بتنی، ماْنِد آب وجود دارد، احتمال رشد 
جلبک ها هســت که هم برای تصفیه خانه مشکل دارد و 
هم اگر میکروارگانیســم ها ایجاد شوند، قطعات فلزی را 

دچار خوردگی می کنند. 
مدیر واحد شــیمی نیــروگاه در ادامه افــزود: برای 
سنجش ناخالصی آب، هدایت الکتریکی انجام می شود؛ 
وقتی هدایت پایین می آید یعنــی خلوص آب باال رفته 
است. آب خامی که وارد نیروگاه می شود، در زمان طراحِی 
تصفیه خانه حــدود 400 میکروزیمنس بر ســانتیمتر 
)µSiemens/cm( بوده اما وقتی واحد راه اندازی شــد، 
افزایــش یافت و بــه 525 میکروزیمنس بر ســانتیمتر 
رسید. آب وارد شــده از ستون کاتیونی و آنیونِی ِدگازور 
)Degasor( عبور می کند و به کمتر از 1 میکروزیمنس 
بر سانتیمتر یعنی حدود 0.2 می رسد. آبی که وارد مخزن 
ذخیره می شود، مصارف مختلفی دارد که به کولینگ تاور 
)Cooling Tower( می رود. تابستان ها برای حفظ خال 
کندانسور پاشش آب داریم؛ یعنی بخش عمده به بویلرها 
)Boiler( می رود و بخش کوچکی هم برای احیای خوِد 

مکان اســتفاده می شــود. بعد از آن، کاتیون ها با اسید و 
آنیون ها با سود شسته می شوند که پساب آن نمکی شده 
و رزین ها مجدد آماده می شود. آب برای واحد بخار، وارد 
بویلر شــده، حرارت دیده و بخار می شود و انرژی آن به 
توربین رسیده، چرخیده شده و آن هم ژنراتور را چرخانده 
و برق تولید می شــود اما این آبی نیست که ما آن را دور 

بریزیم و باید مجدد از آن استفاده کنیم. 
عماری اما در پایان گفته های خود به بخشی از آمار 
ســال 1393 هم اشاره کرد که تولید آب مقطر )دمین( 
به میزان 174308 مترمكعب، انتقال آب مقطر )دمین( 
به ســمت واحد بخار به میــزان 166727 مترمكعب، 
مصــرف آب خــام بــه میــزان 183275 مترمكعب، 
مصرف آب مقطــر )دمین( در واحد شــیمي به میزان 
7542 مترمكعب، مقدار اسید سولفوریك مصرف شده به 
میزان 52600 كیلوگرم، مقدار سود مایع مصرف شده به 
میزان 55914 كیلوگرم، مقدار آمونیاك مصرف شده به 
میزان 9 كیلوگرم، مقدار هیدرازین مصرف شده به میزان 
129 كیلوگرم، مقدار تري سدیم فسفات مصرف شده به 
میزان 1597 كیلوگرم، مقدار هیپوكلریت كلسیم مصرف 
شــده به میزان 2.58 كیلوگرم و مقدار ســدیم متا بي 
سولفیت مصرف شده به میزان 1.48 كیلوگرم بوده است.
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من از اواخر سال 1364 با استخدام در نیروگاه حرارتي اصفهان )اسالم آباد( 
به استخدام شركت توانیر درآمده و طي 24 سال تا سال 1388 در نیروگاههاي 
شــهید منتظري، نیروگاه رامین اهواز وبیستون كرمانشاه با سمت هاي 
كارشــناس بهره برداري، معاونت بهره بــرداري و مدیریت 
عامــل افتخار خدمــت در صنعت برق در حــوزه دولتي 
داشــته واز سال 1388 در بخش خصوصي معاونت بهره 
برداري شركت تابیران متولي بهره برداري از نیروگاه 
خرمشهر، مدیر عامل شركت سینا انرژي در حوزه 
نیروگاههاي انرژي پاك و نهایتًا از ابتداي ســال 
1392 تا كنون افتخار همكاري با شركت فراب 
و شــركت مدیریت تولید بــرق و بهره برداري 
فــراب به عنوان مدیر نیروگاه ســیكل تركیبي 

شیركوه را دارم. 
نیروگاه شیركوه یزد متعلق به فراب مي باشد 
كه با ســرمایه گذاري این شــركت از سال 1388 
عملیات نصب آن آغازشد و در اوایل اسفند 1391 به 
 v94.2 بهره برداري رســید، داراي دو واحد گاز از نوع
ورژن 5 و یــك واحد بخار كه مجموعًا توان نامي 484 
مگاوات را دارا مي باشد.مســئولیت بهره برداري از این 
نیروگاه به عهده شركت مدیریت تولید برق فراب از زیر 
مجموعه های گروه فراب اســت. این شركت مسئولیت 
بهره برداري و نگهــداري نیروگاههاي آبي و حراراتي 
شــامل نیروگاه و سد گتوند، سد تلمبه ذخیره اي سیاه 
بیشــه، سد سنگ توده در تاجیكستان و تعدادي دیگر از 
سدهاي كشــور و همچنین در حوزه نیروگاههاي حرارتي 
در حال حاضر نیروگاه شــیركوه یزد را دارد و انشــااهلل در 
آینده نزدیك نیروگاه سیكل تركیبي داالهو واقع در استان 

كرمانشاه واز توابع شهر اسالم آباد را خواهد داشت.
نام نیروگاه شیركوه كه در نزدیكي شهرستان یزد واقع 
شده اســت برگرفته از منطقه كوهستاني اطراف یزد بنام 
شیركوه مي باشــد. این نیروگاه در مجاورت نیروگاه سیكل 
تركیبي یزد از سمت غرب مي باشد.نیروگاه شیركوه یزد در 
ســال 1394 به میزان 30 % كل تولید اســتان یزد را تامین 

نوشتاری از مهندس مهدی گل افشان، مدیر نیروگاه شیرکوه یزد

افق مبهم براي سرمایه گذران 
جدید صنعت برق
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كرده و همچنین ایــن نیروگاه از نظر تولید و آمادگي 
دراین سال توانســته رتبه سوم در ارزیابي انجام شده 
را كســب نماید.در حال حاضر واحــد یك گازي این 
نیروگاه پس از 33 هزار ساعت بهره برداري تحت انجام 

تعمیرات اساسي قراردارد.
با توجه به سیاستگذاري هاي انجام شده از چند سال 
قبل توسط وزارت محترم نیرو در ورود بخش خصوصي 
در حوزه تولید برق نرخ سرمایه گذاري و نصب واحدهاي 
نیروي برق حرارتي توســط بخش خصوصي با شــیب 
و شــدت مناسبي انجام شــده و با ایجاد سیاست هاي 
تشوقي براي این بخش عالوه بر نصب واحد هاي جدید 
عمدتًا ســیكل تركیبي برخي از واحدهاي بخار وگازي 
وسیكل تركیبي كه قباًل تحت مالكیت توانیر بوده طي 

فرایند مربوط به این بخش واگذار شده است.
قرارداد هاي جدید در برنامه پنجم توســعه كماكان 
جذابیــت الزم براي ســرمایه گذاران دارا مي باشــد به 
طور  ي كه با سیاست هاي تشویقي دولت،افزایش راندمان 
و در نتیجه كاهش مصرف ســوخت باعث بهره برداري 

دوطرفه دولت و تولید كنندگان خصوصي مي باشد.
بــه نظر اینجانب با توجه به حجم ســرمایه گذاري 
براي نصــب نیروگاه ها ي مورد نیاز بــا توجه به روند 
افزایش و رو به رشــد صنعت كشــور بخش خصوصي 
مي تواند نقــش مهم تر و پررنگ تــري در این عرصه 
داشــته باشد و شــاید باتوجه به حجم سرمایه گذاري 
و بهره بهــراري و نگهداري آن حضــور بخش دولتي 
دیگر مقرون به صرفه نباشد و فعالیت بخش خصوصي 
مهمترین راهكار براي بــر طرف كردن نیاز صنعت به 

انرژي الكتریكي درسال هاي آینده باشد.

متاســفانه مهم تریــن و بزرگترین چالش پیش رو 
براي ســرمایه گذاري بخش خصوصي در حوزه انرژي 
مناســب نبودن رونــد پرداخت و مطالبات ایشــان از 
طرف دولت مي باشــد كه این امر باعث تضعیف بخش 
خصوصي خواهد شــد چــرا كه حفــظ و نگهداري، 
تعمیرات جاري و اساســي براي استمرار تولید برق از 
یك طرف و پرداخت مطالبات منابع ســرمایه گذاري 
از طرف دیگر دو عامل بســیار مهــم و تخریب كننده 
شــرایط توجیه اقتصادي ســرمایه گذار در عدم توازن 

تولید برق و دریافت مطالبات از دولت مي باشد.
كه در حال حاضــر افق مبهمي را براي ســرمایه 
گذران جدید ایجاد کرده است كه مي توان میزان رشد 
و تولید برق توسط سایر سرمایه گذاران جدید در كوتاه 
مدت را دچار ابهام و تردیــد نماید و قطعًا باعث عدم 
توازن مقدار نیاز به تولید و نصب نیروگاه ها ي جدید را 

به دنبال داشته باشد.
با توجه به اینكه تعمیرات واحد هاي گازي بســیار 
گران مي باشــد و الزم اســت این تعمیــرات در زمان 
مشــخص انجام شــود و عدم انجام آن باعث خسارت 
ســنگین و گران تري براي واحدهاي تولید مي شــود. 
یكــي از چالش هاي فعلــي بخش خصوصــي تامین 
نقدینگي الزم براي خرید وتهیه لوازم یدكي مي باشــد 
كه الزم است با تامین و پرداخت مطالبات شركت ها ي 
سرمایه گذاري توســط دولت انجام این گونه تعمیرات 
بدون تاخیر و كاهش كیفیت و در زمان مقرر محیا شود 
بطوریكه عالوه بر حفظ واحد و جلوگیري از خســارت 
ناشي از شكســتگي ماشــین ها و توربو ژنراتور امكان 

تولید براي نیاز و پیك مصرف فصل گرما فراهم شود.
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قائم مقام وزیر نیرو گفت: قرار اســت 
یارانه ای که از صنعــت برق در ماه های 
گذشــته کسر شــده اســت به صورت 

اقساطی به این صنعت برگردد.
»ســتار محمودی« با اشاره به اینکه 
مدت زمان برگشــت یارانه های پرداخت 
شــده قبلی بــه صنعت بــرق طوالنی 
شده اســت، افزود: با تدبیری که رئیس 
جمهور و معاون اول برای بازگشت یارانه 
گرفته شــده از صنعت برق اندیشیدند، 
در ماه های آینده با این مشــکل مواجه 

نمی شویم.
وی گفــت: در ابتدای دولت یازدهم 
وزارت نیرو ساالنه حدود 300 میلیارد 
تومان در بخــش آب و 3300 میلیارد 
تومــان در بخش برق بــرای پرداخت 
یارانه به دولت کمک می کرد که البته 
این به این معنا نیســت تــوان کمک 
داشــته؛ بلکه مقرر شــده بــود چنین 
عمل شــود که لطمه بــه بنیان و بنیه 

صنعت آب و برق می زد و نتیجه آن در 
سال های بعد مشاهده شد.

یازدهم در  افزود: دولت  محمودی 
اولیــن اقدام به کمک صنعت آب آمد 
و 300 میلیــارد تومان ســهم بخش 
آب را از دو سال پیش حذف کرد که 
کمک خوبی به صنعت آب شد. اما در 
صنعت برق، پارســال 1100 میلیارد 
تومان از میــزان پرداختی به یارانه ها 
کم شــد و به 2200 میلیــارد تومان 
رسید و قرار شد امسال همه این رقم 
حذف شود تا صنعت برق این مبلغ را 
در تعمیر، نگهداری، بهسازی و توزیع 

هزینه کند. 
وی تصریــح کرد: با تالش زیاد دولت 
در دو ماه اول امســال این اتفاق نیفتاد. 
اما در ماه های بعد به تناوب انجام شد و 
در حال حاضر این مبلغ کم می شود اما 
به صــورت دیگری دوباره به صنعت برق 

برگردانده می شود.

شــرکت برق منطقــه ای تهران برای 
عبور مطمئن از پیک مصرف سال آینده، 
72 پروژه با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد 

تومان تعریف کرده است.
از این تعداد پروژه، پســت های فوق 
توزیع و انتقال به ترتیب 25 و 17 طرح 

را به خود اختصاص داده اند.
اجرای طرح هایــی در زمینه خطوط 
هوایی و کابل هــای زمینی انتقال و فوق 
توزیع، از دیگر پروژه های پیش بینی شده 
اســت که 5 طرح در بخش انتقال و 23 
طرح در بخش فوق توزیع در دست اجرا 

هستند؛ 2پروژه دیسپاچینگ و مخابرات 
نیز برای عبور مطمئن از پیک سال آینده 

طراحی شده اند.
سال گذشــته برای عبور مطمئن از 
پیک ســال 95، پنجاه و هشــت پروژه 
احــداث، تقویــت و توســعه شــبکه با 
نقدینگی مــورد نیاز 182 میلیارد تومان 
تعریف شــد. اجرای این طرح ها ســبب 
شد با وجود رشــد 6.2 مصرف در حوزه 
عملیاتی شــرکت برق منطقه ای تهران، 
میزان انرژی توزیع نشده نسبت به سال 

پیش از آن، 10 درصد کاهش یابد.

قائم مقام وزیر نیرو:

یارانه پرداختی صنعت برق به دولت 
به صورت اقساطی بازمی گردد

توسط شركت برق منطقه اي تهران انجام می شود:

اجراي 72 پروژه براي عبور مطمئن از پیك ۹۶

نیروگاه های برق ایران 
CNG سوز می شوند

مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز 
ایران با تشریح جزئیات طرح گازرسانی 
به برخی از نیروگاه هــای برق ایران به 
روش CNG، گفت: اجرای اولین طرح 
 CNG گازرســانی نیروگاه ها به روش

آغاز شده است.
»سعید مومنی«افزود: اجرای اولین 
طرح گازرســانی به نیروگاه ها به روش 
CNG در نیــروگاه بــرق چابهار آغاز 
شده است. مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایــران با اعالم اینکه با اجرای پروژه 
گازرســانی به نیروگاه چابهار از طریق 
CNG بدون ســاخت خطوط لوله به 
طور متوســط روزانه ۲ تا ۲.۵ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی تحویل این واحد 
نیروگاهی در جنوب شرق ایران خواهد 
شد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 
در روش گازرسانی به نیروگاه ها از مسیر 
CNG گاز طبیعی پس از فشرده سازی 
از طریق تریلرها به ایستگاه های تغدیه 
)ایســتگاه های گازی به اصطالح مادر و 
دختر( انجام خواهد شد، اظهار کرد: در 
این روش جدید در اطــراف نیروگاه ها 
مخــازن ویزه ذخیره ســازی گاز پیش 

بینی شده است.
مومنی بــا اعالم اینکــه این پروژه 
با مشــارکت بخش خصوصــی و برای 
نخستین بار در صنعت گاز ایران انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: با استفاده از 
این روش در کنار تامین گاز نیروگاه ها 
در هزینه طراحی، ساخت و بهره برداری 
از خطوط لوله گاز هم صرفه جویی مالی 

قابل توجهی حاصل خواهد شد.
»اســحاق جهانگیری«، معاون اول 
رئیس جمهور، هم پیش تر در جلســه 
شــورای اقتصاد با تاکید بر استفاده از 
روش CNG به منظور گازرســانی به 
مناطق دور افتاده کشور، گفته بود: این 
روش فرصت مناسبی است تا مردم این 
مناطــق از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

شوند.
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واحد پایلوت پیشرفته تصفیه فاضالب 
برای تامین آب صنعتی مورد نیاز نیروگاه 
شــهید منتظری اصفهان افتتاح شد. این 
طرح فناوارنه بــرای اولین بار در ایران و به 
عنوان دومین کشور در دنیا با سرمایه گذاری 
هلدینگ پرشــیان فوالد و حمایت ستاد 
توســعه زیســت فناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری پیاده شده است.
در این مراســم که با حضور جمعی از 
مسئوالن کشــوری و استانی برگزار شد، 
رئیس نیروگاه شــهید محمد منتظری با 
اشاره به کمبود آب در حوزه اصفهان و لزوم 

صرفه جویــی در مصرف آب، گفت: برای 
جبران کبــود آب واحد کولینگ نیروگاه 
منتطری کــه از نوع تر اســت و مصرف 
آب باالیــی دارد، برنامه تصفیه فاضالب 
شاهین شهر از سال گذشته مورد بررسی 
و مطالعه قرار گرفت و اوایل مهرماه امسال 
عملیات اجرایی طرح پایلوت آن آغاز شد. 
مهندس افتخاری گفت: با سرمایه گذاری 
شرکت پرشیان فوالد و با استفاده از طرح 
زیست فناوری نوین، امیدواریم مشکل آب 
صنعتی مورد نیاز این نیــروگاه از طریق 

فاضالب شاهین شهر برطرف شود.

در ادامه مراسم، مهندس »محمدعلی 
فرحناکیان«، از مدیران ارشــد شــرکت 
توانیــر، گفت: مصرف انــرژی الکتریکی 
مردم از کل انواع انرژی های مورد استفاده 
در دنیا 18 درصد اســت که این آمار در 
کشــور ما حدودا 9 تا 10 درصد اســت. 
وی افــزود: با وجود این، از میان کل انواع 
انرژی در دنیا برق بیشترین رشد را داشته 
است که این مورد در کشور ما هم وجود 
داشته است و بر همین اساس تامین این 
میزان برق مورد نیاز تعهد سنگینی را برای 

وزارت نیرو در پی داشته است.

مدیر پروژه سیســتم تحریک استاتیک 
ژنراتــور ســنکرون برای نیــروگاه برقآبی 
لوارک با تاکید بــر اینکه این پروژه با اتکا 
بر توان داخلی ســاخته شده است، گفت: 
برای واحدهای  استاتیک  سیستم تحریک 
برقابــی در نیروگاه لوارک تا پایان ســال 

جاری به بهره برداری می رسد.
پروژه سیســتم  "بهروز عارضی"، مدیر 
تحریک اســتاتیک ژنراتور سنکرون برای 
نیروگاه برقآبی لوارک، در خصوص مراحل 
اجــرای این طرح گفــت: این پــروژه به 
سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران از ســال 93 آغاز شــده و هم اکنون 
مراحل ساخت آن رو به پایان است و قرار 
اســت که نصب آن در نیــروگاه از ابتدای 

بهمن ماه امسال آغاز شود.
وی درباره هدف این طرح گفت: سیستم 
تحریک وســیله ای اســت که برای ایجاد 
میدان در ژنراتور و تولید ولتاژ به کار می رود. 
این وسیله یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل 
نیروگاه محســوب می شود، بدین معنی که 
به کمک آن می توان ولتاژ ترمینال ژنراتور 
را کنترل کرد و به حفظ پایداری و قابلیت 
اطمینان شــبکه قدرت کمک کرد. عارضی 
ادامه داد: سیســتم های تحریک در گذشته 

فقط از کشــورهای اروپایی شــامل آلمان، 
اتریش و ســوئد و فرانسه وارد می شد که با 
آغاز تحریم ها، کشور در تامین آن با مشکل 
مواجه شــد. مدیر پروژه سیســتم تحریک 
اســتاتیک ژنراتور ســنکرون برای نیروگاه 
برقآبی به مزیت های این طرح اشــاره کرد 
و گفت: سیستم تحریک استاتیک به علت 
اینکه هیچ عنصر دواری در ساختمان آن به 
کار گرفته نشده است، هم از نظر دینامیک 
و ســرعت عمل و هم از نظــر نیاز کمتر به 

سرویس و نگهداری، مزیت دارد. 

عارضــی درباره ســرمایه گذاری انجام 
شــده براي این طرح، گفت: پژوهشــگاه 
نیرو بصــورت پیمانی پــروژه را به انجام 
رسانده است؛ یعنی تامین هزینه ها توسط 
شــرکت آب نیرو انجام شده است. میزان 
ســرمایه گذاری انجام شــده حــدود یک 
میلیارد تومان و قیمت تمام شده محصول 
حدود 200 تا 250 میلیون تومان اســت؛ 
در حالی که قیمت مشابه خارجی آن بیش 
از یــک میلیارد تومان بوده و حداقل چهار 

برابر قیمت نمونه داخلی است.

سیستم تحریک استاتیک نیروگاه های برقآبی در پژوهشگاه نیرو ساخته شد

تامین آب نیروگاه شهید منتظری اصفهان با طرح فناورانه تصفیه فاضالب
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۱۰۰ درصد برق 
قطارهاي هلند از انرژي 
بادي تأمین مي شود

ظرفیت نیروگاه های 
خورشیدی جهان به 
3۰۰ گیگاوات رسید

با همکاری ایران ساختار 
تامین برق ارمنستان را 
ارتقا می دهیم
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سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند اعالم کرده است: از 
یکم ژانویه امسال تمامی قطارهای برقی هلند، انرژی خود را از 

باد تأمین خواهند کرد.
کمپانی راه آهن ملی هلنــد)NS( اعالم کرد: انرژی همه 

قطارهای برقی هلند از انرژی بادی تأمین می شود.
«تان بوون«، سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند، اعالم 
کرده است: دو سال پیش شرکت »انکو« در مناقصه ای برنده 
شــد که طی آن قرار بود ژانویه ســال 2018 تمامی انرژی 
قطارهای برقی هلند از انرژی بادی تأمین شود، اما این موضوع 

یک سال زودتر به وقوع پیوست.
وي افزوده است: افزایش شمار مزرعه های بادی در کشور 

به ویژه در مناطق ساحلی سوئد به این امر بسیار کمک کرده 
است.

انکو و شرکت راه آهن ملی هلند بر روی وب سایت خود 
اعالم کرده اند: روزانه حدود 600 هزار نفر از طریق قطارهایی 

که انرژی خود را از باد تأمین می کنند، جابجا می شوند.
یک آسیاب بادی با یک ساعت شارژ می تواند برق قطاری را 

که 120 مایل جابجا می شود، تأمین کند.
هلند امیدوار اســت تا سال 2020 میالدی میزان مصرف 
انرژی بادی برای هر مسافر قطار را تا 35 درصد نسبت به سال 

2005 کاهش دهد.

بر اساس آخرین گزارش انجمن خورشیدی آلمان، ظرفیت 
نیروگاه های خورشیدی نصب شده در سراسر جهان به بیش از 

300 گیگاوات رسید.
طی سال 2016 میالدی نیروگاه های خورشیدی با یک رشد 
جهانی همراه بود که در این مــدت افزون بر 70 گیگاوات به 
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی جهان افزوده شد که این رقم 
رشد 30 درصدی توسعه این نیروگاه ها را نسبت به سال 2015 
نشان می دهد. نیروگاه های خورشیدی نصب شده در سال 2016 
به تنهایی 90 تراوات ساعت انرژی تولید کردند که با این اقدام، 
25 میلیون خانوار با مصرف سالیانه 3500 کیلووات ساعت از 
نعمت برق برخوردار شدند. استفاده از انرژی های خورشیدی 
در بسیاری از کشــورها سرعت گرفته است. با توجه به رشد 
روزافزون تقاضای انرژی در جهان دولت ها و سرمایه گذاران در 

حال روی آوردن به سمت شکل های پاک انرژی هستند.

آژانس ملی انرژی چین اعالم کرد: این کشــور طی سال 
2016 ساخت 100 نیروگاه ذغال سنگ سوز خود به ظرفیت 100 
گیگاوات را متوقف کرده و در همین زمان اقدام به ساخت 34 

گیگاوات نیروگاه خورشیدی کرد.
در ســال 2016 کشــور چین رکوردار بازار کسب و کار 
نیروگاه های خورشیدی بوده و پس از آن آمریکا با نصب حدود 
13 گیگاوات و ژاپن با نصب 9 گیگاوات، بیشــترین ظرفیت 

نیروگاه خورشیدی را نصب کرده اند.
همچنین یک بازار در حال توسعه در کشور هند وجود دارد. 
به طوری که پیشبینی می شود که بین 8 تا 9 گیگاوات طی 

سال 2017 در این کشور نصب شود.
در این گزارش آمده است: تکنولوژی فتوولتائیک در بیش 
از 30 کشــور جهان ارزان است که بدون هیچگونه یارانه یا 

حمایت مالی سودآوری خوبی دارند.

رئیس جمهور ارمنســتان گفــت: همکاری بــا ایران و 
گرجستان در عرصه برق، ساختار تامین نیازهای ارمنستان را 

در این حوزه به سطح جدیدی ارتقا می دهد.
» سرژ سرکیسیان« در سخنرانی گشایش مراسم »هفته 
انــرژی 2017 ایروان« که با حضور شــمار زیــادی از مقام 
ها، کارشناســان و دیپلمات ها در ایروان برگزار شــد، گفت: 
عرصه انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین شــاخه های اقتصاد 
ارمنستان، طی سال های اخیر دســتاوردهای خوبی داشته 
است. رئیس جمهور ارمنســتان افزود: با یاری سازمان های 
بین المللی، تمامی زیرساخت های فشار قوی روزآمد شده و 
تالش های زیادی در این عرصه از جمله ساخت خطوط جدید 

انتقال برق و کاربرد فناوری های نو در حال انجام است.

سرکیســیان همچنین گفت: همکاری های بسیار خوبی 
در عرصه انرژی با ایران و گرجستان داریم و سال 2019 نیز 
خطوط انتقال برق بین سه کشور بهره برداری خواهد شد که 

دستاوردهای زیادی از جمله برای ارمنستان خواهد داشت.
طرح پیوستگی شبکه برق سه کشور در برگیرنده بخشی از 

همکاری های برنامه ریزی شده در این منطقه است.
ارمنســتان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه 
میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی 
در سال 1991 استقالل یافت، با موقعیت راهبردی ویژه، از غرب 
با ترکیه، شمال گرجستان، شرق جمهوری آذربایجان )جمهوری 
قره باغ( و در جنوب ایران و جمهوری خودمختار نخجوان )جزئی 

از جمهوری آذربایجان( هم مرز است.
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مدیرعامل شــرکت توانیر با اشــاره به اینکه برنامه 
تكمیل و بهره برداري از سه هزار مگاوات نیروگاه تولید 
پراكنده را در دســتور كار خود داریــم، گفت: 1561 
مگاوات موافقت نامه جدید نیــز دریافت كرده ایم كه 
نیاز به تأمین تســهیالت از محل صندوق ذخیره ملي 
داریم. توانیر به عنوان یكي از 10 شــركت بزرگ كشور 

معرفي شده است.
»آرش كــردي« با بیان این مطلب كه توانیر عهده 
دار شش مســئولیت مهم در كشور است، افزود: تك 
رقمي شــدن نرخ تلفات در شــبكه هاي توزیع برق، 
طرح فهام، اســتفاده از ســامانه هاي هوشمند و برق 
رســاني به روســتاهاي 10 تا 20 خانوار از جمله این 

امور هستند.
كردي با اشــاره به این كــه در ارزیابي اخیر دولت، 
شــركت مادر تخصصــي توانیر به عنــوان یكي از 10 
شــركت بزرگ كشور معرفي شده است، افزود: با توجه 
به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، شركت توانیر مي تواند 

نقش مهمي را در توسعه كشور ایفا كند.
مدیرعامل توانیر با اشــاره به اینكه هم اینك 344 
روستاي فاقد برق در كشور داریم، گفت: تعداد 34 هزار 
خانوار عشایري فاقد برق نیز در كشور داریم كه تالش 

مي كنیم تا هرچه زودتر به آنها نیز برق رساني كنیم.

كــردي از برق رســاني به روســتاهاي فاقد برق به 
عنوان تحول در برق رســاني یاد كرد و افزود: در حال 
حاضر روســتاهاي صعــب العبور نیــز از طریق انرژي 

فتوولتائیك برق دار مي شوند.
وي با اشاره به اینكه شــركت مادر تخصصي توانیر 
برنامه تكمیل و بهره برداري از سه هزار مگاوات نیروگاه 
تولید پراكنده را در دستور كار خود دارد، گفت: 1561 
مگاوات موافقت نامه جدید نیــز دریافت كرده ایم كه 
نیاز به تأمین تســهیالت از محل صندوق ذخیره ملي 

داریم.
كردي با بیان اینكه در بخش فهام و اجراي ســامانه 
AMI و شروع هوشمند سازي جزو كشورهایي هستیم 
كه ســاخت كنتور در آنها بومي شــده اســت، افزود: 
در ســال جاري، 400 هزار كنتور هوشــمند با اولویت 
مشــتركان دیماندي، صنعتي و كشاورزي نصب شده و 
قرارداد برای اجراي طرح فهام در مناطق 5 گانه كشور 
با مركزیت استان هاي تهران، مشــهد، اهواز، زنجان و 

بوشهر منعقد شده است.
وي با بیــان اینكه در بخش انرژي هاي تجدید پذیر 
نیز، امســال 100 مگاوات تا پایان سال به بهره برداري 
خواهد رســید، گفــت: در زمان حاضــر 271 مگاوات 

نیروگاه تجدید پذیر در كشور فعال است.

مدیر عامل شرکت توانیر خبر داد:

احداث سه هزار مگاوات نیروگاه 
تولید پراكنده در دستور کار 

توانیر است
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معــاون وزیر نیرو بــا بیان اینکه ســاخت نیروگاه و 
سدهای جدید با بودجه دولتی ممنوع شده است، گفت: 
سیاســت وزارت نیرو حفظ تنهــا ۲۰ درصد از ظرفیت 
نیروگاهی کشــور بوده و مابقی ظرفیت تولید برق کشور 
توسط بخش خصوصی بهره برداری خواهد شد. به زودی با 
مشارکت سازمان خصوصی سازی ۱۶ تا ۱۷ هزار مگاوات 

ظرفیت نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
»علیرضا دائمی« با بیان اینکه بر اساس اهداف الیحه 
بودجه سال ۹۶ و برنامه ششــم توسعه سرمایه گذاری و 
استفاده از منابع دولتی برای احداث سد، نیروگاه های برق 
و برقآبی ممنوع شده است، گفت: سیاست و رویکرد وزارت 
نیرو به ویژه بر اساس اهداف برنامه ششم، بسترسازی برای 
مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی 
در طرح های توســعه ای صنعت آب، برق و فاضالب است. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعالم اینکه 
هم اکنون برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنایع آب و 
برق باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
انجام شود، تصریح کرد: تخصیص این حجم منابع مالی از 
اعتبارات دولتی امکان پذیر نبوده و عمال بخش خصوصی 

باید در این پروژه ها مشارکت داشته باشد.
این مقام مســئول با بیان اینکه کل منابع وزارت نیرو 
برای ســال ۱۳۹۶ به ۲۰ هزار میلیارد تومان نمی رسد، 

اظهار داشت: بر این اســاس بودجه های دولتی و وزارت 
نیرو به تنهایی پاسخگوی نیاز منابع مالی مورد نیاز برای 

تکمیل طرح های نیمه تمام آب و برقی نیست.
دائمی با تاکید بر اینکــه در حال حاضر صرفا تمرکز 
وزارت نیرو بر روی تکمیل طرح های باقی مانده نیروگاهی 
بوده و پروژه های جدید با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
عملیاتی و اجرایی خواهند شد، افزود: عالوه بر این ساخت 
پست، شبکه انتقال و ســایر تاسیسات برقی هم توسط 

بخش خصوصی انجام می شود.
معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان 
اینکه در حال حاضر مسئولیت وزارت نیرو صرفا نظارت، 
برنامــه ریزی و مدیریت عرضــه و تقاضا در صنایع آب و 
برق است، تبیین کرد: از این رو برای توسعه صنعت برق 
مشــوق هایی همچون خرید تضمینی برق با قیمت های 
جذاب در دستور کار قرار گرفته که این رویکرد منجر به 
افزایش تمایل و عالقه سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
طرح های تولید برق کشور به ویژه توسعه انرژی های نو و 

تجدید پذیر شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در پایان 
خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو حفظ تنها ۲۰ درصد 
از ظرفیت نیروگاهی کشــور بوده و مابقی ظرفیت تولید 
برق کشور توسط بخش خصوصی بهره برداری خواهد شد.

دائمی خبر داد:

نیروگاه  سازی با بودجه دولتی 
ممنوع شد
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معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 
وزیر نیــرو گفت: پیش شــرط ما برای 
انتقــال  المللــی  بیــن  همکاری هــای 
تکنولوژی اســت و بر این اســاس تمام 
قراردادهای خارجــی صنعت آب و برق 

پیوست فناوری دارد.
تاکید  با  مهندس »علیرضا دائمــی« 
بر اینکــه وزارت نیرو از ایجاد ســرمایه 
خارجــی به دلیــل انتقــال دانش فنی،  
رقابت پذیر کردن بازار و جذب ســرمایه 
خارجــی اســتقبال می کند، افــزود: ما 
هرگز در موقعیتی قــرار نمی گیریم که 
وابستگی بیش از حدی به سرمایه گذاری 
خارجی ایجــاد کنیم؛ زیــرا بنیه اصلی 
کشور ما ســرمایه های داخلی است؛ باید 
طوری عمل کنیم تا اســتفاده از سرمایه 
خارجی به عنوان ضعف و وابستگی و نفی 
استقالل کشور در صنایع از جمله صنعت 

آب و برق منجر نشود.

استقبال از تکنولوژی نیروگاه های 
راندمان باال

 او با اشاره به اینکه دانش فنی ساخت 
نیروگاه های گازی کالس F از دو یا ســه 
ماه قبل آغاز شــده است و ممکن است 
چهار ســال نیز به طول بینجامد، گفت: 
در صنعــت برق واحدهــای گازی وجود 
دارد کــه با راندمان 22 درصد مشــغول 
به کار هســتند و باید آن ها را بازنشسته 
کنیم و به ســراغ نیروگاه های با راندمان 
60 درصد برویم و این بدان معنا اســت 
که در مدت یک یا دو سال، با پول صرفه 
جویی در ســوخت می تواند تمام سرمایه 

را به ما باز گرداند.
دائمی با بیان این مطلب که تا زمانی 
که رقابت در صنعت وجود نداشته باشد 
مردم بایــد از محصوالت درجه ســه با 
کیفیــت پایین اســتفاده کننــد، افزود: 

رقابت ســبب رشــد می شــود و رقابت 
صحیح باعث خواهد شد تا کیفیت کاالها 

و خدمات افزایش یابد.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور 
به ۱۰۰ هزار مگاوات

 وی با اشاره به نیاز صنعت آب و برق 
به سرمایه، گفت: در برنامه ششم توسعه 
بایســتی ظرفیت تولید برق کشور را از 
75 هزار مگاوات بــه 100 هزار مگاوات 
برســانیم و در تولید انرژی های نو که در 
حال حاضر ســه دهم برق کشور از این 
انرژی ها تأمین می شــود نیز باید افزایش 
ایجاد شــود کــه الزمه آن اســتفاده از 

سرمایه های بیرونی است.
معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزیر 
نیرو با اشاره به محدودیت سرمایه گذاری 
داخلــی گفــت: منابع ســرمایه گذاری 
داخلی محدود است و به صندوق توسعه 
ملی و یا بانک هــا اختصاص دارند که از 
ســرمایه های اندکــی برخوردارند و باید 
برای طرح هــای کالن، از ســرمایه های 

خارجی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ما از این پتانســیل 

برخــوردار هســتیم که برق مــورد نیاز 
کشور را از انرژی خورشیدی تأمین کنیم 
گفت: در ایران می توان از پسماند و زباله 
و همچنیــن نیروگاه های بادی، به میزان 
زیادی برق تولید کــرد و از نیروگاه های 
برق آبــی هم می توان تا 25 هزار مگاوات 
اســتفاده برد کــه همه این هــا نیازمند 

سرمایه های کالن هستند.
دائمی با اشــاره به اینکه کشــور ما 
دارای ســرمایه انســانی، دانش فنی، 
زیرســاخت، بنــادر، راه و مصارف باال 
اســت، اظهار کــرد: در ایــران به هر 
میزان برق تولید شــود مورد نیاز است 
و مازاد آن نیز می تواند صادر شــود و 
اگر سرمایه داشــته باشیم این طرح ها 

سرعت می یابد.
وی ادامــه داد: بیش از یک ســال از 
برجــام می گذرد و در ایــن مدت صدها 
برای سرمایه گذاری های مشترک  مجوز 
داخلی و خارجی صادر شده که می توانند 
نیروگاه های خورشیدی، بادی، زباله سوز، 
حرارتی و تولید پراکنده احداث کنند که 
مراحل کاری آن ها در حال طی شــدن 

است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو:

در ایران به هر میزان برق تولید شود مورد نیاز است
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