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هرچند اکنون صنعت برق کشور از کمبود شدید منابع 
مالی رنج می برد، ولی سخنان اخیر مسووالن وزارت نیرو 
این امیدواری را ایجاد کرده است که با برخی تدابیر، شرایط 
بهتری فراهم شود. خروج تدریجی اقتصاد کشور ازشرایط 
موجود و توجه جدی تر مسووالن ارشد دولتی به ضرورت 
پرداخت بدهی دولت به بخش های مختلف صنعت برق 
از جمله نیروگاه های خصوصی،  افق بهتری را نسبت به 
وضعیت حال وگذشته براي فعاالن بخش خصوصي  تولید 

برق  به نمایش می گذارد.
نیروگاه های غیر دولتی تولید برق در چند سال اخیر، با 
دشواری های متعددی دست و پنجه  نرم کرده اند؛ با این 
حال وظیفه ملی خود دانسته که به رغم همه  مشکالت 
را  خود  مساعی  تمام  مالي،  منابع  محدودیت  جمله  از 
پایدار برق به کارگیرند که نتیجه آن، به صفر  تامین  در 
بوده  برق  تولید  کمبود  از  ناشي  خاموشی های  رسیدن 
است. خوشبختانه مسووالن وزارت نیرو بویژه معاون وزیر 
در امور برق و انرژی، در سخنان خود بارها تاکید کرده اند 
که قدردان  این تالش ها هستند و یکی از برنامه های مهم 
خود را خارج کردن صنعت برق از رکود مالی می دانند. این 
توجه و عنایت ویژه، می تواند به صنعت تولید برق کشور این 
قدرت را بدهد که ضمن اجرای تعهدات مالی به تعویق افتاده 
خود، تعمیرات اساسی نیروگاه ها را به موقع به انجام برساند 
و پروژه های توسعه ای الزم را انجام دهد و کشور را از بحران 
کمبود برق در سال هاي پیش رو رهایی بخشد. اگر این تدبیر 
مسووالن وزارت نیرو و تالش صنعت نیروگاهی کشور نبود، 
این بیم وجود داشت که پیش بیني رشد مثبت اقتصادی 
سال هاي  93 و94 به دلیل کمبود برق با چالش جدی مواجه 
شود. این که مسووالن وزارت نیرو، رایزنی های گسترده 
ای با مسووالن دولتی و مجلس را برای تامین نیازهای 

مالی صنعت برق در دستور کار خود قرار داده اند،  نشان از 
روش هایی  چند  هر  دارد.  آنها  آینده نگری  و  دوراندیشی 
مانند تهاتر بدهي ها، تخصیص سهمیه ارزی و تعیین ردیف 
بودجه ای خاص مي تواند تا حدي مشکالت مالي نیروگا هاي 
خصوصي را کاهش دهد، اما شاه کلید حل این مشکل، واقعي 
شدن قیمت فروش برق و یا پوشش فاصله قیمت تمام شده با 
قیمت های یارانه ای آن، توسط دولت می باشد. به بیان دیگر 
تا زمانی که منابع و مصارف در صنعت برق متعادل نشود، 
نیروگاه ها با عدم امکان دریافت به موقع مطالب خود و در 
نتیجه مشکل تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی 
در زمان مقرر مواجه خواهند شد. اگر چه مسئولیت تامین 
برق کشور به عهده وزارت نیرو می باشد، ولی این نیروگاه ها 
بودند که بخش مهمی از این مسئولیت را در سال های اخیر 

بر دوش کشیده اند.
تاخیر دست کم هفت ساله آغاز برنامه اصالح قیمت ها از 
زمان حذف ردیف بودجه دولتی، نتایج مالی  ناخوشایندی 
برای صنعت برق کشور به همراه داشت. مدیریت نیروگاه ها 
در این سال ها به وضعیتی تبدیل شد که در ادبیات مدیریت 
از آن با عنوان »مدیریت  چریکی« یاد می شود؛ مدیران 
تولید برق ناچار شدند عمده توجه خود را به نقد کردن 
مطالبات خود معطوف  کنند و نتوانند برخی آرمان های 

سازمانی خود را دنبال کنند. 
در سال های گذشته به جای آن که بازار برق رونق یابد و 
خریدارن داخلی و خارجی پشت در نیروگاه ها در نوبت خرید 
برق باشند، با صف طلبکارانی مواجه شدیم که قطعات یدکی 
یا نیروی انسانی ماهر در اختیار نیروگاه ها قرار داده بودند. 
جای امیدواری و سپاس است که عزم دولتمردان  به اصالح 
قیمت و آزادسازی بازار برق معطوف شده است که حاصل 

آن، جابه جایی این صف ها خواهد بود. 

سرمقاله

بوی بهبود ز اوضاع جهان مي آید

اصغر آریانی پور
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بــه  گذشته  سـال  چنـد  طـی  در 
بخش  بـه  تـوجهـی  کـم  دلیـل 
زیــر بنائی  بخش  ایـن  نیروگاهی، 
صنعت  مالی  منابع  کاهش  بــا 
بـرق نـاشی از ثبـات تعـرفـه هـای 
فـروش، عـدم پرداخت ما به التفاوت 
نرخ های تکلیفی با قیمت تمام شده 
نرخ  شدید  تغییرات  همچنین  و 
شده  مواجه  باال  تورم  نرخ  و  ارز 
و  مشکالت  با  متقابل  طور  به  و 
روبرو  متعددی  محدودیت هــای 

است.
مشکالت  انعـکاس  منظور  به  البته 
شرکت هـای غیردولتی تـولید کننده 
چهـار  روز  در  جلسـه ای  بـرق 
شنبـه مـورخ   16 بهمن 92 با دکتر 
ریاست  اول  معــاون  جهانگیری، 
روز  در  دیگر  جلسه ای  و  جمهوری 
شنبه مورخ 19 بهمن 92 با مهندس 
حضور  با  نیرو  وزیر  چیان،  چیت 
مهندس فالحتیان، معاون امور برق 
هیأت  اعضاء  نیرو،  وزارت  انرژی  و 
مدیره و دبیر سندیکای شرکت های 
شد.  تشکیل  برق  کننده  تولید 
خالصه ای از موارد مطروح شده در 

جلسات مذکور در زیر آمده است:

بابت  مطالبات  انباشت   -1
به  نیروگاه ها  تولیدی  برق  فروش 
به  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  
میلیارد  هزار  چهل  از  بیش  میزان 
نقدینگی  نتیجه کمبود  در  و  ریال 
فروش  از  که  نحوی  به  شدید 
بر  بالغ  که  مجموعه  این  سالیانه 
سی هزار میلیارد ریال می شود رقم 
بسیار ناچیزی دریافت می گردد که 
حتی کفاف هزینه جاری نیروگاه ها 
را نمی دهد در نتیجه این وضعیت 
تعمیرات اساسی واحدها به تعویق 
برق  تامین  از  اطمینان  و  افتاده 
مطمئن  مخصوصاً در اوقات حداکثر 

است.  یافته  کاهش  برق  مصرف 
اضافه می نماید که به رغم پرداخت 
استمهال  کارمزد  و  تاخیر  جریمه 
نرخ  با  خصوصی سازی  سازمان  به 
سیستم  به  و  درصد   23 سالیانه 
درصـد   30 نــرخ  بــا  بانکی 
بـرق  شبکه  مدیـریـت  شرکت 
جریمه  گونه  هر  پرداخت  از  ایران 
تاخیری به فروشندگان برق امتناع 

می کنند.
2- شـرکـت هـای  مــالـک نیـروگاه 
از بــابـت وام هـای دریافتی به منظور 
مبالغ  نیروگاه ها  خرید  یا  و  احداث 
قـابـل تـوجهـی بـدهـی به سیستم 

با هدف طرح مشکالت نیروگاه های خصوصی صورت گرفت:

دیدارهای جداگانه هیأت مدیره سندیکا 
با معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو
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خصوصی  سازمان  کشور،  بانکی 
و  مالیاتی  امور  سازمان  سازی، 
پیمانکاران دست دوم دارند که عدم 
دریافت به موقع مطالبات و در نتیجه 
بدهی ها  هنگام  به  پرداخت  عدم 
سنگین،  جرایم  احتساب  به  منجر 
ممنوع  بانکی،  حساب های  انسداد 
الخروج کردن مدیران و محدودیت 
حساب های شخصی مدیران گردیده 
است و به عالوه بانک ها از هر گونه 
به دلیل  پروژه ها  سایر  در  همکاری 
استنکاف  موجود  بدهی های  وجود 
نمی  را  پروژه ها  عاملیت  و  کرده 

پذیرند.
سازمان  فراوان،  پیگیری  به رغم   -3
خصوصی سـازی تـاکنـون در زمـره 
اجازه  که  و...  موسسات  بانک ها، 
را  تقسیط  و  کارمزد  نرخ  تعیین 
در  و  نگردیده  منظور  باشند  داشته 
به  مربوط  مالی  هزینه های  نتیجه 
ممیزی های  توسط  نیروگاه  اقساط 
قبول  قابل  هزینه های  مالیاتی جزء 
مالیاتی منظور نمی شود. این شرایط 
به طریق اولی در مورد جرایم تاخیر 
به عالوه  دارد.  پرداخت ها وجود  در 

به رغم صراحت جزء ) 12 (
بند ) 3 ( قانون بودجه سال 1392 
که مقرر کرده است: عوارض مالیات 
بر ارزش افزوده برق و آب و گاز فقط 
یک بار در انتهای زنجیره و از مصرف 
کننده نهائی دریافت شود . سازمان 
امور مالیاتی با وجود تاکید و تایید 
وزارت نیرو مبنی بر شمول موضوع به 
بخش خصوصی و دولتی، از اعمال آن 
برای بخش خصوصی امتناع ورزیده 
و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
را درخواست و نسبت به صدور برگ 
اجرایی و اخطاریه اقدام می کنند و 
تابعه  شرکت های  حال  همین  در 

وزارت نیرو با استناد به قانون مذکور، 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را 
برق  فروش  صورت حساب های  در 

محاسبه نمی کنند.
در پایان جلسات یاد شده پیشنهاداتی 

به شرح ذیل داده شد:
الف: شرکت های  توانیر و مدیریت 
تخصیص  با  ایران  برق  شبکه 
صددرصد ارز دریافتی ناشی از صدور 
در  که  همجوار  کشورهای  به  برق 
تولیدی  برق  از  فروش بخشی  واقع 
است،  بخش خصوصی  نیروگاه های 
تسویه  و  معوقه  بدهی های  برای 
حساب، این شرکت ها را از وضعیت 
برق  تامین  اسباب  و  نجات  فعلی 
مطمئن را برای سال های آتی فراهم 
نمایند. به عالوه در صورت عدول از 
تعهدات قراردادی نسبت به احتساب 
جریمه تاخیر در پرداخت و تسویه 

آن اقدام الزم به عمل آورند. 
به  نسبت  مالیاتی  امور  سازمان  ب: 
احتساب  برای  الزم  مجوز  صدور 
سود اقساط و جرائم دیرکرد در زمره 
هزینه های مالی قابل قبول در مواردی 
که عدم انجام تعهدات خریدار ناشی 
به  از عدم دریافت مطالبات مربوط 
و  کرده  همکاری  باشد  برق  فروش 

بند   )12( جزء  رعایت  با  عالوه  به 
)3( از احتساب عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده برای شرکت های  تولید 
کننده برق بخش خصوصی اجتناب 

نمایند.
بانک ها،  سایر  و  مرکزی  بانک  ج: 
بخش  شرکت هـای  و  مدیران 
مادام  را  برق  تولید کننده  خصوصی 
در  آنها  تعهدات  انجام  عدم  که 
دریافت  عدم  از  ناشی  الزم  زمان 
مطالبات آنها از دولت و شرکت های  
و  زمره مدیران  دولتی می باشد، در 
شرکت های  بد حساب منظور نکرده 
و از محدودیت های نظیر آنچه که در 
بند 2 ذکر گردیده است خودداری 

نمایند.
توجه  با  دولت  محترم  هیأت  د: 
مورد  در  نیرو  وزارت  تقاضای  به 
استمهال بدهی های بخش خصوصی 
به سازمان خصوصی سازی به مدت 
یک سال بدون احتساب سود وجرایم، 
تائیددرج و احتساب جریمه دیرکرد 
برق  قراردادهای خرید و فروش  در 
و همچنین تهاتر بدهی ها در سقف 
استناد  به  ریال  میلیارد  هزار  پنج 
سال  بودجه  قانون  پیوست  جدول 

1392 مصوبات الزم صادر کند. 

ش
زار

گ
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نگراني هاي وزیر نیرو از احتمال خاموشي در سال آینده
وزیر نیرو با ابراز نگراني از احتمال 
خاموشي در سال آینده گفت: در دو 
سرمایه گذاري ها  میزان  اخیر  سال 
این  و  پیدا کرده  به شدت کاهش 
نگراني را براي خاموشي براي سال 

آینده ایجاد کرده است. 
در  چیت چیان  حمید  مهندس 
آب  مدیران صنعت  شوراي  جلسه 
که  بلوچستان  و  سیستان  برق  و 
شهري  فاضالب  و  آب  شرکت  در 
این استان برگزار شد، اظهار کرد: 
برق  و  آب  اکنون صنعت  واقع  در 
داراي  هزینه ها  و  درآمد ها  نظر  از 

تعادل نیست. 
وي افزود: وزارت نیرو، وزارتخانه اي 
داشته  منبعي  خود  از  که  نیست 
باشد و مثل وزارت نفت نیست که 
و  کرده  استخراج  را  منابع طبیعي 
بفروشد و از محل آن سهمي داشته 
نیرو دستگاهي است  باشد؛ وزارت 
و در  را گرفته  که سوخت فسیلي 

هزینه  و  برق  به  تبدیل  نیروگاه 
پرداخت مي کند. چیت چیان ادامه 
خرید  که  نیروگاه هایي  در  داد: 
وات  کیلو  هر  مي شود،  تضمیني 
خریداري  تومان   70 برق  ساعت 
هزینه  احتساب  از  پس  و  شده 
انتقال و توزیع به ترتیب 10 و 20 
تومان به طور متوسط 430 ریال به 

مردم فروخته مي شود. 
او در ادامه با بیان اینکه هزینه توزیع 
نیست،  یکسان  استان ها  همه  در 
و  سیستان  مثل  استاني  در  گفت: 
زیادي  پراکندگي  که  بلوچستان 
دارد، این هزینه توزیع خیلي بیشتر 
دولت  هیئت  عضو  این  مي شود. 
ضمن بیان اینکه سود وزارت نیرو 
در  است،  ریال  برق 264  تولید  از 
کاهش  براي  تقاضاهایي  به  پاسخ 
محروم  مناطق  در  برق  تعرفه هاي 
تأکید کرد: اگر وزارت نیرو بخواهد 
تخفیف هایي قائل شود، باید از این 

264 ریال بپردازد. 
وي افزود: این ضرایب و تخفیف ها 
منبع  از  باید  ولي  است  ضروري 
دیگري تأمین شود، چون در واقع 
و  بوده  کار  حق العمل  نیرو  وزارت 
یک  ندارد،  سرمایه اي  خودش  از 
این  که  مي دهد  انجام  را  عملیاتي 

خدمات برق را به مردم برساند. 
وزیر نیرو با بیان اینکه این وزارتخانه 
شده  انجام  هزینه  سوم  یک  تنها 
مي کند،  دریافت  مردم  از  را  برق 
ادامه داد: حتماً باید این مسئله را 
دنبال کنیم، البته نه از منابع وزارت 
نیرو چون وزارت نیرو منبعي ندارد 
تا بتواند این را پاسخ دهد، بلکه باید 
دنبال شود.  موضوع  این  دولت  در 
در مجلس هم پیگیري مي شود تا 
نظر  در  کار  این  براي  ردیف هایي 
گرفته شود. و صندوق توسعه ملي 
را  الزم  تسهیالت  دارد،  آمادگي 

براي سرمایه گذاران فراهم کند. 
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مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور 
تهران  در  سیرد  منطقه ای  کنفرانس  در  انرژي  و  برق 
گفت: صنعت برق با مشکالت عدم تناسب بین قیمت 
آن،  تکلیفي  فروش  قیمت  و  برق  تولید  شده  تمام 
نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کاال و خدمات، نرخ باال 
و بي رویه رشد مصرف برق و موضوع یارانه مواجه است. 
مناسبي  شرایط  حاضر  حال  در  خوشبختانه  افزود:  او 
و  دارد  وجود  مشکالت  حل  براي  کشور  مجموعه  در 
این  از  رفت  برون  براي  امیدوار کننده اي  چشم انداز 

معضالت به وجود آمده است. 
فالحتیان درباره برنامه آینده وزرات نیرو افزود: توسعه 
عملکرد بازار عمده فروشي برق، کاهش ساالنه حداقل 
راندمان  افزایش ساالنه یک درصد  تلفات،  یک درصد 
تولید برق و دستیابي به راندمان 41 درصدي در کل 
نیروگاه ها بخشي از اهداف وزارت نیرو است که دنبال 

مي شود. 
معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت در 
سایر  در  فعالیت  با  ویژگي  دلیل چند  به  برق  صنعت 
سازمان ها تفاوت دارد، افزود: از آنجا که نیاز کشور به 
انرژي برق، یک نیاز زیر ساختي و حیاتي است، از این 

رو این صنعت به پویایي ویژه اي نیاز دارد. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي در ادامه به ظرفیت 
اکنون  افزود: هم  نیروگاهي کشور اشاره و  نصب شده 
ظرفیت نصب شده از مرز 70 هزار مگاوات فراتر رفته 
است و این صنعت در حال حاضر تأمین برق حدود 30 

میلیون مشترک را برعهده دارد. 
او ادامه داد: 100 درصد جمعیت شهري و نزدیک به 
99 درصد جمعیت روستایي از نعمت برق برخوردارند. 
فالحتیان با اشاره به اینکه تقریبا تمام تجهیزات صنعت 
برق اعم از بخش هاي توزیع، انتقال و نیروگاهي در داخل 
آمارهاي  اساس  بر  کرد:  تصریح  تولید مي شود،  کشور 
مراکز بین المللي انرژي، ایران به لحاظ قدرت نصب شده 
برق، در جهان  و سایر شاخص هاي صنعت  نیروگاهي 

رتبه چهاردهم و در منطقه رتبه اول را داراست. 
او مصرف برق در پیک تابستان امسال را رقمي حدود 

47 هزار مگاوات عنوان و افزود: خوشبختانه امسال را 
مي کنیم  بیني  پیش  و  کردیم  سپري  خاموشي  بدون 
براي تأمین برق در تابستان سال آینده با توجه به رشد 

حدود 8 درصدي مصرف نیز مشکلي به وجود نیاید. 
در  مي شود  بیني  پیش  داد:  ادامه  نیرو  وزیر  معاون 
تابستان امسال هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهي کشور 

افزوده شود. 
او یکي از دغدغه هاي وزارت نیرو را تأمین امنیت عرضه 

برق عنوان کرد. 
معاون وزیر درباره خصوصي سازي در صنعت برق هم 
گفت: وضعیت صنعت برق به لحاظ اجراي سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي نسبت به 
سایر دستگاه ها بهتر است، با این وجود در نحوه بعضي 
باید  انجام شده است،  از واگذاري هایي که در گذشته 
مناسب تري  روش  از  و  گیرد  صورت  مجدد  مطالعات 

استفاده کرد. 
او تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 50 درصد از کل 
برق کشور توسط نیروگاه هاي خصوصي تأمین مي شود 
و وزارت نیرو از بخش خصوصي براي سرمایه گذاري در 

صنعت برق به شدت استقبال خواهد کرد. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي:

صنعت برق کمبود شدید منابع مالي دارد

ش
زار

گ
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در  توانیر  عامل شرکت  مدیر  حائري  همایون  مهندس 
ششمین کنفرانس نیروگاه هاي برق اظهار کرد: مصرف 
برق در ایران بسیار بیشتر از استانداردهاي جهاني است، 
به طوري که مصرف برق در ایران ساالنه بین سه تا چهار 
هزار مگاوات افزایش مي یابد که این رقم چهار تا پنج برابر 

استاندارد جهاني است. 
نیاز  مورد  برق  که  است  متعهد  نیرو  وزارت  افزود:  وي 
کشور را براي مصرف تابستان سال 93 تأمین کند که 
در این راستا ناچاریم این نیاز را از طریق افزایش ظرفیت 
نیروگاه هاي قدیمي و وارد کردن نیروگاه هاي جدید تأمین 
کنیم. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به بند 11 قانون 
بودجه سال 92 اذعان کرد: در این بند قانوني امکانات 
خوبي براي توسعه انرژي هاي نو فراهم شده، به طوري که 
طبق این بند مي توان از طریق بیع متقابل سرمایه بخش 
خصوصي را براي ساخت نیروگاه هاي بادي و خورشیدي 

جذب کرد. 
 600 ظرفیت  1393یک  سال  پایان  تا  داد:  ادامه  وي 
مگاواتي به ظرفیت برق کشور افزوده خواهد شد. حائري 
با بیان اینکه تابستان 93 مشکلي در تأمین برق نداریم، 
نیمه  طرح هاي  نقدینگي،  مشکالت  به  توجه  با  گفت: 

تمام اولویت بندي شده است که بر این اساس طرح هاي 
نیروگاهي که بیشترین پیشرفت را دارند با اولویت دهي به 
پایان خواهیم رساند. مدیرعامل توانیر همچنین با بیان 
اینکه با مصوبه کمیسیون تلفیق از این پس صنعت برق 
نخواهد کرد گفت:  یارانه ها کمک  قانون هدفمندي  به 
اگر این مصوبه قطعي و اجرا شود دیگر از کمک 3300 
میلیارد توماني صنعت برق به سازمان هدفمندي خبري 

نخواهد بود. 
وي افزود: این رقم بعد از تصویب مشخص مي شود، چراکه 
در حال حاضر محاسبات آن در حال انجام است. حائري 
اضافه کرد: صنعت برق قبال ماهانه حدود 3300 میلیارد 
تومان به سازمان هدفمندي یارانه ها کمک مي کرد حال 
اینکه چقدر از این مبلغ در اختیار صنعت برق قرار خواهد 
گرفت، باید منتظر ماند اما مي تواند به صنعت برق کمک 
این مصوبه شرایط  با  داد:  ادامه  توانیر  مدیرعامل  کند. 
صنعت برق بهتر خواهد شد، البته این مبلغ به طور کامل 
جوابگوي صنعت برق نیست ولي شرایط بهتر خواهد شد. 
وي با اشاره به دادن اختیار در قانون براي افزایش 38 
درصدي قیمت آب و برق گفت: اختیار این افزایش قیمت 

به وزارت نیرو داده شده است.

مدیر عامل شرکت توانیر:

از این پس منابع مالي صنعت برق 
به طرح هدفمندي یارانه ها واریز نخواهد شد
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مهندس محمد مالکی رئیس هیات مدیره سندیکا:

به خروج صنعت برق از تنگنای شدید مالی امیدواریم
 مهندس محمد مالکی پس از پایان تحصیالت خود در رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و دو سال 
تدریس، به صنعت برق پیوست و مسوولیت های مختلفی را در این صنعت از مدیرعاملی برق منطقه ای خراسان 
بزرگ تا معاونت وزیر نیرو در امور برق و مدیر عاملی شرکت توانیر را در دوره 9 ساله وزارت مهندس زنگنه و مهندس 
بیطرف عهده دار  بود. سپس به عنوان معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و سپس مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به 
ادامه خدمت در وزارت نفت پرداخت که فقط این مقطع کاری را خارج از صنعت برق گذراند.  تاثیر دوران سکانداری  
مهندس مالکی بر صنعت برق وتحوالتی که در بیش از دو دهه مدیریت عالی وی در این صنعت روی داده است بر 
کسی پوشیده نیست. رشد شاخص هادر همه زمینه ها اعم از تولید،انتقال وتوزیع، ایجاد روحیه خودباوری در بین 
مدیران و متخصصان، حرکت پر شتاب در مسیر خود کفایی وپرورش مدیران توانمند از جمله میراث ارزشمندی است 
که او در این صنعت به یادگار گذاشته است. مهندس مالکی ازجمله اولین نظریه پردازان وحامیان خصوصی سازی در 
صنعت برق بوده که از  دو دهه قبل ودر دوران مسولیت خود در صنعت برق این مقوله را مطرح و پیگیر اجرای آن شد.   
او پس از بازنشستگی از فعالیت های دولتی در بخش خصوصی صنعت برق ادامه فعالیت داد و از سال 1384 همزمان 
با تأسیس هلدینگ آرین ماهتاب گستر، به عنوان رئیس هیأت مدیره این شرکت فعالیت  خود را در امر توسعه 
بخش تولید برق آغاز کرد که می توان این دوره را شروع فعالیت های مهندس مالکی در بخش خصوصی صنعت 
برق کشورمان به شمار آورد. مالکی عالقه ویژه ای به فعالیت های جمعی دارد و با اعتقادی که به ثمربخشی این گونه 
فعالیت ها دارد، مذاکرات اولیه تأسیس سندیکاي شرکت های خصوصی تولید برق را با دیگر تولیدکنندگان بخش 
خصوصی آغاز کرد. نتیجه آن، سندیکایی است که از سال 86 آغاز به کار کرده و اکنون اعضای آن حدود 40 درصد 
تولید برق کشور را در اختیار دارند.  مهندس مالکی افزون بر رئیس هیات مدیره سندیکا، به دلیل تجربه با ارزشی که 
دارد، مورد توجه فعاالن دولتی و خصوصی صنعت برق است که نتیجه این توجه و اعتماد، حضور وی در هیات تنظیم 
بازار برق و همچنین احراز سمت نایب رئیس هیات مدیره بورس انرژی  است. به بهانه مرور فعالیت های سندیکا در 

سال 92 و بررسی مهم ترین برنامه های آن در سال 93، با این مدیر کار آزموده صنعت برق به گفت وگو نشستیم.

گو
ت و

گف
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در سال 92 به دلیل شدت گرفتن 
شرکت های  معوقه  مطالبات 
برق،  تولید کننده  خصوصی 
طبیعـی بــود کـه سندیکا، 
پیگیـری ایـن مسئلـه را به 
خود  کاری  اولویت  مهمترین 
تبدیل کند. چه اقدام هایی در 
انجام دادید و چه  این زمینه 
دستاوردهایی به همراه داشت؟

برخی  با  رایزنی  طریق  از  سندیکا 
تصمیم گیر  و  تصمیم ساز  نهاد های 
دنبال  را  خود  نظر  مورد  اهداف 
می کند. از یک سو با تماس و برگزاری 
قانون گذاری  بخش  متعدد  جلسات 
کشور تالش کردیم تا مقرراتی وضع 
فضای  بهبود  آن  نتیجه  که  شود 
کسب و کار نیروگاه های کشور باشد. 
به کمک  تالش شد  دیگر  از سوی 
وزارت  جمله  از  دولتی  مسئوالن 
سویه،  دو  اعتماد  فضای  در  و  نیرو 
برای بهبود اوضاع برنامه ریزی شود. 
رشد و توسعه صنعت برق و حفظ 
طریق  از  را  سندیکا  اعضای  منافع 
و  قوای مجریه  از  پیگیری دوستانه 
مقننه دنبال کردیم. همچنین با بازار 

سرمایه و نهادهای تأمین مالی مانند 
بورس، ارتباط قوي برقرار کردیم تا 
به کمک آنها و در چارچوب فضایی 
که مجلس و دولت در اختیار ما قرار 
دادند، نقدینگی بیشتری  وارد بخش 
برق شود و منافع آن نیز در اختیار 
فعاالن بازار سرمایه قرار گیرد. البته 
شرایط ویژه کشور از جمله افزایش 
ارز در سال های 91 و  نرخ  جهشی 

92 و نرخ تورم باال، صنعت برق را 
با شرایط سختی مواجه کرد. با این 
حال تا حدی توفیق حاصل شد که 
فضا به سمتی برود که اکثر نیروگاه ها 
افزایش  با  کم  دست   ،92 سال  در 
مواجه  مطالبات  میزان  در  جدی 
نیروگاه ها،  طلب  مجموع  و  نشوند 
حدودا در حد مطالبات انباشته شده 
از سال های قبل باقی بماند. بخشی 
به صورت نقدی  از مطالبات جاری 
وصول شد. همچنین از محل درآمد 
حاصل از صادرات برق توسط وزارت 
توجهی  قابل  ارزی  سهمیه  نیرو، 
بخشی  و  سال  نخست  ماهه   6 در 
اختیار  در  دوم  ماهه  شش  در  هم 

نیروگاه های طلبکار قرار گرفت.
در روز های پایان سال هم پیگیری 
 500 تهاتر  امکان  تا  کرد  خواهیم 
میلیارد تومان دیگر برای شرکت هاي 
خصوصی تولید کننده برق با بدهی  
خصوصی سازی  سازمان  اقساط 
صورت  اقدام  این  اگر  شود.  فراهم 
گفت  می توان   قاطعیت  با  گیرد، 
مطالبات نیروگاه ها در پایان سال 92  
و  بود  این سال خواهد  آغاز  معادل 

وقتی یقین دارید که 
دستگاهی از پاسخگویی 

ناتوان است، فشار 
مضاعف مسئله ای را حل 

نمی کند و حتی فضای 
عمومی کشور را با حاشیه 

مواجه می کند. البته 
سکوت رسانه ای سندیکا 

به این معنا نبود که به 
نهاد های مرتبط مراجعه  و 

اطالع رسانی نکرده است
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افزایش پیدا نکرده است.
بـرای بهبـود اوضـاع مالـی 
نیروگاه ها در سال های آینده 
مطالبات  تدریجی  کاهش  و 
رسوب شده از سال های قبل 
 چـه راهکار هـایی پیشنهـاد 

می کنید؟
سندیکا،  بــرنـامـه هـای  از  یکـی 
اطالع رسـانی در مـورد نیـاز مالـی 
صنعت برق است تا پیش بینی های 
الزم در بودجه سالیانه صورت پذیرد. 
از سوی دیگر ضروری است مالیات 
پایان  در  صرفاً  افزوده،  برارزش 
زنجیره و از مصرف کننده نهایی اخذ 
شود که این کار به بهتر شدن گردش 
نقدینگی صنعت برق کمک می کند. 
جا انداختن این مسئله برای سازمان 
برنامه های  از  یکی  مالیاتی،  امور 
سندیکا است. پس از تشکیل دولت 
جدید، دیدار ها و گفت وگو هایی بین 
اعضای سندیکا و مسئوالن عالی رتبه 
دولت مانند معاون اول رئیس جمهور 
گرفت.  انجام  نیرو  وزارت  مسؤولین 
نیروگاه های  مالی  مسایل  پیگیری 
دولت،  باالتر  سطوح  در  خصوصی 
کمک می کند تا در سال های آینده 

با بهبود نسبی در این بخش مواجه 
شویم. اطالع دارید که اکنون قیمت 
به  و  است  یارانه ای  شدت  به  برق 
بحران  با  برق  دلیل، صنعت  همین 
بنابراین  است.  مواجه  جدی  مالی 
پیش بینی بعضی تبصره ها در قانون 
بودجه و یا مصوبات دولت می تواند 
به کاهش مشکل کمک کند، مانند 
برای  پاداش  پرداخت  تبصره های 
به  می تواند  که  سوخت  جایگزینی 
افزایش راندمان نیروگاه ها نیز کمک 
البته  که  بند»و«  همچنین  کند. 
بنابرنظر اکثر اعضاء سندیکا نیازمند 
اصالحات است تا شرایط سهل تری 
برای فعالیت بخش خصوصی فراهم 
شدن  فعال تر  دیگر  سوی  از  شود. 
صادرات  در  خصوصی  شرکت های 
خوبی  مالی  ظرفیت  می تواند  برق 
فراهم کند؛ همچنین افزایش سهم 
می تواند  نیز  برق  تجارت  در  بورس 

راهگشا باشد.
می توان   شما  صحبت های  از 
استنباط کرد که توسعه روابط 
برون سازمانی سندیکا از جمله 
با مجلس، مورد تأکید ویژه ای 
است. این تغییر رویکرد نتیجه  

از  آیا  است؟  فرایندی  چه 
ابتدا هم قصد داشتید پس از 
توسعه روابط درونی با صنعت 
برق، به نقش آفرینی در صحنه 
قانون نویسي نیز توجه کنید 
با  مذاکرات  برخی  ناکامی  یا 
نیرو  وزارت  سابق  مسئوالن 
مسیر  تغییر  این  به  را  شما 

تشویق کرد؟
نظیر  مجموعه هایی  تعامل  اوال 
سندیکا با مجلس و یا دولت و ارائه 
پیشنهاد و مشورت، جزء وظایف و 
ثانیا  است.  اصلی  مسوولیت های 
نخست،  گام  در  که  بود  طبیعی 
مسئله افزایش مطالبات نیروگاه ها را 
در سطح داخل وزارت نیرو پیگیری 
کنیم. با توجه به توان مالی محدود 
این  به  سندیکا  در  نیز  نیرو  وزارت 
جمع بندی رسیدیم که الزم است، 
پیگیر باشیم تا دستگاه های نظارتی، 
دولت و مجلس به کمک وزارت نیرو 
بیایند. در واقع ضروری دانستیم در 
سوی  از  مسئله  این  گزارش  کنار 
هم  سندیکا  نیرو،  وزارت  مسئوالن 
منعکس  مراجع  سایر  به  را  مسائل 
کند. در نیمه دوم سال نیز احساس 

گو
ت و

گف



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / زمستان 1392 / شامره 6

12

کردیم مجلس و دولت برای حل این 
مسئله، آماده تر هستند. 

که  است  این  سندیکا  جمع بندی 
پیگیری مسائل در دوره دولت جدید 
آسان تر است. پیگیری از دولت قبلی 
به همراه  بزرگی  نتایج  نمی توانست 
داشته باشد. چون مواضع روشنی از 
سوی دولت قبل در این بخش اعالم 

نشده بود. 
سندیکای  عملکرد  مقایسه 
خصـوصـی  شـرکـت هـای 
تولیدکننده برق با برخی دیگر 
از سندیکاهای تولیدی نشان 
مـی دهـد کـه صنـوف دیگر 
بابت مطالبات کمتر، استفاده 
ابـزارهای  از  گستـرده تـری 
به  عمومی  افکار  و  رسانه ای 
عنوان  به  مـی آورنـد.  عمل 
سندیکای  مسئوالن  مثال 
تولید کنندگان چـای، بـابت 
از  تومانی  میلیارد   16 طلب 
کشـاورزی،  جهــاد  وزارت 

ده ها مصاحبه و خبر منتشر 
است  حالی  در  این  کردند. 
شرکت های  سندیکای  که 
تولیدکننده برق که مطالبات 
آنها بیش از 200 برابر این رقم 
پیش  در  آرام تری  رفتار  بود، 
گرفتند. نکته جالب توجه آن 
که برخی از صنف ها که مدام از 
مطالبات خود سخن می گویند، 
حمایت های  که  دارند  انتظار 
از  ناشی  مالی  زیان  دولتی، 
عدم بهره وری آنها را بپوشاند. 
نیروگاه های  کـه  حـالی  در 
صنعت  به  متعلق  خصوصی 
زیر بنـایــی بـرق،  پیشتـاز 
بهره وری کشور هستند. علت 
سکون نسبـی سنـدیـکا در 
چنین فضایی چه بود؟ آیا این 
یا  می دانستید  بهتر  را  روش 
شرایط عمومی کشور را برای 
مناسب  واقعیت ها،  مطرح 

تشخیص ندادید؟

چند دلیل وجود داشت که مهم ترین 
مناسب  به  نتیجه گیری  توجه  آنها 
بود. وقتی یقین دارید که دستگاهی 
فشار  است،  ناتوان  پاسخگویی  از 
نمی کند  حل  را  مسئله ای  مضاعف 
با  را  کشور  عمومی  فضای  حتی  و 
حاشیه مواجه می کند. البته سکوت 
نبود  معنا  این  به  سندیکا  رسانه ای 
و  مراجعه   مرتبط  نهاد های  به  که 
بلکه  است؛  نکرده  اطالع رسانی 
برعکس! از تمام نهادهای مرتبط با 
مسئله  این  حل  برای  برق  صنعت 
جایی  اگر  حتی  خواستیم.  کمک 
برق  صنعت  از  خارج  مسئوالن  به 
مراجعه کردیم،  برای کمک گرفتن 
در حل مسئله بود نه ایجاد جنجال. 
فعاالن  که  بود  این  بعدی  مسئله 
بزرگ  خانواده  یک  از  همگی  برق، 
هستند. وقتی نیروگاه های خصوصی 
برق  صنعت  دولتی  مسئوالن  به 
نیز  مقابل  طرف  از  و  دارند  اعتماد 
مسئله  کشاندن  می بینند،  اعتماد 
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حل  را  مشکلی  دیگر،  فضاهای  به 
سندیکای  همچنین  نمی کند. 
شرکت های تولید کننده برق برای 
خود یک وظیفه ملی هم قائل است 
و با توجه به شرایط ویژه کشور به 
دنبال حفظ آرامش و پایداری تولید 
برق بوده است. صنعت برق نمی تواند 
 در فضـای تشـنج فعالیـت و رشـد 

کند. 
ملی  منافع  دانستن  ارجح 
نسبت به منافع صنفی قابل 
عین  در  ولی  است  ستایش 
حال چنین وضعی باعث شده 
تولیدکنندگان  مطالبات  که 
برق ارقام باالی 3 هزار میلیارد 
چنین  کند.  تجربه  را  تومان 
وضعیتـی سـرمـایـه گذاران 
جدید را به فعالیت در حوزه  
می کند.  بی عالقه  برق  تولید 
مشتاق  بانک ها  همچنین 
برق  تولید  حوزه  در  فعالیت 
نیستند و  رغبت چندانی به 
از  اعم  این بخش  فعالیت در 
تامیـن مـالی یـا خرید سهام 
نشـان نمـی دهند. بـازارهای 
پولی مانند بورس اوراق بهادار 
نیز فاقد انگیزه و شرایط قانونی 
نیروگاه ها  برای عرضه سهام 
عدم  بیم  شرایط  این  است. 
توازن در تراز تولید و مصرف 
برق در سال های آینده را در 
نظر  به  می کند.  متبادر  ذهن 
شما بهتر نیست امروز یک نقد 
شفاف را تجربه کنیم تا فردا 

گرفتار کمبود برق نشویم؟
در سال های اخیر مشکل مالی فقط 
تولیدکننده  شرکت های  گریبانگیر 
برق نبود و همه فعاالن صنعت برق 
اعم از شرکت های تولید، شرکت های 
نصب  و  ساخت  پیمانکاران  توزیع، 
آن  دولتی  متولی  و حتی  تجهیزات 

کمبود  از  نیز  نیرو  وزارت  یعنی 
منابع مالی به شدت رنج بردند. به 
عنوان مثال سازمان توسعه برق که 
مسئولیت افزایش ظرفیت تولید برق 
از 6 درصد  دارد، کمتر  بر عهده  را 
اعتبارهای پیش بینی شده را جذب 
نشان دهنده  مسئله  این  که  کرد 
کمبود شدید مالی بخش توسعه ای 

برق است. 
در بخش توزیع نیز کمبود مالی به 
سال  چند  تا  است.  مشهود  خوبی 
پیش متقاضی اشتراک برق خانگی 
ثبت نام،  و  مدارک  تکمیل  از  پس 
حداکثر در سه روز به شبکه وصل 
می شد. در حالی که اکنون صف های 
انتظار چند ماهه به وجود آمده است، 
حتی گاهی برای دریافت یک یا چند 
به  مجبور  خانگی،  ساده  انشعاب 
وساطت افراد ذی نفوذ می شوند. این 
وضعیت  که  می دهد  نشان  مسائل 
مالی صنعت برق بسیار شکننده شده 
است. طبیعی  است که بانک ها در این 
حالت، تمایلی به ورود به کار نداشته 

باشند و در خوش بینانه ترین حالت، 
به اجرای تعهدات قبلی خود بسنده 
نکنند.  آغاز  را  کرده و کار جدیدی 
قطعا تایید می کنید که نقد شفاف 
توسط سندیکا با جنجال آفرینی و 
سرو صدا تفاوت دارد؛ اصوال فضای 
نیـازمند  بـرق  صنعت  مثـل  کاری 
دست اندرکاران  تعـامـل  و  آرامـش 
می باشد، وگرنه ممکن است نتیجه 

معکوس بدهد. 
البته امیدواریم با شناختی که دولت 
جدید از شرایط صنعت برق دارد و 
عزم مسئوالن برای بهبود تراز مالی 
صنعت برق از طریق اصالح قیمت 
و فاصله گرفتن از اداره صنعت برق 
با شرایط فعلی و پرداخت مطالبات 
معوق، افق بهتری پیش روی صنعت 
در  می کنم  فکر  شود.  گشوده  برق 
سال 93 شاهد شرایط بهتری نسبت 

به سال 92 باشیم. 
طبیعی است که در سال های 
اخیـر، سنـدیـکا پیگیـری 
مهم ترین  به  را  مالی  مسائل 
اولویت کاری خود تبدیل کند. 
خوش بینی  اگر  حال  این  با 
شما به آینده اقتصاد برق را 
مالک قـرار دهیـم، سندیکا 
رو،  پیش  سال های  در  باید 
رویکرد های جدیدی را مورد 
توجه قرار دهد تا بتواند همه 
اساسنامه  در  مندرج  اهداف 
آینده  کند.  محقق  را  خود 
فعالیت سندیکا در دوره رونق 
چگونه  را  برق  صنعت  مالی 

می بینید؟
امیدوارم در سال 93 بتوانیم به توسعه 
کنیم.  کمک  اعضا  بین  همکاری 
فعال تر شدن اعضا در معامالت برق 
در بورس انرژی از دیگر اهدافی است 
که دنبال می کنیم. بر جذب اعضای 
سرمایه گذاران  واقع  در  که  جدید 

نقد شفاف توسط 
سندیکا با جنجال 

آفرینی و سرو صدا 
تفاوت دارد؛ اصوال 

فضای کاری مثل صنعت 
برق نیازمند آرامش و 
تعامل دست اندرکاران 
می باشد، وگرنه ممکن 

است نتیجه معکوس 
بدهد

گو
ت و

گف
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جدید حوزه نیروگاهی هستند، تاکید 
داریم. توسعه اطالع رسانی و ارتقای 
آموزش از دیگر اهداف سندیکا است 
برای  آنها  توانمندی  می تواند  که 
خارج  بازار های  در  جدی  حضور 
کشور و متنوع کردن محیط کسب  

و کار را به همراه آورد. 
ساختار سندیکا چه تحوالتی 
فعال  آیا  کرد؟  خواهد  پیدا 
در  فرعی  کمیته های  شدن 

دستور کار است؟ 
این  در  زیادی  پیشنهادهای  بله. 
اجرایی  که  دارد  وجود  زمینه 
بازار  در  شدن  فعال تر  شد.  خواهد 
برق و بورس انرژی اصالح مقررات 
مرتبط  اجرایی  آیین نامه های  و 
هستند  مهمی  موارد  جمله  از 
آن  ویژه  کمیته هایی  می توان  که 
تشکیل داد. ایران در اصالح ساختار 
برداشته  را  نخست  گام های  برق 
بخش  برای  طوالنی  مسیر  و  است 
تا  دارد  وجود  برق  صنعت  تولید 

بتواند به شرایط طبیعی مبتنی بر 
اصول اقتصادی برسد؛ با این حال، 
فضا برای همفکری در این زمینه، 
بسیار مهیا است. سندیکا می تواند 
به هیئت تنظیم بازار برق، شرکت 
بورس  شرکت  و  شبکه  مدیریت 
اصالح  مسیر  تا  کند  کمک  انرژی 
و  هموارتر  برق،  صنعت  ساختار 

کارشناسی  شده تر طراحی شود. 
در  خصوصی  بخش  اکنون 
تصمیم گیـری  فـرایند هـای 
صنعت برق مشارکت چندانی 
که  است  در حالی  این  ندارد. 
مستمر  بهبود  قانون  طبق 
محیط کسب و کار که سال 1391 
به تصویب مجلس رسید،  نهاد ها 
مشورت  طرف  باید  صنفی 
تصمیم سازی های  در  دولت 
مرتبط با هر صنف باشند. به 
نظر شما جای نماینده سندیکا 
شوراهای  از  یک  کدام  در 

صنعت برق خالی است؟

اکنون من با عنوان شخص حقیقی 
و  برق  بازار  تنظیم  هیئت  عضو 
همچنین نایب رئیس هیئت مدیره 
نماینده  ولی  هستم  انرژی  بورس 
به  نیستم.  نهادها  این  در  سندیکا 
همین دلیل مکلف نیستم از مواضع 
سندیکا حمایت کنم و دیدگاه های 
شخصی خود بیان می کنم که البته 
ولی  است.  منافع سندیکا  با  همسو 
ضرورت دارد کرسی های ثابت الاقل 
نماینده  اختیار  در  مدعو  عنوان  به 
خصوصی  شرکت های  سندیکای 
اصناف  سایر  و  برق  تولیدکننده 
و  منافع  تا  گیرد  قرار  برق  صنعت 
به  خصوصی،   بخش  دیدگاه های 
شود،  دنبال  سیستماتیک  صورت 
خصوصی  بخش  حضور  همچنین 
تنظیم  هیات  کارگروه های  در  را 
بینیم.   می  مناسب  آن  دبیرخانه  و 
االن نزدیک به 40 درصد تولید برق 
توسط نیروگاه های بخش خصوصی 
انتظار  رو  این  از  می شود.  تامین 
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از وقت  قابل توجهی  می رود درصد 
کاری مسئوالن وزارت نیرو به تعامل 
با این بخش اختصاص یابد. دست کم 
4 درصد وقت مدیران دولتی مرتبط 
و  نیرو  وزارت  از جمله  برق  صنعت 
سازمان  برق،  توسعه  سازمان  توانیر 
مدیریت  شرکت  خصوصی سازی، 
شبکه برق ایران و... باید به گفت وگو 
با بخش خصوصی تولیدکننده برق 
اختصاص یابد. البته سندیکا در گام 
را  گفت وگو  این  می کوشد  نخست 
در  مشارکت  حوزه  در  و  کند  فعال 
تصمیم گیری ها، عالوه بر وزارت نیرو 
 تعامل با بورس انرژی و اتاق بازرگانی 
را اولویت خود می داند. سندیکا یکی 
دیگر از اهداف خود را ارتباط نهادینه 
با سازمان  های نظارتی می داند تا به 
بهبود  و  نظارت ها  شدن   حرفه ای تر 
شرایط کسب و کار تولید برق کمک 

کند. 
بــر اسـاس بـرخی مصوبات 
مجلـس نمـاینـده بـخـش 
از  بسیـاری  در  خـصوصـی 
عضویت  حکومتی  شوراهای 
دارند. به عنوان مثال مـی توان  
بــه عضویت یک نماینده از 
شورای  در  خصوصی  بخش 
عـالـی میـراث فـرهنگی و 
گردشگـری یــا نمـاینـده 
شورای  در  بازرگانی  اتـاق 
به  کرد.  اشاره  اعتبار  و  پول 
فرایند  از  بخشی  شما  نظر 
وزارت  اداری  سازمان  اصالح 
شدن  فعال تر  می تواند  نیرو، 
نهادهای  در  بخش خصوصی 
تصمیم ساز صنعت برق تلقی 

شود؟ 
مزیت  که  داده  نشان  تجربه 
شرکت های خصوصی در بخش های 
ظاهر  رقابت  و  توسعه  با  مرتبط 
می شود. به همین دلیل بهتر است 

نمایندگان بخش خصوصی از جمله 
سندیکا در شوراهای مرتبط با این 
باشند. در  بخش ها عضویت داشته 
رگوالتوری  سازمان  نزدیک  آینده 
به  باید  برق  بازار  تنظیم  هیئت  و 
برای  تصمیم گیری  نهاد  مهم ترین 
فروش  و  خرید  مقررات  تدوین 
شوند.  تبدیل  بازار  کنترل  و  برق 
از  نمایندگانی  همزمان  عضویت 
تولیدکننده  خصوصی  شرکت های 
شرکت های  و  برق  خرده فروشی  و 
دولتی انتقال، می تواند به توسعه و 
کمک  برق  بازار  کارآمدی  افزایش 
مجلس،   از  نمایندگانی  البته  کند. 
نیز  سرمایه  بازار  و  قضائیه  قوه 
رگوالتوری  سازمان  در  می توانند 
ایجاد  بر  تا  باشند  داشته  حضور 
تجارت  در  رقابتی  فضای  توسعه 
بخش  در  قیمت ها  کنترل  و  برق 
انحصاری برق نظارت کنند. حضور 
نمایندگان بازار سرمایه از این نظر 
اهمیت دارد که آنها با سازوکارهای 
خوبی  آشنایی  رقابتی  بازارهای 
تعمیرات  و  نگهداری  البته  دارند. 
نگهداری  توسعه،   و  انتقال  شبکه 

برق،  توزیع  شبکه های  تعمیرات  و 
نمی توان  و  دارد  انحصاری  شرایط 
کشف قیمت در این بخش ها را به 

مکانیزم های بازار سپرد. 
اکنون بخش عمده تولید برق 
در اختیار نیروگاه های بزرگ 
که  است  فسیلی  سوخت  با 
در 2 گروه دولتی و خصوصی 
فعالیت می کنند. در حالی که 
ممکن است تا یک دهه آینده 
دولتی،  نیروگاه های  عمده 
شوند.  واگذار  یا  بازنشسته 
است  ممکن  حال  عین  در 
نیـروگاه هـای جدید  سهـم 
مانند انرژی های تجدیدپذیر، 
تولید  پراکنده،  CHP در بازار 
افزایش یابد. در حالی که اکنون 
این نوع نیروگاه ها هنوز جنبه 
تجاری جدی پیدا نکرده اند و 
توسط  کوچک،  نیروگاه های 
احداث  برق  مصرف کنندگان 
را  برق  فروش  هدف  و  شده 
به  توجه  با  نمی کنند.  دنبال 
تغییرات پیش روی بازار برق، 
سندیکا چه تغییر ساختاری 

پیدا خواهد کرد. 
با  جدید  اعضای  ورود  از  سندیکا 
می کند.  استقبال  جدید  شرایط 
نیروگاه های  و  جدید  انرژی های 
کوچک پراکنده به مرور سهم جدی 
پیدا می کنند و سندیکا آمادگی الزم 
برای عضویت و فعال شدن آنها در 
سندیکا را دارد. سندیکا توسعه تولید 
برق را مثبت می داند و آماده توسعه 
با آن است.  ساختار خود، متناسب 
امیدواریم متناسب با گسترش سهم 
تولید  صنعت  در  خصوصی  بخش 
برق اعم از نیروگاه های آبی، فسیلی و 
تجدیدپذیر، مجلس و دولت نیز نقش 
مؤثرتری برای این تولیدکنندگان در 

تصمیم گیری ها قائل شود. 

امیدوارم در سال 
93 بتوانیم به توسعه 

همکاری بین اعضا 
کمک کنیم. فعال تر 

شدن اعضا در معامالت 
برق در بورس انرژی از 
دیگر اهدافی است که 

دنبال می کنیم

گو
ت و

گف
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گفت وگو با مهندس علیرضا صدرآبادي مدیر عامل نیروگاه ارومیه

دولت با کاهش استرس بخش خصوصی
 می تواند به جذب سرمایه در تولید برق کمک کند

مهندس علیرضا صدرآبادي از سال 65 تا یک سال قبل در وزارت نیرو بود و در بخش هاي 
مختلف مدیریتي در شرکت توانیر به عنوان مدیر یا مجري طرح ها فعالیت مي کرده است. او 
مجري اولین طرح شبیه ساز )سیمیالتور( نیروگاهي در کشور بوده است که در نیروگاه طرشت 
اجرا شد. صدرآبادي طي سال ها فعالیت در توانیر، در بخش تولید و طرح هاي نیروگاهي صنعت 
برق حضور داشته است و آخرین فعالیتش در بخش دولتي نیز به زماني بازمي گردد که به عنوان 
مشاور مهندس حائري و مهندس بهزاد در توانیر مشغول به کار بود. مهندس صدرآبادي مدتي 
است که به بخش خصوصي آمده و مدیریت نیروگاه هزار مگاواتي ارومیه را برعهده گرفته است. 
گفت وگو با مدیر عامل شرکت تدبیرسازان سر آمد در یکي از روزهاي سرد زمستاني انجام شد 
و او طي یک ساعت، به بررسي مشکالت اصلي صنعت برق در بخش خصوصي و همچنین به 

راه حل هاي ممکن پرداخت. 

 آقاي مهندس! نیروگاه ارومیه 
چند ساله است؟

نیروگاه ارومیه، تقریبا جوان به حساب 
این  ما  است.  ساله   5  -6 و  مي آید 
مجموعه را در راستاي اصل 44 قانون 
در  که  مزایده اي  طریق  از  اساسي 

بورس گذاشته شد، خریده ایم. درواقع 
شرکت تدبیرسازان که کنسرسیومي 
از چند شرکت دیگر است، در ماه هاي 
پایاني سال 90، نیروگاه ارومیه را از 
خریداري  خصوصي سازي  سازمان 
بخش  عنوان  به  اکنون،  هم  و  کرد 

آن  و  مي کند  تولید  برق  خصوصي، 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  به  را 
تنها  این  البته  مي فروشد.  ایران 
نیروگاه شرکت تدبیرسازان نیست و 
در  مجموعه،  این  دیگر  شرکت هاي 
نیروگاه هایي همانند نیروگاه خوي و 
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گو
ت و

گف

شریعتي نیز سهام دارد. 

اتفاقات  اخیر،  سال  دو  طي 
مختلفي در صنعت برق کشور 
ارومیه  نیروگاه  است؛  افتاده 
در این تغییر وتحوالت، با چه 
مشکالتي دست و پنجه نرم 

کرده است؟
خرید  به  اقدام  زماني  دقیقا  ما 
نیروگاه کردیم که معضالت عمده اي 
گریبانگیر بخش خصوصي در صنعت 
برق شد؛ مهم ترین مشکل ما هم از 
سال 91 تاکنون، نقدینگي است که 
مسئله  این  با  نیروگاه ها  تمام  البته 
روبه رو هستند. متأسفانه وزارت نیرو 
طي سال هاي اخیر نتوانسته مطالبات 
کند  پرداخت  را  خصوصي  بخش 
هدفمندي  از  بعد  که  دلیل  این  به 
یارانه ها، عمال قیمت تمام شده برق، 
بسیار گران تر از قیمتي است که هم 
اکنون آن را به مشترکان مي فروشند. 
بابت  دولت  شده  باعث  فاصله  این 
به  که  برقي  ساعت  کیلووات  هر 
مردم مي فروشد، به بخش خصوصي 

یا  ترتیب  این  به  بدهکارتر شود که 
باید دولت این مابه التفاوت را پرداخت 
کند یا اینکه وزارت نیرو، برق را به 
 قیمت واقعي به مشترکان بدهد و پول 
را به طور مستقیم از مردم دریافت 

کند. 
نیرو،  وزارت  از  ما  طلب  متأسفانه 
نیروگاه  براي  عدیده اي  مشکالت 
ایجاد کرده و باعث شده که پرداخت 
تعمیرات  یا  بانک ها  به  بدهي مان 
اساسي مان با تأخیر و گرفتاري مواجه 
براي  فقط  شرایط  این  البته  شود. 
نیروگاه هاي خصوصي رخ نداده است 
بلکه نیروگاه هایي که در اختیار دولت 
است، نیز با همین مسائل روبه روست 
و شاید بتوان گفت که مشکالت دولت 
مشکالت  از  نیروگاهي،  بخش  در 

نیروگاه هاي خصوصي بیشتر است! 

چرا؟
چون بخش خصوصي چابک تر است 
و درآمد و هزینه در اختیار خودش 
است بنابراین به هر طریقي که شده 
باشد، کار نیروگاه را متوقف نمي کند 

سوددهي  و  درآمد  آنجاکه  از  ولي 
تفاوتي  دولتي،  نیروگاه  یک  بیشتر 
در وضعیت آن مجموعه و همچنین 
نمي کند،  پرسنل  مزایاي  و  حقوق 
نیروگاه،  آن  واحدهاي  است  ممکن 
10 روز هم از مدار خارج شود و هیچ 
اقدامي نکند ولي اگر نیروگاه بخش 
خصوصي 10 روز در مدار نباشد، یا 
جریمه مي شود یا اینکه درآمد ندارد 
و به تبع آن، مشکالتش هم بیشتر 
مي شود. البته در نهایت دولت است 
که باید پاسخگوي تأمین برق کشور 
با  برق  تولید  وظیفه  اساسا  و  باشد 
شرایط  که  طوري  نیروست  وزارت 
براي  را  زیادي  نگراني هاي  بحراني، 
تابستان سال آینده ایجاد کرده است. 
مي خواهد  دولت  اگر  که  حالي  در 
باري از دوشش بردارد، باید با تأمین 
سود مناسب و تضمین نقدینگي از 
این  در  سرمایه گذاري  استرس هاي 
صنعت بکاهد تا بخش خصوصي به 

ورود در این حوزه راغب باشد. 

آقاي مهندس! از آنجاکه شما 
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در وزارت نیرو هم مسئولیت 
و  ظرفیت ها  به  و  داشته اید 
گرفتاري هاي هر دو طرف یعني 
بخش دولتي و خصوصي اشراف 
شما  نظر  از  بفرمایید  دارید، 
راه حل برون رفت از این وضعیت 

چیست؟
در حال  برق کشور  ببینید، صنعت 
هر  باید  دولت  و  است  شدن  بزرگ 
چه سریع تر به خصوص نیروگاه ها را 
به بخش خصوصي واگذار کند. این 
کار باعث مي شود قیمت تمام شده و 
هزینه هاي جاري کم شود. هم اکنون 
گفته مي شود که 40 درصد از صنعت 
برق به بخش خصوصي واگذار شده 
ولي ساختار، نفرات و کارکنان دولت 
با  خصوصي سازي  است.  نشده  کم 
که  انجام مي شود  و  آغاز  این هدف 
دیگر، دولت مسئولیتي در قبال تولید 
نداشته باشد و کوچک شود تا بتواند 
بیشتر کار حاکمیتي انجام دهد. اگر 
این کار انجام شود، بخش خصوصي 
خواهد توانست قیمت برق را در بازار 
و بورس، رقابتي و متعادل کند که این 
کار به نفع تولیدکننده و مصرف کننده 
هزینه هاي  عالوه،  به  و  بود  خواهد 
جاري را نیز کم مي کند. اما به نظر 
نیز  بتوانیم در کوتاه مدت  باید  من 
بحران،  که  دهیم  انجام  اقداماتي 
یکي  نکند.  پیدا  ادامه  این  از  بیش 
از راهکارها، این است که براي عدم 
ایجاد مشکل در تأمین برق تابستان 
آینده، هزینه هاي جاري نیروگاه ها به 
نحوي از سوي وزارت نیرو تأمین شود. 
وزارت نیرو منابع الزم براي انجام این 
کار را نیز مي تواند از دو شیوه فراهم 
صرفه جویي  طریـق  از  یکـي  آورد؛ 
و  وزارتخـانه  جـاري  هزینه هاي  در 

دیگري، گرفتن منابع مالي از بانک ها. 
در  خصوصي  بخش  که  همان طور 
مواقع نیاز براي اداره کردن نیروگاه به 
بانک  ها مراجعه مي کند، هیچ اشکالي 
ندارد که صنعت برق نیز براي مدت 
کوتاهي از وام هاي بانکي استفاده کند 
یا اینکه اوراق مشارکت منتشر کند و 
بتواند نیروگاه هاي کشور را در کوتاه 

مدت، حفظ کند. 

ادامه هدفمندي یارانه ها و گران 
کردن برق چه طور؟

سرعت  به  قیمت  افزایش  شیوه  از 
نمي توانیم استفاده کنیم چون براي 
مردم مشکالتي ایجاد خواهد کرد و 
این کار باید آرام آرام رخ دهد. به جاي 
آن، وزارت نیرو مي تواند از منابع ارزي 
یا ریالي اي که در اختیار دارد نیز براي 
استفاده  نیروگاه ها  نقدینگي  تأمین 
کند. کارهاي کوتاه مدت و بلند مدت، 
به  نیروگاه ها  واگذاري  همچنین  و 
صورت  باید  حتما  خصوصي  بخش 
گیرد تا عدد دقیق قیمت برق در هر 
کیلووات ساعت مشخص شود چون 
در حال حاضر قیمتي که دولت براي 
برق ارائه مي کند، بر اساس هزینه هاي 
که  است  دولتي  نیروگاه هاي  جاري 

بهینه نیست. 

از آخرین باري که در سندیکا 
بحث تهاتر و تسویه بدهي هاي 
دولت به بخش خصوصي مطرح 
شد، چه میزان از طلب هاي تان 

را وصول کرده اید؟
و  موارد  که  است  این  حقیقت 
راهکارهاي زیادي پیگیري شده ولي 
عملیاتي اي  اقدام  هیچ کدام  درباره 
درحـالي که  اسـت  نگرفتـه  صورت 
سندیکا  در  پیشنهادي  راهکارهاي 

بسیار مورد قبول و مطلوب واحدهاي 
خصوصي هم هست. تهاتر طلب هاي 
و  دولت  از  خصوصي  نیروگاه هاي 
سازمان خصوصي،  به  ما  بدهي هاي 
هم اقدام سریعي به حساب مي آید و 
هم مشکالت ما را کم مي کند ولي 
هنوز به آن عمل نشده است. البته ما 
مرتب داریم این مسئله را از وزارت 
تاکنون  ولي  مي کنیم  پیگیري  نیرو 
نه تهاتري انجام شده و نه پرداخت 
بدهي به شرکت ها تغییر محسوسي 

کرده است. 

میزان طلب هاي شما از دولت 
چه قدر است؟

ماه 92،  دي  آخر  تا  ارومیه  نیروگاه 
طلبکار  تومان  میلیارد   130 حدود 
بوده که تا آخر سال به 150 میلیارد 
تومان هم مي رسد و در سال 92 فقط 
این مبلغ را به صورت  از  پنج درصد 

نقدي دریافت کرده ایم! 

و  میزان بدهي تان؟
بدهي مان به سازمان خصوصي سازي 
دولت  از  که  است  طلبي  از  کمتر 
دولت  اینکه  دلیل  به  اما  داریم 
را نمي دهد، ساالنه 17  ما  مطالبات 
به  دیرکرد  خسارت  تومان  میلیارد 
بانک ها  و  خصوصي سازي  سازمان 
اعداد،  متأسفانه  بپردازیم.  باید 
مسائل  همین  و  هستند  نجومي 
به  خصوصي  بخش  مي شود  باعث 
راغب  حوزه  این  در  سرمایه گذاري 
نیروگاه هایي که  نباشد. همین حاال 
براي واگذاري وارد بورس شده است، 
تنها  و  ندارد  مراجعه کننده اي  هیچ 
ممکن است سازمان هایي که دیوني 
از دولت دارند، مجبور باشند مالکیت 
این نیروگاه ها را بپذیرند؛ مثل بانک ها 
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یا نهادهاي شبه دولتي. در حالي که 
تمایل بخش خصوصي براي حضور 
و سرمایه گذاري در بخش هاي دیگر 
گاز،  و  نفت  صنعت  همانند  صنعت 
بسیار شدید است و این مسئله را باید 
جدي گرفت چون دارد به مسئوالن 
صنعت برق نسبت به اوضاع موجود، 
قرمزي  چراغ  این  مي دهد؛  هشدار 
به مسئوالن است که نشان مي دهد 
ادامه واگذاري ها دچار مشکل خواهد 
شد در حالي که صنعت برق به این 
واگذاري و خصوصي سازي نیاز دارد 
چون اگر صنعت برق بخواهد قیمت 
برق را به گونه اي واقعي کند که به نفع 
مردم و تولیدکننده باشد، چاره اي جز 
اینکه نیروگاه ها را واگذار کند، ندارد. 
اگر دولت بخواهد این نیروگاه ها را نزد 
خودش نگاه دارد، چون هزینه هایش 
نسبت به هزینه هاي بخش خصوصي 
بیشتر است، آسیب مي بیند. به اضافه 
اینکه کسي نمي تواند به قیمت دولت 
به  مي تواند  دولت  اما  کند.  نظارت 

کار بخش خصوصي نظارت و قیمت 
بخش  همچنین  کند.  کنترل  را 
قیمت  رقابت در  خصوصي مي تواند 
خرید و فروش برق را وارد بورس کند 
و قیمت ها بنابر عرضه و تقاضا تنظیم 
شود ولي وقتي قیمت برق در انحصار 

دولت باشد، ثابت مي ماند. 

ولي دولت در زمینه هایي تجربه 
این آزادسازي قیمت را دارد که 
عمال به ضرر یک صنعت شده 
است. مثال زماني که محصوالت 
پتروشیمي به بورس کاال برده و 
قیمت ها رقابتي شد، صاحبان 
صنـایع بـا افـزایش بـي رویه 
عدم  با  هم  گاهي  و  قیمت ها 
عرضه از سوي تولیدکنندگان 
نمي کنید  فکر  شدند.  مواجه 
و  اتفاق  این  است  ممکن 
صنعت  در  قیمتي  آزادسازي 
برق هم رخ دهد و اوضاع را بدتر 

کند؟

برق،  درباره  مهم  بسیار  مورد  یک 
کشف واقعي قیمت برق است یعني 
قیمت  که  شود  مشخص  ابتدا  باید 
واقعي فروش هر کیلووات ساعت برق، 
چه میزان باید باشد. اگر این مسئله 
به شکل شفاف مشخص شود، در آن 
صورت بخش خصوصي رقابت مي کند 
و قیمت ها مناسب تر مي شود. در عین 
حال باید متوجه این مسئله باشیم که 
وقتي حرف از حضور بخش خصوصي 
مي زنیم، بدان معناست که حمایت 
البته دولت  برداشته مي شود؛  دولت 
همچنان مي تواند از بخش خصوصي 
در بازار بخرد و به مشترکان، به نرخ 
بخش  حرف  ولي  بفروشد  تکلیفي 
خصوصي این است که دولت اجازه 
دهد قیمت واقعي برق، کشف شود. 
اگر در پتروشیمي چنان اتفاقي افتاده، 
به این دلیل است که دولت، آن بخش 
را رها کرده است و اگر این کار را در 
همین  هم  دهد  انجام  برق  صنعت 
اتفاق مي افتد ولي ما نمي گوییم که 
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مشترک  به  مستقیم  به طور  را  برق 
را  برق  داریم  بلکه دوست  بفروشیم 
عرضه  دولت  خود  به  واقعي  نرخ  با 
کنیم. همین حاال هم دولت، قیمت 
را قیمت واقعي نمي داند  فعلي برق 
و نرخ اصلي آن را حدود 80 تومان 
مي داند. بنابراین معتقدم دولت براي 
افزایش هاي  از  پیشگیري  و  کنترل 
برق، مکانیزم هایي  قیمت  غیرواقعي 
در اختیار دارد مثال مي تواند هنگامي 
که نیروگاه ها را به بخش خصوصي 
مي دهد، قیمت واقعي را در بازار برق 
پیدا کند و بعد آن را با توجه به شرایط 
قیمت  به  فاکتورها  دیگر  و  اجتماع 
یارانه اي بفروشد ولي در نهایت بخش 
قیمت کمتري  با  را  برق  خصوصي، 
نسبت به بخش دولتي تولید مي کند. 

چگونه؟
گردانندگان  اینکه  دلیل  به  اصوال 
مسئولیت  خصوصي،  نیروگاه هاي 
مستقیم درآمد و هزینه هاي نیروگاه را 
دارند حساس تر هستند مثال نیروگاه 
تاکنون،  واگذاري  زمان  از  ارومیه 
نسبت به زماني که دولتي بود، آمادگي 
تعمیر  عالوه،  به  و  دارد  بیشتري 
واحدهاي نیروگاه ارومیه که قبال در 
تا 110روز  دولتي حدود 90  بخش 
منظور مي شد، هم اکنون که توسط 
خصوصي ها اداره مي شود، به 45روز 
تقلیل یافته است؛ البته با رعایت تمام 
استانداردها و حساسیت ها. تمام این 
تولید،  افزایش  بهره وري،  به  موارد، 
کم شدن هزینه ها و در نهایت حفظ 
سرمایه هاي ملي کشور کمک مي کند 
خصوصي،  بخش  که  خصوص  به 
قوانین دست و پاگیر ندارد و به راحتي 
مي تواند نیروگاه را اداره کند؛ از سوي 
مي شود،  بزرگ  شبکه  وقتي  دیگر 

کنترل کردن آن هم سخت مي شود 
اداره و  را  باید به صورت خرد آن  و 
کنترل کرد و هیچ سیستمي همانند 
سیستم واگذاري به بخش خصوصي 
برق  عظیم  شبکه  این  نمي تواند 
کشوري را کنترل کند چون زماني 
بود که ظرفیت تولید برق کشور ما 
5 هزار مگاوات بود اما االن، 70 هزار 
اینکه  اضافه  به  است.  شده  مگاوات 
وقتي هزینه پایین بیاید، برق با ضریب 
اطمینان بیشتر و با قیمت مناسب تر 
مي شود.  عرضه  مصرف کننده  به 
البته همه اینها در صورتي است که 
دولت هم همکاري کند وگرنه هیچ 
بخش خصوصي،  تمهیدات  از  کدام 
کارگر نمي شود و به سختي شکست 
مي خورد. بنابراین هیچ وقت نباید این 
شبهه ایجاد شود که خصوصي سازي یا 
سپردن نیروگاه ها به بخش خصوصي 
و  پژوهش ها  تمام  چراکه  است  بد 

کارهاي عملي اي که صورت گرفته، 
بخش  توان  که  کرده  ثابت  را  این 
خصوصي بیشتر از دولت است و اگر 
در این میان، اشکالي رخ داده، به این  
بد  خصوصي سازي  که  است  دلیل 
اجرا شده است نه اینکه ذاتا بد باشد. 
همانند اتفاقي که براي بورس رخ داده 
است چون اگر واقعا اجازه دهیم که 
طبیعي  و  عادي  شرایط  در  بورس 
خودش کار کند، بسیار مفید خواهد 
بود و کشف قیمت مناسب برق هم در 

آن رخ مي دهد. 

و شما هم با ساز و کار و فعالیت 
بورس همراه و موافق خواهید 

شد؟
نقش  انرژي  بورس  طبیعي  طور  به 
برق  فروش  حوزه  در  مؤثري  بسیار 
مي تواند بازي کند ولي به لحاظ اینکه 
نمي توانند به آن نقدینگي تزریق کنند 
عمال میزان مبلغي که در بورس براي 
خرید و فروش انرژي از طرف صنعت 
برق اختصاص مي یابد، محدود است 
و این مسئله باعث شده فروشندگان 
برق به دلیل عدم وجود نقدینگي و 
مشکالت ناشي از آن، برق خود را با 
قیمت واقعي نفروشند که این موجب 
مراجع  به  اشتباه  عالئم  شد  خواهد 
مختلف درخصوص قیمت برق داده 
این  نتوان  آینده  در  شاید  و  شود 
اشتباهات را جبران کرد در حالي که 
بورس و بازار برق، شیوه هایي هستند 

که مي توانند بازار را کنترل کنند. 

مطالعه اي درباره قیمت واقعي 
برق انجام داده اید؟

االن عدد مشخصي نمي توان ارائه کرد 
چون همین عدد، عدد هدف مي شود 
ولي واقعیت این است که قیمت برق 

اصوال به دلیل اینکه 
گردانندگان نیروگاه هاي 

خصوصي، مسئولیت 
مستقیم درآمد و 

هزینه هاي نیروگاه را 
دارند حساس تر هستند 

مثال نیروگاه ارومیه از 
زمان واگذاري تاکنون، 

نسبت به زماني که 
دولتي بود، آمادگي 

بیشتري دارد
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با توجه به تورم افزایش نیافته است. 
اصوال تعیین نرخ برق در دنیا در اختیار 
گروهي از خبرگان اقتصادي است که 
آنها  البته  از دولت هستند،  مستقل 
و  مي کند  تعیین  را  حدودش  هم 
بعد، آن قیمت در بازار رقابتي، باال یا 
پایین مي شود اما نهادهایي که ما در 
این خصوص داریم، وابسته به دولت 
است و وزارت نیرو ضمن اینکه قیمت 
برق را بررسي و رسیدگي مي کند، در 
هنگام اعالم قیمت نهایي، توانایي اش 
در تأمین مالي را هم لحاظ مي کند در 
حالي که باید نهاد مستقلي این کار 

را بکند. 

منظورتان از نهاد، تشکل هایي 
همانند سندیکاست؟

از  هم  که  است  نهادهایي  منظورم 
بخش دولتي و هم از بخش خصوصي 
مستقل باشند؛ نهادي که هم بخش 
دولتي بتواند حرفش را در آنجا بزند، هم 
بخش خصوصي و هم خریدار و بعد آن 
 نهاد خبره، درباره قیمت برق تصمیم 
بگیرد. درواقع ما در صنعت برق به 
جایي همانند شوراي رقابت که هم 
اکنون در بخش صنعت کشور فعال 
در  ما  چون  البته  نیازمندیم.  است، 
ابتداي روند خصوصي سازي هستیم، 
شاید نتوانیم به زودي این کار را محقق 
قیمت گذاري،  شکل  این  ولي  کنیم 
پسنیدیده و براي بخش خصوصي و 
که  شرطي  به  است  مناسب  دولتي 
این  اجراي  به  ملزم  را  خود  دولت، 

تصمیمات کند. 

درباره اینکه برق در کشورهاي 
دیگر بــا چـه قیمتي عرضه 

مي شود، اطالعاتي دارید؟
قیمت برق در همه جاي دنیا از قیمت 

سوخت منبعث است و چون ما گاز 
را داریم، تنها انرژي را در نیروگاه ها 
دلیل،  همین  به  مي کنیم  تبدیل 
مختلف،  کشورهاي  در  برق  قیمت 
متفاوت است؛ بعضي کشورها ممکن 
است منابع آبي زیادي داشته باشند 
و انرژي اولیه شان را از سدها بگیرند، 
برخي دیگر مثل ما گاز داشته باشند 
و آن را به برق تبدیل کنند و برخي 
دیگر هم ذعال سنگ داشته باشند 
دسته  این  براي  برق  قیمت  که 
ایران  درباره  مي شود.  تمام  ارزان تر 
باید بگویم به این علت که ما از منابع 
گازي خوبي برخورداریم، تولید برق 
کشورهاي  به  نسبت  کشورمان  در 
منطقه و همسایه، مزیت نسبي خوبي 
دارد البته به این شرط که نیروگاه ها 
با راندمان خوب کار کنند. یعني به 
ازاي مصرف هر واحد گاز در نیروگاه، 
برق بیشتري تولید کنیم. اگر راندمان 
تولید برق در نیروگاه هاي ایران، 38 
ازاي هر یک  به  یعني  باشد،  درصد 
تولید  برق  واحد  واحد سوخت، سه 
ازاي  به  باید  که  حالي  در  مي کنیم 
هر یک واحد، چهار یا پنج واحد برق 

تولید شود. 

در  برق  تولید  راندمان  پس 
کشور ما پایین است. 

 10 در  ما  نیروگاه هاي  راندمان  نه. 
سال گذشته در مقایسه با نیروگاه هاي 
پایین  و  نبوده  بد  دیگر  کشورهاي 
نیست ولي نیاز داریم که این میزان 
را افزایش دهیم. براي رسیدن به این 
هدف، هم تکنولوژي هاي به کار گرفته 
شده در نیروگاه ها باید نو شوند یا با 
راندمان باالتري به کار گرفته شوند و 
هم نیروگاه هاي گازي باید به سیکل 
ترکیبي تبدیل شوند تا همه اینها در 

مجموع باعث افزایش راندمان شود و 
قیمت تمام شده برق را کاهش دهد 
چون در این صورت است که گاز در 
منطقه براي ما مزیت نسبي مي شود. 

ارومیه  نیروگاه  اینکه  براي 
قرار  کشور  مرزهاي  نزدیک 
امکان  مي رسد  نظر  به  دارد، 
داشته  صادرات  براي  خوبي 
باشد. مطالعاتي در این باره انجام 

داده اید؟
نیروگاه  دلیل،  همین  به  دقیقا  بله. 
براي  خوبي  نسبي  مزیت  ارومیه 
از  هم  مجوزهایي  دارد.  صادرات 
با یک  که  داریم  نیرو  وزارت  سوي 
اما  کنیم  صادر  برق  مستقل،  خط 
عملیاتي  اجازه  هنوز  نیرو  وزارت 
صادرات را صادر نکرده به عالوه در 
این زمینه باید دستورالعمل هایي نیز 
نهایي و ابالغ شود که تا این ساعت، 
پیاده سازي  ولي  است.  نشده  انجام 
این کار به نفع وزارت نیروست که 
اجازه  ما  همانند  نیروگاه هایي  به 
درآمدمان  هم  چون  دهد  صادرات 
از  هم  نمي ماند،  وابسته  دولت  به 
و  مي شود  کم  دولت  تصدي گري 
صرف  نیروگاه،  درآمد  اینکه  هم 
مي شود.  نیروگاه  داخلي  توسعه 
است  گازي  اکنون  هم  ما  نیروگاه 
کرده ایم  اعالم  هم  وزارتخانه  به  و 
به ما اجازه صادرات دهند،  اگر  که 
مي توانیم از محل درآمدهاي ارزي، 
نیروگاه را به سیکل ترکیبي تبدیل 
کنیم. به عالوه، با اجازه صادرات به 
به  دولت  مسئولیت هاي  نیروگاه ها، 
مي شود  منحصر  حاکمیتي  مسائل 
و در ضمن، درآمدزایي هم مي کند 
چراکه نیروگاه ها باید بابت ترانزیت 

برق به دولت پول بپردازند. 
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به  و  قدر  چه  ارومیه  نیروگاه 
کجاها مي تواند برق صادر کند؟

که  گرفته ایم  قرار  نقطه اي  در  ما 
مي توانیم به ترکیه و عراق صادرات 
داشته باشیم و در این راستا، کارهایي 
خطوطي  احداث  همانند  ابتدایي 
کشور  سمت  به  نیروگاه  از  مستقل 
ترکیه را نیز انجام داده ایم اما همچنان 
منتظر دستورالعمل نهایي وزارت نیرو 
هستیم. به هر حال، نیروگاه ارومیه 
و  دارد  تولید  ظرفیت  مگاوات   954
بسته به درخواست کشور متقاضي، 
درصد   40 حدود  تا  مي توانیم 
تولیدمان را صادر کنیم. هرچند که 
اگر کشورهاي همسایه، برق بیشتري 
خطوط  مي توانیم  کنند،  درخواست 
براي  بیشتري احداث کنیم که هم 
مجموعه ما سود بیشتر داشته باشد 
و هم براي اقتصاد کشور مفید باشد. 

در تابستان هم مي توانید برق 
نیروگاه را صادر کنید؟

خوشبختانه ارومیه از آنجاکه در یک 
قرار  مناسب  هوایي  و  آب  موقعیت 

براي  خوبي  امکانات  است،  گرفته 
صادرات برق در تمام فصول سال را 
دارد ولي این مسئله نیز از نظر فني 
باید لحاظ شود که شبکه کشور در 
اساسا  نشود.  کمبود  دچار  تابستان 
وقتي تعهد خارجي براي صادرات برق 
مي دهیم، باید به مسائل فني آن در 
داخل کشور هم فکر کرده باشیم که 
ذخیره الزم در داخل کشور لحاظ شود 
تا در تأمین برق داخلي کشور مشکل 
میزان  اینکه  ضمن  باشیم  نداشته 
صادرات نسبت به میزان تولید کشور، 
عدد بزرگي نیست و اگر کشور واقعا 
تصمیم بگیرد صادرات برق را در ایران 
فعال کند، ظرفیت هاي انساني و فني 
خوبي در این زمینه داریم که مي تواند 
اتفاقات  از  و  را بسنجد  تمام جوانب 
ناخوشایند احتمالي پیشگیري کند. 
در واقع مشکل ما براي صادرات در 
فصل تابستان، کمبود و نبود نقدینگي 
است. اگر این مسئله حل شود، انرژي 
به میزان مورد نیاز داخل و خارج از 
البته  که  شد  خواهد  تولید  کشور 

همین صادرات، مي تواند بخشي از این 
مشکل نقدینگي را هم حل کند. 

شما  نیروگاه  مهندس!  آقاي 
بیمه است؟

بله. یکي از همین شرکت هاي ایراني، 
که  مزایده اي  طریق  از  را  نیروگاه 
برگزار کردیم، بیمه کرده است و این، 
از مزایاي بخش خصوصي به حساب 
مي آید چون هیچ کدام از نیروگاه هاي 
یا  زلزله  اگر  و  نیستند  بیمه  دولتي 
بیفتد،  دیگري  ناخواسته  اتفاق  هر 
سرمایه عظیم ملت از دست مي رود 
به  خصوصي،  بخش  آنجاکه  از  ولي 
سرمایه اش عالقه مند است، در حفظ 
حتي  ما  مي کوشد.  سرمایه  اصل 
نیروگاه را با این شرط که اگر از مدار 
خارج شود و نتواند برق تولید کند، 
اولیه  سرمایه  تا  کرده ایم  بیمه  نیز 
البته  که  نشود  زیان دهي  دچار  هم 
یا  تلفات  هیچ  تاکنون  خوشبختانه 

خسارتي نداشته ایم. 

فکر مي کنید در صورت بروز 
بتواند  بیمه  ایراد،  یا  حادثه 

خسارت شما را جبران کند. 
تاکنون که اتفاقي رخ نداده ولي این 
کشورمان،  در  ما  که  است  حقیقت 
مثال  و  نداریم  قدرتمندي  بیمه هاي 
نیروگاه دچار مشکل  اگر یک پمپ 
جبران  سختي  به  را  خسارت  شود، 
آن  از  باید  را  ماجرا  ولي  مي کنند 
طرف هم ببینیم یعني ما هم باید از 
بیمه ها استقبال کنیم تا ظرفیت شان 
بزرگ و قوي شود. وقتي بسیاري از 
نیروگاه هاي ما بیمه نشده اند و تنها 
چند نیروگاه خصوصي بیمه هستند، 
نمي توان از آنها انتظار داشت که توان 

پرداخت خسارات را داشته باشند. 
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نگهداشتـن  روشـن  بـراي  جـدال 
تهویـه  سیستم هـاي  و  چـراغ هـا 
مطبوع در کویت کار آساني نیست. 
چنان فاصله کمي بین میزان برق 
تولیدي و ظرفیت تولید برق آبي و 
دارد  برق وجود  براي  تقاضا  میزان 
فصل  در  ویژه  به  برق  تأمین  که 
بسیار  کشور  این  براي  تابستان 

مشکل ساز مي شود. 
برق در کویت با نرخ ساالنه حدود 
7 درصد رشد مي کند و این موضوع 
کشور  این  برق  و  آب  وزارت  بر 
تا  مي کند  وارد  را  مضاعفي  فشار 
این  بسازد.  بیشتري  نیروگاه هاي 
وزارتخانه پیش بیني کرده است که 
تقاضاي کویت  اوج  تا سال 2020 
به برق تقریبا دوبرابر شود و به 22 
هزار و 500 مگاوات برسد. این رقم 
 60 و  گذشته 12هزار  تابستان  در 

مگاوات بوده است. 
در مورد آب هم همین داستان در 
جریان است و انتظار مي رود تقاضاي 
به   2020 سال  تا  آب  براي  کویت 
افزایش  روز  در  لیتر  میلیارد   25/3
گذشته  تابستان  در  رقم  این  یابد. 

20/2 میلیارد لیتر بوده است. 
ظرف  دارد  قصد  کویت  نتیجه  در 
هزار   11 حدود  آینده  سال  هفت 
مگاوات برق و دو میلیارد لیتر آب بر 
ظرفیت تولید خود بیافزاید. این در 
شرایطي است که بخشي از ناوگان 
تجهیزات  و  برق  تولید  فرسوده 
که  کشور  این  آب  از  نمک زدایي 
دور  از  بوده اند،   1980 دهه  تولید 

خارج شده اند. 
براي  ابعاد  این  در  ظرفیتي  ایجاد 
محسوب  بزرگ  چالش  یک  کویت 
مي شود. دولت کویت تصمیم گرفته 

شرکت هاي  که  دهد  اجازه  است 
بخش خصوصي قسمتي از ساخت، 
زیرساخت هاي  نگهداري  و  اداره 
را  آب  و  برق  جمله  از  کشور  این 
بر عهده گیرند. دولت کویت مرکز 
مشارکت هاي فني )پي تي بي( را در 
است  کرده  راه اندازي   2008 سال 
بخش  شراکت  طرح  مرکز  این  تا 
دولتي و خصوصي کشور موسوم به 

پي پي پي را اجرایي کند. 
نورث  الذور  برق  و  آب  نیروگاه 
نخستین پروژه پي پي پي در کویت 
است که ساخت آن ماه پایاني سال 
کشور  شد.  آغاز  گذشته  میالدي 
به کارگیري  با  است  امیدوار  کویت 
و  دولتي  بخش  شراکت  الگوي 
خصوصي بر بهره وري خود بیافزاید. 
به  پروژه  این  وام دهندگان  از  یکي 
نام » بانک ژاپن براي همکاري هاي 

تحول در تولید برق کویت
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که  )جي بي آي سي(  بین المللي « 
براي  اعتبارات  صدور  آژانس  یک 
اعالم  بیانیه اي  در  است  صادرات 
کرده است: » کشور کویت سیاست 
توسعه زیرساخت ها از جمله برق را 
بخش  توانمندي هاي  از  استفاده  با 

خصوصي در پیش گرفته است.«
رئیس  الرومي،  عادل  گفته  به  بنا 
مرکز مشارکت هاي فني )پي تي بي(، 
به  خود  نقش  دارد  قصد  دولت 
را کاهش دهد  اوپراتور  عنوان یک 
عهده  بر  را  نظارتي  نقش  بیشتر  و 
در  نیروگاه  نخستین  الذور  گیرد. 
کویت خواهد بود که توسط بخش 
خصوصي ساخته، اداره و نگهداري 
کویت  ترتیب  بدین  و  شد  خواهد 
فارس  خلیج  حوزه  کشور  آخرین 
خواهد بود که در بخش برق خود 
و  دولتي  بخش  شراکت  الگوي  از 

خصوصي استفاده مي کند. 
نوع  در  پروژه  این  اینکه  دلیل  به 
روند  است،  مورد  نخستین  خود 
تا  برنامه ریزي  مرحله  از  آن  تحقق 
از  بیش  آن  مالي  بخش  مناقصه 
سه سال زمان برده است. در سال 
2012 بود که این پروژه در پارلمان 
کویت به رأي گذاشته شد. اعضاي 
مخالفت  آن  با  ابتدا  در  پارلمان 
مثبت  رأي  آن  به  بعدا  اما  کردند 

دادند. 
با توجه به آن که تأمین مالي الذور 
با موفقیت انجام شده است، اکنون 
انتظار مي رود که پروژه هاي آینده با 
روند سریع تري اجرا شوند. الرومي 
اعالم کرده است که تقاضایي براي 
اخذ تأییدیه دوبرابر کردن ظرفیت 
جاري  ماه  در  الذور  نیروگاه  برق 
الذور  سایت  در  شد.  خواهد  صادر 
دست  در  هم  پروژه  دیگر  فاز  سه 

نیروگاه  گرفت.  خواهد  قرار  اجرا 
جنوب  در  الذور  مشابه  هم  دومي 
شد.  خواهد  ساخته  الذور  سایت 
این نیروگاه ظرفیتي 2 هزار و 500 
لیتري در  مگاواتي و 568 میلیون 
هر روز خواهد داشت. نیروگاه هاي 
وزارت  توسط  مستقیما  کوچکتر 
در  تأمین خواهند شد.  آب  و  برق 
نیروگاه هاي  قرارداد   2015 سال 
با  یک  هر  جنوبي  الذور  و  سابیا 
منعقد  مگاوات   500 ظرفیت 
خواهد شد. دو نیروگاه آبي هریک 
با ظرفیت روزانه 227 میلیون لیتر 
پس  سال  و   2017 سال  در  نیز 
راه اندازي  دوحه  جنوب  در  آن  از 
الذور  در  است  قرار  شد.  خواهند 
سي سي جي  توربین هاي  از   2 و   1
اما  شود  استفاده  گاز(  )چرخه  تي 
استفاده  نفت  از  پروژه ها  سایر  در 

خواهد شد. 
و  پاک تر  سوختي  گاز  چه  گر 
است  کمیاب تر  اما  است  پربازده تر 

زیادي  بسیار  نفت  کویت  چون 
نزدیک  کشور  این  مي کند.  تولید 
براي  که  را  گازي  از  نیمي  به 
دارد  نیاز  خود  برق  ایستگاه هاي 
از  )ال ان جي(  مایع  گاز  صورت  به 
خارج وارد مي کند که هزینه ساالنه 
آن بالغ بر 4/1 میلیارد دالر است. 
از  بود در آن ها  قرار  طرح هایي که 
استفاده  گازي  غیرمتداول  منابع 

شود، متوقف شده اند. 
بخش  رئیس  مرافي،  سهیال 
برق  وزارت  تحقیقات  و  مطالعات 
»شرکت  مي گوید:  کویت  آب  و 
برخوردار  کافي  گاز  از  کویت  نفت 
تصمیم  آن ها  بنابراین  و  نیست 
از  پروژه ها  نوع  این  براي  گرفته اند 

گاز استفاده نکنند.«
با  مذکور  پروژه  بود  قرار  ابتدا  در 
بر محیط  تا  کار کند  بخار  توربین 
زیست تاثیر مثبت داشته باشد و به 
هیچ وجه یک پروژه گازي نبود اما 
گازي  پیشنهاد   2006 دسامبر  در 
شدن آن ارایه شد. مرافي مي گوید: 
»شرکت نفت کویت در سال 2006 
اینکه  بر  مبني  داد  نامه اي  ما  به 
مي توانید در جهت سوخت دوگانه 
کافي  گاز  ما  چون  بردارید  گام 
اما آن ها در سال 2010 به  داریم. 
ما گفتند که گاز کافي نداریم و باید 

به سمت توربین هاي بخار بروید.«
لیال بن علي، رئیس بخش خاورمیانه 
انرژي  کمبریج  آي اچ اس  شرکت 
مي گوید: » اساسا ما فرض را بر این 
وجود  خاطر  به  که  بودیم  گرفته 
تعادل در عرضه و تقاضا بویلرهاي 
حرارتي را به تدریج به ناوگان اضافه 
مي کنیم. اما اکنون در مورد کمبود 
احتمالي گاز در پنج یا شش سال 
آینده صحبت به میان آمده است.«

نیروگاه آب و برق الذور 
نورث نخستین پروژه 

پي پي پي در کویت 
است که ساخت آن 

ماه پایاني سال میالدي 
گذشته آغاز شد. کشور 

کویت امیدوار است 
با به کارگیري الگوي 

شراکت بخش دولتي و 
خصوصي بر بهره وري 

خود بیافزاید
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صادرات به  مطالعات عمیق و گسترده نیاز دارد
گفت وگو با مهندس محمدرضا حیدرپور، مدیر عامل شرکت قشم مولد

آقاي مهندس! همکاري شما 
با مجموعه واال انرژي از چه 
سالي آغاز شد و چگونه در 
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي 

پاسارگاد قشم وارد شدید؟
مدیر  عنوان  به   84 سال  از  من 

از سهامدارن شرکت  پروژه و یکي 
مهندسي واال انرژي، فعالیتم را آغاز 
نیروگاه  پروژه هاي  از  پس  کردم. 
تعمیـرات  بـر  نظارت  و  شـور  رود 
و  گیـالن  نیروگاه هـاي  اسـاسـي 
لوشان، در سال 86 به عنوان مدیر 

مهندسي شرکت کار خود را ادامه 
دادم و در بیشتر پروژه هاي شرکت، 
همکاري داشتم تا اینکه در همین 
شرکت هاي  از  کنسرسیومي  سال، 
هدف  با  واالانرژي  و  الماتکو  پگاه، 
احــداث نیـروگاه سیکل تـرکیبي 

مهندس محمدرضا حیدرپور، مدیر عامل شرکت قشم مولد، کارش را از سال 69 در نیروگاه 
سیکل ترکیبي گیالن آغاز کرد و بعد، در بخش بخار همین پروژه، به عنوان مدیر پروژه فعالیت 
کرد. فعالیت هاي بعدي او طرح توسعه تانک هاي سوخت نیروگاه هاي قم و گیالن، توربین هاي 
انبساطي نیروگاه هاي نکا و رامین بود. وي در سال هاي ابتدایي دهه 80 که بحث انتقال تکنولوژي 
ساخت واحدهاي گازي در کشور مطرح شد به عنوان مشاور فني مدیرعامل با شرکت توگا و 
پس از آن با شرکت مکو تا مستقر شدن ساختار طراحي و تولید سیستم هاي کنترل توربین گاز 
همکاري کرد. پروژه هاي دیگري که به عهده داشت طرح توسعه مخازن سوخت نیروگاه رود 
شور و نظارت بر بهره برداري و تعمیرات اساسي نیروگاه هاي لوشان و سیکل ترکیبي گیالن بود. 
اولین تجربه کاري او در نیروگاه هاي خصوصي، به زماني باز مي گردد که مدیریت پروژه نیروگاه 
رودشور را برعهده گرفت و به گفته وي، تجربه اي متفاوت را براي او به ارمغان آورد. مهندس 
حیدرپور در حال حاضر به عنوان مدیرعامل قشم مولد مشغول به کار است. آنچه در ادامه 

مي خوانید گفت وگویي است پیرامون وضعیت نیروگاه هاي احداثي، مسائل و معضالت آنها. 
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قشم،  جزیره  شد.  تشکیل  قشم 
و  تولید  نظر  از  خاصي  وضعیت 
مصرف برق دارد. جزیره تنها با یک 
دکل فشار قوي به سرزمین مادري 
متصل است و در داخل جزیره نیز 
تولید  امکانات  محدود  صورت  به 
به  جزیره  این  دارد.  وجود  برق 
و سیاسي  نظامي  اقتصادي،  دالیل 
از اهمیت خاصي برخوردار است و 
با توجه به گرم بودن هواي منطقه، 
اهمیت  برق،  تأمین  و  تولید  تداوم 
این،  بر  عالوه  دارد.  زیادي  بسیار 
در  جزیره  اقتصادي  فعالیت هاي 
بیني  پیش  و  است  توسعه  حال 
محدوده  این  برق  مصرف  مي شود 
باشد.  داشته  توجهي  قابل  افزایش 
تولید  ظرفیت  آنجاکه  از  همچنین 
تولید  است،  محدود  جزیره،  برق 
برق در قشم، آینده مناسبي دارد، 
تصمیم  کنسرسیوم  این  بنابراین، 
احداث  نیروگاهي  قشم،  در  گرفت 
نیروگاه  یک  ساخت  مجوز  و  کند 
تولید برق را از وزارت نیرو گرفت. 
شرکت مهندسي واال انرژي که در 
زمینه پروژه هاي نیروگاهي فعالیت 
مي کند در مجموعه کنسرسیوم به 
عنوان مدیر طرح انتخاب شد و من 
این  در  که  مسئولیتي  به  توجه  با 
انجام  را  پروژه  امور  داشتم  شرکت 

مي دادم. 

سرمایه گذاري  کنسرسیوم، 
برعهده  را  نیروگاه  ساخت 

گرفت؟
گرفتن  از  پس  کنسرسیوم  خیر. 
پیمانکار  انتخاب  براي  مجوز، 
EPC نیروگاه و جذب سرمایه گذار 
اقدام کرد و به موازات این کار هم 
قرارداد فروش برق و سایر مجوزها 

به خرید زمین،  را گرفت و نسبت 
و  آن  دور  دیوارکشي  و  تسطیح 
بعد  کرد،  اقدام  موقت  برق  تأمین 
پاسارگاد  بانک  هم،  سال  یک  از 
کنسرسیوم  به  شریک  عنوان  به 
اضافه شد. در این زمان مذاکرات با 
پیمانکار EPC نیز انجام و در سال 
شد.  امضا  هم  مربوطه  قرارداد   88
ما براي تأمین بخشي از هزینه هاي 
از  مي خواستیم  نیروگاه  این 
استفاده  ذخیره  صندوق  تسهیالت 
به  را  ملت  بانک  بنابراین  کنیم 
کردیم  انتخاب  عامل  بانک  عنوان 
گذاري  سرمایه  میزان  چون  ولي 
تعهدات  سقف  از  بیش  نیاز  مورد 
بانک  از  کنسرسیومي  بود،  بانک 
ملت، تجارت و صنعت و معدن براي 
عاملیت تشکیل شد. همه مقدمات 
شده  آماده  هم  الزم  مجوزهاي  و 
بود اما این اتفاقات همزمان شد با 

انحالل صندوق ذخیره ارزي و همه 
تا  شدیم  منتظر  شد.  متوقف  چیز 
صندوق توسعه ملي جایگزین شود 
استفاده  آن  تسهیالت  از  بتوانیم  و 
که  زماني  تا  حال  هر  به  کنیم. 
فعالیت  دستورالعمل شکل گیري و 
کار  شود،  اجرایي  جدید  صندوق 
اما وقتي  ماند.  نیروگاه هم متوقف 
اولین  ما  طرح  کرد،  کار  به  شروع 
یا دومین طرح از نظر اولویت بود، 
زمان  طول  در  که  مشکلي  ولي 
پیش آمد، این بود که به دلیل زیاد 
ماندن  ثابت  و  دالر  قیمت  شدن 
قیمت فروش برق، توجیه اقتصادي 
پروژه با مشکل روبه رو شد. مشکلي 
که کم و بیش سایر پروژه ها نیز با 

آن دست به گریبان هستند. 

توجیه مالي پروژه از ابتدا با 
ارز سنجیده نشده بود؟

ذخیره  صندوق  که  است  درست 
یورو  یا  دالر  به  را  منابع  ارزي، 
پرداخت مي کند ولي سنجش طرح 
در  اشکال  و  است  ریال  اساس  بر 
قرارداد  ارزي  ما  همین جاست که 
به  را  برق  ولي  مي کنیم  منعقد 
قیمت  چون  و  مي فروشیم!  ریال 
ثابت  سیاست هاي  دلیل  به  برق 
نگاه داشتن حامل هاي انرژي تغییر 
نکرده بود، پروژه، توجیه اقتصادي 
جذابي براي سرمایه گذاران نداشت 
در  سرمایه  بازگشت  نرخ  چراکه 
احداث  و  ساخت  همانند  کارهایي 
از  باالتر  درصد  چند  باید  نیروگاه، 
نرخ سود درازمدت بانک هاي کشور 
کار،  صعوبت  به  توجه  با  تا  باشد 
سرمایه گذار  براي  الزم  جذابیت 
ایجاد شود در حالي که بعد از این 
ما  سرمایه  بازگشت  نرخ  تحوالت، 

صندوق ذخیره ارزي، 
منابع را به دالر یا یورو 

پرداخت مي کند، ولي 
سنجش طرح بر اساس 

ریال است و اشکال 
در همین جاست که 

ما ارزي قرارداد منعقد 
مي کنیم ولي برق را به 

ریال مي فروشیم!
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این  به  بانکي شد.  از سود  پایین تر 
ترتیب بانک و شرکا، توجیهي براي 
اینها  همه  با  نداشتند  کار  ادامه 
وقتي  و  کردیم  پیگیري  را  پروژه 
را  ما  کرد،  کار  به  شروع  صندوق 
بانک  به  مالي  منابع  دریافت  براي 
به  توجه  با  اما  کردند  معرفي  سپه 
کردن  به روز  براي  نیاز  مورد  زمان 
جدید  قرارداد  عقد  و  قراردادها 
این  ما  که  فاصله اي  در   ،EPC
براي  دوباره  و  تمدید  را  مدارک 
مراجعه  بانک  به  تسهیالت  گرفتن 
کردیم، اعتبار اختصاص داده شده 
به بانک سپه تمام شد؛ هم اکنون 
تأمین  و  جدید  اعتبار  منتظر  نیز 

منابع مالي هستیم. 

تاکنون،   86 سال  از  یعني 
ساخت نیروگاه شروع نشده 

است؟
بخش کمي از آن آغاز و انجام شده 
است؛ من تا زماني که در پروژه هاي 
عقیده  این  بر  کار مي کردم،  دولتي 
اجراي  قسمت  مهم ترین  که  بودم 
اجرایي  و  فني  بخش هاي  پروژه، 
بودجه  به  زمان،  آن  در  است چون 
ولي  بودیم  متصل  دولتي  نامحدود 
پروژه هاي خصوصي  وارد  بعدها که 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  شدم، 
تأمین  پروژه،  بخش  مشکل ترین 
اعتبار و بحث هاي اقتصادي آن است. 
این بزرگ ترین درسي بود که کار در 
پروژه هاي خصوصي به من آموخت 
چون همه مسائل باید بازبیني شود 
و از آنجاکه منابع مالي، در دسترس 
نیست و محدودیت دارد، مجبوریم 
توجیه  و  کارایي  از  ترکیبي  به 
اقتصادي برسیم و این کار را بسیار 

مشکل مي کند و انرژي مي طلبد. 

و شما در تمام این مدت، به 
عنوان مدیرعامل قشم مولد 

فعالیت مي کردید؟
دلیل  به  انرژي  واال  شرکت  خیر. 
سابقه اي که داشت، مدیر طرح این 
پروژه بود و من نیز در این شرکت، 
نیروگاه  احداث  به  مربوط  کارهاي 
اینکه در  تا  انجام مي دادم  را  قشم 
مرا  مدیره  هیئت  گذشته،  سال 
مولد  قشم  عامل  مدیر  عنوان  به 
به  توجه  با  البته  کردکه  انتخاب 
تغییراتي که در ترکیب سهامداران 
تغییـراتـي  احتمـاال  شـده  ایجـاد 

به وجود خواهد آمد. 

جـالب اسـت کـه باوجـود 
و  سـرمـایـه گذاران  اینکه 
سهامداران شرکت، از سـال 
مطلوبي  نتیجه  تاکنون   86
نگرفته اند  نیروگاه  ازاحداث 
اما باز هم اصرار به ساخت آن 

سرمایه گذاران،  چـرا  دارند. 
پول شـان را در کار دیگـري 

سرمایه گذاري نکرده اند؟
ببینید وقتي کسي تصمیم به آغاز 
مي گیرد،  پروژه اي  راه اندازي  و 
وقت، منابع، انرژي و نیروي انساني 
صرف  کار  آن  براي  را  زیادي 
مي کند و نمي توان آن را نیمه کاره 
وضعیت  دیگر،  سوي  از  کرد.  رها 
این گونه  حـاضر  حـال  در  کشور 
واقعي  انرژي  قیمت  هنوز  و  است 
ما  مملکت  شک،  بدون  اما  نشده 
در حال پیشرفت و مصرف برق آن 
اکنون،  هم  است.  افزایش  در حال 
برق و سرمایه گذاري در این حوزه، 
شک  ما  و  ندارد  مناسبي  وضعیت 
نداریم که براي این وضعیت چاره اي 
همچنین،  شد.  خواهد  اندیشیده 
شرکت  که  هزینه هایي  بر  عالوه 
قشم مولد براي بخش هاي مختلف 
تعهداتي  است،  کرده  صرف  پروژه 
و...  پیمانکار  توانیر،  قبال  در  نیز 
در  ما  مذاکرات  که  زماني  دارد. 
شد،  تمام  ارزي  ذخیره  صندوق 
را  قرارداد  بار  دو   ،EPC پیمانکار 
و  شد  منصرف  بعد  و  کرد  تمدید 
قیمت، حاضر  با آن  اعالم کرد که 
به ساخت نیروگاه نیست و چون در 
مجبور  بودیم،  بالتکلیف  زمان  آن 
و  بپذیریم  را  آنها  انصراف  شدیم 
از  بعد  دهیم.  خاتمه  قرارداد  به 
با  ملي،  توسعه  صندوق  با  مذاکره 
قرارداد  و  شدیم  مذاکره  وارد  مپنا 
که  کردیم  منعقد  مپنا  با  جدیدي 
قیمت  و  فني  مشخصات  شامل 
جدید مي شد و تمام این ها براي ما 
هزینه داشته است. بنابراین باوجود 
این همه هزینه نمي توان کار را به 
باید  بلکه  کرد  رها  و  ترک  راحتي 

هنوز قیمت انرژي 
واقعي نشده اما بدون 

شک، مملکت ما در 
حال پیشرفت و مصرف 
برق آن در حال افزایش 
است. هم اکنون، برق و 

سرمایه گذاري در این 
حوزه، وضعیت مناسبي 
ندارد و ما شک نداریم 

که براي این وضعیت 
چاره اي اندیشیده 

خواهد شد
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نقطه مورد  به  تا طرح،  تالش کرد 
نظر برسد. 

نیروگاه  خرید  فکر  به  چرا 
نبودید؟

باشد  سرمایه گذار  کسي  وقتي   
خریداري  را  نیروگاهي  بخواهد  و 
کند، تعهدات و شرایط را مي پذیرد 
قرارداد  یک  نیروگاه،  آن  یعني 
تنها  و  دارد  توانیر  با  برق  فروش 
تغییر در آن، تغییر مالکیتي است 
تا مالک جدید تعهدات و قیمت ها 
را بپذیرد. بنابراین نیاز به مجوز از 
سوي وزارت نیرو ندارد ولي ما براي 
نیروگاه قشم، از وزارت نیرو، مجوز 
و  نیروگاه  محل  گرفتیم،  احداث 
انجام  و  مشخص  شبکه  مطالعات 
شده است. البته در هر زمان ممکن 
به  تصمیم  کنسرسیوم  که  است 
اما  بگیرد  دیگري  نیروگاه  خرید 
به هر حال پروژه نیروگاه پاسارگاد 

قشم باید تعیین تکلیف شود. 

محل نیروگاه را خریده اید؟

احداثي،  پروژه هاي  در  معموال  بله. 
چند  امکان سنجي،  مطالعات  طبق 
محل پیشنهاد مي شود و در نهایت 
یک مکان که شرایط بهتري دارد، 
انتخاب مي شود. این منطقه معموال 
سازمان  مدیریت  و  نظارت  تحت 
منابع طبیعي است و به سازنده، در 
یک بازه زماني مهلت مي دهد تا کار 
را شروع کند و اگر سازنده این کار را 
انجام دهد، منابع طبیعي، زمین را 
به سازنده منتقل مي کند؛ اما چون 
و  مي کرد  فرق  شرایط  قشم،  در 
متولي زمین، منطقه آزاد قشم بود، 
بخریم  را  زمین  باید  گفتند  ما  به 
در حالي که هیچ سرمایه گذاري در 
نمي خرد  زمین  خصوصي،  بخش 
قرار  او  اختیار  در  را  زمین  بلکه 
خرید  براي  ما  بنابراین  مي دهند. 
زمین، برق موقت منطقه، مخابرات، 
نیز  و...  زمین  تسطیح  دیوارکشي، 

هزینه کرده ایم. 

محل نیروگاه در کدام قسمت 
قشم قرار دارد؟

نزدیک  و  جزیره  مرکز  در  تقریبا 
دریا قرار دارد. اساسا هم پروژه به 
دلیل اینکه نزدیک دریا قرار دارد، 
و  دارد  نیاز  باال  سرمایه گذاري  به 
در  است چون  قیمتش گران شده 
خنک کن  سیستم  یک  نیروگاه ها، 
تبدیل  آب  به  را  بخار  که  داریم 
سیکل  به  دوباره  را  آن  و  مي کند 
کار،  این  انجام  براي  برمي گرداند. 
هوایي،  کندانسورهاي  روش هاي 
و  دارد  وجود  گذر  یکبار  و  هلر 
بهره برداري  نظر  از  آخر،  سیستم 
نظر  از  ولي  دارد  پایین تري  هزینه 
احداث، گران تر است چون براي آن 
باید کار دریایي انجام داد و ساخت 
برگشت،  و  رفت  لوله هاي  اسکله، 
هزینه هاي  شکن  موج  و  موج گیر 

بیشتري طلب مي کند. 

تمام  و  نیروگـاه  سـاخـت 
پروسه اي که درباره استفاده 
به  آن  بازگرداندن  و  آب  از 
زیست  نظر  از  گفتید،  دریا 
محیطـي، بـراي آن منطقـه 
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خطرناک نیست؟ براي ماهي ها، 
مرجان ها و دیگر جانداران؟

را  محیطي  زیست  مطالعات  ما 
حفاظت  سازمان  و  داده ایم  انجام 
کردن  لحاظ  با  نیز  زیست  محیط 
احـداث  اجـازه  خـاصي،  شـرایط 
چون  مثال  است  داده  را  نیروگاه 
براي  دریا  آب  از  مي خواستیم  ما 
این  با  کنیم،  برداشت  خنک کاري 
شرط به ما اجازه این کار را داده اند 
آب  و  دریا  آب  دماي  اختالف  که 
سه  از  بیش  نیروگاه،  از  بازگشتي 
محل  و  نباشد  سانتي گراد  درجه 
کم  دست  نیز  آب  خروج  و  ورود 
داشته  فاصله  یکدیگر  از  متر   400
بـاشـد کـه همـه اینهـا هزینه هاي 
پساب  درباره  مي برد.  باال  را  پروژه 
اینها  که  بگویم  باید  هم  نیروگاه 
تصفیه  پساب،  تصفیه  سیستم  در 
مي شوند و موا د شیمیائي خروجي 
محیط  پارامترهاي  مجاز  حد  در 

زیست خواهد بود. 

بـه نظـر مـي رسد احـداث 
نیروگاه در قشم، مزیت نسبي 
داشته  صادرات  براي  خوبي 
بحث  که  خصوص  به  باشد؛ 
صادرات آرام آرام دارد جدي 
مي شود و قانون هم این اجازه 

را به نیروگاه ها داده است. 
سرمایه گذاري  بحث  به  مسئله  این 
صـادرات،  بـراي  مـا  بـازمي گردد. 
از  یکي  که  داریم  زیادي  مشکالت 
آنها ترانزیت برق است. دستورالعمل 
شفاف و روشني براي ترانزیت برق 
آن  مورد  به  مورد  باید  و  نداریم 
مذاکره شود به خصوص که شبکه 
انتقال مشترک است. لذا باید مجوز 
این کار را از توانیر بگیریم و بعد باید 

امکان  اساسا  آیا  که  شود  بررسي 
اینکه آیا  یا نه و  انتقال وجود دارد 
امکان را مي دهد  این  تعادل شبکه 
یا نه. از طرف دیگر، شبکه ما براي 
کشورهاي  شبکه  به  باید  انتقال 
این مسئله،  همجوار متصل شود و 
سواي تأمین و تولید به اندازه برق 
است  مسئله ساز  کشور،  داخل  در 
شبکه  پایداري  است  ممکن  چون 
برق  شبکه  با  ارتباط  در  ما  داخلي 
اینکه  یا  بریزد  هم  بر  دوم،  کشور 
پایداري شبکه آنها با اختالل مواجه 
انتقال جریان  شود چراکه تزریق و 
برق از شبکه، باید کنترل شده باشد 
مي شود  متوقف  صادرات،  وگرنه 
بنابراین به بررسي این موضوع نیاز 
داریم که نقاط اتصال شبکه برق از 
کشور ما به کشور وارکننده، از چه 
دو  براي  که  باشد  باید  محل هایي 
مشکلي  فرستنده،  و  گیرنده  طرف 
است  این  دیگر  مسئله  ندهد.  رخ 
آیا  ببینیم  و  بررسي کنیم  باید  که 
صادرات برق از نظر قیمت و مقررات 
خریدار  و  فروشنده  کشورهاي  در 
توجیه دارد یا نه بنابراین صادرات، 
حساب  به  بزرگ  بسیار  پروژه  یک 
مي آید و از نظر تکنیکي به مطالعات 

بسیار گسترده و عمیق نیاز دارد. 

دربـاره صـادرات بـرق بـه 
کشورهایي همچون امـارات 
چه طور؟ از این نظر که ما با 

آنها مرز زمیني نداریم. 
به کشورهاي حاشیه  صادرات برق 
است.  متفاوت  کمي  فارس  خلیج 
وقتي که در خشکي هستیم، شبکه 
کشور  تمام  در  را  برق  سراسري 
پیدا  اتصال راحت تر  داریم و محل 
کشورهایي  مورد  در  ولي  مي شود 

از  باید  داریم،  آبي  مرز  آنها  با  که 
که  کنیم  استفاده  زیردریایي  کابل 
زیادي  سرمایه گذاري  به  کار  این 
نیاز دارد. البته در بررسي اقتصادي 
نمي توان گفت که این کار گران تر 
نمي دهیم  انجامش  پس  است، 
سرمایه اي  کرد  بررسي  باید  بلکه 
تأمین  سرمایه گذار  توسط  که 
بازمي گردد  مي شود، در چه مدتي 
مقدار  چه  آن  بازگشت  نرخ  و 
پروژه،  ارزان  است  ممکن  است. 
بازگشت  نرخ  ولي  باشد  قیمت 
این  اما  نباشد  خوب  آن  سرمایه 
پروژه اي  دارد که  امکان هم وجود 
حال،  عین  در  و  باشد  پرهزینه 
نرخ بازگشت سرمایه آن هم باال و 
سرمایه گذار  بنابراین  باشد،  جذاب 
ترجیح مي دهد پروژه سنگین تر را 
انتخاب کند. به طور کلي در حال 
صادرات  چهارچوب هاي  که  حاضر 
درباره  نمي توان  نشده،  مشخص 
مزیت نسبي و سود آن صحبت کرد 
و تصمیم گرفت. با همه اینها ما به 
و  مذاکره  این باره  در  محدود  طور 
مدتي  براي  چون  کرده ایم  مطالعه 
الخیمه  راس  به  برق  انتقال  بحث 
بود ولي چون تکلیف اصل احداث 
نیروگاه مشخص نشده است، بیش 
از این پیگیري نکردیم که تعهدات 

بیشتري براي شرکت ایجاد شود. 

آقــاي مهنـدس حیـدرپور! 
شرکت هایي همانند قشم مولد 
که درگیر کار احداث نیروگاه 
اخیر  سال هاي  در  هستند، 
دچار مشکالت متعدد شده اند. 
به نظر شما چه اقداماتي باید 
صورت گیرد که روند کار احداث 
در  خصوصي  بخش  حضور  و 

گو
ت و

گف
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صنعت برق سرعت گیرد و در 
عین حال براي این بخش جذاب 

باشد؟
زمینه،  این  در  مسئله  مهم ترین 
بحث ورود سرمایه گذار است. پیش 
از هر اتفاق و تصمیم گیري، موضوع 
نیروگاه  احداث  اقتصادي  توجیه 
وهزینه ها و درآمدهاست که اهمیت 
گفت  باید  هزینه ها  درباره  دارد. 
که  شرکتي  تنها  حاضر  حال  در 
مي توان با آن قرارداد EPC پروژه را 
امضا کرد، مپناست. درباره درآمدها 
قیمت  آنجاکه  از  گفت  باید  هم 
فروش برق ثابت و از پیش تعیین 
شده است، درآمد جذابي در انتظار 
سرمایه گذار نیست یعني حتي اگر 
کنیم،  لحاظ  هم  قیمت را  باالترین 
درپروژه هاي  سرمایه  بازگشت  نرخ 
در  حداکثر  یا  کمتر  نیروگاهي، 
هیچ  بنابراین  بانک هاست.  حد 
سرمایه گذاري  به  سرمایه گذاري، 
و  نمي شود  راغب  حوزه  این  در 
فکر  یورو  میلیون   300 به  وقتي 

مي کند، ترجیح مي دهد اصال وارد 
با  مي تواند  چراکه  نشود  کار  این 
زمینه ها،  دیگر  در  سرمایه گذاري 
درآمد بهتري داشته باشد. بنابراین 
منابع  از  استفاده  امکان  باید  هم 
مختلف براي ساخت نیروگاه وجود 
داشتـه بـاشـد و هم اینـکه قیمت 
فــروش بــرق ترمیم شـود. قیمت 
نیـست  قـابــل ترمیم  فروش برق 
افزایش  فعلـي،  شرایط  در  چـون 
باعث  انرژي  حامل هاي  قیمت 
افزایش قیمت هاي دیگر مي شود و 
دولت  سوي  از  هنوز  آن  چارچوب 
کساني  بنابراین  است.  نشده  اعالم 
کــه تــاکنون نیروگاه سـاخته اند، 
همین  در  کار  ادامه  به  مجبور 
شرایط هستند. بـه هــر حـال آنها 
تاکنون بخشي از بدهي هاي شان را 
دغدغه  حاال،  و  کرده اند  پرداخت 
تأمین لوازم یدکي و... را دارند که 
دارم  اطالع  من  که  جایي  تا  البته 
این نیروگاه ها، در همین زمینه هم 

دچار مشکل شده اند. 

که  نیست  این گونه  البته 
افزایش  را  برق  قیمت  نتوان 
داد. دولت مي تواند به مصرف 
ولي  بدهد  سوبسید  کننده، 
از  واقعي  قیمت  به  را  برق 

تولیدکننده بخرد. 
اینکـه بـا چــه مکانیزمــي بتوان 
به  را حــل کــرد،  ایـن مشکالت 
سیاست گذاري هاي اقتصادي دولت 
که  مي گوید  منطق  بازمي گردد. 
نرخ بازگشت سرمایه باید به واسطه 
اینکه  یا  رود  باال  بیشتر،  درآمد 
ساز  و  ساخت  از  استفاده  امکان 
براي  باشد.  داشته  وجود  ارزان تر 
ترمیم قیمت برق هم اقداماتي انجام 
شده اما اینکه تا چه اندازه باال رود، 
هنوز مشخص نیست. با حذف آرام 
آرام تحریم ها، نیز این امید مي رود 
را  کم تري  قیمت  بتواند  مپنا  که 
کنـد  پیشنهاد  سـرمایه گـذاران  به 
دیگري  سازنده  اگر  همین طور  و 
مي کند،  ارائه  پایین تر  قیمتي  که 
وجود داشته باشد، مي توان از آنها 
استفاده کرد تا بخش خصوصي در 
سرمایه گذاري  وارد  جذابي  شرایط 
مسئله  اما  شود  برق  صنعت  در 
اینها  از  کدام  هیچ  که  است  این 
عملیاتي نشده که بتوانیم به حضور 
مداوم بخش خصوصي در این حوزه 

خوش بین باشیم. 

به این مسئله که نرخ فروش 
فکر  باشد،  قیمتي  چه  برق 
کـرده اید؟ قیمتـي کـه نرخ 
بازگشت سرمایـه را جـذاب 

کند. 
هر  در  که  کرد  حساب  دقیق  باید 
برقرار  اقتصادي اي  پروژه، چه مدل 
با  پروژه  به عالوه شرایط هر  است. 
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صادرات برق به 
کشورهاي حاشیه خلیج 

فارس کمي متفاوت 
است. وقتي که در 

خشکي هستیم، شبکه 
سراسري برق را در تمام 

کشور داریم و محل 
اتصال راحت تر پیدا 

مي شود ولي در مورد 
کشورهایي که با آنها 

مرز آبي داریم، باید از 
کابل زیردریایي استفاده 

کنیم که این کار به 
سرمایه گذاري زیادي 

نیاز دارد

دیگري متفاوت است و در هر کدام، 
جداگانه  را  برق  فروش  نرخ  باید 
حساب کرد. این امکان ندارد که من 
در نیروگاه قشم، به قیمتي برسم و 
این قیمت را براي همه ایده آل بدانم 
چون هر نیروگاه، وضعیت متفاوتي 
دارد مثال شرایط شرکتي که نیروگاه 
سیکل ساده داشته باشد و بخواهد 
آن را به سیکل ترکیبي ارتقا دهد، 
نیروگاه  یک  ابتدا  از  که  با شرکتي 
گازي  نیروگاه  یا  ترکیبي  سیکل 
احداث کرده، فرق مي کند به همین 
که  نیروگاه هایي  نظرات  هم  دلیل 
سندیکا  در  دارند،  متفاوتي  شرایط 
تجمیع شده و این مجموعه به رقم 

80 تومان رسیده است. 

مي کنید  فکر  ترتیب  این  به 
از  را  برق  نیرو،  وزارت  اگر 
نیروگاه هــاي مختلــف، بـا 
و  بخرد  متفاوتي  قیمت هاي 
بعد، به مردم یکسان بفروشد، 
عدالت بیشتري رعایت شده 

است؟
نه، در نهایت نباید این اتفاق بیفتد. 
تبدیل  براي  توانیر  که  قدم هایي 
به  دولتي  نیروگاه هاي  سیستم 
درازمدتي  روند  برداشته،  خصوصي 
و  از سال 78 شروع شده  که  بوده 
هنوز هم کامل نشده است. درواقع 
مراحل  تمام  که  بوده  زمان  یک 
تولید، انتقال و توزیع دولتي بودند، 
شرکت ها  این  از  برخي  اکنون  هم 
دیگر  برخي  و  شده اند  خصوصي 
سیاست  اما  مانده اند  باقي  دولتي 
که  برویم  سمتي  به  که  است  این 
این  در  اینها خصوصي شوند.  همه 
گرفته  صورت  هم  کارهایي  راستا 
برق  بازار  و  شبکه  مدیریت  مثال 

باید  نهایتا  اما  است  شده  تشکیل 
اعالم شود  بار شبکه  پیک  منحني 
مختلف  نیروگاه هاي  آن،  از  پس  و 
قیمت دهند و قیمت هر نیروگاهي 
شود  شبکه  پایه  نرخ  بود،  پایین تر 
بـاالتـري  قیمت  نیروگاهـي،  هر  و 
پیشنهـاد دهـد، مدیــریت شبکه، 
از  محدودتري  ساعات  در  را  برق 
باید  برق  یعني  کند  خریداري  آن 
بنابر عرضه و تقاضا به فروش برسد. 
شروع  حاضر  حال  در  مکانیزم  این 
شده است. تمهید توانیر براي آغاز 
روند تبدیل، این بوده که برق را به 
صورت تضمیني بخرد، برق را پیش 
خرید کند، امکان انتقال برق را براي 
نیروگاه ها  به  و  آورد  فراهم  نیروگاه 
سوخت  مشخص،  راندمان  برابر  در 
خصوصي  بخش  حضور  تا  بدهد 

این  با  خوشبختانه  شود.  پررنگ 
اقدامات، بخش خصوصي به حضور 

در صنعت برق جذب شد. 

ولي توانیر دیگر پیش پرداختي 
به نیروگاه ها نمي پردازد. 

سیاست گذاري توانیر بر اصل حضور 
این  و  برق است  بازار  نیروگاه ها در 
بخش را به این صورت تعدیل کرده 
برق  فروش  بابت  مذاکره  در  که 
نیروگاهي مي تواند  اگرچه  مي گوید 
بیـن 10 تا 90 درصـد از خــریـد 
تضمیني،  صورت  به  را  خود  برق 
خرید  هرچه  اما  برساند  فروش  به 
یا  باشد  بیشتر  نیروگاه  از  تضمیني 
مدت قرارداد نیروگاه با توانیر کمتر 
باشد پیش خرید برق، کمتر مي شود 
اینکه نیروگاه ها بیشتر به سمت  تا 
بازار برق روانه شوند و تصدي گري 

دولت کم شود. 

برگردیم به کاري که شما سابقا 
آن را بیشتر انجام مي دادید؛ 
نگهـداري  و  تعمیـر  یعنـي 
نیروگاه ها. با توجه به تخصصي 
کـه شمـا داریـد، تعمیـرات 
به موقع نیروگاه هـا چـه قدر 
اهمیت دارد؟ در چـه بــازه 
تعمیرات  براي  باید  زماني اي 

نیروگاه ها اقدام شود؟
به  نیروگاه  هر  تعمیرات  دوره 
بازمي گردد،  سازنده  دستورالعمل 
توربین  که  مي گوید  سازنده  مثال 
ساعت  هزار   4 هر  یا  دو  هر  گاز 
و  شود  بازبیني  و  خاموش  باید 
اساسي  تعمیرات  دوره هاي  در 
نیزتوربین ها باز و تعدادي از قطعات 
و  تعوض،  دیگر  تعدادي  و  بازبیني 
تعمیرات  این  شوند.  مونتاژ  دوباره 
در واحدهاي بخار، طوالني تر است. 

گو
ت و

گف
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البتـه اگـر حـادثه اي رخ دهـد یـا 
شود،  مواجه  مشکل  با  بهره برداري 
مجبوریم زودتر، واحدها را خاموش 
کنیم اما در مجموع، نیروگاه همانند 
ماشیني است که هرچه بیشتر به آن 
بهتر  از آن مراقبت کنیم،  و  توجه، 
خاموشي،  بدون  یعني  مي کند  کار 
یعني  روند  این  و  است  مدار  در 
را  ساعاتي  تعداد  ما  بیشتر.  درآمد 
هیچ  بدون  نیروگاه  واحدهاي  که 
مشکلي آماده تولید هستند با ضریب 
مـي سنجیم.  بـودن  دستــرس  در 
نیروگاه  یک  دسترسي  ضریب  اگر 
بــاشد،  درصد   70 مگاواتي،   100
همانند این است که متوسط تولید 
نیروگاه 70  مانند یک  نیروگاه ،  آن 
مگاواتي است که دائما در مدار است. 
با  بتوانند  نیروگاه ها  اگر  بنابراین 
 70 جاي  به  درست،  بهره برداري 
درصد، 90 درصد دردسترس باشد، 
درآمد بیشتري خواهند داشت. حاال 
اگر این مسئله را در مقیاس بزرگ تر 
و در شبکه برق که 50 تا 60 هزار 
دارد،  شده  نصب  قدرت  مگاوات 
درصد   10 فقط  بتوانیم  و  ببینیم 
ضریب را افزایش دهیم معادل این 
است که حدود 5 تا 6 هزار مگاوات 
به شبکه اضافه کرده ایم، این یعني 
احداث  ترکیبي  سیکل  بلوک   12
کرده ایم و وقتي بدانیم براي احداث 
این تعداد نیروگاه، به حداقل چهار 
توجهي  قابل  مقادیر  و  زمان  سال 
حالیکه  در  داریم  نیاز  مالي  منابع 
با هزینه  با بهبود شرایط مي توانیم 
به  کوتاه تر  زمان  در  و  کمتر  بسیار 
متوجه  بیشتر  برسیم،  هدف  این 
به هنگام  تعمیرات  و  بهره برداري 

نیروگاه ها مي شویم. 
ارزیابي تان از توان فني تعمیر 

و نگهداري نیروگاه ها در ایران 
چگونه است؟

زیاد  بسیار  ایران  در  کار  مشکالت 
به  بیرون  از  که  کساني  است. 
راحت  مي کنند،  نگاه  بحث  این 
بگویند  و  بگیرند  ایراد  مي توانند 
به  است  شده  کاري  کم  کجاها 
زماني،  که  من  امثال  خصوص 
تعمیرات  کار  بر  ناظر  و  مشاور 
ایراد  اساسا  بوده ام.  نگهداري  و 
گرفتن، کار راحتي است ولي این را 
باید در نظر گرفت که کار تعمیرات 
در ایران بسیار سخت است. با اینکه 
قطعات  تعمیرات  شروع  از  قبل 
یدکي با تمام مشکالت منابع مالي 
تأمین مي شود، اما وقتي یک واحد 
قطعه  مي کنیم،  باز  تعمیر  براي  را 
مورد نظر به موقع در دسترس قرار 
طبیعي  شرایط،  این  در  نمي گیرد. 
است که ناظر فني ناراضي مي شود 
واقعیت  ولي  مي گیرد  ایراد  و 
انجام  براي  شرایط  که  است  این 

و  است  نشده  فراهم  کارها  بهنگام 
از هر کس  بهتر  تعمیرکننده  خود 
دیگري مي داند که باید به بهترین 
را  واحدها  وقت،  اسرع  در  و  شیوه 
تعمیر کند اما وقتي شرایط بحراني 
برق  مگاوات   100 حتي  تولید  و 
نیروگاه، حیاتي مي شود،  براي  هم 
همان  از  آنکه  جز  ندارد  چاره اي 
آن  تا  کند  استفاده  معیوب  قطعه 
اما در  واحد دوباره وارد مدار شود 
کنار اینها معتقدم که در بعضي از 
موارد کار ما در کشور، خیلي علمي 
نیست. به خصوص سرمایه گذاراني 
کــه تخصصـي دربــاره نگهـداري 
این  به  باید  بیشتر  ندارند،  نیروگاه 
داشته  تیمي  و  کنند  دقت  موارد 
باشند که کارهاي تعمیر و نگهداري 
این صورت  غیر  در  کند  کنترل  را 
باال  تعمیرات  هزینه  است  ممکن 
رود و ساعات دسترسي واحدها کم 
شود. البته ممکن است سرمایه گذار 
بررسي کند و بگوید که نیروگاهش 
در مجموع و در طول یک سال سود 
و  مشاور  چنین  به  و  است  داشته 
تیمي نیاز ندارد. به هر حال هزینه 
استفاده از چنین سازماني هنگامي 
توجیه دارد که بتواند باعث افزایش 

تولید و درآمد شود. 

و  تعمیر  تخصصي  تیم هاي 
بهـره بـرداري از نیروگاه هادر 

کشور وجود دارد؟
بله. این شرکت ها را داریم و اکثرشان 
هستندکه  توانیر  سابق  نیروهاي  از 
یا  خصوصي سازي،  شروع  از  پس 
از توانیر خارج شده یا اینکه با این 
تخصص از شرکت توانیر بازنشسته 
شده اند و با تاسیس شرکت هایي در 

این زمینه فعالیت مي کنند.

باید دقیق حساب کرد 
که در هر پروژه، چه 

مدل اقتصادي اي برقرار 
است. به عالوه شرایط 

هر پروژه با دیگري 
متفاوت است و در هر 
کدام، باید نرخ فروش 

برق را جداگانه حساب 
کرد



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / زمستان 1392 / شامره 6
33

اعضاي هیئت مدیره سندیکا در دیدار با رئیس اتاق ایران مطرح کردند: 

اگر مطالبات پرداخت نشود، تابستان خاموشي داریم 
مدت هاست که موضوع تسویه حساب بدهي وزارت نیرو به نیروگاه هاي بخش خصوصي از 
سوي نهادهاي مختلف ذي صالح پیگیري مي شود. هر چند تاکنون نتیجه قابل قبولي نداشته 
 است. امروز نیروگاه ها سرمایه در گردش اندکي در اختیار دارند و به همین دلیل توانایي 
 انجـام تعمیـرات یـا خرید تجهیزات جـدیـد را ندارند. بنـابر این پیش بیني مي شود که اگر 
این روند همچنان ادامه پیدا کند تا یکی دو سال آینده کشور براي تأمین برق مورد نیاز با 

مشکل مواجه شود. 

اعضــاي هیئت  مدیــره سندیکـاي 
بـرق  تـولید کننده  شـرکت هـاي 
در نشستي با رئیس پارلمان بخش 
بیان چالش هاي  با  خصوصي کشور 
وي  از  صنعت،  این  روي  پیش 
درخواست کردند که با دعوت از وزیر 
نیروي دولت یازدهم به صبحانه کاری 
و با حضور فعاالن صنعت برق و در 

راستاي حل این معضالت قدم بردارد. 
مـالکي،  رئیــس  محمـد  مهندس 
هیئت مدیره سندیکا، در این نشست 
داد: مهم ترین مسئله اي که  توضیح 
آن  با  خصوصي  بخش  نیروگاه هاي 
مطالبات  وضعیت  هستند،  مواجه 
آنها از وزارت نیرو است. شرکت هاي 
مختلف هر یک حدود 150 میلیارد 

تومان از توانیر طلب دارند. متأسفانه 
نیز بدون هیچ جریمه  این بدهي ها 

تأخیر محاسبه مي شود. 
وي با اشاره به شرایط یکي از نیروگاه ها 
که توسط بخش خصوصي خریداري 
شده است،  گفت: این نیروگاه با قیمت 
بیشتري خریداري شد، بنابراین بهره 
6 درصد براي آن در نظر گرفتند از 

ش
زار

گ
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طرف دیگر اگر پرداخت هاي آن عقب 
محاسبه  جریمه  درصد   6 با  بیفتد 
خصوصي سازي  سازمان  مي شود. 
استمهال  موضوع  شرایط  این  در 
 23 هم  آن  که  مي کند  عنوان  را 
درصد است. با این شرایط باید گفت 
نیروگاه ها روزهاي سختي را پشت سر 

مي گذارند. 
بر اساس اظهارات رئیس هیئت مدیره 
سندیکا پس از پیگیري هاي متعددي 
خصوصي  بخش  فعاالن  توسط  که 
صورت گرفت، بخشي از این بدهي ها 
تهاتر  طریق  از  نوبت  سه  یا  دو  در 
قرار  حاضر  حال  در  و  شد  پرداخت 
است 500 میلیارد تومان دیگر آن نیز 

از همین طریق حل شود. 
مالکي تشریح کرد: براي دریافت مابقي 
خصوصي  بخش  نیروگاه هاي  طلب 
کمیسیون هاي  با  توانیر  شرکت  از 
بررسي  درگیر  امروز  که  مجلس 
مذاکره  هستند،   93 الیحه بودجه 
که  کردیم  پیشنهاد  آنها  به  و  کرده 
بحث تهاتر و بودجه الزم براي آن را 
در قالب یک بند در بودجه سال آینده 

منظور کنند. 
 وي عنوان کرد: متأسفانه شرایط براي 
خصوصي سازي صنعت برق در کشور 

مناسب نیست. بدحسابي وزارت نیرو 
باعث شد که هیچ بانکي از این صنعت 
حمایت نکند و اظهار مي کند تا زماني 
را  خود  بدهي هاي  نیرو  وزارت  که 
تسویه نکنند، بانک از پذیرش عاملیت 
و ارائه هر گونه تسهیالت به نیروگاه ها 
شاهد  ترتیب  این  به  است.  معذور 
آن هستم که در این مدت خرید و 
که  نگرفته  صورت  جدیدي  فروش 

خبر ناامید کننده اي است. 
اگر این روند ادامه پیدا کند ظرف یک 
الي دو سال آینده براي تأمین برق 
کشور دچار مشکل مي شویم. اگر قرار 
باشد گشایش یا محدودیتي در این 
صنعت رخ دهد،  آثار آن یک الي دو 

سال بعد آشکار مي شود. 
غالمحسین  از  ادامه  در  مالکي 
شافعي،  رئیس اتاق ایران، درخواست 
کرد: از وزیر نیرو و فعاالن اقتصادي 
این صنعت براي حضور در یک جلسه 
صبحانه کاري دعوت شود و به این 
ترتیب اتاق ایران براي حل مشکالت 

این بخش کمک کند. 
عضو  خوش گفتار،  ابراهیم  مهندس 
تصریح  نیز  سندیکا  هیئت مدیره 
کرد: مشکل نیروگاه ها به دوره آقاي 
چیت چیان مربوط نمي شود. مدیران 

نیروگاه ها چندین نشست با وزیرسابق 
نیرو داشتند که متأسفانه تأثیر گذار 

نبود. 
وي با بیان این نکته که وقتي یک 
شرکت، چک برگشتي داشته باشد، 
همه  و  آن  زیرمجموعه  شرکت هاي 
قرار  سیاه  در  لیست  آن  اعضاي 
قرارگرفتن  کرد: با  اعالم  مي گیرند، 
این شرکت ها در  لیست سیاه و حذف 
شدن آنها از لیست بانک ها دیگر هیچ 
مجموعه  این  در  بازرگاني  فعالیت 

صورت نمي گیرد. 
این عضو هیئت مدیره سندیکا ادامه 
داد: 234 میلیارد دالر طلبکار هستیم 
برگشتي  تومان چک  و 70 میلیارد 
طریق  از  خواستیم  دولت  از  داریم. 
تهاتر این دو به باز شدن این کالف 

سردرگم کمک کند. 
تاکنون   1388 سال  از  افزود:  وي 
صورت  توسعه اي  برق  صنعت  در 
آن  اصلي  دلیل  که  است  نگرفته 
بدهي وزارتخانه به نیروگاه ها و برخي 
تعمیر  عملیات  اگر  بانک هاست. 
نیروگاه ها در سال 93 آغاز نشود،  در 
سال 94 با خاموشي روبه رو مي شویم. 
پذیرش  عدم  از  اقتصادي  فعال  این 
بانک ها براي عاملیت پروژه هاي این 
حال  در  گفت:  و  داد  خبر  صنعت 
حاضر بالغ بر 20 نیروگاه قراردادهایي 
و  بسته اند  چیني  شرکت هاي  با  را 
حتي مجوز هاي الزم را از وزارت نیرو 
گرفته اند ولي هیچ بانکي عاملیت این 

طرح ها را نمي پذیرد. 
بـر اسـاس اظهـارات خـوش گفتـار 
یک  از  برق  واگذاري  و  صادرات 
و  به یک شرکت  نیروگاه خصوصي 
کارخانه خصوصي دیگر نیز به سختي 
امکان پذیر است. براي مثال وزارت 
نیروگاه  یک  برق  واگذاري  از  نیرو 
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مهندس محمد مالکی:
متأسفانه شرایط براي 

خصوصي سازي صنعت 
برق در کشور مناسب 

نیست. بدحسابي وزارت 
نیرو باعث شد که هیچ 

بانکي از این صنعت 
حمایت نکند و اظهار 

مي کند تا زماني که 
وزارت نیرو بدهي هاي 
خود را تسویه نکنند، 

بانک از پذیرش عاملیت 
و ارائه هر گونه تسهیالت 
به نیروگاه ها معذور است

خصوصي به فوالد مبارکه جلوگیري 
مي کند و موانع بسیاري در این مسیر 
قرار مي دهد. این در حالي است که 
قانون اجازه این کار را مي دهد و حتي 
شده  تصویب  هم  آن  آیین نامه هاي 

است. 

رد دیون منطقی انجام نشد
محمدعلي  مهندس  رابطه  این  در 
معتقد  وحدتي،  نایب رئیس سندیکا 
در  سمتي  به  نیرو  وزارت  که  است 
حرکت است که دیگر هیچ کس جرأت 
نمي کند نیروگاهي را بخرد یا نیروگاه 
تشریح  وي  کند.  احداث  جدیدي 
کرد: اگر از مدیران عامل بانک ها سؤال 
کنید که چرا دیگر عاملیت پروژه هاي 
مربوط به برق را قبول نمي کنید، از 
بدهکار بودن وزارت نیرو به نیروگاه ها 
که  برسد  چه  مي کنند.  صحبت 
این  در  را  آنها  ضمانت  بخواهند 
طرح ها بپذیرند. وحدتي در ادامه به 
یکي از اشتباهات دولت گذشته مبني 
بر واگذاري چند نیروگاه به عنوان رد 
دیون به برخي بانک ها صحبت کرد و 
افزود: این اقدام باعث شد که بانک ها 
از نزدیک با مسئله روبه رو شوند که 

خود مزید بر علت شد. 
شرکت هاي  سندیکاي  نایب رئیس 
تولیدکننده برق در دیدار با رئیس اتاق 
ایران به وضعیت صادرات نیروگاه هاي 
برق اشاره کرد. وي تصریح کرد: در 
اجازه  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 
صادرات برق داده شده است ولي در 
قانون آمده برق با سوخت غیریارانه اي 
نفت  وزارت  از  وقتي  شود.  تولید 
قیمت این سوخت را سؤال مي کنیم 
براي  که  قیمتي  همان  مي گوید 
صادرات گاز در نظر گرفته مي شود. 
همان طور که همه مي دانیم گاز مانند 

نفت قیمت جهاني و مشخصي ندارد. 
البته همین گاز را زیر 10 سنت به 
پتروشیمي ها مي فروشند و حاال که 
بفروشند  را  گاز  قرار شد 15 سنت 
آن قدر بحث و حدیث پیش آمد و 
حتي بورس سقوط کرد؛ آن هم تنها 

به دلیل تغییر نرخ گاز. 
وحدتي اذعان کرد: خوراک نیروگاه، 
مي کند،  صادر  را  برق  و  است  گاز 
و  است  گاز  پتروشیمي هم  خوراک 
باید محصوالت خود را صادر کنند. 
یعني کامال شبیه هم هستند و اگر 
گاز مورد نیاز نیروگاه ها طبق پیشنهاد 
وزارت نفت، 45 سنت در نظر گرفته 
شود، دیگر صادرات آن معني ندارد 
چون بهاي تمام شده برق بسیار گران 
سختي  به  آن  فروش  دیگر  و  شده 
اتفاق مي افتد. به هر حال به مجلس 
براي  پیشنهاد کردیم که هر نرخي 
خوراک پتروشیمي ها تعیین شد براي 

نیروگاه ها هم همان نرخ تعیین شود. 
در همین رابطه کمیته اي در مجلس 

تشکیل شده است. 
 وحدتي از وضعیت نگران کننده تولید 
برق در کشور سخن گفت و تشریح 
از بین برود و  کرد: اگر موانع تولید 
صنایع دوباره جان بگیرند، این میزان 
برق در کشور پاسخگو نخواهد بود. اگر 
همین امروز هم حل بحران هاي این 
بخش را شروع کنیم، سه سال دیگر 
تاثیران آن را مي بینیم. امروز کم تر از 
5 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث 
وجود دارد ولي این میزان، تفاوت نیاز 
یک سال کشور است و باید به 20 
البته  کند.  پیدا  ارتقاء  مگاوات  هزار 
امروز نزدیک به دوسال است که یک 
نیروگاه قراردادي را آماده کرده ولي 
بانک آنها را امضاء نمي کند چون خود 
این بانک هم براي رد دیون نیروگاه 
دریافت کرده واز نزدیک با چالش ها 

مواجه هستند. 

مشتری اصلی دولت است
در این نشست اصغر آریاني پور، دبیر 
اتاق  رئیس  از  تشکر  سندیکا ضمن 
لزوم  موضوع  طرح  دلیل  به  ایران 
پرداخت بدهي هاي دولت در شوراي 
گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، 
به  نسبت  خود  نگراني هاي  بیان  با 
وضعیت تولید برق تأکید کرد: اآلن 
زمان، تعمیرات اساسي نیروگاه هاست 
ولي به دلیل همین بدهکاري ها هنوز 
هیچ یک از آنها موفق نشدند این کار 

را انجام دهند. 
وي بر این باور است،  چنانچه تابستان 
خاموشي  باشیم،  داشته  گرمي 
از احداث  امروز  اجتناب ناپذیر است. 
5 هزار مگاوات نیروگاه سخن گفته 
این  راه اندازي  که  حالي  در  مي شود 

ش
زار

گ
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نیروگاه ها به زمان طوالني نیاز دارد. 
الزم  وقت  سال   3 حدود  در  شاید 
باشد تا یک نیروگاه به طور رسمي 
کار خودر ا شروع کند. در هر حال 
امروز بخش خصوصي هیچ تمایلي به 

خرید نیروگاه یا احداث آن ندارد. 
علي اکبر اولیا، مشاور سندیکا، همه 
مصادیق  را  مسائل  و  چالش ها  این 
اجراي غلط سیاست هاي کلي اصل 
44 و قــانــون هدفمندي یـارانه ها 
دانست و گفت: همه این اتفاقات در 
مقیاس ملي در حوزه برق رخ داده و 
ما را در یک مقطع حساس قرار داده 
است. قانون الزم در این زمینه تهیه 
و تصویب شده ولي یا اجرا نشد یا بد 
اجرا گردیده است. این مسئله تبعات 
ناخوشایندي به دنبال خواهد داشت. 
شـوراي  امیـدوارم  داد:  ادامه  وي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
فعال تر از گذشته کار خود را دنبال 
کند و پاسخگو باشد. اگر این مشکالت 
حل نشود، با معضالت اساسي روبه رو 
مهندس  ادامه  در  شد.  خواهیم 
وحدتي با تأکید بر اینکه طبق قانون 
بودجه سال 92 باید مالیات بر ارزش 
و  تولید  زنجیره  انتهاي  در  افزوده 
توزیع برق دریافت شود ولي متأسفانه 
این قانون اجرانشد. آریاني پور نیز با 
تأیید این سخنان یادآور شد: وزارت 
اقتصاد و امور دارایي استعالم کرده و 
نام شرکت هایي که در انتهاي زنجیره 
مشخص  دارند  قرار  توزیع  و  تولید 
شده است ولی  متأسفانه سازمان امور 

مالیاتي اصال توجهي به آن ندارد. 

شکنندگی در صنعت
این  اصلي  مشتري  که  آنجایي  از 
صنعت خود دولت بوده و کل شبکه 
توزیع در اختیار آنها قرار دارد،  بنابر 

به  نمي تواند  خصوصي  بخش  این 
سایر  نیاز  مورد  برق  مستقیم  طور 
بخش هاي خصوصي و دولتي را تأمین 

کند. 
امـور  مدیـر  حـاجـي پـور،  هـومـن 
این  بیان  با  ایران  اتاق  تشکل هاي 
مهم ترین  از  یکي  داد:  ادامه  مسئله 
نیروگاه هاي  به  بي توجهي  دالیل 
بخش خصوصي همین مسئله است 
و در حقیقت این چرخه را با مشکل 

مواجه ساخته است. 
یک  برگزاري  ادامه  در  حاجي پور 
نیرو  وزیر  با  کاري  صبحانه  نشست 
و  کرد  ارزیابي  ضروري  اقدامي  را 
اظهار کرد:  براي اینکه بتوانیم از این 
جلسه نتایج قابل قبولي دریافت کنیم 
نشست،  تشکیل  از  قبل  است  بهتر 
کمیته اي با حضور تشکل هاي فعال 
در حوزه برق ایجاد کرده و معضالت 
به طور کامل  را  پیش روي صنعت 
 و جامع احصا و در اختیار وزیر نیرو 

قرار دهیم. 

تشکل  یا  انجمن  ایجاد  براي  تقاضا 
در  برق  تولیدکننده  شرکت هاي 
بـود  دیگري  مـوضـوع  مقیاس کم، 
اتاق  تشکل هاي  مدیر  سوي  از  که 
بر اساس اظهارات  ایران عنوان شد. 
شرکت ها  این  که  است  مدتي  وي 
درخواست هایي مبني بر ایجاد تشکل 
کرده اند که به نظر مي رسد این کار 
درحال حاضر به نفع صنعت نیست. 
نباید با این کار باعث شکنندگي در 
امور تشکل ها شویم. بلکه باید تمام 
سعي خود را به ایجاد هم صدایي در 
بین فعاالن هر حوزه معطوف سازیم. 
این  ادامه  در  مالکي  مهندس 
از  نشست به صادرات برق که یکي 
سیاست هاي کشور در قبل از انقالب 
بود، اشاره کرد. به اعتقاد وي ایران هاب 
انرژي منطقه شناخته مي شود و این 
میزان صادرات برق که در حال حاضر 
توسط ایران صورت مي گیرد به هیچ 
وجه قابل قبول نیست و نباید به آن 

دل خوش کنیم. 
مهندس وحدتي در این رابطه توضیح 
به همه  ایران  برق  امروز شبکه  داد: 
خشکي  مرز  آنها  با  که  کشور هایي 
داریم متصل است که این خود باعث 
شده است بخش زیادي از مشکالت 
مرزي ایران با دیگر کشور ها حل شود. 
دبي یکي از متقاضیان برق ایران است 
مذاکره  وارد  آنها  مسئوالن  بارها  و 
شده اند و درخواست کردند که برق 
ایران را از طریق کابل هاي زیردریایي 
ترتیب  این  به  اگر  کنند.  خریداري 
بتوانیم شرق و غرب را به هم متصل 
کنیم،  موقعیت خوبي براي ایران به 

وجود مي آید. 

نگاه یک طرفه و غیرعادالنه
نشست،  این  پایاني  بخش  در 

مهندس محمد علی 
وحدتی:

 اگر گاز مورد نیاز 
نیروگاه ها طبق پیشنهاد 

وزارت نفت، 45 سنت 
در نظر گرفته شود، 

دیگر صادرات آن معني 
ندارد چون بهاي تمام 
شده برق بسیار گران 

شده و دیگر فروش آن 
به سختي اتفاق مي افتد
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پارلمان  رئیس  شافعي،  غالمحسین 
از  یک  هر  کشور  خصوصي  بخش 
اشاره  مورد  را  شده  مطرح  مطالب 
قرار داد و گفت: چه طور مي شود اگر 
مصرف کننده اي پول میزان برقي را 
که مصرف کرده است نپردازد، وزارت 
قطع  را  وي  برق  سریع  خیلي  نیرو 
مي کند و هیچ کس پاسخگوی ضرر و 
زیان او نیست، ولي اگر مسئول دولتي 
یک شبه تصمیم بگیرد و بخشنامه اي 
فعـاالن  از  هیـچ کـس  کنـد  صادر 
تو  که  نمي پرسد  خصوصي  بـخش 
چه ضرري را متحمل شدي ولي اگر 
نسبت  را  تعهدي  خصوصي  بخش 
به سازمان دولتي، انجام ندهد،  او را 
بازخواست کرده یا جریمه مي کنند.  

وي در ادامه به بدهي دولت نسبت 
به پیمانکاران اشاره کرد و یادآور شد: 
در جلسات شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي بارها در این رابطه 
چه  هر  امیدوارم  که  کرده ایم  بحث 
زودتر به نتیجه خوبي برسد. عملکرد 
این  پرداخت  عدم  به  نسبت  دولت 
بدهي ها صحیح نیست. این رفتار ها به 
سرمایه گذاري در کشور لطمه مي زند 
دولت  خود  هم  آن  اصلي  عامل  و 

شناخته مي شود. 
جلسه  تازه ترین  در  است  گفتني   
بدهکاري  موضوع  گفت وگو  شوراي 
دولت به عنوان دستور جلسه اصلي 
مطرح شد و مقرر گردید کمیته اي در 
این زمینه تشکیل شده و بررسي هاي 
اتخاذ  براي  و  داده  انجام  را  الزم 
تصمیمات نهایي، گزارش هاي خود را 
در اختیار شورا قرار دهد و برگزاري 
جلسه صبحانه کاري با وزیر نیرو را 
اقدامي الزم و ضروري برآورد و اعالم 
کرد: حتما هماهنگي هاي الزم براي 
تحقق این دیدار از سوي اتاق ایران 

صورت مي گیرد. 
بـه  دیـگـري  بخـش  در  شـافعـي 
موضـوع صـادرات پرداخت و گفت:  
عالي  شوراي  جلسات  خوشبختانه 
صـادرات کـه مـدتـي بـود تشکیل 
نمي شد دوباره آغاز شده اند و اولین 
جلسه آن که دو هفته پیش برگزار 
پیشنهاد  بود.  پرمحتوا  بسیار  شد 
مي کنم که فعاالن این حوزه نظرات 
خود را به طور کارشناسي آماده کرده 

و در اختیار شورا قرار دهند. 
خصوصي  بخش  پارلمان  رئیس 
که  نکته  این  بر  تأکید  با  کشور 
بسیار  پیگیري هاي  با  خوشبختانه 
بــر صادرات  تـوانستیم مــالیــات 
از طـریـق  را  ارزي  تعهـد  بحـث  و 
شـوراي گفت وگو بـرطـرف کنیـم، 
که  است  موظف  کرد:  اتاق  تصریح 
از  و  شده  وارد  موضوعات  این  در 
توانمند  بازوي  که  تشکل ها  طریق 
اتاق هستند به حل معضالت اقتصاد 
باید در  این شما  بنابر  کمک کنند. 
هر زمینه اي چالش ها و پیشنهادهای 

خود را در اختیار اتاق قرار دهید. 
شافعي با بیان این نکته که مشکل 
بر  مالیات  موضوع  با  برق  صنعت 
نیز  بخش ها  سایر  در  افزوده  ارزش 

متأسفانه  کرد:  دارد،  تشریح  وجود 
این قانون به گونه اي اجرا شده که به 
جاي مالیات بر ارزش افزوده به مالیات 
بر تولید تبدیل شده است. باید این 
مسئله را در کمیته ماده 76 دنبال 
کنیم. این کمیته از دو نماینده از هر 
سه قوه تشکیل مي شود و وظیفه اش 
قوانین مزاحم و  و  اصالح ساختارها 

دست و پاگیر است. 
رئیس پارلمان بخش خصوصي کشور 
کردن  ممنوع الخروج  مسئله  حل 
بدهکاران مالیاتي را مهم ترین برنامه 
داد:  توضیح  و  دانست  کمیته  این 
از  اعتقاد بخش خصوصي خروج  به 
یک  و  است  شهروندي  حق  کشور 
ایـن  نمـي توانـد  اجرایـي  دستگاه 
در  کنـد.  سلب  فـردي  از  را  حـق 
واقع این وظیفه قوه قضائیه و دادگاه 
ذي صالح است. البته بخش خصوصي 
بر این باور پافشاري دارد ولي تاکنون 
را  بدهکاري  سقف  تنها  توانسته ایم 
تا  افراد  کردن  ممنوع الخروج  براي 
50 میلیون تومان ارتقاء دهیم؛ وي 
کـرد:  امیـدواري  اظهـار  پـایـان  در 
بـه طور قطع بـا پیگیـري هاي بعـدي 
هـم همـه این معضالت حل خواهد 

شد.

ش
زار

گ
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مهندس سهراب فاضلی؛ مدیرعامل شرکت ري نیرو عنوان کرد:

CHP، راه حل دولت براي برون رفت از بحران
مهندس سهراب فاضلی دانش آموخته مهندسي برق از دانشگاه امیر کبیر )پلی تکنیک( و 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایي است و فعالیتش را با کار در سازمان آب و برق و شرکت توزیع 
برق خوزستان آغاز کرده است. او پیش از ورود به شرکت مهندسي ري نیرو در سال 1390، مدیر 
عامل توزیع برق اصفهان، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان و همچنین معاون طرح و توسعه 
پروژه هاي نیروگاهي شرکت صبا بوده است. شرکت ري نیرو نیز که فاضلي سکاندار آن است، 
بخش تخصصي برق در هلدینگ انرژي تدبیر وابسته به گروه سرمایه گذاري تدبیر به حساب 
مي آید. گفتگوي فصل نامه نیرو و سرمایه با مهندس فاضلي، پیرامون وضعیت نیروگاه هاي در 

حال احداث و همچنین راهکارهاي برون رفت صنعت برق از وضعیت موجود شکل گرفت.

آقاي مهندس فاضلي! شرکت ري 
نیرو در حال حاضر چند نیروگاه 

دارد؟
داریم،  که  مـأموریتي  تبـع  بـه  مـا 
احـداث  بــراي  نـامــه ای  موافقت 
نیروگـاه در استــان قم از سـازمان 
که  کردیم  اخذ  ایران  برق  توسعه 
کارهای  اکثر  توانستیم   خوشبختانه 

NON-EPC از قبیل تهیه زمین، 
گاز، آب و اخذ مجوز زیست محیطی 
را انجام دهیم. البته سخت ترین بخش 
اداره  در  دریافت مجوز  براي  کارمان 
محیط زیست استان طي شد. همه ما 
مي دانیم که در حال حاضر پیش نیاز 
هر فعالیتي در حوزه ساخت نیروگاه، 
مجوز محیط زیست است چون بدون 

این مجوز، تهیه و تأمین زمین، آب، 
گاز و سایر امکانات غیرممکن است 
ولی متأسفانه اخذ این مجوز حدود 
یک سال و نیم طول کشید و بنا به 
بار  اداره محیط زیست چندین  نظر 
تا  دادیم  تغییر  را  نیروگاه  ساختگاه 
باالخره یکي از آنها مورد تأیید قرار 
گرفت. این در حالي است که ما مشاور 
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خبره در حوزه محیط زیست داشتیم 
ولي با همه اینها ایرادهایي از طرف 
آن سازمان وارد مي شد که به نظرم 
بیگانگي ایشان با مسائل نیروگاهي را 

نشان مي داد.

و  معیارها  زیست،  یعني محیط 
چهارچوب هاي مشخصي تعیین 

نکرده است؟
الزامات تعیین ساختگاه نیروگاه، تنها 
به مجوز محیط زیست ختم نمي شود. 
براي  بهینه اي  ساختگاه  اینکه  براي 
پارامترهاي  کنیم  انتخاب  نیروگاه 
مختلفي نیاز است. مثل اینکه به خط 
لوله گاز یا خدمات آب نزدیک باشد و 
دسترسي خوب و ارتفاع پاییني داشته 
باشد؛ بنابراین در بیاباني که خالي از 
هزینه های  خاطر  به  باشد،  امکانات 
جانبی نمي توان نیروگاه برق ساخت، 
هرچند که ساخت و ساز در آن بیابان، 
از نظر محیط زیست بالاشکال باشد. 
محیط  اداره  کارشناسان  که  زماني 
زیست مي گویند این نیروگاه، گرماي 
قم را زیاد مي کند یا این منطقه نیاز به 
نیروگاه ندارد، من به عنوان یک مدیر 
در صنعت برق مطمئن مي شوم دیدگاه 
محیط زیست بیشتر بهانه جویی است، 
این  تمام کشورهاي دنیا،  چراکه در 
مجوز به صورت متعارف ظرف مدت 

کوتاهی صادر مي شود. 
بر همین اساس است که به عقیده 
من، وزارت نیرو در این باره باید چاره 
حفاظت  سازمان  و  کرده  اندیشی 
محیط زیست را به سمتي سوق دهد 
اولویت  را  نیروگاهی  پروژه های  که 
بدهد و در مجموع منافع ملي را در 
کنند  لحاظ  تصمیم گیري هاي شان 
چون اگر ما بیش از یک سال منتظر 
نمي شدیم،  محیطی  زیست  مجوز 

نوسانات شدید ارزي هزینه هاي مان را 
چند برابر نمي کرد و پروژه با چالش 
مواجه نمی شد و شاید االن کار ساخت 

نیروگاه رو به اتمام می بود. 

درخواست هـاي  اصلي تـریـن 
محیط زیسـت را در سـاخـت 

نیروگاه لحاظ کردید؟
ما به تمام نظرات اداره محیط زیست 
اوال  مبنا  این  بر  گذاشته ایم.  احترام 
فاصله  در  را  نیروگاه  ساخت  محل 
25 کیلومتري شهر قم در نظر گرفته 
بودیم طوري که مخالف جهت وزش 
نیروگاه  گاز  باشد چون خروجي  باد 
باید پایش شود، دودکش ها، سنسور و 
همچنین بخش هاي مختلف نیروگاه، 
تجهیزات مدرن داشته باشند. ما عالوه 
محیط  به  کارها،  این  همه  انجام  بر 
که  داده ایم  محضري  تعهد  زیست 
و  کرده  مدیریت  را  نیروگاه  پسماند 
هزینه استخدام یک کارشناس محیط 
در  اداره  آن  نظارت  با  که  را  زیست 

نیروگاه کار کند، پرداخت کنیم. 

براي  دارد  وجود  هم  قانوني 
زمین  از  درصد   25 اختصاص 
نیروگاه به کاشت درخت، این را هم 

لحاظ کرده اید؟
را  هکتاري   50 زمین  یک  ما  بله. 
کشاورزي  جهاد  و  طبیعي  منابع  از 
این کار  گرفتیم و ملزم هستیم که 
را انجام دهیم ولي ایجاد این فضاي 
شرایط  دلیل  به  قم  استان  در  سبز 
آب و هوایي خاص و کمبود آبي که 
دارد، کمي سخت است، با این وجود 
تمهیداتي اندیشیده ایم که این طرح 

عملیاتي شود.

وضعیت فعلي پروژه نیروگاه قم 
چگونه است؟

ما به موازات تمام کارهاي مقدماتي، 
با پیمانکاران داخلي و خارجي رایزني 
کردیم و نهایتا با یک پیمانکار چیني 
را  پروژه  کل  که  رسیدیم  توافق  به 
فاینانس کنند اما نهایتا قرار شد به 
را  بخار  بخش  تنها  تحریم ها  خاطر 
هم  گازي  بخش  براي  دهند.  انجام 
با مپنا وارد مذاکره شدیم تا اینکه به 
چالش ارزي در شهریور سال گذشته 
فني  توجیه  درخصوص  و  رسیدیم 
اقتصادي پروژه، به مشکالت متعدد 
این،  از  پیش  چون  کردیم.  برخورد 
طرح  اقتصادي  فنی  توجیه  گزارش 
قابل قبول بود. باالخره کار به جایي 
رسید که بانک عامل به ما اعالم کرد 
گزارش  در  که  نرخي  با  تسعیر  نرخ 
اقتصادي به آنها داده بودیم،  توجیه 
ترتیب  این  به  دارد.  زیادي  فاصله 
جدید  نرخ  اساس  بر  بودیم  مجبور 
تهیه  جدید   FS درآمد،  و  هزینه ها 
تصمیم گیر،  مبادي  هنوز  اما  کنیم 
روشن  را  برق  خرید  نرخ  تکلیف 
نکرده اند، تنها قرار شده شوراي اقتصاد 

نیروگاه هایي که احداث 
مي شوند، اگر خرید 

تضمیني داشته باشند، 
ضرر نمي کنند چون هم 

محصول شان تضمین 
خرید دارد و هم اینکه 

پول پیش خرید به 
آنها پرداخت مي شود 

و این شرایط، براي 
سرمایه گذار بخش 

خصوصي جذابیت داشت

گو
ت و

گف
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مجوز بدهد که نرخ بازگشت سرمایه، 
12 تا 13 درصد شود. هرچندکه اگر 
تایید هم  مورد  و  قطعي  میزان  این 
باشد، در مقایسه با دیگر زمینه هاي 
سرمایه گذاران  براي  سرمایه گذاري 
مطلوب و جذاب نیست. به هر حال 
تا اعالم کتبی و قطعی نرخ خرید برق 
تولیدی نیروگاه های احداثی از طرف 
وزارت نیرو کار پروژه متاسفانه کماکان 

متوقف خواهد ماند.

پس چرا برخی شرکت هاي دیگر 
ادامه  را  ساخت  کار  توانسته اند 

دهند؟ 
به این دلیل که آن شرکت ها، خودشان 
و  هستند  برق  عمده  مصرف کننده 
خودشان  مصارف  براي  را  نیروگاه 
مي سازند و قیمت باال یا پایین برق 
را در قیمت تمام شده محصول لحاظ 
وزارت  موارد،  باقي  در  ولي  مي کنند 

نیرو به عنوان خریدار باید تعیین کند 
که برق را با چه قیمتي از ما می خرد 
و بعد بانک عامل بر این اساس، باید 
وگرنه  بپذیرد  را  طرح  سوددهي 
عاملیت آن را نمي پذیرد و بر این تصور 
قادر  احداثي  نیروگاه  بود که  خواهد 

نخواهد بود اقساط بانک را بپردازد.

قیمت فعلـي بـرق هم مطلوب 
شرکت ها و نیروگاه هاي خصوصي 
نیست و بیشتر آنها اعتقاد دارند 

کار سوددهي انجام نمي دهند.
نیروگاه هایي که احداث مي شوند، اگر 
ضرر  باشند،  داشته  تضمیني  خرید 
محصول شان  هم  چون  نمي کنند 
تضمین خرید دارد و هم اینکه پول 
پیش خرید به آنها پرداخت مي شود 
و این شرایط، براي سرمایه گذار بخش 
خصوصي جذابیت داشت، بانک هم 
قرارداد خرید  بازار و  وقتي معامالت 

از  ابایي  مي کرد،  مشاهده  را   ECA
مشکلي  و  نداشت  عاملیت  پذیرش 
دیگر  نیرو  وزارت  اما  نمي آمد  پیش 
این نوع قراردادها را منعقد نمي کند و 
نیروگاه هاي جدید احداثي، با مشکالت 
متعدد روبرو مي شوند. از طرف دیگر 
بازار  در  خصوصی  نیروگاه های  ورود 
برق و رقابت با نیروگاه های دولتی کار 
مشکلی خواهد بود و اصوال این رقابت 
خیلی عادالنه به نظر نمی رسد. زیرا 
نیروگاه دولتی تنها برای هزینه جاری 
برق می فروشد ولی نیروگاه خصوصی 
هزینه تأمین مالی و سرمایه گذاری را 
نیز دارد که باید از محل درآمد نیروگاه 
پوشش دهد. می دانید که سه نمونه 
نیروگاه در بازار برق حضور دارد، اول 
نیروگاه های دولتی، دوم نیروگاه های 
تومانی   1200 ارز  با  که  خصوصی 
تجدید  از  )قبل  شده اند  خریداری 
ارزیابی( و سوم نیروگاه هایی که با ارز 
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جدید احداث و یا خریداری می شوند، 
بنابراین برای رقابت صحیح این سه 
گروه در بازار باید راهکار مناسبی ارائه 
شود تا دسته سوم دچار ضرر و زیان 
نشده و  بتواند از عهده تعهدات مالی 

خود برآید. 

نیروگاه  قم،  نیروگاه  از  غیر  به 
دیگري ندارید؟

به  داریم.  هم  دیگري  پروژه های  ما 
موازات کارهاي اجرایي براي احداث 
نیروگاه  ساخت  بابت  قم،  نیروگاه 
اقدام  خوزستان  استان  در  دیگري 
کارهای  از  عمده ای  بخش  کردیم. 
EPC-NON را نیز انجام دادیم و با 
شرکت III SEPCO چین و شرکت 
مپنا مذاکره کردیم ولی این مورد هم 
دچار همان مسائل و مشکالت پروژه 
نیروگاه قم شد هرچند که به دنبال 

خرید نیروگاه نیز هستیم. 

به عنوان  ما  آقاي مهندس! هم 
نمـایندگان افکار عمومي، هـم 
نیروگاه هـاي خصـوصـي و هـم 
مسئوالن توانیر و وزارتخانه به این 
مشکالت واقفیم و مي دانیم که 
اگر فکري براي کمبود نقدینگي و 
دیگر مشکالت جاري نیروگاه ها 
با  احتماال  تابستان  در  نشود، 
خاموشي مواجه مي شویم. با این 
توضیحات، راه حل شما به عنوان 
مدیري که کار در بخش دولتي و 
است،  کرده  تجربه  را  خصوصي 

چیست؟
محترم  عامل  مدیر  ببینید،  خوب 
شرکت توانیر گفته اند که باید ساالنه، 
5 هزار مگاوات به تولیدات برق کشور 
اضافه کنیم و اگر قرار باشد صنایع، 
یابند و  لغو تحریم ها توسعه  از  پس 
کارخانه ها بیشتر تولید کنند، مصرف 
حتما  لذا  و  شد  خواهد  بیشتر  برق 

تولید  افزایش در  این میزان  به  باید 
خصوص  به  کنیم.  پیدا  دست  برق 
که در صنعت برق به طور قطع باید 
ضریب ذخیره داشته باشیم. به عالوه 
باید  هم  را  اضطراري  خروجي هاي 
لحاظ کرد. اگر واحدهاي جدید وارد 
مدار نشوند، باید براي خاموشي هاي 
برنامه ریزي شده اقدام کنیم تا دچار 
ناگهاني  و  اضطراري  خاموشي هاي 
نشویم چون ضرر اولي، کمتر از دومي 
فکر  به  نیرو  وزارت  مطمئنا   است. 
سال  اقدامات  است  بهتر  اما  هست 
آینده را از هم اکنون شروع کرده و 
مشکل تولید برق را حل کند بنابراین 
راهکارهاي  فکر  به  باید  وزارتخانه 
اضطراري باشد تا مجبور به خاموشي 
احتمالی نشود. در این میان، شاید نیاز 
به تشکیل کمیته ای از سوي وزارتخانه 
با  را  نیروگاه  هر  مشکالت  و  باشد 
کمک سندیکاي تولیدکنندگان برق 

گو
ت و

گف
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بررسي کرده و براي حل و فصل آنها، 
راه حل ارائه دهد. ولي شخصا معتقدم 
نقدینگی  تأمین  برای  نیرو  وزارت 
نیروگاه ها  به  معیني  میزان  به  باید 
اجازه صادرات بدهد به خصوص که 
قانون هم صراحتا اجازه صادرات 25 
درصدي از تولید برق هر نیروگاه را به 
بخش خصوصي داده است. راه بعدي 
این است که از محل درآمدهاي وزارت 
نیرو، پولي در اختیار تولیدکنندگان 
قرار گیرد. این را هم نباید فراموش 
کنیم که این پول باید هم اکنون به 
بدنه نیروگاه ها تزریق شود تا بتوانند 
به  دهند؛  انجام  را  اساسي  تعمیرات 
خصوصي  نیروگاه هاي  که  خصوص 
تا  و  کنند  تولید  دارند  دوست  هم 
جایي که توان مالي شان اجازه دهد، 
هر  مالي  توان  ولي  مي کنند  خرج 
نیروگاه، محدود است و باالخره تمام 
نیرو،  مي شود. کار مهم دیگر وزارت 
مدیریت مصرف است؛ ما به شدت باید 
راهکارهاي تشویقي و تنبیهي مناسب 
را در پیش بگیریم تا مصرف برق را 

بهینه کنیم.
نظرم  به  که  سریعي  حل  راه  اما 
را  آن  مي تواند  نیرو  وزارت  مي رسد 
در پیش بگیرد و ظرفیت تولید را از 
نیروگاه هاي  بحران برهاند، راه اندازي 
پراکنده یا CHP است. به خصوص 
قبال  که  دالیلي  به  بانک ها،  که 
گفتم، معموال تمایلي به همکاري با 
تولیدکنندگان برق ندارند ولي چون 
وزارت نیرو بر ساخت و راه اندازي این 
نوع نیروگاه ها و انرژي هاي تجدیدپذیر 
و شرایط  مزایا  امکانات،  دارد،  تاکید 
سرمایه گذاران  براي  هم  را  خوبي 
وزارت  اگر  مي کند.  ایجاد  این حوزه 
نیرو بیشتر وارد ساخت نیروگاه هاي 
پراکنده شود، در زمان مناسب خواهد 

احتمالی  خاموشي هاي  از  توانست 
آن جلوگیري کند چراکه  از  و پس 
CHPها جزو طرح هاي زودبازده به 
حساب مي آیند و ساخت آنها بیش از 
یک سال زمان نمي برد، در حالي که 
دیگر نیروگاه ها، براي اینکه وارد مدار 
شوند، به سه تا چهار سال زمان نیاز 
دارند. به عالوه دولت براي CHPها، 
تغییرات نرخ ارز را لحاظ کرده و نرخ 
به 715  ریال  از 373  را  برق  خرید 
ریال تغییر داده است. شرکت ري نیرو 
نیز نخستین نیروگاه CHP کشور را 
که برق و محصول جانبي آب مقطر 
تولید مي کند، در استان قم راه اندازي 

کرده است.

این نیروگاه ها چه ویژگي و امتیازي 
دارند که وزارت نیرو، از آن حمایت 

مي کند؟
است  نزدیک  مصرف  به  تولید  اوال 
بزرگ،  نیروگاه هاي  در  که  حالي  در 
کیلوولت،   400 پست  و  خط  باید 
با  غیره  و  توزیع  خط  انتقال،  خط 

شود  احداث  هنگفت  سرمایه گذاری 
که در مجموع تا زماني که به پست 
انرژی  تلفات  برسیم،  کیلوولت   20
زیادي رخ مي دهد و هزینه ها را هم باال 
مي برد. شبکه برق کشور هم نمي تواند 
بنابراین  باشد،  جدید  تولید  پذیراي 
باید در این حوزه هم سرمایه گذاري 
جدید صورت بگیرد. بنابراین دو هزینه 
عمده به سرمایه گذار تحمیل مي شود 
در حالي که درخصوص CHPها، این 
هزینه ها مطرح نیست و به این دلیل 
که هزینه ترانزیت نداریم، تلفاتي هم 
به سرمایه گذار تحمیل نمي شود، عالوه 
بر این از دید پدافند غیرعامل هم این 
نوع نیروگاه ها مورد تأیید است. البته 
به نسبت نیروگاه هاي بزرگ و اگر هر 
کیلووات را در نظر بگیریم، CHPها 
هزینه هاي نیروگاهي بیشتري دارند 
ولي در عوض گاز مورد نیازشان، 12 
که  حالي  در  مي شود  تامین  ماهه 
تامین گاز در نیروگاه هاي بزرگ، تنها 
براي 9 ماه تضمین مي شود و در سه 
ماهي که از گازوئیل استفاده مي کنند، 
از نظر استانداردهاي زیست محیطي، 
دردسرساز مي شوند ولي نهایتا چون 
نیاز  کمتري  سرمایه  به  CHPها 
دارند، سرمایه گذاران بیشتري حاضر 
به سرمایه گذاري در این نوع نیروگاه ها 
هستند و به نفع وزارت نیرو هم هست. 
این نیروگاه ها پیش از این به صورت 
کارخانه ها  و  DG ساخته مي شدند 
به صورت جداگانه این نوع نیروگاه ها 
را احداث و برق مصرفي موردنیازشان 
را تولید مي کردند اما در حال حاضر 
سرمایه گذاران  دولت،  تشویق هاي  با 
دیگر هم براي انجام این کار داوطلب 

شده اند.

شرکت هاي  برتري  شما  نظر  به 

برای قیمت گذاری 
نیروگاه ها باید ظرفیت 
عملی و واقعي نیروگاه 

سنجیده شده و بعد، 
قیمت گذاري شود. 

یعني اگر ظرفیت اسمي 
نیروگاهي، 600 مگاوات 

است اما تنها 480 مگاوات 
یا کمتر عمال برق تولید 
می کند، دلیلي ندارد که 

خریدار نیروگاه، پول تولید 
نکردن را هم بپردازد
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خصوصي در حوزه تولید برق به 
شرکت هاي دولتي چیست؟

واگـذاري  تصمیم  اصـل  نظـرم  بـه 
بــه بخش خصوصـي  نیـروگـاه هـا 
درست و به جا بوده است حتي در 
کشورهاي دیگر بخش توزیع برق هم 
به شرکت هاي خصوصي واگذار شده 
ایـران هم مي تواند به آن جایگاه  و 
برسد اما درباره برتري خصوصي ها به 
دولتي ها باید بگویم که چون فاصله 
عوامل  و  مدیران  بین  تصمیم گیري 
خصوصی  شرکت های  در  اجرایي 
بسیار کم است، کار به سرعت و بدون 
بروکراسي اداري انجام مي شود. به یاد 
دارم وقتي همکارانم در یک نیروگاه 
خصوصي مي خواستند کلید قطع و 
وصل واحد را بگیرند، فروشنده گفته 
تا  باشند  باید  نوبت  در  روز  بود 60 
تحویل  را  قبلي اش  سفارش هاي  او 
دهد، ولي دوستان ما همان کلید را با 
تقریبا دو برابر قیمت خریدند و واحد 
کردند  مدار  وارد  زودتر  ماه  یک  را 
چون مي دانستند که تولید یک ماهه، 
ارزش بیشتري نسبت به کلید گران تر 
دارد. حتي این اتفاق هم رخ داده که 
در پروژه های نیروگاه خصوصي، واحد 
تا   14 در  را  نیروگاه  گازي  احداثی 
مي کردند.  مدار  وارد  ماه   16 نهایتا 
بخش  بگویم  باید  هم  فني  نظر  از 
به  را  نیروهایي  همیشه  خصوصي، 
خدمت مي گیرد که جزو برترین هاي 
شده اند.  بازنشسته  و  بوده  دولتي 
لحاظ  به  بنابراین بخش خصوصي  
تجربي هم کمبودي ندارد. البته تمام 
کارآمدي بخش خصوصي زماني بروز 
موقع  به  که  مي کند  پیدا  ظهور  و 
برق  فروش  بابت  از  خود  مطالبات 
به توانیر را دریافت کرده و آن را به 
کار گیرد تا بتواند طرح های اصالح و 

بهینه سازی نیروگاه را اجرا کند. 

شما  شرکت  اینکه  به  توجه  با 
درصـدد خـرید نیروگاه است، 
واگـذاری نیـروگاه ها را چگونـه 

ارزیابی  می کنید؟
نیروگاه هاي  واگذاري  وضعیت  ابتدا 
خوب  خصوصي  بخش  به  دولتي 
از واگذاري ها  پیش رفت و بسیاري 
هم رقابتي بود ولي وقتي که مساله 
تغییر قیمت ارز پیش آمد، سازمان 
خصوصي سازي قیمت هاي واگذاري 
کرد  ارزیابي  تجدید  تازه  نرخ  با  را 
هم 15  بهره  و  برابر  دو  قیمت ها  و 
قیمت  که  حالي  در  شد،  درصد 
اینها  همه  و  ماند  ثابت  برق  فروش 
باعث شده که از سال گذشته تاکنون 
خصوصي  بخش  در  شرکتي  کمتر 
واگذاري ها  اغلب  و  بخرد  نیروگاه 
بابت رد دیون بوده است و گاهي این 
واگذاري ها به نهادهایي سپرده شده 
که در تولید برق تخصص ندارند! به 
به  همین دلیل هم هست که حاال 
گفته مسئوالن، توانیر قصد دارد رد 
دیوني ها را پس بگیرد! البته سازمان 
را  ارزیابي  تیم  یک  خصوصي سازي، 
براي کارشناسي نیروگاه مي فرستد و 
این تیم، با احتساب اینکه دالر مثال 
2500 تومان شده و ساخت نیروگاه 
هم به طور تقریبي براي هر کیلووات 
دو میلیون تومان هزینه دارد، ارزش 
نیروگاه را حدود دو هزار میلیارد تومان 
اعالم مي کند. در حالي که این فرمول 
براي بخش خصوصي که مي خواهد 
سود ببرد و ارزش افزوده ایجاد کند، 
مطلوب نیست. من حتی به سازمان 
خصوصي سازي به طور مکتوب هم 
قیمت گذاري  شیوه  این  که  گفته ام 
درست  روش  دارد.  بازنگری  به  نیاز 

و  عملی  ظـرفیـت  کـه  است  ایـن 
واقعي نیروگاه سنجیده شده و بعد، 
قیمت گذاري شود. یعني اگر ظرفیت 
اسمي نیروگاهي، 600 مگاوات است 
اما تنها 480 مگاوات یا کمتر عمال برق 
تولید می کند، دلیلي ندارد که خریدار، 
پول تولید نکردن را هم بپردازد. شاید 
به همین علت هم هست که کسي 
سازمان  لذا  نمي خرد.  نیروگاه  دیگر 
شرایط  است  الزم  سازی  خصوصی 

واگذاری را تسهیل کند. 

هم  برق  نرخ  درباره  اتفاق  این 
افتاده است؟ نقدي به نرخ فعلي 

دارید؟ 
حقیقت این است که ما این مساله 
چون  مي کنیم  دنبال  جدیت  با  را 
است.  کاري مان، حیاتي  آینده  براي 
مطمئنا نرخ فعلي مطلوب هیچ کدام 
از نیروگاه هاي خصوصي نیست؛ توانیر 
هم اعالم کرده که قیمت فعلي را از 
43 تومان به 60 تومان در سال آینده 
اظهار  باره  این  در  اما من  مي رساند 
نظر نمي کنم چون ممکن است نرخ 
60 تومان هم هزینه هاي نیروگاه را 
پوشش ندهد. فقط این را با اطمینان 
مي توانم بگویم که اگر قیمت خرید 
سرمایه  که  نباشد  میزاني  به  برق، 
هزینه ها  باقي  و  گذار  سرمایه  اولیه 
اعم از حقوق پرسنل، هزینه ها تعمیر 
و قطعات  لوازم  نگهداري و خرید  و 
هیچ  دهد،  پوشش  را  نیاز  مورد 
برق  تولید  حوزه  در  سرمایه گذاري 
داد  ترجیح خواهد  و  نمي ماند  باقي 
که پول خود را به بانک ببرد و یا در 
دیگر زمینه هاي اقتصادي مصرف کند 
چراکه سرمایه گذار به افزایش درآمد و 
سرمایه خود مي اندیشد نه صرفا تولید 
برق در کشور که البته حق هم دارد 

گو
ت و

گف
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چون بخش خصوصي مسئولیتي در 
این باره ندارد؛ به خصوص که دولت، 
برق را از بخش خصوصي مي خرد اما 
پول آن را به موقع پرداخت نمي کند! 
درواقع وقتي وزارت نیرو هنوز به این 
توانایی مالی نرسیده که پول خرید 
از نیروگاه ها را نقدا و در موعد  برق 
مقرر پـرداخت کنـد، اصال صحبـت 
کــردن دربـاره قیمت، بــي اهمیت 

مي شود. 

عملکرد بـانک ها را درخصوص 
تامین مالی شرکت های تولید برق 

چه طور ارزیابي مي کنید؟
تامین  براي  مقررات خاصي  بانک ها 
مالي دارند که منطقي هم هست. آنها 
براي تامین مالي هر پروژه ، تضمیني 
بخش  دهد  نشان  که  مي خواهند 
خصوصي بعدها مي تواند اقساط وامش 
را بپردازد بنابراین براي هر پروژه، یک 
گزارش فني اقتصادي جدید و در واقع 
به روز مي طلبند؛ گزارشي که نرخ ارز 
و همچنین قیمت فروش برق در آن 
مشخص شده باشد اما چون وزارت 
نظري  اظهار  باره  این  در  نیرو هنوز 
انتظار  بانک ها  از  نمي توانیم  نکرده، 
کمک داشته باشیم. حتي بانک ها در 
بحث ساخت و احداث CHPها که 
زودبازده و کم هزینه است، حاضر به 
ارائه تسهیالت نیستند و شرکت ري 
نیرو هم با وام لیزینگ توانست این 

نیروگاه را راه اندازي کند.

مي تواند  بـرق  آیــا صـادرات 
مشـکالت نیـروگاه هـاي بخش 
خصوصي را به خصوص در زمینه 

تامین نقدینگي حل کند؟
شنیده ام که قرار است بورس انرژي، 
وارد  بــرق  صـادرات  خصـوص  در 
بیفتد، وضعیت  اتفاق  این  اگر  شود. 

نیروگاه ها به لحاظ نقدینگي متفاوت 
که  آمده  هم  قانون  در  شد.  خواهد 
تولیدکنندگان بخش خصوصي برق 
مي توانند تا 25 درصد از تولیدشان را 
صادر کنند ولي پیش از آن، وزارت 
نیرو و نفت، باید به توافقاتي برسند 
اتفاق،  این  از  پس  اینکه  بر  مبني 
که  نیروگاهي  نگوید  گاز  شرکت 
برقش را به دالر مي فروشد، باید گاز 
را هم به نرخ صادراتي بخرد! از سوي 
دیگر، وزارت نیرو براي این مساله که 
ما در سه ماه تابستان نمي توانیم برق 
صادر  عراق  نظیر  کشورهایي  به  را 
چون  بیندیشد  چاره اي  باید  کنیم، 
این کشورها خواهند گفت که براي 
گرماي سه ماه تابستان به خرید برق 
نیاز دارند و اگر ایران، مشکل شان را 
در این مدت حل نکند، در باقي ایام 
سال هم برق نمي خرند. از طرف دیگر 
کشور هم در این مدت، در وضعیت 
پیک مصرف قرار مي گیرد و نمي تواند 
برق صادر کند یا کمتر مي تواند صادر 
از  پیش  نیرو،  وزارت  بنابراین  کند 
اقدام جدي در خصوص صادرات برق 
به کشورهاي همسایه باید جنبه هاي 
مختلف را ببیند و تدابیر الزم را اتخاذ 
درباره  تنها  وضعیت  این  البته  کند. 
کشورهایي نظیر عراق مطرح است و 
کشورهایي همانند ترکیه و ارمنستان 
که در زمستان هم به برق نیاز دارند، 
این محدودیت ها و مشکالت را ندارند. 
در مجموع باید بگویم که آیین نامه 
و  ارائه  باید  برق  صادرات  اجرایی 

اجرایی شود.

آقـاي فـاضلـي! بـه نظـر شما 
استدالل وزارت نیرو براي اینکه 
تولیدکنندگان بخش خصوصي 
پـول گـاز را بـه نـرخ صادراتي 

نپردازند، چه باید باشد؟
به نظر من وزارت نیرو باید بر ارزش 
ایجاد  برق  صادرات  که  افزوده اي 
ما  که  وقتي  کند.  تکیه  مي کند، 
نهایي  کاالي  مي کنیم،  را صادر  گاز 
را  اولیه  سوخت  بلکه  نمي فروشیم، 
و  تولید  که  حالي  در  مي فروشیم. 
در  کارآفریني  مستلزم  برق،  فروش 
کشور است و همسایه ها را به خودمان 
وابسته مي کنیم به خصوص که برق، 
کاربرد بیشتري نسبت به گاز دارد و 
زمستان،  به  منحصر  آن  از  استفاده 
فصل هاي سرد یا پخت و پز نمي شود 
و در لحظه لحظه زندگي و کار مردم 
بنابراین وزارت نفت و نیرو   اثر دارد. 
باید در این زمینه مصالح ملي را در 
نظر گرفته و به یک جمع بندي برسند. 

ما در کشورهاي همجوار خودمان، 
براي پیدا کردن نقاطي که مستعد 
خرید برق از ما باشند، مطالعاتي 

کرده ایم؟
بله. عراق تمایل بسیار زیادي دارد که 
ایران در بصره، بغداد یا دیگر شهرهاي 
آن کشور نیروگاه بسازد. تا آنجا که 
من خبر دارم چند پروژه نیروگاهی 
توسط شرکت های ایرانی در عراق در 
دست اقدام است. همچنین چندین 
خط 400 کیلو ولت ارتباطی، شبکه 
برق ایران را به عراق متصل کرده که 
از این طریق برق به آن کشور صادر 
امارات،  پاکستان،  ضمنا  می شود. 
عمان و ترکیه هم عالقه دارند که برق 
ایران را بخرند. کشور ما هم آن قدر 
توانایي و تجربه دارد که هم خدمات 
فني مهندسي را صادر کند و هم برق 
مورد نیاز کشورهاي منطقه را تامین 
کند. به هر حال از پتانسیل موجود 

باید هرچه بیشتر استفاده کنیم. 
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در بودجه سال آینده دولــت 
چه  به  نیروگاه ها  بـه  بدهی 
شکلي قرار است تسویه شود؟ 
این  از  بخشي  چه  واقع  در 
تسویه حساب از طریق تهاتر 

خواهد بود و چه میزان براساس 
پرداخت مستقیم پیش بیني 

شده است؟
به  دولت  معوق  بدهي هاي  اکنون 
صنعت برق به ویژه نیروگاه ها یکي از 

چالش هاي اصلي پیش روي صنعت 
به  همواره  مجلس  در  ما  که  است 
دنبال حل آن بوده و هستیم. براین 
اساس نیز طبق توافقاتي که با دولت 
انجام شده است. بخشي از این بدهي 
وزارت  به  سالیانه  بودجه  قالب  در 
نیرو پرداخت مي شود و بخشي دیگر 
انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  با 
برطرف می شود. البته میزان آن هنوز 
این میان  آنچه در  مشخص نیست؛ 
قطعي است حمایت بخش نیروگاهي 
است از طریق بودجه سالیانه وزارت 
نیرو یا از طریق افزایش قیمت برق 
افزایش  معتقدیم  ما  البته  است. 
التفاوت  مابه  پرداخت  و  برق  قیمت 
قیمت تمام شده با قیمت فروش به 
صنعت  به  زیادي  کمک  نیروگاه ها 
مي کند و منجر به استمرار فعالیت این 

مجموعه ها مي شود. 

پیش بیني مي کنید چند درصد 
چند  و  شود  اجرا  برنامه  این 
برنامه  درصد در همان سطح 
باقي بماند. چون اغلب بخش 
برنامه هاي مصوب  از  عظیمي 
مجلس و دولت اجرایي نشده 
است؛ براین اساس هم اکنون 
نیروگاه ها و صنعت با مشکالت 

عدیده اي روبه رو هستند. 
ما تمام تالش خود را مي کنیم مسائل 
و مشکالت صنعت و به ویژه نیروگاه ها 
با  که  هم  جلساتي  در  شود.  حل 
نمایندگان دولت در امور برق داشتیم 
هر دو براین امر اصرار داشتیم. براین 
اساس امیدواریم مشکلي در این زمینه 

پیش نیاید. 

تحلیلگران اقتصاد برق پیش 
آینده  سال  مي کنند  بیني 
مالي  منابع  کمبود  دلیل  به 
از  برخي  فعالیت  نیروگاه ها، 

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادي کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس تأکید کرد:

شکوفایي ظرفیت نیروگاه هاي 
بخش خصوصي به نفع دولت است

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  اقتصادي  کمیته  رئیس 
محاسبات مجلس براین باور است که با همکاري مجلس و 
دولت مشکالت نیروگاه ها در سال آینده حل خواهد شد. 
به گفته جعفر قادري دولت و مجلس قصد دارند با افزایش 
قیمت فروش، فروش برق بخشي از بدهي نیروگاه ها را 
تأمین کنند. او پیش بیني مي کند بخشي از بدهي ها نیز 
از طریق آنچه در بودجه سال آینده دیده خواهدشد و 
تهاتر قابل پرداخت به نیروگاه است. آنچه در زیر مي آید 
حاصل گفت وگو با جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادي 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است. 

گو
ت و

گف
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آنها متوقف شود و خاموشي 
اتفاق  کشور  در  گسترده اي 
بیفتد؛ آیا این تحلیل از دید شما 

درست است؟
بر  مشکالت  اگر  که  است  طبیعي 
طرف نشود این پیش بیني نیز اتفاق 
تعهدات  نتواند  دولت  وقتي  بیفتد. 
بحران  به موقع عملي کند،  را  خود 
نقدینگي نیروگاه هاي بخش خصوصي 
را با مشکالت جدي روبه رو مي کند. 
از این رو مجلس در این زمینه ورود 
پیدا کرده و تمهیداتي اندیشیده که 
عملي  زمان خود  در  دولت  تعهدات 
شود چراکه در غیر این صورت زمینه 
سرمایه گذاري ها بعدي ایجاد نمي شود 
و سرمایه گذاري هاي موجود نیز ادامه 
پیدا نمي کند که این ها هیچ کدام به 

نفع دولت نیست. 

طـرف  یک  از  نیـروگاه هـا 
از دولت طلبکار هستند و از 
طرف دیگر به بانک ها، سازمان 
سازمان  و  خصوصي ســازي 
بدهکار هستند  مالیاتی  امور 
کــه مـي توانند تهـاتر کنند. 
مجلس راهکاري براي تسریع 
یا پرداخت بدهي  تهاتر  روند 
طلبکاران  سایر  به  نیروگاه ها 

خصوصي دارد؟
در حال حاضر و با شرایط کنوني راه 
دیگري جز تهاتر وجود ندارد. اما شوراي 
نگهبان نظر مساعدي نسبت به تهاتر 
نداشته و ندارد. در حالی که حقیقت 
این است که چاره دیگري جز تهاتر 
نداریم و اگر این روزنه نیز بسته شود 
با چالشي جدي مواجه خواهیم شد. 
در بودجه سال جاري که دیگر فکر 
نمي کنم بتوان کاري کرد اما باید براي 
بودجه سال 93 این کار صورت بگیرد. 

در حال حاضر فروش برق براي 

نیروگاه هاي خصوصي سودي 
رقابت  بازار،  در  چراکه  ندارد؛ 
مي گیرد  منصفانه شکل  غیر 
و به دنبال آن بخش خصوصي 
ضرر مي کند. مجلس براي حل 
این مشکل )عدم وجود بازاري 
رقابتي( چه راهکاري پیشنهاد 
حال  در  قیمت ها  آیا  و  داده؟ 

حاضر واقعي است؟
آنچـه مشخـص اسـت دولـت نبـاید 
قیمت هـا را مشخـص کنـد. از یـک 
طرف نیروگـا هـاي بخـش خصوصـي 
به دولت، بانک ها،... بدهي دارند و از 
طرفي دولت بابت برق خریداري شده 
از نیروگاه هاي خصوص به آنها بدهي 
دارد. این موضوع زمینه تهاتر را موجب 
شده؛ اما این امر در بودجه دیده نشده 
امکان  محل  این  از  عمال  و  است 
سرمایه گذاري و حضور سرمایه گذار 
فراهم نشده است. در خصوص تعیین 
قیمت برق نیز قیمت گذاري خارج از 
درستي  نتیجه  رقابت،  بازار  سازوکار 
به دلیل  را موجب نمي شود؛ چراکه 
بهره وري پایین و هزینه هاي سرباري 
مورد  به سختي  دارند  که شرکت ها 
پذیرش آنها قرار مي گیرد. اما چنانچه 
بازار رقابتي شکل بگیرد و قیمت ها 
واقعي شود تولید کنندگان نیز سعي 
و  هزینه ها  کاهش  با  کرد  خواهند 

افزایش بهره وري، قیمت تمام شده 
را کاهش دهند و قیمت برق واقعي 
نفع  به  نهایت  در  امر  این  که  شود 
مصرف کننده خواهد بود. هرچند در 
حال حاضر این قیمت براساس منطق 
خاصي مشخص شده اما با توجه به 
شرایطي که در کشور وجود دارد به 
خصوص در حوزه اقتصادي، نمي توان 
ادعا کرد که این قیمت واقعي و رقابتي 

تعیین شده است. 

در  مي دانید  که  همان طور 
نیروگاه هاي  نیز  برق  صادرات 
ندارند،  جایگاهي  خصوصي 
صورت  به  برق  فروش  چراکه 
دولت  اختیار  در  انحصاري 
راهکاري  چه  مجلس  است. 
توسط  برق  صادرات  براي 
بخش خصوصي و حضور بخش 
خصوصي در بازار منطقه دارد؟

در خصوص صادرات برق این انحصار 
چراکه  باشد،  دولت  دست  در  باید 
موجب  صادرات  عرصه  در  رقابت 
کاهش قیمت برق صادراتي مي شود 
که مقرون به صرفه نخواهد بود. البته 
به  موضوع  این  سال 93  بودجه  در 
این صورت دیده شده است که به هر 
میزان که نیروگاه هاي بخش خصوصی 
از تولید سهم داشته باشند به همان 
داشته  سهم  صادرات  از  نیز  نسبت 
باشند. از طرفي در خصوص حمایت 
از صنعت برق نیز که در دستور کار 
دیده  موضوع  این  دارد  قرار  مجلس 
شده است و باعث مي شود که زمینه اي 
براي سرمایه گذاري هاي بعدي فراهم 
شود به طوري که از طریق صندوق 
توسعه، یارانه ها، . . . دولت بتواند به 
تعهداتش نسبت به بخش خصوصي 
سرمایه  تداوم  موجب  و  کند  عمل 
گذاري و آمدن بخش خصوصي به این 

حوزه شود. 

اکنون بدهي هاي معوق 
دولت به صنعت برق به 
ویژه نیروگاه ها یکي از 
چالش هاي اصلي پیش 

روي صنعت است که ما در 
مجلس همواره به دنبال 

حل آن بوده و هستیم
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گفت وگو با مهندس وحید خدیوي، مدیر عامل شرکت تولید نیروي برق سنندج: 

براي واقعي شدن قیمت برق در بورس انرژي 
باید حجم معامالت در حد معقولي باشد

مهندس وحید خدیوي، مدیر عامل شرکت تولید نیروي برق سنندج، فارغ التحصیل رشته 
مکانیک از دانشگاه تبریز است و مدرک مدیریت پروژه حرفه اي نیز دارد. او از سال 1372 در 
شرکت »توسعه نیرو« که از شرکت هاي پیمانکار توانیر بود، مشغول به کار شد و در نصب و 
راه اندازي پروژه هاي فوالد آلیاژي یزد، نیروگاه هاي بخار بیستون  کرمانشاه، شازند اراک و 
گازي کازرون فعالیت داشته است. خدیوي از سال 1382 به عنوان مدیر دو پروژه کلید در دست 
گروه مپنا، که یکي از آن ها، بخش گاز نیروگاه چهار واحدي سنندج بود، به مجموعه مپنا دعوت 
شد و پس از آن هم مدیر پروژه نیروگاه علي آباد گلستان در گرگان با 6 واحد گازي بوده است. 
خدیوي در گفت وگویي که مي خوانید به مهم ترین چالش هاي پیشروي تولید برق کشور اشاره 

و راه حل هایي را نیز عنوان کرده است. 

گو
ت و

گف
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عنـوان  بـه  مهنـدس!  آقـاي 
دربــاره  سـؤال  نـخستیـن 
ویژگي هـاي فنـي و مـالکیتـي 

نیروگاه سنندج صحبت کنید. 
سنندج  ترکیبي  سیکل  نیروگاه 
به  کدام  گازي هر  واحد   4 داراي 
واحد  دو  و  مگاوات   159 ظرفیت 
ظرفیت  که  است  زیمنس  بخار 
مجموعا  و  مگاوات   160 کدام  هر 
مگاواتي   956 اسمي   ظرفیت 
نیروگاه  را یک  آن  و مي توان  دارد 
نیروگاه  این  خواند.  مگاواتي  هزار 
پرداخت  بابت   1390 مهرماه  در 
بخشي از بدهي هاي وزارت نیرو بر 
طبق مصوبه هیئت وزیران، به گروه 
حاضر  حال  در  و  شد  واگذار  مپنا 
در  که  است  سال  یک  از  کمتر 
پروژه  شرکت  مدیرعاملي  کسوت 
این نیروگاه مشغول به کار هستم. 

این  بحراني،  شما در یک دوره 
گرفتید،  برعهده  را  مسئولیت 
چه از نظر مالي و مطالبات انباشته 
و چه به لحاظ تحریم هاي فني. 
مي توانید  خوبي  به  بنابراین 
تشریح کنید که بدهي هایي که 
با آن مواجه است، چه  شرکت 
مشکالتي را ایجاد کرده و براي 
اقداماتي  چه  آنها  فصل  و  حل 

صورت گرفته است. 
کـه  بـه خصـوص  اسـت؛  درسـت 
منابع  تأمین  مسئولیت  و  مدیریت 
مگاواتي  هزار  نیروگاه  یک  مالي 
با  هست،  هم  ترکیبي  سیکل  که 
نیروگاه گازي متفاوت است هم از 
نظر تأمین هزینه هاي جاري و هم 
مواد  هزینه  چراکه  فني  لحاظ  به 
ترکیبي  سیکل  نیروگاه  مصرفي 
است.  بیشتر  گازي  نیروگاه  یک  از 

طور  به  ترکیبي  سیکل  نیروگاه 
و  مصرفي  مواد  نیازمند  مرتب 
شیمیایي مختلف است و تجهیزات 
آن نیز به دلیل خوردگي، استهالک 
دالیل  همین  به  و  دارد  بیشتري 
هزینه هاي جاري آن از یک نیروگاه 
6 واحدي گازي بیشتر است. با همه 
اینها پس از اینکه نیروگاه سنندج 
به ما تحویل داده شد، با بهره بردار 
نیروگاه براي ادامه بهره برداري قرار 
داد بستیم و آن را به همان صورت 
حفظ  پرسنل  تعداد  همان  با  و 

کردیم. 

این  گاز  بخش  دیگر،  سوي  از 
نیروگاه با توجه به عمرچند ساله اي 
نیازمند تعمیرات اساسي  که دارد، 
است. یعني طي 14 ماه باید براي 
انجام  اساسي  تعمیر  گاز  واحد   4
شود. در واقع تعمیر اساسي 4 واحد 
شروع  امسال  اسفندماه  از  گازي 
هزینه هاي  اینها  همه  که  مي شود 

جاري نیروگاه را سنگین مي کند. 

وضعیت نیروگاه سنندج به لحاظ 
تعهدات مالي چگونه است؟

میزان مطالبات باقي مانده نیروگاه 
زمان  از  سنندج  ترکیبي  سیکل 
 150 به  نزدیک  تاکنون  واگذاري 
البته پس  که  است  تومان  میلیارد 
میلیارد   17/5 مبلغ  واگذاري،  از 
به  گذشته  ماه   24 طي  تومان 
میلیارد   33 حدود  و  نقد  صورت 
این  مالیاتي  بدهي هاي  با  تومان 
در  البته  است.  شده  تهاتر  شرکت 
این میان حدود نیمي از 33 میلیارد 
تومان بدهي هاي مالیاتي مربوط به 
گروه  به  نیروگاه  واگذاري  از  قبل 
مپناست. در حقیقت سهام شرکت 
تولید نیروي برق سنندج به شرکت 
مپنا واگذار شد و فقط نفرات هیئت 
اگرچه  و  کرده اند  تغییر  مدیره 
از  پیش  تا  نیروگاه  مالي  تعهدات 
تاریخ 90/7/17 که با مصوبه هیئت 
وزیران به شرکت مپنا واگذار شد، 
باشد ولي در  به مپنا مربوط  نباید 
عمل اینطور نیست چون بخشي از 
مالیات هایي که هم اکنون در تعهد 
ماست، مربوط به سال هاي 89 و90 
است. مالیات هایي که شرکت توانیر 
آنها را پرداخت کرده ولي به حساب 
عالوه  به  گذاشته اند.  شرکت  این 
سنندج  برق  نیروي  تولید  شرکت 
تعهدات  مطالبات،  این  مقابل  در 
که  دارد  نیز  زیادي  بسیار  انباشته 
مالیاتي  بدهي  آنها  مهم ترین  از 
اگر  که  است  و91   90 سال هاي 
جرائم دیرکرد را هم به آنها اضافه 
کنیم، متجاوز از 110 میلیارد ریال 
هیئت  براي  مشکالتي  و  مي شود 
ایجاد  و حساب هاي شرکت  مدیره 

بدون شک مطالبات، 
مشکالتي را در مسیر 

اداره نیروگاه ایجاد 
خواهد کرد. ما باید از 
اسفند ماه سال جاري 

تا اردیبهشت سال 94، 
براي هر چهار واحد گازي 

نیروگاه سنندج تعمیر 
اساسي انجام دهیم
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حل  مسائل  این  البته  است.  کرده 
زیادي  انرژي   و  زمان  ولي  مي شود 
نبود و  را در  مي برد و چالش هایي 

کمبود نقدینگي ایجاد مي کند. 

اگر طلب نیروگاه شما همچون 
سایرین وصول نشود، آیا با تأخیر 
در تعمیرات و سایر اقدامات الزم 
کشور با خاموشي مواجه خواهد 

شد؟
بدون شک این مطالبات، مشکالتي 
ایجاد  نیروگاه  اداره  مسیر  در  را 
ماه  اسفند  از  باید  ما  کرد.  خواهد 
سال جاري تا اردیبهشت سال 94، 
براي هر چهار واحد گازي نیروگاه 
انجام دهیم  سنندج تعمیر اساسي 
قیمت  افزایش  به  توجه  با  که 
تجهیزات مورد نیاز over hall ، براي 
بر 15  بالغ  رقمي  گازي،  واحد  هر 
میلیارد تومان احتیاج داریم. یعني 
بودجه اي حدود 60 میلیارد تومان، 
فقط براي تعمیرات. همچنین زمان 
اول،  واحد  اساسي  تعمیر  شروع 
صورتي  در  و  است  امسال  اسفند 
کار  این  براي  الزم  نقدینگي  که 
سال  پیک  براي  نشود،  تأمین 
آینده به جاي دو بلوک، یک و نیم 
بلوک فعال خواهیم داشت بنابراین 
و  موضوع  این  براي  باید  حتما 
طریق  از  نیاز  مورد  مالي  منابع 
 پرداخت مطالبات شرکت، از سوي 
اساسي  چاره اندیشي  یک  توانیر 
صورت،  این  غیر  در  گیرد  صورت 
بروز مشکل براي آماده نگاه داشتن 
بدیهي  نیروگاه  واحـدهاي  همـه 

است. 

از آنجـا کـه مـوضـوع بـدهي 
و مطالبـات انباشتـه مشکـل 
بسیاري از نیروگاه هاي خصوصي 

است، چـرا مـدیـران عـامـل 
شرکت هاي تولیدي، قدمي براي 
حل این موضوع بـرنمي دارند؟ 
مثال اینکه تجربـه کشورهـاي 
دیگر را مطالعه کنند و به یک 
بتوان  که  برسند  برون رفت  راه 
آن را با با جرح و تعدیل در کشور 
استفاده و پیاده کرد. بدون شک 
کشورهاي دیگر هم، تجربه این 
گذار از دولتي به خصوصي بودن 
را داشته اند و مي توان با استفاده 
از راهکارهاي آنها از این بحران 

عبور کرد. 
این مسئولیت  از زماني که  شخصا 
را برعهده گرفته ام، بیشترین انرژي 
صرف  مالي  منابع  تأمین  بابت  را 
کرده ام و وضعیت بقیه شرکت هاي 
ترتیب  همین  به  هم  نیرو  تولید 
است و اولویت اصلي شان، ادامه کار 
نیروگاه و مدیریت بدون پول است. 

بالقوه  میزان  که  مي دانیم  ما  همه 
تولید در کشور با میزان مصرف برابر 
است و اگر تابستان سال آینده، هوا 
زیاد  خاموشي  احتماال  باشد،  گرم 
درست  دیگر  سوي  از  بود.  خواهد 
باید  خصوصي  واحدهاي  که  است 
ولي  باشند  اقتصادي  سود  فکر  به 
واقعیت این است که خدمت رساني 
اهمیت  اول  درجه  در  و  مهم تر  را 
مي دانیم و مقیدیم که همه واحدها 
در مدار باشند اما از آن طرف هم 
دولت باید نقشي تسهیل گر داشته 
از  بیش  اینکه  به  توجه  با  و  باشد 
کشور  تولیدي  برق  سوم  یک 
توسط شرکت هاي خصوصي تأمین 
مي شود، در تقسیم بودجه عدالت را 
رعایت کند نه اینکه به نیروگاه هاي 
خصوصي بودجه کمتري اختصاص 
در  دولتمردان  من  نظر  به  دهد. 
داشته  اعتقاد  باید  اول  درجه 
بخش  کردن  تقویت  که  باشند 
خصوصي به سود صنعت برق است. 
چالش هایي  که  است  این  واقعیت 
آن  با  خصوصي  نیروگاه هاي  که 
درگیرند، پیش روي نیروگاه دولتي 
نیست اما وزن پرداخت ها به سمت 
نیروگاه هاي دولتي است. به عقیده 
تخصیصي  بودجه  اگر  حتي  من 
کافي  نیرو  وزارت  براي  دولت 
بودجه  همان  است  بهتر  نیست، 
و  شود  تقسیم  عدالت  به  محدود 
بد  شاید  مشکالت،  این  رفع  براي 
برگردیم  گذشته  سنت  به  نباشد 
یعني زماني که درآمد وزارت نیرو 
مستقیم به این وزارتخانه مي رفت و 
کنترل درآمدها و هزینه ها برعهده 
طرح ها  براي  تنها  و  بود  خودش 
کمک  دولت  از  بزرگ  وپروژه هاي 
روند  این  که  زماني  تا  مي گرفت. 

دولتمردان در درجه 
اول باید اعتقاد داشته 

باشند که تقویت 
کردن بخش خصوصي 

به سود صنعت برق 
است. واقعیت این است 

که چالش هایي که 
نیروگاه هاي خصوصي با 
آن درگیرند، پیش روي 

نیروگاه دولتي نیست، 
اما وزن پرداخت ها 

به سمت نیروگاه هاي 
دولتي است

گو
ت و

گف
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در وزارت نیرو برقرار بود، مشکالت 
صورت  این  به  مالي  بدهي هاي  و 
مي رسد  نظر  به  اما  نداشت  وجود 
از زماني که درآمدهاي وزارت نیرو 
وارد خزانه دولت شده، در پرداخت 
ایجاد  مشکل  مطالبات  و  بدهي ها 

شده است. 

خرید  قرارداد  سنندج  نیروگاه 
تضمیني دارد؟

نه ما صرفا در بازار برق هستیم. 

این است که  تمایل شرکت در 
خرید، تضمیني شود؟ 

به نظر مي رسد خرید تضمیني از دو 
اینکه قیمت  باشد. اول  جنبه بهتر 
بازار برق  از قیمت  خرید تضمیني 
باالتر است و حداکثر قیمتي که در 
بازار فروخته مي شود، حداقل قیمت 
در خرید تضمیني محسوب مي شود 
قیمت  قرارداد،  نوع  بنابر  البته  که 
آن متفاوت است. دوم اینکه دولت، 
پرداخت خرید تضمیني را تضمین 

یا عدم  تولید  مي کند و در صورت 
تولید  هزینه  اعظم  قسمت  تولید، 
مي شود.  پرداخت  نیروگاه  به  برق 
برخي  فصل،  این  در  صورتیکه  در 
نیروگاه هاي خصوصي  از واحدهاي 
مدار  در  شبکه،  نیاز  عدم  دلیل  به 
نمي کنند  تولید  برق  و  نیستند 
بازار  در  را  آمادگي  هزینه  فقط  و 
بسیار  که  مي کنند  دریافت  برق 
درآمدهاي شان  لذا  است،  ناچیز 
واحدها  آمادگي  و  مي یابد  کاهش 
و  نگهداري  هزینه هاي  تنهایي  به 
تأمین  نمي تواند  را  پرسنل  حقوق 

کند. 
است  جایي  تنها  برق  بازار  ضمنا 
صورت  بازارها،  دیگر  برخالف  که 
حساب فروش به جاي اینکه توسط 
فروشنده صادر شود، توسط خریدار 
تمام  اینکه  ضمن  مي شود!  صادر 
ناحق  یا  به حق  و کسورات  جرائم 
در صورت حساب اعمال مي شود و 
تولیدکننده پس از اعمال، مي تواند 

بازار برق تنها جایي 
است که برخالف 

دیگر بازارها، صورت 
حساب فروش به 

جاي اینکه توسط 
فروشنده صادر شود، 
توسط خریدار صادر 
مي شود! ضمن اینکه 

تمام جرائم و کسورات 
به حق یا ناحق در 

صورت حساب اعمال 
مي شود و تولیدکننده 

پس از اعمال، 
مي تواند براي احقاق 

حقش تالش کند
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براي احقاق حقش تالش کند. 

شـرکت مپنـا مطالعه اي درباره 
قیمت برق داشته تا قیمت واقعي 

آن را محاسبه کند؟ 
این  نیرو،  وزارت  مي رسد  نظر  به 
انجام  غیررسمي  به صورت  را  کار 
ریال  رقمي حدود 680  به  و  داده 
براي هزینه متوسط تولید، انتقال و 
توزیع، بدون در نظر گرفتن قیمت 
ساعت  کیلووات  هر  براي  سوخت 
ریال  است که حدود 470  رسیده 
تولید مي شود.  متوسط  هزینه  آن، 
از  درصد   23 حدودا  که  هزینه اي 
بازار  در  انرژي  خرید  قیمت  سقف 

برق )383 ریال( بیشتر است. 

آقـاي مهنـدس! عضویـت در 
سندیــکا در حــل مشـکالت 
نیروگاه هاي خصوصي مؤثر بوده 

است؟ 
مدیره،  هیئت  خوشبختانه  بله. 
از  سندیکا  نمایندگان  و  مسئوالن 
جمله کساني هستند که سال ها در 
و  فعالیت کرده  برق کشور  صنعت 
که  زماني  و  هستند  شده  شناخته 
آنها به عنوان نماینده تولیدکنندگان 
مي کنند،  پیگیري  را  مطلبي  برق 
طبیعتا مؤثرتر است. از سوي دیگر 
مي دهند  ترجیح  هم  مسئوالن 
سوي  از  نمایندگي  به  نفر  یک  با 
خصوصي  نیروگاه  زیادي  تعداد 
اینکه  خصوص  به  کند؛  مذاکره 
نیروگاه ها مشکالت مشترکي دارند. 
حل  براي  سندیکا  مثال  عنوان  به 
بازار  مشکل قراردادهاي فروش در 
قدم برداشته و دارد مسائلي مانند 
ضریب  جانبي،  خدمات  محاسبه 
جرائم  تعرفه،  مولفه هاي  آمادگي، 

پیگیري  را  و  پرداخت  دیرکرد 
مسائلي  از  یکي  همچنین  مي کند. 
بر  توافق  درگیریم  آن  با  ما  که 
از  نــاشـي  هزینهstart/stop هاي 
سندیکا  و  است  شبکه  درخواست 
در حال پیگیري این موضوع است. 

نظر شما مهم ترین خواسته  به 
دولت  از  برق  تولیدکنندگان 
جدید چه باید باشد و دولت باید 
کدام موضوع را در اولویت کاري 

خودش قرار دهد؟
این  مسئوالن  و  دولت  اینکه  در 
صنعت مي خواهند مشکالت صنعت 
از  نیست.  شکي  شود،  حل  برق 
سوي دیگر همه ما هم بر مشکالت 
بنابراین،  و  هستیم  واقف  دولت 
جزئي  را  خود  برق  تولیدکنندگان 
تالش  و  مي دانند  خانواده  این  از 
مي کنند تولید متوقف نشود و یک 
نمي کنند  نگاه  مشکالت  به  سویه 
ولي شاید بد نباشد مسئوالن براي 
از بدهي ها و  برطرف شدن بخشي 
مشکالت مالي، از مجوز وزارت نیرو 
شرکت هاي  بدهي  و  کند  استفاده 
در  برق  صادرات  ارز  از  را  تولیدي 
از  کند.  پرداخت  دیگر  کشورهاي 
سوي دیگر فکر مي کنم اگر قیمت 
سوخت تحویلي به نیروگاه ها جهت 
عرضه  با  متناسب  برق  صادرات 
مشابه  تولیدات  سایر  به  سوخت 
پتروشیمي  نظیر  صادراتي  صنعتي 
برق  صادرات  امکان  باشد،  و... 
توسط نیروگاه هاي خصوصي فراهم 
دولت  صورت  این  در  که  مي شود، 
را کم تر کرده،  هم مسئولیت خود 
هم تولید کنندگان را تشویق کرده 
خصوصي  نیروگاه هاي  هم  و  است 
مي توانند بخشي از مشکالت شان را 

به واسطه در آمد حاصل از صادرات 
حل کنند. 

به این ترتیب از نگاه شما اولویت 
دولت براي حل و فصل مشکالت 
بخش تولید، امکان صادرات برق 
توسط نیروگاه هـاي خصوصـي 

است. 
حل  راه  بهترین  این  مي کنم  فکر 
است به خصوص که دولت در برنامه 
را  برق  صادرات  توسعه حق  پنجم 
به شرکت هاي خصوصي داده است. 
امر  این  زودتر  است  بهتر  بنابراین 
نیروگاه هاي  هم  تا  پذیرد  صورت 
ورزیده  برق  صادرات  در  خصوصي 
دولت  دوش  از  باري  هم  و  شوند 
برداشته شود وهم تولید کنندگان 
بتوانند از این راه بخشي از نیازهاي 

مالي خود را تأمین کنند. 

از  بخشـي  در  شمـا  ولــي 
که  فرمودید  صحبت هایتان 
تولید و مصرف برق کشور سر به 
سر است، با توجه به این مطلب 
چگونه  خصوصي  نیروگاه هاي 
کنند  صادر  را  برق  مي خواهند 
در حالي که در تولید برق داخل 
مواجه  مشکل  با  هنوز  کشور 

هستیم؟
در  سر،  به  سر  مصرف  و  تولید 
ساعات پیک تابستان است. به جز 
این دوره، در باقي ایام سال، کشور 
از  دارد.  مازاد مصرف  تولیدي  برق 
تولید  با همین شرایط  سوي دیگر 
تابستان  در  سر،  به  سر  مصرف  و 
برق  گذشته حدود 1000 مگاوات 
اعظم  قسمت  که  مي شد  صادر 
و  است  بوده  عراق  کشور  به  آن 
مقدار  همین  مجوز  واگذاري  شاید 
بخش  به  سال  طي  در  صادرات 

گو
ت و

گف
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خصوصي بتواند بخشي از مشکالت 
را  خصوصي  نیروگاه هاي  جاري 

مرتفع کند. 
اشاره  آن  به  باید  که  دیگري  نکته 
نیرو  وزارت  این است که در  کنم، 
فروش  و  خرید  دوجانبه  قرارداد 
دارد  وجود  کشور  داخل  در  انرژي 
خصوصي  نیروگاه  هر  آن،  بنابر  و 
مي تواند با یک مصرف کننده )مثال 
فوالد  تولید  کارخانه  پاالیشگاه، 
انرژي  و  شده  مذاکره  وارد  یا...( 
تولیدي خودرا با یک قیمت توافقي 
به ایشان عرضه کند که البته هزینه 
به  باید  تعرفه  طبق  برق،  ترانزیت 
اما  شود  پرداخت  توانیر  شرکت 
براي همین کار که یک راه تأمین 
کنندگان  تولید  براي  نقدینگي 
به  و  دارد  وجود  مشکالتي  است، 
نشده  اجرایي  هنوز  دلیل  همین 
مشکالت،  مهم ترین  از  یکي  است. 
بخش هاي  در  برق  متفاوت  قیمت 
مختلف است یعني قیمت برق در 
و  صنعت  کشاورزي،  بخش هاي 
مصارف خانگي یکسان نیست و در 
باید  راهکاري  قراردادهاي دوجانبه 
التفاوت  مابه  تکلیف  تا  شود  ارائه 
این اختالف قیمت ها روشن شود. 

قیمـت  اسـت  قـرار  وقتـي 
توافقي بـاشد، شمـا به عنوان 
عنوان  را  قیمتـي  تولیدکننده 
مي کنید و خریدار یا مي پذیرد یا 
نمي پذیرد. چه دلیلي وجود دارد 

که ما به التفاوت پرداخت شود؟
بـه ایـن دلیـل کـه قیمت ها واقعي 
متفاوتي  برق  قیمت هاي  و  نیست 
وقتي  بنابراین  دارد  وجود  بازار  در 
یارانه  است،  سوبسیدي  قیمت ها 
متقاطع ایجاد مي شود و ممکن است 

یک مصرف کننده بزرگ با دریافت 
صادراتي  تولیدات  سوبسیدي  برق 
داشته باشد. در هر صورت درخواست 
ما این است که قراردادهاي دوجانبه 
اجرایي شود تا راه دیگري براي تأمین 

نقدینگي باز شود. 

برگردیم.  بـرق  صـادرات  بـه 
حدودا سه ماهي است که مدیر 
عامل بورس انرژي از راه اندازي 
بورس بین المللي برق خبر داده 
معامالت  این  راه اندازي  است. 
در  را  شما  توقعات  بین المللي، 
حـوزه صـادرات بـرق برآورده 

مي کند؟ 
قیمت  اینکه  یعني  بورس  ببینید! 
تقاضا  و  عرضه  اساس  بر  واقعي 
تابستان گذشته  مشخص شود. در 
چند  انرژي  بورس  در  برق  قیمت 
تومان از بازار برق براي نیروگاه هاي 
به  و  بود  کمتر  ترکیبي  سیکل 

را  برق  پول  بورس،  اینکه  دلیل 
حضور  به  مي کرد،  پرداخت  نقد 
در  اما  داشتیم  تمایل  بورس،  در 
پاییز امسال، بار پیک با قیمت 38 
تومان در بورس معامله شده و پول 
سوخت هم از آن کم مي شود. این 
رقم براي نیروگاه هاي گازي با کسر 
قیمت سوخت، کیلوواتي حدود 17 
متوجه هستید که  تومان مي شود. 
شده  تمام  قیمت  و  رقم  این  بین 
وجود  زیادي  بسیار  فاصله  واقعي 
دارد و عرضه کننده با این قیمت ها 
براي  مي شود.  متضرر  شدت  به 
بورس  در  برق  قیمت  واقعي شدن 
در  معامالت  حجم  بایستي  انرژي 
قیمت  اگر  و  باشد  معقولي  حد 
شود،  واقعي  انرژي  بورس  در  برق 
شرکت هاي  مشکالت  از  بسیاري 
واقعیت  اما  مي شود  مرتفع  تولید 
انرژي  بورس  است که  این  موجود 
افتتاح  گذشته  سال  اسفند   19 از 
شده ولي به دلیل اینکه متقاضیان 
انرژي  بورس  در  برق  انرژي  خرید 
قیمت ها  هستند،  جنس  یک  از 
ثابت و از پیش تعیین شده است، 
لذا باید براي واقعي تر شدن قیمت 
برق  بورس  در  وتقاضا  عرضه 
به  کرد.  پیدا  دیگري  راه حل هاي 
در  برق  انرژي  قیمت  دلیل  همین 
و  نیست  منصفانه  بورس  معامالت 
حاضر  حال  در  تولیدکننده اي  اگر 
نیاز  یا  مي فروشد،  برق  بورس،  در 
آنکه  یا  دارد  نقدینگي  به  شدیدي 
واقعي،  خصوصي  بخش  به  نسبت 
سرمایه اش  درباره  کمتري  نگراني 

دارد. 
معامالت  اینکه  براي  من  نظر   به 
بورس  در  برق  کردن  بین المللي 
مشکل  کند،  عمل  موفقیت آمیز 

یکي از مهم ترین 
مشکالت، قیمت 
متفاوت برق در 

بخش هاي مختلف است 
یعني قیمت برق در 

بخش هاي کشاورزي، 
صنعت و مصارف خانگي 

یکسان نیست و در 
قراردادهاي دوجانبه 

راهکاري باید ارائه شود 
تا تکلیف مابه التفاوت 

این اختالف قیمت ها 
روشن شود
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و  شود  حل  باید  داخلي  قیمت 
اتوماتیک  طور  به  و  پله  پله   بعد، 
واقع  در  برویم.  بیرون  سمت  به 
ایجاد بورس انرژي به صورت اصولي 
مي تواند  تقاضا  و  عرضه  بر  مبتني 
و  کشف  را  انرژي  واقعي  قیمت 
شرایط متنوعي در خرید و فروش 

آن ایجاد کند. 

آقاي مهندس! به عنوان آخرین 
پرسش، حضور بخش خصوصي 
در تولید برق را چگونه ارزیابي 

مي کنید؟ 
با توجه به نرخ رشد مصرف که در 
چند سال اخیر بین 6 تا 8 درصد 
بوده است، ریسک بازار از این جنبه 
و  است  حداقل  گذار  سرمایه  براي 
باید توجه داشت تقاضا و بازار مصرف 
عامل  و مستمر، مهم ترین  مطمئن 
فعالیت هاي  و  سرمایه  جذب  براي 
تولیدي است، در حالي که با تمام 
جذابیت سرمایه گذاري در ساخت 
مطالبات  دریافت  عدم  نیروگاه، 

شده  باعث  خصوصي  نیروگاه هاي 
حضور بخش خصوصي در این حوزه 

کمرنگ شود. 
آن  به  باید  که  دیگري  نکته  
حدود  که  است  این  کنم،  اشاره 
دولت  شد  مقرر  قبل،  سال   8  -7
نیروگاه ها  در  سرمایه گذاري  از 
بخش  آن،  جاي  به  و  اجتناب 
به سرمایه گذاري  نسبت  خصوصي 
کند.  اقدام  نیروگاه  احداث  و 
نیروگاه خصوصي  اولین  راه اندازي 
کشور یعني نیروگاه جنوب اصفهان 
به  که  بود  اساس  همین  بر  هم 
سرمایه گذاري  با  روش BOT و 
ایهاگ  شرکت  و  مپنا  مشترک 
شد  قرار  و  رسید  بهره برداري  به 
خود  قراردادي  دوره  طي  از  پس 
اما  شود  واگذار  نیرو  وزارت  به 
آن،  از  بعد  سال  چهار  سه  طي 
تخصیص  و  ساخت  مجوز  فقط 
از  اندکي  تعداد  براي  مالي  منابع 
به  توجه  با  و  تأیید شد  نیروگاه ها 
افزایش مصرف، دولت مجبور  نرخ 

که   - را  نیروگاه  هفت  طرح  شد 
تبدیل  نیروگاه   9 به  بعدا  البته 
این  کند.  اجرا  سرعت  با  شد- 
از  هیچگاه  مي دهد  نشان  اتفاقات 
بخش خصوصي  ظرفیت هاي  تمام 
در این حوزه استفاده نشده است. 
گذشته  سال  چند  طي  عالوه،  به 
براي  که  نیروگاه هایي  از  بسیاري 
کرده اند،  دریافت  وام  احداث، 
مطالبات  دریافت  عدم  دلیل  به 
خود  مالي  تعهدات  نتوانسته اند 
مشکالت  و  بپردازند  موقع  به  را 
از طرف دیگر چند  فراواني دارند، 
منتظر  مدت هاست  دیگر  نیروگاه 
باز شدن LC هستند و حتي یکي 
درصد   70 از  بیش  اگرچه  آنها  از 
داشت  کار CIVIL پیشرفت  در 
ولي به دلیل باز نشدنLC ، در دو 
سال گذشته از ادامه کار باز مانده 
این  در  خصوصي  بخش  لذا  است 
سرمایه  به  تمایل  کم تر  وضعیت 
بهره برداري  و  ساخت  در  گذاري 

نیروگاه دارد. 

گو
ت و

گف
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افزایش روزافزون مصرف انرژي سبب شده تقاضا براي آن 
به شکل چشمگیري افزایش یابد. برخي از کارشناسان 
شوک  شاهد  آینده  سال  چند  تا  مي کنند  پیش بیني 
بزرگي در زمینه عرضه انرژي خواهیم بود که درست به 
اندازه بحران اقتصادي چند سال گذشته مي تواند بر روند 

زندگي مردمان تأثیرگذار باشد. 
چندي پیش سازمان ملل اعالم کرد حدود یک میلیارد 
و 300 میلیون نفر از مردم دنیا در مناطق فاقد دسترسي 
به برق زندگي مي کند که دو سوم آنها در ده کشور فقیر 

دنیا سکونت دارند. 
کاهش  جهاني،  گرمایش  پدیده  گرفتن  نظر  در  با 
تا  گفت  مي توان  گاز طبیعي،  و همچنین  نفت  ذخایر 
این  در  نداریم.  چنداني  فاصله  انرژي  جهاني  بحران 
با  نیز  طبیعت  با  سازگار  انرژي هاي  از  استفاده  میان 
محدویت هاي زیادي روبه رو است. براي نمونه ابري بودن 
کاهش  سبب  که  است  عواملي  مهم ترین  از  یکي  هوا 
زمین  روي  بر  خورشیدي  کارایي صفحات  توجه  قابل 
مي شود. همچنین تولید سوخت هاي زیستي با مشکل 
ایجاد زیرساخت هاي الزم  و  کمبود منابع روبه روست 
براي بسیاري دیگر از انواع انرژي هاي تجدیدپذیر بسیار 

پرهزینه است. 
تاکنون راه حل هاي متفاوتي براي مقابله با این بحران 
بتازگي  که  حلي  راه  اما  است.  شده  ارائه  احتمالي 
با راه  ارائه داده اند به کلي  از دانشمدان ژاپني  گروهي 
حل هاي پیشین متفاوت است. شرکت ژاپني»شیمیزو« 
انسان  آن  براساس  که  کرده  پیشنهاد  جدیدي  طرح 
ماه سطح  روي  بر  خورشیدي  نیروگاه  یک   مي تواند 

ایجاد کند. 
صفحات  از  مجموعه اي  مي توان  طرح  این  براساس 
خورشیدي بر روي خط استواي ماه ساخت. این صفحات 
خورشیدي به صورت شبانه روزي نور خورشید را جذب 
کرده و انرژي تولیدي را از طریق ساز و کار مشخصي 
به زمین منتقل مي کند. به این ترتیب مي توان به منابع 
پایداري از انرژي دست یافت که اتفاقا هیچ گونه آلودگي 

نیز به همراه ندارد. 

منبع جديد انرژي
دانشمندان ژاپني شرکت شیمیزو، نیروگاه خورشیدي 
عظیمي که مي توان با استفاده از صفحات خورشیدي 
ماه«  اصطالحـا »حلقه  ماه سـاخت،  استـواي   بـر خـط 

سـاخت نیـروگاه در سطـح مـاه!

اخبــار جهــان
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)Lunar Ring( نامیده اند. اگر این طرح با موفقیت طي 
شود، مي توان به منبع پایداري از انرژي پاک دسترسي 

یافت. 
دیگر  سال   20 تا  مي کنند  بیني  پیش  کارشناسان 
میزان مصرف نفت دنیا به 17 گیگاتن برسد. براساس 
محاسباتي که کارشناسان شرکت شیمیزو انجام داده اند، 
میزان انرژي تولید شده از طریق این کمربند بر روي 
سطح ماه مي تواند برابر با همین میزان از انرژي نفت 

باشد. 
از  استفاده  به  بشر  نیاز  دیگر  شاید  ترتیب  این  به 
سوخت هاي مختلف فسیلي نظیر نفت، زغال سنگ و 
زیست توده از بین برود و همچنین شاهد کاهش بسیار 
چشمگیري در میزان تولید گازهاي آالینده و به ویژه 
براساس  بود.  بر روي زمین خواهیم  دي اکسید کربن 
طرح اولیه شرکت ژاپني، طول این حلقه بر روي سطح 
ماه حدود 10782 کیلومتر و عرض آن هم 402 کیلومتر 

است. 

ارسال انرژي الكتريكي از ماه 
انرژي الکتریکي تولید شده از طریق صفحات خورشیدي 
حلقه ماه را مي توان به دو طریق به زمین ارسال کرد؛ 
شیوه اول استفاده از ریزموج و شیوه دوم نیز ارسال آن 
از طریق تابش لیزر است. در روش اول انرژي از طریق 
آنتن هاي ویژه و غول پیکر ریزموج )مایکروویو( به زمین 
ارسال شده و در شیوه دوم نیز انرژي از طریق تجهیزات 
ویژه تولید لیزري به سطح زمین ارسال مي شود. روي 
انرژي  لیزر،  و  ریزموج  دریافت  فناوري هاي  هم  زمین 

ارسالي را دریافت مي کنند. 
سطح  روي  شده  دریافت  امواج  ریزموج،  شیوه  در 
اینورترها  نیز  و  رساناها  نیمه  مواد  از  استفاده  با  زمین 
)invertor( دوباره به انرژي الکتریکي تبدیل مي شود. 
انرژي الکتریکي به دست آمده را مي توان وارد خطوط 
شبکه برق رساني کرد و به این ترتیب از آن استفاده 

شود. 
در شیوه انتقال از طریق تابش نیز ایستگاه هاي دریافت 
این  در  زیرا  مي گیرند،  قرار  زمین  استواي  خط  روي 
مناطق بیشتر اوقات آسمان صاف و بدون ابر است. این 
ایستگاه ها ممکن است در صحراها یا حتي اقیانوس ها 
قرار داشته باشند. هدف طبق پیش بیني کارشناسان 

به این صورت است که مي توان حتي تا 98 در صد از 
تابش لیزر را دریافت کرد. در این ایستگاه ها تابش لیزر 
از طریق سلول هاي فتوالکتریک به نیروي الکتریسیته 

تبدیل مي شود. 
همچنین نصب این ایستگاه هاي دریافت تابش لیزر در 
اقیانوس ها مي تواند یک کاربرد دیگر نیز داشته باشد و 
آن هم اینکه با استفاده از انرژي الکتریکي تولید شده 
مي توان آب دریا را الکترولیز کرد و از هیدروژن تولید 

شده براي تولید مجدد انرژي الکتریکي بهره گرفت. 
با اینکه این طرح بسیار بلندپروازانه به نظر مي رسد، اما 
نباید این نکته مهم را از یاد برد که انرژي تولید شده از 
طریق این شیوه مي تواند انرژي درصد زیادي از جمعیت 
سیاره زمین را فراهم کند. محاسبه کارشناسان نشان 
مي دهد حلقه ماه مي تواند حدود 13 هزار تراوات انرژي 
را براي زمین تأمین کند. براي مقایسه کافي است در 
ایاالت متحده فقط  نظر داشته باشید که سال 1390 

4100 تراوات انرژي الکتریکي مصرف کرده است. 
بهره گیري از منابع جایگزین انرژي براي ژاپن از اهمیت 
بسیار زیادي برخوردار است. پس از فاجعه در نیروگاه 
نیروگاه هاي  بیشتر  داوطلبانه  ژاپن  فوکوشیما،  اتمي 
شده  سبب  همین  کرد.  تعطیل  را  خود  هسته اي 
 گرایش بسیاري از دولتمردان این کشور به بهره گیري 
زیست  محیط  با  سازگار  و  خطر  کم  منابع  سایر  از 

افزایش یابد. 

ربات  براي ساخت كمربند ماه
ربات ها نقش مهمي در ساخت این سازه عظیم بر روي 
سطح ماه خواهند داشت. براساس طرح اولیه براي این 
کار قرار است ربات ها کارهایي نظیر صاف کردن سطح 
ماه، انجام خاکبرداري و همچنین نصب انواع تجهیزات 
را انجام دهند. یکي از ویژگي هاي مهم ربات ها این است 
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که برخالف نیروي کار انساني مي توانند به صورت 24 
ساعته کار کنند. البته قرار است گروهي از فضانوردان 

نیز به بررسي و ساماندهي روند کار ربات ها بپردازند. 
نیز  از منابع موجود روي سطح ماه  همچنین مي توان 
براي ایجاد این سازه عظیم استفاده کرد. خاک سطح ماه 
حاوي مواد مختلفي است که از آنها مي توان براي ساخت 
سرامیک، شیشه و حتي سلول هاي خورشیدي استفاده 
از  ارسالي  محموله  مي توان حجم  ترتیب  این  به  کرد. 

زمین به ماه را تا حد زیادي کاهش داد. 
نصب  به  فقط  سازه،  این  ساخت  داشت  توجه  باید 
صفحات خورشیدي محدود نمي شود؛ بلکه عالوه بر آن 
الکتریکي  انرژي  انتقال  براي  را  ویژه اي  کابل هاي  باید 
تولید شده به تجهیزات ویژه انتقال انرژي و نیز آنتن هاي 
ویژه انتقال انرژي از طریق ریزموج )مایکروویو( در نظر 
 12 حدود  کدام  هر  ریزموج  ارسال  آنتن هاي  گرفت. 
مایل قطر دارند و مي توانند انرژي تولید شده از طریق 

صفحات خورشیدي را به زمین ارسال کنند. 

آيا اين طرح امكان پذير است؟
با اینکه در نگاه اول آینده اي که مي توان از این طرح 
ترسیم کرد، بسیار خوشبینانه و امیدبخش تلقي مي شود، 
اما پرسش هاي بي شماري در این میان بي پاسخ مانده 
است. پرسش هایي که براي اجراي طرح باید حتماً آنها را 
مدنظر قرار داد. براي نمونه باید به مسئله ساخت و ساز 
روي سطح ماه پرداخت. آیا ایجاد سازه اي عظیم همانند 
حلقه ماه، خطراتي را متوجه حیات روي زمین نمي کند؟ 
چه کسي اجازه دارد به روي سطح ماه سازه ایجاد کند؟
هنوز  عظیم  طرح  این  هزینه  اینکه  مهم تر  همه  از 
هزار  ده  دادن  قرار  که  نیست  شکي  نیست.  مشخص 
هزینه اي  ماه،  سطح  روي  خورشیدي  سلول  کیلومتر 
نجومي را براي کشورها به همراه خواهد داشت. شرکت 
شیمیزو نیز امیدوار است فرآیند ساخت این طرح از سال 
1413 خورشیدي آغاز شود، اما خود این کارشناسان 
نیز مي دانندکه در این راه با دشواري هاي بسیار زیادي 
روبه رو خواهند شد. با در نظر گرفتن مشکالت زیادي 
که فعال در زمینه تأمین انرژي و نیز آلودگي ناشي از 
سوخت هاي فسیلي داریم، شاید هیچ راه حل بهتري جز 

این شیوه در پیش نداشته باشیم. 

اختراعي جالب براي 
صرفه جویي مصرف برق در روسیه

آرتور گریگورویچ محصل کالس نهم از ناحیه آلتاي واقع 
در سیبري چاره صرفه جویي در برق را یافته است. او 
کنتور غیر عادي را اختراع کرده است که با کمک آن 
مي توان معلوم کرد کدام وسیله برقي خانه برق زیادي 
برق مصرفي وسایل  مقدار  این کنتور  مصرف مي کند. 
برقي خانه مثال تلویزیون در حال کار یا » خواب« را به 
ثبت مي رساند. این اطالعات بصورت کیلو وات و روبل 
ترتیب  بدین  مي شوند.  نمایان  کامپیوتر  مونیتور  روي 
مي توان از مصرف برق هر وسیله برقي در خانه مطلع 
شد. اختراع این محصل مدرسه مورد ارزیابي دانشمندان 
قرار گرفته و آن را یک وسیله بسیار مدرن نامیدند. در 
روسیه طي چند سال، صرفه جویي در مصرف برق تبلیغ 
و از فناوري صرف جویي در انرژي در شرایط خانگي و 

کارخانه ها استفاده مي شود. 

طراحي نیروگاه همجوشي هسته اي 
قابل حمل

انرژي«  »کاتالیزور  نام  به  ایتالیایي  شرکت  یک   
سرد  همجوشي  نیروگاه  پیش سفارش هاي   )ECAT(

قابل حمل خود را دریافت کرده است. 
این نیروگاه توسط »آندرئا روسي« ابداع شده است. 

همجوشي سرد یک ابزار نظري مهارکننده میزان بزرگي 
انرژي با جوش دادن اتم ها به یکدیگر است. همجوشي 
معمولي فرایندي است که خورشید را نیرودهي مي کند 

و روندي بسیار داغ به شمار مي آید. 
دانشمندان سال ها به دنبال یافتن شیوه اي جهت اجراي 
همجوشي سرد بوده اند که به میزان باال گرما نیاز نداشته 
باشد. گفته مي شود، تاکنون هیچ کسي به جز روسیه 
قادر به یافتن شیوه اي براي انجام چنین فرایندي نبوده 

است. 
نیروگاه ابداعي بسیار کوچک بوده و ابعاد آن به اندازه 

1 سانتي متر گزارش شده است.   20 20
یک  در  را  واحدها  این  از  عدد   106 سازنده  شرکت 
 کانتینر تعبیه کرده و تمامي آنها در کنار یکدیگر نیروگاه

 1/5 بهاي  به  که  مي دهند،  تشکیل  را   ECAT 1MW
میلیون دالر به فروش مي رسد. 

اخبــار جهــان
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برج 313 متري گردان دبي با 67 طبقه، در مدت یک 
سال مي تواند در حدود 190 میلیون کیلو وات انرژي به 

ارزش بیش از 7 میلیون یورو تولید کند. 
برج دینامیکي دبي- دوار برج که داراي 420 متر و 80 
دنیا  در  گردان  کامال  ساختمان  اولین  مي باشد،  طبقه 
مي باشد که هر طبقه به طور جداگانه مي چرخد. این 
برج با بودجه 330 میلیون دالر ساخته مي شود، طراح 
ایتالیایي  این برج گردان دیوید فیشر معمار 58 ساله 
مي باشد. به دلیل برخورداري از سیستم هاي تأمین انرژي 
بودن ساختمان، ساکنان  و گردان  بادي  و  خورشیدي 
آپارتمان هاي این برج مي توانند با تغییر زاویه آپارتمان، 
چشم انداز مورد نظر خود را که بیشترین نور روز را در 
اختیار مي گذارد انتخاب کنند و همچنین انرژي محل 
سکونت خود را براساس نیاز تغییر دهند. این ساختمان 
با کمک پانل هاي خورشیدي که بین هر طبقه نصب 
روشي  به  را  خود  انرژي  بادي،  توربین هاي  و  شده اند 
کامال خودکفا تأمین مي کند. در حقیقت روي سقف هر 
آپارتمان در هر طبقه پانل هاي خورشیدي قرار گرفته اند 
که با هر بار چرخش آپارتمان نور خورشید را جمع آوري 
کرده و انرژي الزم آپارتمان را براساس نیاز تأمین و بقیه 
این برج در مدت یک سال  انرژي را ذخیره مي کنند. 
مي تواند در حدود 190 میلیون کیلو وات انرژي به ارزش 

بیش از 7 میلیون یورو تولید کند. 

تولید برق ارزان به کمک رنگ هاي خورشیدي
شیوه  یک  جنوبي  کالیفرنیاي  دانشگاه  دانشمندان 
جدید براي تولید سلول هاي خورشیدي ارزان و ثابت از 
نانوبلورهاي بسیار ریز ابداع کرده اند که به شکل مرکب 
مایع وجود داشته و مي توان آن را بر روي سطوح تمیز 

رنگ آمیزي یا چاپ کرد.
این نانوبلورهاي خورشیدي حدود چهار نانومتر است که 
مي توان 250 میلیارد از آنها را بر روي نوک سوزن جاي 
سلول هاي  از  ارزان تر  مایع  سلول هاي  این  ساخت  داد. 
خورشیدي ویفر سیلیکون تک بلوري بوده؛ اما از بهره وري 
آن براي تبدیل نور خورشید به برق برخوردار نیست. این 
محققان توانسته اند یک مایع ثابت تولید کنند که قادر 
به انتقال برق نیز هست. همچنین با یک فرایند دماي 
نسبتا پایین مي توان از این شیوه براي چاپ سلول هاي 
خورشیدي بر روي پالستیک به جاي شیشه و بدون نگراني 
 در مورد ذوب آنها استفاده کرد که منجر به ایجاد صفحات 
خورشیدي منعطف با قابلیت شکل دادن در هر منطقه 
خواهد شد. این محققان در ادامه پژوهش خود قصد دارند 
بر روي نانوبلورهایي از موادي غیر از کادمیوم استفاده 
 کنند که به دلیل سمي بودن آن با محدودیت کاربري 
فناوري هاي  روي  بر  نیز  دیگري  تیم هاي  روبه روست. 
نوتردام  دانشگاه  محققان  جمله  از  و  کرده  کار  مشابه 
خورشیدي  رنگ هاي  ساخت  براي  کوانتومي  نقاط  از 
انرژي و هدایت برق استفاده کرده اند.  با قابلیت جذب 

اگرچه آنها نیز هنوز در مراحل آزمایش قرار دارند. 

برج آفتابگردان دبي برق تولید مي کند
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نقاشي مدارهاي الکتریکي با قلم نقره

به  که  کرده  ابداع  قلم جدیدي  »الکترونیکس«  شرکت 
کاربر امکان خلق مدارهاي الکتریکي را با نقاشي کردن  آ نها 
 Circuit« مي دهد. این قلم از جوهر نقره  رسانا پر شده و
Scribe« نام دارد. این سیستم ابداعي در سال 2011 در 
آزمایشگاه تحقیقات پروفسور جنیفر لویز واقع در دانشگاه 
ایلینویز، در مرحله تحقیقاتي بود و اکنون لویس به همراه 
و  تولید  هدف  با  را  »الکترونیکس«  شرکت  واکر،  بارت 

بازاریابي این محصول تاسیس کرده  است. 
هدف این دو دانشمند ارائه سیستم هاي ساده براي ساخت 
مدار گزارش شده است. تمام آنچه در این سامانه موردنیاز 

است یک باتري، گیره کاغذ و چراغ ال اي دي است. 
با استفاده از قلم مزبور و نقاشي کردن خطوط با جوهر 
نقره، هر فردي قادر به خلق مدارهاي عملیاتي خواهد بود. 

گفته مي شود این قلم با چندین ابزار الکترونیکي مانند 
کیت ابداعي »ماکي ماکي)Makey Makey(« سازگار 

است. 
از طریق  بودجه  اکنون در حال جمع آوري  واکر  و  لویز 
سایت »کیک استارتر« هستند و براي تحقق این هدف 
مجموعه اي از اجزاي الکتریکي را براي حامیان این قلم 

طراحي کرده اند. 

تکنیک جدید تولید برق از ترافیک ! 
یک مهندس مکزیکي سیستمي ابداع کرده  که قادر به تولید نیروي 
الکتریکي با استفاده از جریان وسایط نقلیه و عابران پیاده است.  ابزار 
تولید  به  قادر  حرکت،  حال  در  خودروهاي  نیروي  ضبط  با  جدید 
الکتریسیته کافي جهت نیرودهي به یک منزل مسکوني است. هکتور 
ریکاردو ماکیاس هرناندز، طراح این سیستم مدعي است سامانه وي 
ارائه مي دهد، زیرا از بتون خیابان ها  انرژي پایدار را با هزینه  پایین 
استفاده مي کند. وي افزود که در سطح جهاني چنین پروژه اي به جز 
در انگلستان اجرا نشده، با این تفاوت که در کف  خیابا هاي کشورهاي 
اروپایي پیزوالکتریک به کار مي رود که این موضوع براي کشورهاي 
یک  داراي  ارائه شده  فناوري  است.  هزینه بر  بسیار  توسعه  حال  در 
سطح شیب دار است که تا پنج سانتي متر باالتر از سطح خیابان قرار 
مي گیرد. هنگام دریافت بازخورد خودروها، این سطح بر روي مجموعه  
ابزار واقع در قسمت پایین خود فشار اعمال مي کند. این ابزار حاوي 
هوایي هستند که با فشار خاص و از طریق شیلنگ خارج مي شود. این 
عنصر به تانکي منتقل مي شود که در آنجا فشرده شده و به توربین 
تولیدکننده الکتریسیته انتقال مي یابد. گفته مي شود، انرژي الکتریسیته 
با جریان خودروها در یک نقطه خاص متناسب است، با این حال، 
در مکان هایي با عبور تعداد خودروي کمتر، مي توان چندین سطح  
شیب دار را براي افزایش بازخورد هر وسیله نقلیه منفرد تعبیه کرد. 
هرناندز معتقد است فناوري وي مي تواند همچنین در مکان هایي با 
عبور تعداد زیاد عابران پیاده به کار رود. گام هاي افراد بر اساس قوانین 

انرژي گرانشي، الکتریسیته تولید مي کنند.

تولید برق با توپ فوتبال
دو کارآفرین سخاوتمند با یک توپ فوتبال 
براي  را  راهي  توانسته انـد  انـرژي  جاذب 
تضمین برق انسان هایي که در تاریکي زندگي 
مي کنند، پیدا کنند.  بازیکنان با ضربه زدن 
به توپ SOCCKET مي توانند طي یک 
بازي 30 دقیقه اي قدرت کافي براي روشن 
کردن یک المپ ال اي دي را براي سه ساعت 
تولید کنند. این توپ با وزن 17 اونس که 
تنها یک اونس بیشتر از توپ فوتبال عادي 
بوده، حاوي مکانیزم شبه پاندولي است که 
انرژي جنبشي تولید شده طي بازي عادي 
را گرفته و آن را براي استفاده هاي بعدي به 
عنوان یک منبع برق در توپ ذخیره مي کند. 
 Uncharted شرکت  ساخته  توپ  این 
Play بوده که در سال 2011 توسط جسیکا 
متیوز و جولیا سیلورمان بنیان گذاشته شده 
مهندسي  تخصص  هیچ  سازندگان،  است. 
نداشته اما براي ساخت این توپ پیشگامانه 
به  اختراع مي تواند  این  با هم کار کرده اند. 
معني پایان منابع غیرقابل پیش بیني برق و 
منابع مضري باشد که سالمت کاربران را به 

خطر مي اندازند. 
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نخستین مجتمع آپارتماني خورشیدي درغرب تهران رونمایي شد. 
دانشگاه  معماري  التحصیالن  فارغ  عضوکانون  چراغي،  محسن 
تهران و معمار و مجري طرح پروژه در نشست خبري خود درباره 
روزهاي  توجه  قابل  به شمار  باتوجه  گفت:  پروژه  این  جزئیات 
سـال(  در  روز   250 - )میانگین 260  تهران،  شهر  در  آفتابي 
درساخت این ساختمان از انرژي خورشیدي براي تأمین آب گرم 

مصرفي ساختمان بهره گرفته شده است. 
وي با اشاره به افزایش جمعیت و اتمام منابع انرژي فسیلي و 
پیامدهاي زیست  محیطي حاصل از بکارگیري انبوه سوخت هاي 
فسیلي و انتشار کربن، ضرورت بهره گیري از انرژي خورشیدي 
درساختمان ها را دوچندان مي کند اظهار کرد: براساس آمارها 
بخش ساختمان حدود 40 درصد ازکل مصرف انرژي را به خود 

اختصاص داده است. 
کشورهاي  با  درمقایسه  انرژي  مصرف  میزان  این  افزود:  وي 
پیشرفته تقریبا سه برابراست بدین ترتیب یکي از ابزارهاي مؤثر 
براي صرفه جویي انرژي درساختمان استفاده ازانرژي خورشیدي 

است. 
چراغي سازوکار اجرایي کردن این پروژه را تشریح کرد: درفرآیند 
درصدد  ساختمان  مقررات  نوزدهم  مبحث  به  باتوجه  اجرا 
صرفه جویي انرژي درساختمان پیشنهادي از سوي شرکت مبنا 

داده شد تا استانداردهاي مربوط به مصرف انرژي رعایت شود. 
عضوکانون فارغ التحصیالن معماري دانشگاه تهران تأکید کرد: بر 

این اساس مي توان »رتبه انرژي« دریافت کرد. 
مورد  شاخص هاي  کردن  رعایت  بــا  اسـاس  براین  افزود:  وي 
انرژي  کارآیي  گواهینامه  دریافت  به  موفق  زمینه  نظردراین 
ساختمان شدیم که به موجب آن رتبه چهارونیم ستاره انرژي از 

پنج ستاره را دریافت کردیم. 
کرد:عایق  اضافه  گواهینامه  این  دریافت  جزئیات  درباره  چراغي 
کاري جداره هاي بیروني ساختمان، استفاده ازبویلرچگالشي، نصب 
آبگرمکن خورشیدي، استفاده از سیستم سنجش میزان مصرف 
هوشمند  کنترل  نیزسیستم  و  آپارتماني  هرواحد  براي  انرژي 
خانگي ازجمله مواردي بوده که ساختمان را مشمول دریافت این 

گواهینامه کرده است. 
این عضوکانون فارغ التحصیالن معماري دانشگاه تهران با اشاره 
به توجیه نبودن دستگاه هاي خدمات رسان در مواجهه با این 

افتتاح اولین 
مجتمع خورشیدي در تهران 

جایگزیني فرش هاي LED به جاي 
 نشانه ها در معابر عمومي

شرکت  همکاري  با  اخیرا  فیلیپس  شرکت 
در  که  باال  کیفیت  با  را  فرش هایي   Desso
استفاده  نور  انتقال  براي   LED از  آن  قالب 
و  مهم  پیام هاي  مي تواند  که  است  نموده 

نشانه ها را براي عموم نمایش دهد. 
ابتدایي  مراحل  در  پروژه  این  که  آنجایي  از 
خصوص  در  شرکت ها  از  یک  هیچ  است، 
جزئیات این فرش ها حرفي نزدند و حتي نام 
اما چیزي  انتخاب نکرده اند.  رسمي براي آن 
که مشخص است با برنامه ریزي انجام شده از 
دادن  نمایش  براي  LED هاي درخشان  این 
نشانه ها  و  عالئم  و  مهم  هشداري  پیام هاي 
مانند تابلوهاي تبلیغاتي مي توان استفاده کرد. 
هدف از این کار این است که در محل هاي پر 
ترافیک به جاي نشانه ها و اعالمیه هاي معمول 
آمد  و  پر رفت  از ساختمان هاي  برخي  و در 
مانند فرودگاه ها و شرکت ها از این نوع فرش ها 
فرش ها  این  استفاده  مزیت  گردد.  استفاده 
شلوغ نشدن دیوار ها براي نصب تابلو اعالنات 

و عدم نصب تابلو هاي ایستاده خواهد بود. 
جلب  باعث  روشنایي  سیستم  این  همچنین 
براي  رفتن  راه  هنگام  در  مردم  بیشتر  توجه 
این  بود.  خواهد  نشانه ها  و  عالئم  از  استفاده 
فرش ها از لحاظ رواني نیز با انتقال نور مالیم 
نشانه هاي  سایر  از  متمایز  کامال  محیط  به 
اندازي خط  راه  از  بود. پس  معمولي خواهد 
رنگ هاي  و  ابعاد  با  فرش ها  گونه  این  تولید 
این  احتماال  بود.  خواهد  دسترس  در  متنوع 
ایده جدید مفیدترین راه براي راهنمایي مردم 
در شرایط اضطراري مانند راهنمایي به سمت 
خواهد  هواپیما  شبیه  اضطراري  خروج  درب 

بود. 
 فیلیپس و Desso در حال حاضر به دنبال 
آفریقا  و  اروپا  در  تولید  براي  محلي  ایجاد 
هستند و امیدوارند در سال 2014 محصول 

واقعي خود را با نام جدید روانه بازار نمایند. 

اخبــار داخلـی
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اخبــار داخلــی

سازمان هاي  و  گاز  برق،  ادارات  افزود:  ازساخت  شیوه 
با  مطابق  که  دستورعملي  و  نامه  آیین  اساسا  مرتبط، 
این روش خدمات رساني کنند ندارند وبراین اساس به 
رغم کوشش براي کاهش مصرف انرژي دراین ساختمان 
مطابق بااستانداردها و روش هاي رایج انشعاب دریافت 

شده است. 
وي تأکید کرد:براساس آمارهاي موجود حدود 20 الي 
مشکالت  از  ناشي  تهران  هواي  آلودگي  از  درصد   30
چراکه  است؛  مسکوني  واحدهاي  تأسیسات  به  مربوط 
استفاده از سوخت هاي فسیلي با آالیندگي همراه است. 
دراین میان صرفه جویي درمصرف انرژي نه تنهاازلحاظ 
با  مي توان  بلکه  است،  بررسي  هزینه هاقابل  کاهش 
خورشیدي  انرژي هاي  از  بهینه  استفاده  و  عایق بندي 
و بکارگیري فناوري هاي روز دنیا زمینه ساز جلوگیري 

ازآلودگي هوا شویم. 
روش  این  شدن  نهادینه  عدم  دالیل  درباره  چراغي 
اینکه  به  با توجه  ما  درساخت وسازها، گفت: درکشور 
سوخت هاي فسیلي تقریبا رایگان است درنتیجه اراده اي 
براي استفاده از این روش در ساختمان ها وجود ندارد 
این درحالي است که با اجراي فاز بعدي هدفمند کردن 
یارانه ها قطعا بهره گیري از این روش به یک الزام تبدیل 

خواهد شد. 
تهران  دانشگاه  معماري  التحصیالن  فارغ  کانون  عضو 
نوزدهم  مبحث  کامل  رعایت  داد:  ادامه  حال  درعین 

مقررات ملي ساختمان ونیزبهره گیري ازانرژي خورشیدي 
طورمیانیگن  به  که  مي شود  باعث  وسازها  درساخت 
گازوبرق،  درمصرف  ترتیب  به  درصد  و25  سالیانه 50 
صرفه جویي شود ودرعین حال با توجه به کوچک شدن 
اندازه تأسیسات و تجهیزات موتورخانه، از این رو عمال 
شاهد کوچک شدن فضاي تأسیسات ساختمان خواهیم 
مصارف  براي  فضا  ازاین  مي توان  آن  درنتیجه  که  شد 

دیگرنظیرپارکینگ و مشاعات استفاده کرد. 
حاصل  ازدرآمد  بخشي  تخصیص  پایان  در  چراغي 
ازهدفمند کردن یارانه هارا به موضوع بهینه کردن مصرف 
درکشورهاي  وگفت:  درساختمان ها خواستارشد  انرژي 
بسیارکمي  آفتابي  روزهاي  اینکه  رغم  به  اروپایي 
هست اما استفاده ازاین روش سال هاي سال درصنعت 

ساختمان رایج است. 
چراغي گفت: عالوه براین، حتي درکشورهاي همسایه 
نظیرترکیه نیزبهره گیري از انرژي خورشیدي درساخت 
اساس  براین  دارد.  رواج  که  است  سال  وسازهاچندین 
زمینه  کشورمان،  اقلیمي  مناسب  شرایط  به  توجه  با 
بسیارمساعد تري براي استفاده ازانرژي خورشیدي وجود 
اظهارامیدواري  درپایان  معماري  کارشناس  این  دارد. 
انجام مطالعات کارشناسي درباره  با  کرد که مسئوالن 
چگونگي استفاده ازانرژي خورشیدي درساخت وسازها 
درساختمان سازي ها  روش  نوع  این  از  استفاده  براي 

زمینه مساعدي فراهم شود. 
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واحد  دو  اندازي  راه  از  نیرو  وزیر 
در  در جزیره کیش  گازي  نیروگاه 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: این 
واحدها تا تابستان سال آینده وارد 

مدار خواهد شد. 
وزیر  چیان  چیت  حمید  مهندس 
نیرو در نشست خبري در باره وضع 
به  آن  اتصال  و  کیش  جزیره  برق 
از سال هاي  شبکه سراسري گفت: 
را  برنامه اي  توانیر  شرکت  گذشته 
با مشارکت منطقه  آزاد کیش براي 
اتصال  جهت  دریایي  کابل  اجراي 
به شبکه  برق جزیره کیش  شبکه 
سراسري پیش بیني کرد تا با تأمین 
دو  از  یک  هر  درصدي  هزینه 50 
طرف، این طرح عملیاتي شود اما به 
دالیل مختلف ازجمله تأمین نشدن 

اعتبار، اجرایي نشده است. 
خصوصي  بخش  کرد:  تصریح  وي 
دو  نصب  و  خرید  براي  تازگي  به 
این جزیره  نیروگاه گازي در  واحد 
اقدام کرده است که تا پیش از اوج 

نگراني  و  مي آید  مدار  به  مصرف، 
جزیره  برق  تأمین  نظر  از  خاصي 

کیش وجود ندارد. 
بازده  متوسط  سپس  نیرو  وزیر 
نیروگاه هاي حررتي کشور را 37/5 
درصد اعالم کرد و گفت: با افزودن 
40 واحد بخاري جدید تا پایان سال 
94، به میزان قابل مالحظه اي بازده 
نیروگاه هاي حرارتي کشور افزایش 
بندي  بیني  پیش  به  وي  مي یابد. 

در بودجه امسال با اعتبار 12 هزار 
میلیارد تومان به صورت بیع متقابل 
نیروگاه ها  بازدهي  افزایش  براي 
قراردادهاي  گفت:  و  کرد  اشاره 
با این بند تا پایان دي ماه  مرتبط 
مبادله خواهد شد ضمن اینکه این 
نیز  بودجه سال 93  بند در الیحه 
پیش بیني شده است و امیدواریم 
به صورت  نیروگاه هاي کشور  بازده 

قابل مالحظه اي افزایش یابد. 

وزیر نیرو: 

راه اندازي 2 واحد نیروگاهي بخش خصوصي در جزیره کیش

سوخت مایع جایگزین گاز در نیروگاه ها شد
برق  کنندگان  تولید  سندیکاي  دبیر  پور  آریایي  اصغر 
گفت: هم اکنون گاز تعدادي نیروگاه بخش خصوصي 
مازوت  و  گاز  نفت  سوخت  از  نیروگاه ها  این  و  قطع 

استفاده مي کنند. 
به  گاز  از  نیروگاه ها  سوخت  تغییر  عوارض  درباره  وي 
نیروگاه ها  تغییر سوخت  نفت کوره، گفت:  یا  گازوییل 
سبب مي شود تولید برق و راندمان آن کاهش پیدا کند 

و عمر واحدها کم شود. 
آریایي پور ادامه داد: یکي از دالیل فرسودگي نیروگاه ها 
تعمیرات  تغییر،  این  واقع  در  و  است  موضوع  همین 

اساسي نیروگاه ها را جلو مي اندازد. 

افزود:  برق  تولیدکننده  شرکت هاي  سندیکاي  دبیر 
سیستم نیروگاه هاي گازي و سیکل ترکیبي پس از قطع 
گاز با هدف بهره گیري از گازوییل و نیروگاه هاي بخاري 

براي استفاده از مازوت تغییر مي یابند. 
گاز  مصرف  مجموع  اکنون  هم  گزارش  این  براساس 
مترمکعب  میلیون   5/18 حدود  به  کشور  نیروگاه هاي 
بخش  این  در  گاز  مصرف  رقم  پایین ترین  که  رسیده 

است. 
این در حالي است که براساس آمارها میانگین مصرف 
روزانه  به  سال  سرد  فصل  در  نیروگاهي  مایع  سوخت 

بیش از 140 میلیون لیتر رسیده است. 
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استاندار فارس: 
از سرمایه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق حمایت مي کنیم 

اکبر ترکان که براي بازدید از طرح ها و اقدامات سازمان 
منطقه آزاد کیش در دولت تدبیر و امید به جزیره کیش 
سفر کرده بود، با حضور در نیروگاه برق کیش، واحد 

جدید این نیروگاه را افتتاح کرد. 
اصغر  علي  بازدید  این  در  را  رئیس جمهوري  مشاور 
مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و شماري 

از معاونان و مدیران این سازمان همراهي مي کردند. 
ظرفیت  کیش،  گازي  نیروگاه  هشت  واحد  افتتاح  با 
عملي تولید برق در تنها نیروگاه برق این جزیره به 170 
مناطق  هماهنگي  دبیر شوراي  یافت.  افزایش  مگاوات 
آزاد و ویژه اقتصادي کشور در حاشیه این بازدید گفت:با 
افتتاح واحدي که امروز برق تولیدي آن وارد مدار شد 
و واحد پیش بیني شده دیگر در مجموع 70 مگاوات 

به ظرفیت تولید برق در جزیره کیش افزوده مي شود. 
اینکه آنچه که امروز از وضعیت جزیره  با بیان  ترکان 
مشاهده مي کنم با بازدید قبلي من در آغاز دوره جدید 
منطقه آزاد کیش بسیار متفاوت است، گفت:خوشبختانه 
در مورد مسئله آب و برق کیش که با توجه به مشکالت 
داشت  قرار  زیرساخت ها  به  رسیدگي  اولویت  در  زیاد 
اقدامات خوبي در 100 روز گذشته صورت گرفته است. 
مشاور رئیس جمهوري بیان کرد: مادر آغاز دوره جدید 
فعالیت منطقه آزاد کیش در ابتداي مهر، نگران تابستان 
سال آینده بودیم که با تمهیدات صورت گرفته در این 

واحد 53 مگاواتي جدید نیروگاه 
برق کیش به بهره برداري رسید

فاصله زماني کوتاه یک واحد نیروگاه وارد مدار شد و در 
چند ماه آینده نیز یک واحد دیگر وارد مدار مي شود و 
نگراني درباره تأمین برق در تابستان برطرف خواهد شد. 
ترکان ادامه داد: تالش هایي که منطقه آزاد کیش در 
این مدت داشته است پاسخگوي نیازهاي برق جزیره 

کیش در چند سال آینده خواهد بود. 
با بهره برداري از واحد نهم گازي نیروگاه برق کیش در 
چند ماه آینده، 35 مگاوات دیگر به ظرفیت تولید اضافه 
خواهد شد و ظرفیت عملي این نیروگاه به 205 مگاوات 

ارتقا خواهد یافت. 
جزیره کیش در 18 کیلومتري کرانه جنوبي کشورمان 
درخلیج فارس به شبکه برق سراسري متصل نیست و 
تنها نیروگاه برق این جزیره مأموریت تأمین نیازهاي 

انرژي این جزیره را برعهده دارد. 
سوخت اصلي این نیروگاه، گاز طبیعي است که از طریق 
خط لوله از جزیره سیري به این نیروگاه انتقال مي یابد. 

مراسم  در  فارس  استاندار  احمدي 
 6 نیروگاه  ازطرح  برداري  بهره 
تأکید  با  فارس،  استان  در  مگاواتي 
براي  استان  امکانات  همه  اینکه  بر 
کار  به  طرح ها  نوع  این  گسترش 
از  داد:  ادامه  شد،  خواهد  گرفته 
بخآش  سـرمـایـه گـذاران  حضـور 
خصوصي در صنعت بـرق و ایجـاد 
ویژه  به  برق  تولید  نیروگاه هاي 

این  در  جدید  منابع  از  بهره گیري 
زمینه، حمایت جدي خواهیم کرد. 

نماینده عالي دولت در استان فارس 
صورت  پیگیري هاي  به  اشاره  با 
توسعه  صندوق  مدیران  با  گرفته 
ملي به منظور پشتیباني از طرح هاي 
صنعتي استان افزود: صندوق توسعه 
ملي در دو بخش ارزي و ریالي بدون 
هیچ محدودیتي از طرح هاي داراي 

حمایت  فارس  در  اقتصادي  توجیه 
خواهد کرد. 

صنعتي  اولویت  به  اشاره  با  وي 
در  اشتغال  ایجاد  و  فارس  شدن 
ارشد استان، گفت:  برنامه مدیریت 
بـخش  سـرمایـه گذاران  حضـور  از 
صنعتي  بخش هاي  در  خصوصي 
استان فارس به ویژه صنعت برق به 
صورت جدي حمایت خواهیم کرد. 
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مدیر عامل توانیر با بیان اینکه 16 هزار و 500 مگاوات 
طرح نیروگاهي مشارکت بخش خصوصي آماده اجرا و 
تابستان آینده 1500 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
براي  خود  سهم  از  بیشتر  برق  بخش  گفت:  مي شود، 

مسکن مهر هزینه کرده است. 
مهندس همایون حائري در خصوص این که تا تابستان 
بخار  نیروگاه  ظرفیتي  با چه  و  تعداد  چه  آینده  سال 
نامي  افزود: ظرفیت  مي شود،  برق  و شبکه  مدار  وارد 
نیروگاه هایي که تا تابستان آینده وارد مدار مي شوند، 
حدود 1500 مگاوات خواهد بود که امید است با ورود 
این واحدهاي بخار و نیروگاه هاي برقابي از سوي دیگر 
تابستان  بتوانیم  مردم  سوي  از  جویي  صرفه  کنار  در 
سال آینده را بدون مشکل سپري کنیم. وي ادامه داد: 
نیروگاه شیرکوه، واحد بخار سیکل ترکیبي پره سر، دو 

واحد نیروگاه ایرانشهر، یک واحد نیروگاه گنو، یکي از 
واحدهاي بخش بخار نیروگاه آبادان، دو واحد نیروگاه 
خرمشهر، یک واحد نیروگاه اسالم آباد و نیروگاه گناوه 
در مجموع به ظرفیت نامي یک هزار و 500 مگاوات به 

بهره برداري مي رسد. 
بودن میزان  باال  آیا  این سؤال که  به  حائري در پاسخ 
بدهي به پیمانکاران دلیل کاهش سرمایه گذاري ها نیست، 
گفت: وزارت نیرو و صنعت برق به دنبال این است که 
بدهي خود را به بخش خصوصي و پیمانکاران بپردازد، 
بنابراین اگر قیمت برق اصالح شود، سهم بیشتري از 
مطالبه پیمانکاران پرداخت مي شود. وي ادامه داد: در 
زمان کنوني 16 هزار و 500 مگاوات طرح نیروگاهي با 
مشارکت حداکثري بخش خصوصي آماده اجراست که 

براي انجام آن به نقدینگي نیاز داریم.   

16 هزار و 500 مگاوات طرح نیروگاهی 
با مشارکت بخش خصوصی آماده اجراست
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از راه اندازي بازارهاي خرید و فروش  معاون وزیر نیرو 
کرد:  اعالم  و  داد  خبر  خصوصي  بخش  توسط  برق 
و  تولیدکنندگان  زودي  به  دستورالعملي  تدوین  با 
مستقیم  صورت  به  خصوصي  بخش  مصرف کنندگان 
امکان خرید و فروش برق را در کشور پیدا مي کنند. 
بازارهاي  مهندس هوشنگ فالحتیان درباره راه اندازي 
حاضر  حال  در  گفت:  ایران،  در  برق  فروش  و  خرید 
کشور  خصوصي  نیروگاه هاي  از  عمده اي  بخش  برق 
در  نیرو  وزیر  معاون  مي شود.  عرضه  انرژي  بورس  در 
امور برق و انرژي با اعالم اینکه در شرایط فعلي بخش 
به  نیروگاه ها،  در  ایران  برق  تولید  ظرفیت  از  عمده اي 
بخش خصوصي واگذار شده یا نیروگاه با مشارکت کامل 
سرمایه گذاران بخش خصوصي احداث شده است، عنوان 

کرد: براساس سیاست هاي اصل44 قانون اساسي، وزارت 
نیرو باید کل شبکه تولید و توزیع برق کشور را به بخش 
خصوصي واگذار کند. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه 
انتقال  شبکه  توزیع،  و  تولید  شبکه  واگذاري  وجود  با 
برق در تصدي دولت باقي مي ماند، بیان کرد: با توجه 
و  نیرو  وزارت  و  به سیاست هاي خصوصي سازي دولت 
راه اندازي بورس برق و انرژي، راه اندازي بازارهاي خرید و 
فروش برق هم در دستور کار قرار گرفته است. فالحتیان 
اینکه در حال حاضر دستورالعمل خرید و  یادآوري  با 
فروش برق توسط بخش خصوصي در حال تدوین است، 
با تدوین و اجراي این دستورالعمل امکان  اظهار کرد: 
راه اندازي بازارهاي خرید و فروش برق صرفا با مشارکت 

بخش خصوصي در سطح کشور فراهم مي شود. 

خرید و فروش برق در ایران آزاد مي شود

برنامه  به  اشاره  با  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزیر  معاون 
به  فارس  خلیج  هلدینگ  درصدي  بلوک 17  واگذاري 
ارزش 9 هزار و 500 میلیارد تومان تا پایان سال آن را 
بزرگترین واگذاري سازمان خصوصي سازي در 14 سال 

اخیر توصیف کرد. 
مناسبت  به  که  حسیني  پوري  عبداهلل  اشرف  میرعلي 
دهه مبارک فجر در نشست خبري وزارت امور اقتصادي 
اجازه  واگذاري  هیئت  افزود:  مي گفت،  سخن  دارایي  و 
واگذاري سه درصد سهام تدریجي این مجموعه عظیم 

پتروشیمي را نیز صادر کرده است. 
نمي رسد  نظر  به  گفت:  سازمان خصوصي سازي  رئیس 

شوراي رقابت هم واگذاري سهام هلدینگ خلیج فارس 
را که طبق قانون بودجه 92 صورت مي گیرد، متوقف کند. 
پوري حسیني، برنامه عرضه نیروگاه هاي شهید رجایي، 
شهید مفتح، سلطانیه، کوهرنگ و صوفیان تبریز را نیز 
بندر عباس و  پاالیشگاه هاي الوان،  و گفت:  یادآور شد 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه به همراه آلومینیوم المهدي )عج( 

و طرح هرمزال از شرکت هاي در حال واگذاري است. 
در  خارجي  شرکت هاي  همکاري  از  استقبال  با  وي 
سرمایه گذاري و خرید سهام بخش هاي در حال عرضه 
فناوري  مي تواند  خارجي  گذاران  سرمایه  حضور  گفت: 
در  آرامش  و  رواني  آثار  و  کنند  وارد  را  آن صنعت  روز 
سازمان  رئیس  دارد.  کشور  سیاسي  و  اقتصادي  فضاي 
خصوصي سازي ادامه داد: در دو ماه گذشته با نمایندگان 
و سرمایه گذاران شرکت هاي سه کشور خارجي جلساتي 
داشتم که امیدواریم با پیشرفت روند مذاکرات، شفاف سازي 
همکاري ها و تلطیف مراودات حضور آنها در ایران جدي 
شود. وي با بیان اینکه محدودیت ها و سقف هایي براي 
حضور شرکت هاي خارجي در برخي حوزه ها وجود دارد، 
گفت: در مجموع محدودیتي براي فعالیت آنها در نظر 

گرفته نشده است. 

معاون وزیر اقتصاد: 
بزرگترین خصوصي سازي در راه است


