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هیات  اعضاي  و  جمهوري  رئیس  سخنان  به  نگاهي 
اجراي  که  مي دهد  نشان  اخیر  ماه هاي  در  دولت 
بسته خروج از رکود، مهم ترین برنامه اقتصادي دولت 
یازدهم، دست کم براي دومین سال خدمت این دولت 
به شمار مي آید. البته همان طور که دکتر مسعود نیلي 
مشاور ارشد رئیس جمهوري در امور اقتصادي یادآور 
شده است، چشم انداز این راهبرد، خروج اقتصاد از رکود 
است و پس از آن که به انجام رسید، باید بسته جدیدي 
نوشت و طي آن، تدابیري نیز براي بازگشت رونق اتخاذ 
و اجرا شود. مجموع این دو بسته، چشم انداز افزایش 
نیاز کشور به توسعه زیرساخت ها بویژه در بخش انرژي 

را نشان مي دهد. 
رکود  گرفتار  هنوز  کشور  که  کنوني  شرایط  در  شاید 
اقتصادي است، مسایلي مانند کمبود تراز برق درزمان 
پیک مصرف که عوارض آن در قالب قطع زمان بندي 
یا نوسان مختصري در ولتاژ ظهور پیدا مي کند،  برق 
چندان حایز اهمیت نباشد؛ ولي همین مسایل کوچک 
مي تواند در شرایط رونق اقتصادي، پیامدهاي اقتصادي 

مخربي از خود برجاي بگذارد. 
صنعت برق جزو صنایعي است که سرمایه گذاري آن، 
در میان مدت پاسخ مي دهد. به همین دلیل الزم است 
که چالش هاي مالي این بخش، به سرعت مورد توجه 

امکان  مي  رود،  باال  مصرف  نیاز  وقتي که  تا  گیرد  قرار 
پاسخگویي به آن وجود داشته باشد. حتي اگر راه حل 
مالي را در بودجه سال 94 و برنامه ششم توسعه هم 
ببینیم، بخشي از فرصت زماني را از دست داده ایم. با 
به  قانون  دو  این  ظرفیت هاي  از  است  الزم  حال  این 
حل و فصل  در  عطف  نقطه  ایجاد  براي  فرصتي  عنوان 
مسایل مالي صنعت برق کمک بگیریم. با چنین اقدامي، 
شیب نزولي سرمایه  گذاري در صنعت نیروگاه سازي که 
با تدبیر  از حدود 10 سال پیش شروع شد، مي تواند 
مناسب، جاي خود را به شیب صعودي بدهد. اجرای 
قانون تثبیت قیمت ها در سال 83 و عدم درخواست 
از  پس  سال های  در  برق  قیمت  افزایش  برای  دولت 
آن، عدم پرداخت 2 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت 
بهای  و  برق  فروش  قیمت  مابه التفاوت  محل  از   نیرو 
سال  در  بند  این  حذف  و   87 سال  در  آن  تمام شده 
88 و پس از آن، ریشه های اصلی بحران  مالي صنعت 
برق هستند. به نظر مي رسد اصالح قیمت خرده فروشي 
مابه التفاوت  تخصیص  آن،  پلکاني  آزادسازي  و  برق 
در  برق  تولید  شده  تمام  هزینه هاي  با  ابالغي  قیمت 
عمومي دولت  بودجه   در  باال  بهره وري  با  نیروگاه هاي 
مي تواند موثرترین راهکارهاي بهبود فضاي کسب وکار 
صنعت برق باشد. هر چند برخي تدابیر حاشیه اي نیز 

سرمقاله

ما همچنان اميدواريم

اصغر آریانی پور
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با این  ممکن است بتواند کارایي جانبي داشته باشد، 
حال توجه به این دو راهبرد اساسي است که مي تواند 

تحوالت اساسي به همراه داشته باشد.
توسعه  به  مي تواند  صورتي  در  توسعه  ششم  برنامه 
تحقق  اهداف  بر  مروري  که  کند  کمک  برق  صنعت 
ریشه یابي  با  و   باشد  داشته  قبلي  برنامه هاي  نیافته 
بخش هاي اجرا نشده برنامه هاي پیشین، زمینه اجراي 
از  برنامه  این  اگر  کند.  فراهم  را  ششم  برنامه  در  آن 
تکلیف سازي براي صنعت برق پرهیز کند و بسترسازي 
براي دستیابي به اهداف را مورد توجه قرار دهد، بخش 
پشت سر  را  قبلي  برنامه هاي  ناکامي هاي  مهمي  از 
خواهیم گذاشت. از سوي دیگر ضروري است در سند 
الزم  که  بدانیم  اقتصادي  خدمت  یک  را  برق  برنامه، 
است دخل و خرج آن با هم تطبیق داشته باشد. شاید 
بتوان نگاه اجتماعي و سیاسي به برق و غفلت نسبي 
مشکالت  اصلي  ریشه  را  آن  اقتصادي  جنبه هاي  از 
مالي سال هاي اخیر دانست. وقتي در نقشه راه صنعت 
برق، از اقتصادي بودن کسب و کار تولید برق غفلت 
از  فراتر  نتیجه اي  به  انتظار داشت که  نمي توان  شود، 
البته نرخ گذاري  باشد.  آن برسیم و همه چیز  روبراه 
دولتي برق یک معضل تاریخي است که نمي توان آن 
در  ریشه  نرخ گذاري  این  کرد.  اصالح  سادگي  به  را 
به  برنامه ریزي  سطح  در  که  دارد  عامه گرا  بروکراسي 
مرحله  در  ولي  توجه مي کند  اقتصاددانان  توصیه هاي 
که  مي شود  دیگري  سنجي هاي  مصلحت  تابع  عمل، 
مي توانند  ولي  هستند؛  ملي  مصالح  از  نازل تر  گرچه 
خود را بر صنعت برق تحمیل کنند و به عنوان مانع 
نمونه  عناون  به  کنند.  خودنمایي  برق،  توسعه  جدي 
اگر بخواهیم تاکید هاي برنامه اي بر اصالح قیمت برق 

را در اسناد تاریخي توسعه کشور ردیابي کنیم، حتي 
نیز  انقالب  از  برنامه هاي عمراني هفت ساله پیش  در 
به برنامه هایي که نوشته مي شوند ولي اجرا نمي شوند 
سرفصل  ذیل  پنجم  عمراني  برنامه  در  مي خوریم.  بر 
تنظیم تعرفه های برق، تاکید شده »ادامه فعالیت هایی 
که در دوره برنامه چهارم در زمینه تنظیم تعرفه های 
برق صورت گرفته ضرورت دارد. تعیین نرخ های برق در 

برنامه پنجم تابع اصول کلی زیر خواهد بود:
 تعیین نرخ ها برای گروه های مختلف مصرف کنندگان 

بر اساس هزینه تمام شده به اضافه سود معقول.
 تأمین کلیه هزینه های توسعه صنعت برق از منابع 

داخلی صنعت مزبور در یک دوره طوالنی.«
در  چهارم  برنامه  ناکامي اهداف  از   1352 سال  وقتي 
اصالح نرخ برق و ضرورت دنبال کردن این هدف در 
 1394 سال  و  مي شود  صحبت  عمراني  پنجم  برنامه 
نیز همچنان ضروري است که در برنامه ششم توسعه، 
این  به  گیرد،  قرار  توجه  مورد  دوباره  مساله  همین 
و  نمي کند  کفایت  برنامه نویسي  که  مي رسیم  نتیجه 
باید برنامه محوري را هم در دستور کار قرار دهیم و در 

ترویج آن بکوشیم. 
تالش هاي اخیر دولت براي پرداخت بدهي هاي معوق 
صنعت برق از جمله فعال تر کردن ظرفیت هاي تهاتر 
بدهي هایي  پرداخت  مدیریت  تخصصي  دفتر  ایجاد  و 
مسایلي  و  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزارت  در  دولت 
مالي  مطالبات  بار  از  عمل  در  هر چند  این دست،  از 
ایجاد کرده  را  امید  این  ولي  است،  نکاسته  نیروگاه ها 
براي حل مشکل  امید قصد جدي  و  تدبیر  که دولت 
آینده کاهش مي یابد.  این بخش در  دارد و مشکالت 

به امیدآن روز.



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / تابستان 1393 / شامره 8
5

در روزهای آغازین شهریور ماه دهمین 
همایش بین المللي انرژي برگزار شد.  
این همایش در محل پژوهشگاه نیرو  
با  سخنرانی وزیر  نیرو  آغاز شد و  
شورای  مجلس  رئیس  سخنرانی  با 

اسالمی به پایان رسید. 
در آیین پایانی دکتر  علي الریجاني 
یکي از مزیت هاي بزرگ ایران در زمینه 
انرژي و سرمایه گذاري در آن را وجود 
امنیت پایدار در این کشور عنوان کرد 
و گفت: ایران از نظر سیاسي کشوري 
خنثي نیست و از اقمار کشور بزرگ 
که  نمي آید  حساب  به  نیز  دیگري 
امنیت آن را یک قدرت جهاني تأمین 
کند و این امنیت از ساختار حکومتي 
و روال منطقي حاکم بر کشور ناشي 

شده است. 
رئیس مجلس شورای اسالمی از ایران 
به عنوان یک کشور صاحب انرژي نام 
حجم  سال 91  در  داد:  ادامه  و  برد 

کل منابع هیدروکربني ایران معادل 
364 میلیارد بشکه معادل نفت خام 
بوده که 43 درصد آن ذخایر نفتي و 
57 درصد ذخایر گاز بوده است؛ این 
یک  کشور  یک  براي  انرژي  سرمایه 
درست  باید  که  است  بزرگ  فرصت 

استفاده شود. 
وي با بیان اینکه سمت گیري کشور در 
استفاده بهینه از منابع انرژي صحیح 
نیست، گفت: پیش از این در برنامه 
پنجم توسعه راهبردهاي الزم درباره 
انرژي در کشور  بهینه سازي مصرف 
دیده شده و سرمایه گذاري مناسبي 
نیز در این مورد انجام گرفته است، اما 
ما نیاز به یک راهبرد روشن و مشخص 

در این زمینه داریم. 
الریجاني با بیان اینکه در زمان حاضر 
در زمینه انرژی هاي نو و تجدیدپذیر 
در ابتداي راه هستیم، ادامه داد: این 
امر هم در برنامه توسعه کشور تأکید 

زمینه  این  در  اما  است،  شده  ویژه 
نیازمند حضور توانمند بخش خصوصي 

هستیم. 
وي با بیان اینکه خروج از رکود بحث 
روز عرصه سیاسي و اقتصادي کشور 
در  اساسي  اصل  یک  گفت:  است، 
این زمینه، قدرت بخشیدن به تولید 
بخش خصوصي  مشارکت  و  داخل 
نمونه  براي  است؛  انرژي  بحث  در 
هم اکنون در وزارت نیرو تشویق براي 
احداث  مشارکت بخش خصوصي در 
اگر  اما  است،  شده  انجام  نیروگاه ها 
اعتبار الزم براي خرید تضمیني این 
انگیزه  نباشد،  مهیا  سرمایه گذاري ها 
بین  از  مشارکت  براي  بخش  این 

خواهد رفت. 
رئیس مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به تصویب 100 میلیارد دالر در بودجه 
سال 93 براي بحث انرژي، ادامه داد: 
برنامه هاي  انجام  براي  میزان  این 

انگیزه بخش خصوصي براي سرمایه گذاري باید حفظ شود
رییس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:

ش
زار

گ
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توسعه و بهینه سازي تولید و مصرف 
و  گاز  و  نفت  زمینه هاي  در  انرژي 
که  بود  شده  پتروشیمي پیش بیني 
خوشبختانه برنامه اي از سوي وزارت 
نفت براي 80 میلیارد دالر مهیا و به 

شوراي اقتصاد ارایه شده است. 
 وي با تأکید بر گسترش برنامه هاي 
گفت:  انرژي،  مصرف  بهینه سازي 
هم اکنون حدود 20 درصد برق کشور 
در بخش تولید و توزیع هدر مي رود 
درحالي که باید تا پایان برنامه پنجم 
این رقم به 14 درصد مي رسید که 
امر محقق  این  کنوني  روند  با  البته 

نخواهد شد. 

وزیر نیرو: صنعت برق 
در آستانه تحول بنیادین 

همایش  دهمین  گشایش  آیین  در 
بین المللي انرژي وزارت نیرو با اشاره 
به اجراي سیاست هاي کلي نظام در 
اقتصاد  سیاست هاي  انرژي،  زمینه 
مقاومتي گفت: اکنون برق حاصل از 
توسط  که  تجدیدپذیر  انرژي  منابع 
مشترکان برق به صورت پراکنده تولید 
مي شود را با قیمتي بیش از یک پنجم 

قیمت فوب خلیج فارس سوخت هاي 
بدون  و  تضمیني  به صورت  مایع 

محدودیت زماني خریداري مي کند. 
مهندس حمید چیت چیان  با تاکید 
جمهوري  برق  صنعت  اینکه   بر 
اسالمي ایران در آستانه تحول بنیادین 
در زمینه توسعه کیفي قرار دارد؛گفت: 
مطرح  پیشنهادهای  می کنم  تصور 
شده در این همایش باعث استحکام 
پایه هاي تصمیم گیري در حوزه انرژي 
در  درخشان  آینده اي  نویدبخش  و 
تأمین زیرساخت هاي اساسي کشور 

خواهد بود. 
کنوني  خاص  شرایط  در  افزود:  وي 
مقوله انرژي به موضوعي تعیین کننده 
و  اجتماعي  اقتصادي،  مناسبات  در 
سیاسي منطقه پیراموني ما و جهان 
تبدیل شده است. وزیر نیرو ادامه داد: 
ایران یک کشور بزرگ مصرف کننده 
کشور  یک  حال  عین  در  و  انرژي 
و  است  انرژي  تولیدکننده  بزرگ 
بنابراین تحول هاي اقتصادي، فناوري 
و زیست محیطي در حوزه انرژي براي 

ما دوچندان مهم است. 
وي با بیان اینکه ما به دلیل برخورداري 

انساني  منابع  و  طبیعي  منابع  از 
نیازهاي  تأمین  توان  متخصص، 
جهاني به انرژي و خدمات تخصصي 
فني و زیست محیطي را دارا هستیم، 
رسالت  دیگر  سوي  از  داشت:  اظهار 
تأمین انرژي مطمئن، اقتصادي و با 
کمترین آالیندگي براي رشد اقتصاد 
و رفاه کشور را برعهده داریم که پس 
از چندین دهه، برق کشور در آستانه 
تحول و ارتقاي کیفي در این صنعت 

زیربنایي است. 
تحول  این  کرد:  تصریح  چیت چیان 
به طور واقعي یک نقطه عطف در روند 
که  بود  خواهد  برق  صنعت  فعالیت 
توجه به حفظ محیط زیست، افزایش 
کارآیي و بهره وري و اصالح ساختار 
از  در حوزه صنعت  رقابت  توسعه  و 

شاخصه هاي اصلي آن است. 
وي افزود: بهبود شرایط زیست محیطي 
با مشارکت صنعت برق در گسترش 
استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر و 

پاک میسر مي شود. 
انرژی هاي  سهم  گفت:  نیرو  وزیر 
تجدیدپذیر در بسیاري از کشورهاي 
جهان به طور مداوم در حال افزایش 
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انرژي  فناوري  به طوري که دو  است 
خورشیدي و بادي باالترین نرخ رشد 
تأمین  فناوري هاي  میان همه  در  را 
اختصاص  به خود  جهان  در  انرژي 
داده و این تحول جالب توجه به دلیل 
پیشرفت در فناوري و کاهش هزینه 

اقتصادي آنها حاصل شده است. 
وي یادآور شد: خوشبختانه کشور ما از 
نظر منابع طبیعي و انساني متخصص 
زمینه  این  در  باالیي  اولویت  داراي 
تجدیدپذیرها  توسعه  با  ما  و  است 
انرژي،  صادرات  توان  افزایش  ضمن 
را  مضاعفي  اقتصادي  افزوده  ارزش 
و کشور  کرد  نصیب کشور خواهیم 
جمله  از  آن  دیگر  مزیت هاي  از 
امنیت شبکه  افزایش  اشتغال زایي و 

بهره مند مي شود. 
وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو 
در اجراي سیاست هاي کلي نظام در 
اقتصاد  سیاست هاي  انرژي،  زمینه 
مجلس  مصوبه هاي  و  مقاومتي 
و  تدبیر  دولت  اسالمي و  شوراي 
از  حاصل  برق  مي دارد  اعالم  امید 
انرژي تجدیدپذیر که توسط  منابع 
پراکنده  به صورت  برق  مشترکان 
تولید مي شود را با قیمتي بیش از 
یک پنجم قیمت فوب خلیج فارس 
سوخت هاي مایع به صورت تضمیني 
و بدون محدودیت زماني خریداري 
مي کند، گفت: با انجام این کار ضمن 
از  انرژي  پاک  منابع  از  بهره مندي 
و  انتقال  تولید،  در  تلفات  کاهش 
توزیع برق بهره مند مي شویم. من از 
از مردم کشورمان دعوت  همین جا 
شرکت  ملي  اقدام  این  در  مي کنم 
را  برق  شرکت هاي  همه  و  کرده 
موظف مي کنم همه توان و همکاري 
الزم را در پاسخگویي شایسته به کار 
واقع واحد ویژه اي زیرنظر  برند. در 

وزیر نیرو مسئول رفع و پاسخ گویي 
زمینه  این  در  مشکل  هرگونه  به 

باشد. 
بهره وري در صنعت  ارتقاي  از  وي 
خدمت رســاني  بــه منظور  بــرق 
دیگر  از  اقتصادي تر  و  مطمئن تر 
کرد  یاد  نیرو  وزارت  برنامه هاي 
تولید  واحدهاي  توسعه  گفت:  و 
ارتقاي  با  حرارت  و  برق  همزمان 
از  بیش  به  درصد   37 از  بازدهي 
تأمین  به  کمک  ضمن  درصد   70
کشور،  در  شیرین  آب  و  حرارت 
کاهش آلودگي هاي زیست محیطي 
افزود:  نیرو  وزیر  دارد.   به دنبال  را 
و  توزیع  شبکه هاي  تلفات  کاهش 
انتقال برق نیز که از اهداف وزارت 
نیرو است، با توسعه تولید پراکنده 
پیش  از  بیش  مصرف  محل  در 

محقق مي شود. 
از  دولت  نقش  تغییر  چیت چیان 

تصدي گري به سیاست گذاري و نظارت 
و جلب مشارکت هاي بخش خصوصي با 
هدف توسعه رقابت و کاهش هزینه ها را 
از دیگر اقدام هاي وزارت نیرو یاد کرد و 
گفت: این اقدام مهم افزون بر واحدهاي 
مقیاس  واحدهاي  توسعه  در  بزرگ 

کوچک خصوصي ادامه مي یابد. 
دولت  شدن  دور  داشت:  اظهار  وي 
از عرصه تصدي گري و بنگاه داري و 
پرداختن به وظیفه اصلي خود یعني 
تالش براي تأمین منافع ملي و وظایف 
حاکمیتي که به کوچک شدن حجم 
دولت و ورود با انگیزه بخش خصوصي 
به عرصه صنعت برق منجر مي شود، 
زمینه الزم را براي تحقق و افزایش 
به وجود  انرژي  بهره وري  و  کارآیي 

خواهد آورد. 
چیت چیان تأکید کرد: همه اهدافي 
که ذکر شد بدون استفاده از تخصص 
و دانش موجود در کشور میسر نخواهد 
استفاده  در  نیرو  وزارت  عزم  و  بود 
گسترده از شرکت هاي دانش بنیان و 
استفاده از این استعداد خدادادي در 
کشور است. وي تصریح کرد: بر این 
اساس وزارت نیرو در حال تدوین بیش 
از 30 نقشه راه فناوري در صنعت برق 
ابالغ  به زودي  است که  و آب کشور 
شده و مبناي اقدام هاي دانش بنیان در 

این صنعت خواهد بود. 
به گزارش پاون وزیر نیرو خاطرنشان 
کرد: مطمئناً با هم اندیشي و تبادل 
روزه  دو  همایش  این  اعضاي  نظر 
بیــن المللــي و بــا درس آمـوزي 
داخلي  و  بین المللي  تجربه هاي  از 
از استحکــام نظــر و  مــي تــوان 
سیاست هاي انرژي کشور اطمینان 
حاصل و بـــا کمتریـن هزینه این 
زیرساخت اساسي کشور را پي ریزي 

اساسي کرد. 

وزیر نیرو: ایران یك 
کشور بزرگ مصرف کننده 

و یك کشور بزرگ 
تولیدکننده انرژي است، 

بنابراین تحول هاي 
اقتصادي، فناوري و 

زیست محیطي در حوزه 
انرژي براي ما مهم است 

تا رسالت تأمین انرژي 
مطمئن، اقتصادي، با 

کمترین آالیندگي براي 
رشد اقتصاد و رفاه کشور 

به سرانجام برسد

ش
زار

گ
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خورشیـدي  نیـروگـاه  بـزرگ تـریـن 
کشورمان در شهرستان مالرد با حضور 
جمعي از مسئوالن استاني و کشوري، 
اجرایي  معاون  شریعتمداري،  محمد 
معاون  بانک،  مرتضي  و  رئیس جمهور 
کل سرپرست نهاد ریاست جمهوري و 
مهندس حائري مدیرعامل توانیر افتتاح 
شد.  معاون رئیس جمهوري گفت: هنوز 
قوانین و مقررات کشور به طور کامل 
از حرکت ارزشمند و شتابنده در حوزه 
تولید انرژی هاي نو حمایت نمي کند و 
مشوق هاي  و  مقررات  تدوین  ضرورت 
حرکت در جهت شتابان تر شدن روند 
تولید انرژی هاي نو بیش از پیش احساس 

مي شود. 
افتتاح  آیین  در  شریعتمداري  محمد 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي کشور با 
ظرفیت 514 کیلووات، هفته دولت را 
فرصتي براي اعالم گوشه اي از خدمات و 
تالش هاي خدمتگزاران در نقاط مختلف 
کشور دانست و گفت: هر چند یکي از 
آن  اسالمي از  ایران  که  بزرگي  مواهب 
بهره مند است 400 میلیارد بشکه معادل 

نفت، به عنوان مجموع ذخایر نفتي و 
گازي کشور است. 

وي در جمع پژوهشگران، کارآفرینان 
یادآور  نو،  انرژی هاي  فعاالن حوزه  و 
ذخایر  بزرگ ترین  دارنده  ایران  شد: 
حال  این  با  بوده؛  جهان  گاز  و  نفت 
بسیار خوشحال هستیم که با وجود 
ذخایر  عرصه  در  جایگاهي  چنین 
در  جهان،  در  فسیلي  سوخت هاي 
ارزشمند  اندیشه هاي  و  افکار  ایران 
و  مرز  این  دانشمندان  و  جوانان 
تولید  براي  شتابنده اي  حرکت  بوم 

انرژی هاي پاک انجام دادند. 
معاون رئیس جمهوري با اشاره به 170 
سیاست جدید دولت در عرصه خروج از 
رکود اقتصادي بدون تورم، خاطر نشان 
کرد: یکي از نکات مهم در سیاست هاي 
تأمین  رکود،  غیرتورمي از  خروج 
مشوق هاي الزم براي تولید انرژي بیشتر 
در کشور با استفاده از سوخت پاک است. 
شریعتمداري، با بیان اینکه مصرف انرژي 
در جهان طي سال هاي آتي با روندي رو 
به رشد مواجه خواهد بود، یادآور شد: 

افتتاح بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي 
با سرمایه گذاري بخش خصوصي

با حضور معاون اجرایي رئیس جمهورانجام شد:

براساس نتایج مطالعات انجام شده، تا 
سال 2050 میالدي بیش از70درصد به 
مصرف انرژي جهان افزوده خواهد شد 
و سهم استفاده از سوخت هاي فسیلي 
که امروز در جهان 80 درصد است، تا 
سال 2050 به میزان 20 درصد کاهش 
پیدا خواهد کرد. وي گفت: استفاده از 
انرژی هاي نو و به ویژه انرژي خورشیدي 
دهم  به 6. 2  دهم  از 4. 7  در جهان 
این رقم  البته  درصد رسیده است که 
قانع کننده نیست، اما در کشورمان به 
جهت گیري هاي اصولي که در دنیا در 
زمینه زیست محیطي داشتند، نزدیک 

مي شویم. 
از  یکــي  تبیین  در  شریعتمــداري 
انرژي  از  بهره گیري  مهم  خصوصیات 
از خصوصیات  یکي  خورشیدي گفت: 
مهم این است که انرژي خورشیدي در 
اندازه هاي گوناگون، از یک واحد مسکوني 
کوچک تا ایجاد پلنت هایي که در حد 
قابلیت  است،  کیلوواتي  اندازه 514  و 
بهره برداري دارد. وي ازهزینه هاي اندک 
تعمیر و نگهداري نیروگاه خورشیدي، 
روش سهل و آسان راهبري این نیروگاه، 
سرعتي که در نصب و راه اندازی واحدهاي 
تولید انرژي خورشیدي در جهان موجود 
نیروگاه هاي  باالي  مفید  عمر  و  است 
خورشیدي )قریب 25 سال( را از دالیل 
اساسي دانست که کشور را بیش از سایر 
انرژی هاي نو به سمت انرژي خورشیدي 
هدایت مي کند.  به گزارش پایگاه خبري 
رئیس جمهوري  اجرایي  معاون  توانیر، 
با بیان اینکه اکنون  بالغ بر 98 درصد 
کشور  نیروگاه هاي  سوخت  مصرف 
است،  فسیلي  سوخت هاي  محل  از 
خاطرنشان کرد: تنها 2 درصد مصرف 
سوخت نیروگاه هاي کشور به سایر اقالم 
انرژي اختصاص دارد که بخش کوچکي از 
آن انرژي خورشیدي است که امیدواریم 
در آینده بتوانیم براي افزایش این سهم، 

گام هاي قابل توجهي برداریم. 
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در گفت وگو با دکتر محمد احمدیان مطرح شد:

 بخش خصوصي، کلید حل مشکالت صنعت برق است
دکتر محمد احمدیان، متولد سال 1335 و داراي مدرک دکتراي مهندسي برق از دانشگاه یومیست منچستر 
انگلستان است. وي از سال 1371 با عضویت در هیئت علمي دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق ) که 
اکنون به پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي تغییر نام داده  است( با درجه استادیار به تدریس در 

این دانشگاه مي پردازد و از سال 1370 به مدت شش سال ریاست این دانشگاه را نیز بر عهده داشته است. 
وي همچنین در مقاطعي، معاونت نیروي انساني و آموزش و معاونت برنامه ریزي و نظارت وزارت نیرو را 
بر عهده داشته است. معاون امور نیروي انساني وزارت نیرو سال 1376 به مدت 8 ماه، معاون برنامه ریزي 
و نظارت وزارت نیرو بین سال هاي 1377 تا 1380، معاون امور برق وزارت نیرو و مدیر عامل شرکت 
توانیرسال هاي 1380 تا 1385، معاون امور برق و انرژي 1385 تا 1387، مدیرعامل شرکت ساخت و 
راه اندازي نیروگاه هاي اتمي )سورنا( در سال 1388 از جمله سوابق اجرایي وي است.   دکتر احمدیان اکنون 
معاون رئیس سازمان انرژي اتمي ایران و مدیر عامل شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران است.  تخصص 
اصلي وي در مباحث برنامه ریزي توسعه، کنترل و قابلیت اطمینان در سیستم هاي قدرت است، اما دروس 
طراحي و توسعه سیستم هاي توزیع، محاسبات عددي، کنترل سیستم هاي خطي، برنامه ریزي پیشرفته 
سیستم هاي قدرت، دیسپاچینگ و بهره برداری را نیز تدریس مي کند.  اهالي صنعت برق، دکتر احمدیان را به 
عنوان چهره اي علمي و اجرایي مي شناسند که به دلیل سوابق ممتد مسئولیت اجرایي و فعالیت علمي و پرهیز 
از ورود به مسائل حاشیه اي، دیدگاه هاي قابل اعتنا و راهگشایي براي حل مشکالت صنعت برق ارایه مي کند. 
به همین دلیل براي بررسي وضعیت مالي صنعت تولید برق به سراغ او رفتیم تا راهکارهاي خروج صنعت برق 

از رکود مالي را از زبان وي بشنویم. 

گو
ت و

گف
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همه  که  است  سالي  چند 
بخش هاي صنعت برق گرفتار 
بحران مالي شده اند. یکي از 
نتایج این بحران، رکود کسب 
به  است؛  برق  تولید  کار  و 
گونه اي که جذب سرمایه به 
این بخش متوقف شده است. 
به نظر شما براي خارج کردن 
صنعت تولید برق از رکود، چه 

باید کرد؟ 
ورود بخش خصوصي به صنعت تولید 
برق، به دنبال تحوالتي رخ داد که با 
عنوان تجدید ساختار، مقررات زدایي 
و اسامي مشابه، از چند دهه قبل در 
دنیا شروع شده بود. این مجموعه، 
مانند یک »بسته« عملیاتي است که 
براي موفقیت آن، باید تمام الزام هاي 
آن را با هم و به طور کامل در نظر 
بگیریم. اینکه یک قسمت را انتخاب 
و بقیه را رها کنیم، توفیق چنداني 

به همراه نخواهد داشت. 
شده،  یاد  »بسته«  ابعاد  از  یکي 
در  بخش خصوصي  جدي  مشارکت 
تولید برق بود ولي این بسته در عین 
حال مؤلفه هاي مهم دیگري هم دارد 
در  آنها،  خصوص  در  متأسفانه  که 
ایران یا به کندي عمل شده یا حتي 
اقدامي انجام  هیچ  موارد،  برخي  در 
نشده است. ساده ترین الزام در این 
میان،  دسترسي آزاد همه بازیگران 
به  برق  مصرف  و  تولید  عرصه  در 
یعني  است.  برق  سراسري  شبکه 
و  مصرف کننده  تولیدکننده،  اینکه 
برق،  تجاري  واسطه هاي  همچنین 
بتوانند با شرایط و ضوابط منصفانه، 
کردن  اجرایي  براي  برق  شبکه  از 
جانبه  چند  یا  دوجانبه  معامالت 

بهره گیري کنند. 
نزدیک به 10 سال از قدم هاي اولیه 
براي شکل گیري بازار برق مي گذرد 
ولي هنوز توفیقي جدي در اجراي 

معامله هاي دوجانبه به دست نیامده 
و حتي یک قرارداد هم در این زمینه 
بین مصرف کننده و تولیدکننده برق 
بر بستر شبکه برق، به مرحله عمل 

نرسیده است. 
مسئوالن  اینکه  به  توجه  با 
شرکت مدیریت شبکه و بازار 
برق نیز کمابیش از تمایل خود 
براي ترویج این نوع قراردادها 
این  علت  مي گویند،  سخن 
مدل  نشدن  اجرا  و  وضعیت 
قراردادهاي دو جانبه در حوزه 

برق چیست؟
موانعي در این مسیر وجود دارد که 
ویژه  به  است.  کردن  برطرف  قابل 
قراردادهایي،  چنین  اجراي  آنکه 
مي تواند دغدغه هاي تولیدکنندگان 
برنامه  در  دهد.  کاهش  را  برق 
به  نیرو  محترم  وزیر  پیشنهادي 
بر قراردادهاي دوجانبه  نیز  مجلس 
سال  یک  در  ولي  بود،  شده  تأکید 
آن  اجراي  از  نشانه اي جدي  اخیر، 

مشاهده نشده است. شاید اگر قیمت 
برق  تولیدکنندگان  براي  سوخت 
مشخص شود، بخش مهمي از موانع 
برطرف  شود. وزیر محترم نیرو نیز بر 
تعیین تکلیف این قیمت هم تأکید 
کرده بودند تا از این طریق نگراني 
برق  تولید  حوزه  در  سرمایه گذاران 

کاهش یابد. 
به سراغ بحث قبلي برگردیم. 
به نظر شما چه عوامل دیگري 
مي توانند به رونق تولید برق 

منجر شود؟
در  که  نکته اي  تنها  که  مي دانیم 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي درباره 
برق مورد اشاره مستقیم قرار گرفته 
این  با  است.  برق  صادرات  است، 
حال در این زمینه نیز هیچ فرصت 
و تسهیالتي براي بخش غیردولتي 
که  حالي  در  است.  نشده  فراهم 
حضور در بازارهاي هدف و صادرات 
از  یکي  همسایه،  کشورهاي  به 
با  و  پررنگ تر  فعالیت  مشوق هاي 
انگیزه  بیشتر بخش خصوصي است. 
تصدي  با  برق  صادرات  هم اکنون 
ضرورتي  که  مي شود  انجام  دولتي 
بر تداوم این انحصار و تصدي وجود 

ندارد. 
مسئله دیگري که در طول سال هاي 
اخیر به چشم مي خورد و متأسفانه 
است،  شده  دشوارتر  نیز  سال  هر 
است.  مالي  تأمین  محدودیت هاي 
در همه جاي دنیا سهمي از سرمایه  
نیروگاه ها  احداث  براي  نیاز  مورد 
بانک،  را  بقیه  و  سرمایه گذار  را 
مؤسسه هاي مالي یا ساز و کارهاي 
در  مي کنند.  تأمین  آن  مشابه 
به  نسبت  کار  متأسفانه  زمینه  این 
است؛  شده  سخت  خیلي  گذشته 
اکثر بانک ها به دلیل بدهي فزاینده 
وزارت نیرو به نیروگاه داران، از ورود 
به پروژه هاي جدید تولید برق پرهیز 

حضور در بازارهاي 
هدف و صادرات به 

کشورهاي همسایه، 
یکي از مشوق هاي 

فعالیت پررنگ تر 
و با انگیزه  بیشتر 

بخش خصوصي است؛ 
 اکنون صادرات برق با 

تصدي دولتي انجام 
مي شود که ضرورتي 

بر تداوم این انحصار و 
تصدي وجود ندارد 
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مي کنند؛ چون بانک ها تمایل ندارند، 
به ویژه در شرایط کنوني که با تراکم 
مطالبات معوق مواجه هستند، وارد 
که  مبهمي شوند  کاري  حوزه هاي 
مطمئن  بازگشت  از  چشم اندازي 

سرمایه آن وجود ندارد. 
یک  برق،  ساختار  تجدید  »بسته« 
تنظیم  به  که  دارد  نیز  دیگر  عامل 
مقررات حاکم بر بازار و نحوه داوري 
تنظیم  است.  مربوط  آن  اجراي  در 
اجراي  حسن  بر  نظارت  و  مقررات 
آن، باید به عهده یک نهاد مستقل 
باشد که هدفي جز رقابتي و منصفانه 

بودن بازار را دنبال نکند. 
در  بازار  تنظیم  هیئت  که  زماني 
بود  قرار  گرفت،  شکل  نیرو  وزارت 
به  تدریج از حالت دولتي خارج شود 
و اعضاي مؤثر آن، ذي نفعان دولتي 
این  نیز در  اولیه  اقدام هاي  نباشند. 
به جلو  رو  گام هایي  و  انجام  زمینه 
به  بازگشت  بعداً  برداشته شد؛ ولي 
عقب شد و هیئت مذکور به نهادي 
وزارت  مدیران  کامل  کنترل  تحت 

نیرو تبدیل شد. 
این سؤال در ذهن بخش خصوصي 
ترکیب  با  نهاد  این  که  دارد  وجود 
یا  مي تواند  چقدر  آن،  کنوني 

منصفانه  حامي منافع  مي خواهد 
ترکیب  که  حالي  در  باشد؟  آنها 
و  کسب  در  مشابه  هیئت هاي 
به   .  . و.  مخابرات  مانند  کارهایي 
مراتب پیشرفته تر است؛ آن هم در 
آنها  ساختار  تجدید  که  شرایطي 
خورده  کلید  برق  صنعت  از  دیرتر 

است. 
خصوصي سازي  شما  به نظر 
نتیجه  به  آزادسازي  بدون 
از  مي توان  آیـــا  مي رسد؟ 
بخش خصوصي انتظار داشت 
سرمایه و تخصص خود را در 
در  اندازد،  کار  به  برق  تولید 
حالي که قیمت ها همچنان به 
و  دولت  کنترل  تحت  شدت 

مجلس قرار دارند؟ 
دستوري  قیمت گذاري  به  طورکلي 
به  مربوط  برق،  خرده فروشي  براي 
فضاي دولتي بودن تولید برق است 
و نمي توان انتظار داشت که این الگو 
بخش خصوصي  حضور  فضاي  در 
همان  به  شده،  ساختار  تجدید  و 
کارآمد  همچنان  گذشته،  شکل 
تولید  از  که  پیش  سال هاي  باشد. 
برق توسط بخش خصوصي صحبت 
مي شد، در برخي مستندات پشتیبان 

شده  پیش بیني  مربوطه،  قوانین 
بود که اگر دولت بخواهد به دالیل 
اجتماعي همچنان در قیمت گذاري 
براي  را  تکالیفي  و  کند  مداخله 
صنعت برق تعریف کند، باید هزینه 
آنها را هم تأمین کند که متأسفانه 
بعدها، این مسئله خیلي جدي دنبال 
فراموشي  به  مدتي  از  پس  و  نشد 

سپرده شد. 
برق،  قیمت  تعیین  فعلي  مدل 
نیست  مناسب  نیست.  تأیید  قابل 
قیمت   یعني  قضیه  طرف  یک  که 
کنترل  تحت  برق،  فروش  نهایي 
کامل دولت و مجلس باشد ولي یک 
طرف دیگر که هزینه هاي تولید برق 
است، در بازار رقابتي پرداخت شود. 
که  دلیل بخش خصوصي  به همین 
سرمایه خود را به میدان آورده است 
و باید بتواند سود منصفانه ببرد، این 
وسط تحت فشار قرار دارد و آسیب 

مي بیند. 
متأسفانه مدیران دولتي صنعت برق 
هم چون اهرمي براي متعادل کردن 
را  مسئله  این  ندارند،  شرایط  این 
در  دلیل  همین  به  و  کرده اند  رها 
به  برق  خصوص بدهي هاي صنعت 
بخش غیردولتي، یک بي تفاوتي به 
وجود آمده است. مدیران وزارت نیرو 
و توانیر از نظر ذهني خود را متقاعد 
بر  از دست شان  مي کنند که کاري 
وضعیت  این  آنکه  حال  نمي آید. 
زیان  همه  براي  و  نیست  پایدار 
قیمت گذاري،  کنوني  شیوه  دارد. 
فقط منافع تولیدکنندگان را تهدید 
هم  مصرف کننده  بلکه  نمي کند 
قرباني آن خواهند شد. براي پایداري 
برق  صنعت  مالي  و  فني  درازمدت 
اینکه  اندیشید.  کاري  و  ساز  باید 
سیاسي  پررنگ  نگاه  با  برق  قیمت 
و  مالي  نگاه  به  نسبت  اجتماعي  و 
آینده  در  حتماً  شود،  تعیین  فني 

گو
ت و

گف
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مشکل ساز است. 
اجتماعي  الزام  حال  هر  به 
از  بخشي  هم  سیاسي  و 
هستند  جامعه  واقعیت هاي 
نادیده  را  آن  نمي توان  که 
سخن  پاي  وقتي  گرفت. 
مسئوالن دولتي صنعت برق 
را  و ضبط صوت  مي نشینیم 
بتوانند  تا  مي کنیم  خاموش 
مرسوم  مالحظات  از  فارغ 
خود  آنها  مي کنند،  صحبت 
را در شرایط موجود عاجز از 
مي کنند  معرفي  مسئله  حل 
و به همین دلیل ورود مجدد 
دولت به حوزه احداث نیروگاه 
مي دانند.  اجتناب ناپذیر  را 
در  بـرق  کمبود  نگران  آنها 
هستنـد.  آتـي  سال هاي 
به نظر شمــا آیــا معمـاي 
سـرمایه گذاري  چگونـگـي 
دولتــي  و  بخش خصوصـي 
جغرافیاي  در  برق  تولید  در 

اجتماعي ایران راه حل دارد؟ 
اگر یک نگاه جامع حاکم شود، راه حل 
این مسائل چندان پیچیده نیست. 

سرمایه گذاري  جاي  به  دولت  اگر 
در  مستقیم  شبه   یا  مستقیم 
منابع  جدید،  نیروگاه هاي  احداث 
توان مالي  افزایش  براي  را  این کار 
دهد،  تخصیص  غیردولتي  بخش 

نتایج بهتري به دست مي آید. ولي 
متأسفانه به دلیل نبود نگاه جامع، 
بخش خصوصي با موانع جدي براي 
تأمین مالي پروژه ها مواجه است. از 
قافله  آنکه  براي  سوي دیگر، دولت 
نیفتد،  عقب  مصرف  از  برق  تولید 
اما  مي کند.  سرمایه گذاري  خودش 
باشد  داشته  وجود  اهتمام  این  اگر 
که منابع دولتي در اولویت نخست، 
غیردولتي  بخش  از  حمایت  صرف 

شود، این مسئله قابل حل است. 
کوچک شدن بخش دولتي برق باید 
یک برنامه جدي باشد. اینکه »سازمان 
مادر  »شرکت  یک  به  برق«  توسعه 
شود،  تبدیل  برق«  تولید  تخصصي 
روند  با  چون  نیست.  خوبي  الگوي 
خصوصي  شدن تولید برق، در تعارض 
که  نشان مي دهد  مسئله  این  است. 
نیستند که  باور  این  بر  افراد،  برخي 
برق،  صنعت  مشکالت  حل  کلید 
اعتماد  است!  بخش خصوصي  دست 
اصالح  بخش خصوصي،  به  جدي 
ساختارها و تبدیل آنها به قانون براي 
ضروري  بخش خصوصي  از  حمایت 
است. در چنین قانوني باید دولت را از 

اکثر بانك ها به دلیل 
بدهي فزاینده وزارت 
نیرو به نیروگاه داران، 
از ورود به پروژه هاي 

جدید تولید برق 
پرهیز مي کنند؛ چون 
بانك ها تمایل ندارند، 

به ویژه در شرایط 
کنوني که با تراکم 

مطالبات معوق مواجه 
هستند، وارد حوزه هاي 

کاري مبهمي شوند که 
چشم اندازي از بازگشت 

مطمئن سرمایه آن 
وجود ندارد
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سرمایه گذاري جدید در حوزه تولید 
قراردادهاي  امروزه  کرد.  منع  برق 
فروش برق نیروگاه ها کماکان توسط 
مي شود  تدوین  برق  توسعه  سازمان 
نیروگاه هاي  ساخت  واسطه  به  که 
غیردولتي  بخش  رقیب  دولتي، 
است. این وضع باید دگرگون شود و 
ساختارها را به صورت خیلي جدي به 
سمت ساختار حمایتي سوق دهیم. 

اسفند   28 مصوبه  در  البته 
1392 از استمرار تصدي گري 
سازمان توسعه برق سخني به 
میان نیامده و تغییر اساسنامه 
این سازمان مورد تأکید قرار 
گرفته است. آیا نمي توان این 
سازمـان را با حفظ نیروهاي 
درآن،  موجـود  متخصص 
تغییــر مــأمـوریت هایش 
از  اساسنـامه اش،  اصالح  و 
دولتي  نیروگاه سـاز  یــك 
نیـروگاه هاي  بــه حــامي 
تبدیــل  بخش خصوصــي 
هیئت  اعضاي  شاید  کرد؟ 
به  خود،  مصوبه  در  دولت 
نیروي  نگهداشت  و  حفظ 
انساني این سازمان نیز توجه 

داشته اند و هدف آنها، استمرار 
تولید  حوزه  در  تصدي گري 
این  آیا  نباشد.  دولتي  برق 
سازمان را نمي توان با برخي 
حامي تولید  و  ناظر  تغییرات 
بخش خصوصي  توسط  برق 

تبدیل کرد؟
مسئله سرنوشت صنعت برق آن قدر 
مهم است که باید شکل گیري نهاد 
کارشناسان  بهترین  با  بازار  تنظیم 
و  داد  قرار  نخست  اولویت  در  را 
افراد  سرنوشت  به  دوم  درجه  در 
در  کرد.  قدیمي فکر  سازمان هاي 
احتیاج  افرادي  به  جدید  نهادهاي 
است که به بحث هاي تجدیدساختار 
تسلط داشته باشند و به همین دلیل، 
نیستند؛  مهندس  آنها  از  بسیاري 
مانند  دیگري  تخصص هاي  بلکه 
دیگر  و گرایش هاي  اقتصاد  حقوق، 
ساختارهاي  که  حالي  در  دارند.  را 
قدیمي بر دوش کارشناس هاي فني 

ساخته شده بود. 
البته سرعت رشد و توسعه صنعت 
مهندسان  که  باالست  آن قدر  برق 
فني با سابقه، متقاضیان زیادي در 
بخش غیردولتي دارند. جاي نگراني 

در خصوص کارکنان سازمان توسعه 
برق وجود ندارد و اگر آنها را از نظام 
بهتري  کنیم، سرنوشت  آزاد  اداري 
انتظارشان  در  بخش خصوصي  در 
البته اگر نظام اداري صنعت  است، 
مستمر  بهبود  با  متناسب  را  برق 
محیط کسب و کار بخش خصوصي 

اصالح و بازطراحي کنیم. 
تدبیر  دولت  عزم  روزها  این 
و امید بر خروج غیرتورمي از 
است.  یافته  تمرکز  رکود، 
معتقدند  کارشناسان  برخي 
بازگشت صنایع به مدار تولید 
مي تواند تقاضاي مصرف برق 
را به شدت افزایش دهد و به 
دلیـــل عدم سرمایه گذاري 
جدي در احداث نیروگاه هاي 
جدید احتمال کسري تراز برق 
و 95 وجود  در سال هاي 94 
ازآینده  شما  ارزیابي  دارد. 
کوتاه مدت این بخش چیست؟

برق یک عامل مهم و مؤثر در توسعه 
زیربنایي  امکانات  از  یکي  است، 
اقتصادي  صورت  به  اگر  که  است 
و با کیفیت مناسب تأمین شود به 
توسعه  سرعت  افزایش  و  پایداري 

گو
ت و

گف
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این صورت  غیر  در  کمک مي کند؛ 
حتماً با مشکالت مواجه مي شویم. 

برق  صنعت  ارزیابي  شاخص هاي 
کشور باید اصالح شود. اگر به اینکه 
داشته ایم  خاموشي  گذشته  سال 
اشتباه  مرتکب  کنیم،  بسنده  نه  یا 
خاموشي  وضعیت  شده ایم.  بزرگي 
یا عدم خاموشي، یک تأخیر زماني 
مانند  به مسائلي  چند ساله نسبت 
سرمایه گذاري دارد. از قبل انقالب، 
مدیریت  از  زماني  دوره  چند  در 
در  و  است  شده  غفلت  برق  تولید 
نتیجه چند سال بعد، با بحران هایي 
حل  سختي  به  که  شدیم  مواجه 
االن دولت  شدند. درست است که 
ولي  است،  مختلفي  مسائل  گرفتار 
رها کردن صنعت برق و اینکه براي 
نداشته  پاسخي  آن  اولیه  مسائل 
باشد، اشتباه بزرگي است. به عنوان 
توانیـــر مي گویند  مدیــران  مثال 
بین  تومان  میلیارد  هزار  سالیانه 9 
منابع و مصارف آنها اختالف وجود 
کارشناسي  بررسي  من  البته  دارد. 
نکرده ام و دقت این عدد را نمي دانم 
ولي به هر حال باقي ماندن چنین 
گفته  باید  یا  نیست.  ابهامي، خوب 
وجود  فاصله اي  چنین  که  شود 
ندارد و مسئوالن دولتي برق مکلف 
شوند در خصوص تعهدات خود به 
برق  بخش هاي  سایر  و  نیروگاه ها 
پاسخگو  توسعه،  بخش  در  ویژه  به 
فاصله  این  جبران  براي  یا  باشند 

فکري شود. 
اهداف  مهم ترین  از  یکي  شفافیت 
از  ولي چون  است،  تجدید ساختار 
آن غفلت شده است مزیت هاي خود 
شرایط  در  است.  داده  دست  از  را 
انجام  عدم  براي  کسي  هر  فعلي، 
تعهدات خود،  بهانه ها و توجیه هاي 

متعددي در اختیار دارد. 
بسیار مهم و ضروري است که دولت، 

تکلیف و خواسته هاي خود از صنعت 
برق را مشخص کند و الزام هاي آن 
را هم فراهم کند. این خواسته، قطعا 
فقط این نیست که یک تابستان را 
بگذاریم.  سر  پشت  خاموشي  بدون 
انتظار دولت از برق، باید براي دوره 
مستمر  خدمت  یک  و  مدت  میان 

براي کشور باشد. 
اگر متوسط نرخ رشد مصرف 
را  گذشته  سال هاي  در  برق، 
سال ها  اکثر  در  کنیم،  مرور 
سالیانه  افزایش  درصد   9 با 
تقاضاي مصرف مواجه شدیم. 
بدین ترتیب اگر بخواهیم براي 
برنامه ریزي  آینده  سال   10
کنیم، با در نظر گرفتن ضرورت 
مدیریت ریسك هاي مختلف 
شبکه، دست کم به 95 هزار 
مگاوات ظرفیت اسمي نیروگاه 
جدید احتیاج خواهیم داشت. 
تحوالت  از  شما  پیش بیني 
مصرف برق چیست و آیا شرایط 

براي تأمین آن فراهم است؟
مصــــرف  رشــد  پیــش بینــي 
قبلي  رفتار  شبیه سازي  براساس 
خطا  از  خالي  مصرف کنندگان، 
این  در  مختلفي  عوامل  نیست. 
تأثیر  مصرف  تقاضاي  بر  زمینه 
وضعیت  به  مي توان  که  مي گذارند 
عوامل  به  که  کشور  عمومي اقتصاد 
سیاسي هم ربط دارد، تغییرات تعرفه 
براي  که  تالش هایي  همچنین  و 
بهینه سازي مصرف از جمله استفاده 
از فرایندهاي صنعتي با راندمان باال 
و تجهیزات کم مصرف خانگي، اشاره 
کرد. پیش بیني مصرف آتي به دلیل 
تعدد عوامل مؤثر بر آن سخت است. 
با این حال به نتایج کار کساني که 
برآوردهاي مصرف سال هاي آتي را 
تردید  با  نشان مي دهند  باال  خیلي 
رفاه  که  کشورهایي  مي کنم.  نگاه 
صنعتي تر  دارند،  باالتري  اجتماعي 
با  قیاس  قابل  جمعیت  و  هستند 
از  نشانه اي  مي توانند  دارند،  ایران 
نشان  را  برق  مصرف  اشباع  سقف 
دهند. کساني که 120 یا 130 هزار 
آینده  سال  در 10  مصرف  مگاوات 
را مطرح مي کنند، نظرشان چندان 
به واقعیت نزدیک نیستند. این ارقام 
در  کشور  منابع  بسیج  به  تنها  نه 
بلکه  نمي کند،  کمک  برق  صنعت 
مي کند.  ایجاد  بي اعتمادي  حالت 
مصرف  سرسام آور  رشدهاي  شاید 
یابد، ولي پس  ادامه  تا مدتي  برق، 
مالیم خواهد  افزایش  آن، شیب  از 
شد. به دلیل توقف چند سال اخیر 
همچنین  و  برق  تقاضاي  رشد 
مصرف پایین صنایع در دوره رکود، 
رشد سالیانه بین سه تا پنج درصد 
را در افق 10 سال آینده پیش بیني 

مي کنم. 
بخشي از این تقاضا با ارتقاي 
ضریــب تبـدیل نیروگاه ها 

مدیران وزارت نیرو 
و توانیر از نظر ذهني 

خود را متقاعد مي کنند 
که کاري از دست شان 
بر نمي آید. حال آن که 

این وضعیت پایدار 
نیست و براي همه 

زیان دارد. شیوه کنوني 
قیمت گذاري، فقط 

منافع تولیدکنندگان را 
تهدید نمي کند، بلکه 

مصرف کننده هم قرباني 
آن خواهند شد
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عین  در  و  مي شود  تأمین 
حال، ممکن است بازنشسته 
با  و  پیر  نیروگاه هاي  کردن 
دستور  در  پایین،  راندمان 
احداث  روند  گیرد.  قرار  کار 
نیروگاه هاي جدید باید چقدر 
رشد  این  به  بتوان  تا  باشد 

تقاضا پاسخ داد؟
تعیین کننده  عناصر  از  یکي  البته 
نرخ  همان  تولید  توسعه  براي 
نیز  سوخت  قیمت  است.  مصرف 
اگر  دارد.  تعیین کننده اي  نقش 
قمیت  با  همچنان  را  گاز  بخواهیم 
هر مترمکعب 70 تا 80 تومان که 
در  تحمیل مي شود  نفت  وزارت  به 
اختیار نیروگاه ها قرار دهیم، بسیاري 
و  داشت  نخواهد  معنا  مفاهیم  از 
با  گازي  نیروگاه هاي  از  استفاده 
همچنان  شاید  پایین،  راندمان 
سوخت  نرخ  عدد  باشد.  اقتصادي 
یک معضل است که پس از سال ها، 
برنامه ریزي  براي  نتوانسته ایم  هنوز 
آن  خصوص  تصمیمي در  کشور 
بگیریم. برخي جاها، مسئوالن عالي 
رتبه براي آن که فناوري عقب افتاده 
تولید برق را اصالح نکنند، مي گویند 

ما گاز فراوان داریم و نرخ 70 تومان 
در  یا  است  خوب  نیروگاه ها  براي 
جایي که بحث صادرات برق مطرح 
ندارد  توجیهي  مي گویند  مي شود، 
به  سنت   50 از  ارزان تر  را  گاز  که 
ازاي هر مترمکعب به صادرکنندگان 
بهم ریختگي،  این  بفروشیم.  برق 
برنامه ریزي را با مشکل جدي مواجه 
براي  یکبار  است  بهتر  مي کند. 
همیشه این مسئله حل شود که نرخ 
و  توسعه  برنامه ریزي  براي  سوخت 

واقعي  با  باشد.  باید  صادرات چقدر 
نیروگاه هـــاي  سوخت  نرخ  شدن 
مي شوند  خـــارج  مدار  قدیمي از 
آنها بهبود پیدا مي کند.  یا راندمان 
سرمایه گذاري  حالتي،  چنین  در 
در تولید یا نوسازي نیروگاه ها روند 

متفاوتي خواهد داشت. 
این روزها برنامه ششم توسعه 
اگر  است.  تدوین  حال  در 
برنامه  این  تدوین  کننده  تیم 
براي ترسیم نقشه راه صنعت 
از  آینده  سال  پنج  در  برق 
چه  بخواهند،  مشورت  شما 

توصیه هایي خواهید داشت؟
من  حرف  این  از  خیلي ها  شاید 
دلگیر شوند، ولي ضروري است که 
که  است  دهه  چند  بگویم.  را  آن 
عمل  در  ولي  داریم  برنامه نویسي 
و  نداریم  را  برنامه  پیاده کردن  قصد 
راه متفاوتي را طي مي کنیم. احکام 
زیادي در برنامه پنجم داریم که در 
توجه  مورد  هنوز  برنامه،  آخر  سال 
پنجم  برنامه  در  است.  نگرفته  قرار 
توسعه، پیش بیني شده بود که انرژي 
پاک براساس سه مولفه قیمتي یعني

1- قیمت تبدیل انرژي
2- معادل سوخت مصرف نشده

3- عدم آالیندگي محیط زیست
قابل  عملکرد  ولي  شود.  خریداري 
اعتنایي وجود ندارد و به طرف اجراي 
آن نرفته ایم. اگر به جاي تدوین یک 
برنامه قشنگ، فرهنگي را ایجاد کنیم 
که کارها مطابق برنامه باشند و یک 
برنامه محدودتر بنویسیم، با اجراي 
بیشتري دست  توفیق  به  دقیق آن 
به  دلیل،  همین  به  مي کنیم.  پیدا 
جاي نوشتن احکام جدید در برنامه، 
قسمت هاي  و  برگردیم  است  بهتر 
اجرا نشده برنامه هاي قبلي در بخش 

برق را دنبال کنیم. 

چند دهه است که 
برنامه نویسي داریم 

ولي در عمل قصد 
پیاده کردن برنامه را 

نداریم و راه متفاوتي 
را طي مي کنیم. احکام 
زیادي در برنامه پنجم 
داریم که در سال آخر 

برنامه، هنوز مورد توجه 
قرار نگرفته است

گو
ت و

گف
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بحرانی  گرفتار  ایران  برق  صنعت 
ناخواسته است. بحرانی چندساله که با 
عملیاتی شدن و پیگیری سیاست های 
دولت جدید در این عرصه شاید بتوان 
به گذار از آن امید داشت. اما چه شد 
که اقتصاد صنعت برق گرفتار شد؟ 
از کجا آغاز شد و چه  بحران فعلی 
روندی را طی کرد تا به این مرحله 

رسید؟
صنعت برق سال ها بر منابع حاصل از 
فروش برق متکی بود و می توانست 
هزینه های مورد نیاز برای تامین برق 
مورد  سرمایه گذاری های  و  کشور 
لزوم برای توسعه شبکه ها و احداث 
نیروگاه های جدید را از محل درآمد 
حاصل از فروش برق تامین کند. این 
نرخ  اصالح  از طریق  مهم همه ساله 
با افزایش قیمت ها و  برق، متناسب 

به  نیاز  تورم حاصل می شد و بدون 
تصویب مجلس جامه عمل می پوشید.
قانون  در  اصالحی   1383 سال  در 
که  گرفت  صورت  چهارم  برنامه 
نرخ  افزایش  اختیار  آن  براساس 
خدمات از دولت گرفته شد و مقرر 
پیشنهاد  با  نرخ  تغییر  هرگونه  شد 
دولت و تصویب مجلس انجام پذیرد.  
بدین  ترتیب که در شهریور هر سال 
بعد  سال  برای  دولت  پیشنهادات 
ارائه شود و در  تنظیم و به مجلس 
اجرایی  نمایندگان  موافقت  صورت 
شود. این ماده بعدها به قانون تثبیت 
که  هرچند  شد،  معروف  قیمت ها 
پیشنهاددهندگان آن چنین هدفی را 
دنبال نمی کردند و صرفاً می خواستند 
تا ضابطه ای برای اصالح نرخ ها منظور 
کنند تا از »تورم انتظاری« جلوگیری 

هر  افزایش  بودند  معتقد  آنها  کند. 
ساله در نرخ حامل های انرژی، عالوه 
بر تورم واقعی متناسب با آن، موجب 
نوعی تورم می شود که مردم هر ساله 
انتظار دارند که اتفاق بیفتد. به این 
ترتیب در ابتدای سال 1384، دولت 
اعمال  نرخ ها  در  را  تغییر  نتوانست 
از  بعضی  سوی  از  امر  این  که  کند 
نمایندگان، به عنوان »عیدی مجلس 
به مردم« خوانده شد. با تغییر دولت 
که در تیرماه همان سال اتفاق افتاد، 
نرخ ها  اصالح  می بایست  نهم  دولت 
را در شهریور 1384 به مجلس ارائه 
می کرد؛ اما در عمل از ارائه هرگونه 
پیشنهاد افزایش نرخ خودداری کرد و 
در حقیقت خود نیز به صف طرفداران 

تثبیت نرخ ها پیوست.
در نتیجه، به رغم خواست سازمان های 

محمدعلی وحدتی / عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 
و مدیرعامل شرکت انرژی گسترجم*

چرا اقتصاد صنعت برق گرفتار شد؟
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اصالح  برای  هیچ اقدامی  مسوول 
نرخ ها صورت نگرفت و این موضوع در 
سال 1385 نیز تکرار شد. یعنی نرخ 
برق طی سال های 1384 و 1385 به 
همان قیمت سال 1383 باقی ماند 
و در بودجه سال 1386 نیز تغییری 

پیشنهاد شد.
جریان  در  نیرو  وزارت  مسووالن 
کمیسیون های  در  خود  بحث های 
نرخ ها  اصالح   ضرورت  بر  مجلس 
تاکید  هزینه ها  افزایش  با  متناسب 
مجلس  کمیسیون های  اما  داشتند، 
خواستار دریافت پیشنهاد دولت بودند 
و حاضر نبودند به درخواست وزارت 
نیرو، اصالح نرخ ها را خودشان انجام 

دهند.
صنعت برق در یکی دو سال توانست 
سختی ها را تحمل کند و فشار کاهش 
درآمد نسبت به هزینه ها را از محل 
موجودی ها و دارایی های خود تامین 
به  و  این شرایط  تداوم  با  ولی  کند، 
دلیل افزایش بدهی های صنعت برق 
به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات 
برق،  صنعت  مجموعه  کل  برقی، 
شامل بخش دولتی و طیف وسیعی 
از پیمانکاران و صنایع مرتبط، گرفتار 

شدند.
حاصل سال ها تالش در رفع وابستگی 
صنعت برق کشور، احداث و راه اندازی 
پیمانکاری  صنعتی،  واحد  صدها 
تالش  که  بود  مشاور  مهندسان  و 
از  بی نیاز  را  صنعت  این  می کردند 
خودکفا  صورت  به  و  کشورها   سایر 
این شرایط همه  در  اما  کنند؛  اداره 
این مجموعه ها سخت در مضیقه قرار 

گرفتند.
در صنعت برق به دلیل زمان بر بودن 
احداث  طرح های  خصوصاً  طرح ها، 
انتقال  و خطوط  بزرگ  نیروگاه های 
عدم سرمایه گذاری  از  که  طوالنی 
پس  معموالً  می برند،  رنج  مناسب 

از چند سال آثار و نتایج کار نمایان 
می شود، در نتیجه کسانی که به این 
صنعت آشنا نباشند با مقداری تاخیر، 

نتایج تصمیمات را متوجه می شوند.
با ارائه الیحه بودجه سال 1386 به 
مجلس که در آن نیز افزایش نرخ برق 
پیش بینی نشده بود، مسووالن وزارت 
نیرو و صنعت برق با هماهنگی هایی 
که در مجلس انجام دادند، چاره را در 
این دیدند تا کمبود درآمدهای برق 
قانون  مواد  از  یکی  از  استفاده  با  را 
این  اساس  بر  کنند.  جبران  برنامه 
نرخ  مجلس(  )یا  دولت  هرگاه  ماده 
از  کمتر  را  خدمات  فروش  تکلیفی 
قیمت واقعی )قیمت تمام شده( آنها 
تعیین کند، مکلف است مابه التفاوت 
قیمت واقعی با قیمت  تکلیفی را خود 
از منابع عمومی پرداخت کند. مجلس  

نیز با این موضوع موافقت کرد.
به این ترتیب برای نخستین بار در 
پرداخت   1386 سال  بودجه  قانون 
برق  بخش  برای  مابه التفاوت  این 
پیش بینی شد. الزم به توضیح است 
که همزمان گام مهمی نیز در واقعی 
کردن قیمت حامل های انرژی حداقل 
و  نفت  وزارتخانه های  بین  روابط  در 
معنی  بدین  شد.  برداشته  هم  نیرو 
مصرفی  مایع  سوخت  قیمت  که 
نیروگاه ها را همان قیمت های جهانی 
)فوب خلیج فارس( مشخص و قیمت 
محاسبه  اساس  آن  بر  هم  را  برق 
چقدر  هر  صورت  این  در  کردند. 
کمتری  مایع  نیروگاه ها سوخت  که 
مصرف می کردند، درآمد بیشتری را 
برای صنعت برق ایجاد می کردند. با 
توجه به اینکه نیروگاه ها بزرگ ترین 
مصرف کننده سوخت کشور هستند، 
در  صرفه جویی  برای  آنها  تالش 
بیشتر  )بهره برداری  سوخت  مصرف 
از نیروگاه های با راندمان باالتر( تاثیر 

زیادی در اقتصاد ملی دارد. 

با این اقدام هم صنعت برق توانست تا 
اندازه زیادی تراز منابع- مصارف خود 
را اصالح کند و هم سرمایه گذاری در 
جهت افزایش راندمان در نیروگاه ها 
توجیه  سوخت  مصرف  کاهش  و 
سوخت  تحویل  که  چرا  کرد،  پیدا 
نیروگاه ها  به  اندک  بسیار  قیمت  با 
هیچ انگیزه ای را برای صرفه جویی در 

مصرف باقی نگذاشته بود.
موضوع  این  که  است  به ذکر  الزم 
در  داشت،  که  محاسنی  به رغم 
برای  دولت  پیشنهادی  الیحه 
ولیکن  نشد؛  دیده   1387 سال 
در  مجدداً  که  هماهنگی هایی  با 
در  عیناً  گرفت،  صورت  مجلس 
گنجانده  سال  آن  بودجه  قانون 
در  که  مابه التفاوت  مبالغ  شد. 
دولت  توسط  بایستی   1387 سال 
از  بیشتر  خیلی  می شد،  پرداخت 
قیمت  که  چرا  بود،   1386 سال 
برق همچنان ثابت بود، درحالی که 
با  اما  بود.  یافته  افزایش  هزینه ها 
پایان سال  تا  نهایت  این وجود در 
1387 مطالبه صنعت برق از بابت 
واقعــی  قیمت هــای  مابه التفاوت 
پرداخت  کلی  به طور  تکلیفی  و 
نشده  تسویه  هم  تاکنون  و  نشد 
مــوضوع   1388 سال  در  است. 
قانون  در  مابه التفاوت  پرداخت 
ثابت  با  و  نشد  پیش بینی  بودجه 
افزایش  و  برق  قیمت  نگه داشتن 
عدم تراز  این  همچنان  هزینه ها، 
منابع و مصارف صنعت برق رو به 
به  مالی  فشار  و  گذاشت  افزایش 
صنعت برق را بیش از گذشته کرد. 
در سال 1389 بحث اجرای قانون 
تا  شد  بهانه ای  یارانه ها  هدفمندی 
همچنان نرخ برق را ثابت نگه دارند 
به گفته مسووالن دولتی همراه  تا 
با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 

در این مورد تصمیم گیری شود.
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هدفمندی یارانه ها و صنعت برق
اواخر سال 1389 یعنی در 27 آبان 
هدفمندی  قانون  اجرای  سال،  این 
مرحله  این  در  و  شد  آغاز  یارانه ها 
اصالحی در نرخ برق صورت گرفت، 
به  نرخ  افزایش  این  متاسفانه  اما 
این  و  نیافت  تخصیص  برق  صنعت 
بار از آن برای پرداخت یارانه نقدی 
استفاده شد. آثار ناشی از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در افزایش نرخ ها 
به صنعت برق تحمیل شد؛ اما هیچ 
یک از بخش های این صنعت درآمدی 
حاصل از اجرای قانون دریافت نکرد. 
با توجه به مشکالتی که از پیش از 
دامان  هم  هدفمندی  قانون  اجرای 
اقتصادی برق را گرفته بود، بحران در 

این صنعت روز به روز جدی تر شد.
در این بین برخی عملکردها از سویی 
ابعاد این بحران  مسووالن دولتی بر 
که  بود  زمانی  جمله  آن  از  افزود، 
منابعی  برای جبران  در یک مرحله 
که از صنعت برق برای یارانه نقدی 
تحویلی  بود، سوخت  شده  برداشت 
به نیروگاه ها را بدون قیمت محاسبه 
با بحث  کردند که این مساله کامالً 
که  چرا  داشت.  مغایرت  هدفمندی 
قرار بود حامل های انرژی با قیمت های 
نزدیک به قیمت واقعی عرضه شود تا 
مصرف  در  صرفه جویی  برای  تالش 

آنها معنی پیدا کند.
اول  مرحله  اجرای  از  آنچه  بنابراین 
رسید،  برق  صنعت  به  هدفمندی 
ماندن  ثابت  و  هزینه های  افزایش 
تقریبی درآمدها بود. در این مرحله 
با افزایش ناگهانی نرخ ارز، بار دیگر 
وارد  صنعت  این  به  مضاعف  فشار 
حجم  یکباره  به  که  به گونه ای  شد، 
بر  کالن  بدهی های  از  گسترده ای 
دوش صنعت برق بار شد. پر واضح 
است که با ادامه سیاست های پیشین 
و   1390 سال های  طی  دولت،  در 

1391 نیز هیچ  گونه تحولی در رابطه 
با درآمدهای صنعت برق حاصل نشد 
و تغییری در نرخ برق صورت نگرفت. 
اجرای  در  دولت  این ها  کنار  در 
کشور  نیروگاه های  بعضی  اصل44 
را نیز واگذار کرد، اما درآمد حاصله 
از این واگذاری ها نیز به سازمان های 
که  حالی  در  گرفت،  تعلق  دیگر 
صنعت برق از بابت احداث آنها هنوز 
به سیستم بانکی بدهکار بود. در قانون 
بودجه سال 1392، مجلس با اطالع 
از وضعیت نابسامان مالی در صنعت 
برق افزایش 38درصدی قیمت ها را 
پیش بینی کرد که دولت می بایست 
با مصوبه ای آن را اجرایی می کرد. اما 
متاسفانه دولت دهم این افزایش نرخ 
برق را اجرایی نکرد و اجازه ای را که از 

مجلس داشت، استفاده نکرد.
بـــا شروع به کـــار دولت یازدهم، 
روی  پیش  بی شماری  مشکالت 
دولت وجود داشت که از همه مهم تر 
نرخ بسیار باالی تورم در کشور بود. 
به خاطر همین شرایط بود که بحث 
افزایش نرخ برق تا اواخر سال 1392 
به تعویق افتاد و از اول سال 1392 که 
اجرایی شد، تنها 24 درصد افزایش 

اعمال شد.
تصمیم  جدید  دولت  خوشبختانه 
گرفت، این افزایش قیمت را به طور 
کلی به صنعت برق اختصاص دهد 
برای  صنعت  این  درآمدهای  از  و 
نکند.  استفاده  یارانه نقدی  پرداخت 
همچنین در قانون بودجه سال 1393 
از  بخشی  است که  پیش بینی شده 
بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران 
و تولیدکنندگان برق بخش خصوصی 
که از دولت گذشته باقی مانده است، 
با طلب دولت از آنها تهاتر شود. عالوه 
بر این برای اجرای طرح های افزایش 
راندمان نیروگاه ها پیش بینی شده تا 
سوخت صرفه جویی شده از این کار به 
مدت دو سال در اختیار اجراکنندگان 

طرح های مزبور قرار گیرد.
امید است با اقدامات پیش بینی شده 
در قانون بودجه سال 1393 صنعت 
برق از وضعیت نابسامان مالی خارج 
موقع طرح های  به  اجرای  با  و  شود 
آمادگی  صنعت،  این  در  توسعه ای 
الزم برای توسعه در بخش های دیگر 
شود،  فراهم  نیز  کشور  در  صنعتی 
از  چرا که خروج واحد های صنعتی 
رکود مستلزم تامین برق کافی برای 
بودن  زمان بر  به  توجه  با  و  آنهاست 
طرح های صنعت برق بایستی هر چه 

سریع تر این شرایط محقق شود.

اتاق  اقتصادی  * مرکز مطالعات و بررسی 
بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران

صنعت برق در یکی، 
دو سال اخیر توانست 

سختی ها را تحمل کند و 
فشار کاهش درآمد نسبت 

به هزینه ها را از محل 
موجودی ها و دارایی های 

خود تامین کند، ولی با 
تداوم این شرایط و به 

دلیل افزایش بدهی های 
صنعت برق به پیمانکاران 
و فروشندگان تجهیزات 

برقی، کل مجموعه 
صنعت برق شامل بخش 

دولتی و طیف وسیعی 
از پیمانکاران و صنایع 

مرتبط، گرفتار شدند
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از اواسط جوالي 2014 یعني مرداد 
مــاه ســـال 1392 پروژه هاي بـرق 
شرکت هاي زیمنس و جنرال الکتریک 
کارشناسان  شد.  متوقف  عراق  در 
اعتقاد  اقتصادي  و  سیاسي  مسائل 
دارند، این اولین و قطعاً آخرین توقف 
بود.  نخواهد  عراق  برق  قراردادهاي 
به  تا  ژوئن  ماه  اوایل  از  عراق  کشور 
حال، با کاهش 4 هزار مگاواتي تولید 
برق به دلیل حمالت گروه تروریستي 
وفوق  انتقال  بر روي خطوط  داعش 
توزیع مواجه بوده است. به دنبال آن 
شرکت هاي  عملیاتي  پروژه هاي  نیز 
بین المللي که اکثر آنها تحت نظارت 
شرکت هاي زیمنس و جنرال الکتریک 

بوده اند، متوقف شده است. 
این درحالي است که قرار بود اجراي 
پروژه هاي برق شرکت هاي زیمنس و 

جنرال الکتریک تا سال 2018 ادامه 
یابد، تا تولید برق عراق را از 20 هزار 
و 500 مگاوات به 39 هزار مگاوات، 
افزایش دهند، اما این طرح ها به دلیل 
افزایش خشونت در این کشور متوقف 

شدند. 
به گفته وزارت برق عراق، پروژه هایي 
که متوقف شده اند، عبارتند از: نیروگاه 
که  المنصوریه  مگاواتي   728 گازي 
امر تأمین برق استان دیالي و بخشي 
نیروگاه  بود،  عهده دار  را  بغداد  از 
گازي 960 مگاواتي بیجي در استان 
صالح الدین، دو نیروگاه گازي دیگر در 
استان صالح الدین در شمال بغداد هر 
کدام با ظرفیت 630 مگاوات و نیروگاه 
گازي 250 مگاواتي در غرب استان 
انبار. همچنین نیروگاه هاي حرارتي، 
استان هاي  در  نیز  گازي  و  برق آبي 

در  همچنین  و  انبار  و  صالح الدین 
مناطق شمالي استان نینوا، کار خود 
وزارت  سخنگوي  کردند.  متوقف  را 
برق عراق توضیح داد: عالوه بر موارد 
این  تمامي پروژه هاي  کار  شده،  ذکر 
وزارتخانه در بخش شبکه هاي تولید، 
انتقال و توزیع نیز متوقف شده است. 
  Hadeetha شهر  ساکنان  گفته  به 
در استان انبار و همچنین استان هاي 
کرکوک و دیالي، ارتباط خطوط انتقال 
برق نیروگاه بیجي، با شبکه ملي برق 
عراق به دلیل درگیري ارتش عراق با 
تا تاریخ 17  گروه  تروریستي داعش 
اساس  براین  است.  بوده  ژوئن، قطع 
نیز در گرماي سوزان تابستان، تقاضا 
و 500  هزار  برق، 16  مصرف  براي 
مگاوات بود، اما توان تولید برق در این 
کشور، 4 هزار مگاوات کاهش یافته 

نگاهي به صنعت نیروگاهي عراق 
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و به 10 هزار و 600 مگاوات رسیده 
است. اگرچه دو کشور ایران و ترکیه 
به ترتیب هزار و 300 مگاوات برق به 

این کشور صادرمي کنند. 

قطعي مکرر برق
در ماه جوالي2014 میزان خاموشي ها 
در عــراق بــه شـدت افزایش یافت. 
حکومت اقلیم کردستان در نظر داشت 
شهر  در  برق  مکرر  قطع  دلیل  به 
موصل و مناطق مجاور آن که توسط 
گروه داعش اشغال شده است، به این 
منطقه برق ارسال کند. رهبران منطقه 
کردستان توافق کرده اند، 100 مگاوات 
برق را از شهر کردنشین خباط واقع در 
شمال موصل که تحت کنترل اقلیم 
کردستان است، به موصل ارسال کند. 

تعلیق صادرات برق به عراق 
انرژي  شرکت  گزارش  این  براساس 
ترکیه )Kartet( که تأمین کننده برق 
کرد  اعالم  بوده،  عراق  موصل  شهر 
که به دلیل ضبط اموال این شرکت 
از سوي گروه داعش، قرارداد خود را 
با این کشور متوقف نموده است. این 
شرکت حدود 200 مگاوات برق تولید 
مي کند که تا چندي پیش از این اتفاق 
به شهر موصل و شهرهاي مجاوربرق 
صادر مي کرد. برق صادر شده به شبکه 
ملي برق عراق بین مناطق رشیدیه، 
زاخو، دهوک و موصل توزیع مي شد. 

نیاز فوري به سوخت
30 ژوئن بود که نیاز فوري به تأمین 
عراق  در  برق  تولید  براي  سوخت 
مطرح شد. در این تاریخ مدیر عامل 
شرکت قراردادهاي مهندسي یوروک 
اعالم کرد: کمبود برق در عراق برطرف 
نمي شود، مگر اینکه سوخت کافي به 
نیروگاه ها برسد. وي تأکید کرد: اخیراً 
در دسترس نبودن سوخت کافي براي 

نیروگاه ها، ظرفیت تولید برق در عراق 
را تحت تأثیر قرار داده است. در حال 
حاضر، کمبود سوخت گاز باعث شده 
تا دسترسي به برق در شبکه سراسري 
این کشور به میزان 3 هزار مگاوات 
کاهش یابد.  اکنون، نیروگاه هاي نینوا 
المنصوریه  مگاواتي(،  واحد 125   6(
)4 واحد 182 مگاواتي( و رومیال )5 
واحد 290 مگاواتي( به دلیل کمبود 
سوخت فعالیت ندارند. در این شرایط 
شبکه  در  برق  تولید  توان  حداکثر 
مگاوات  هزار   12 حدود  سراسري 
است، در حالي که، پیک تقاضاي برق 
16 هزار مگاوات برآورد شده است. وي 
همچنین تأکید کرد که سوخت گاز 
چه از نظر زیست محیطي و از هر نقطه 
نظر دیگري، در مقایسه با سوخت هاي 
میان تقطیر سبک )نظیر گازوئیل(، 
نفت کوره سنگین بهترین گزینه براي 

تولید برق است. 
دولت  درگیري هاي  هنوز  13ژوئن   

عراق با )گروه تروریستي داعش( شدید 
برق  وزارت  اساس  براین  بود.  نشده 
عراق قرارداد دو پروژه سرمایه گذاري 
براي ساخت نیروگاه در بغداد و بصره 
کشور  این  برق  وزارت  کرد.  امضا  را 
اعالم کرد که کل تولید این دو نیروگاه 
بود.  خواهد  مگاوات  و 500  هزار   4
نیروگاه 3 هزار مگاواتي بصره ظرف 
28 ماه و نیروگاه هزار و 500 مگاواتي 
بغداد ظرف 22 ماه ساخته خواهد شد. 
که  بود  جاري  سال  ماه  اردیبهشت 
تجدید نظر جدي عراق بر روي منابع 
افتاد.  اتفاق  کشور  این  انرژي  اولیه 
تا در  وزارت برق عراق مجبور است 
و  انرژي  به  مربوط  پروژه هاي  انجام 
اصالحات آنها به منظور ایجاد ثبات 
در وضعیت انرژي این کشور سرعت 
به  وزارتخانه  این  باشد.  داشته  عمل 
تازگي اعالم کرد که ظرفیت موجود 
برق نسبت به نیمه اول سال 2013 
ثابت و به میزان 10550 مگاوات است 
و هیچ ظرفیت جدیدي به آن اضافه 
نشده است. در این مدت، تولید تنها 
حدود 6 هزار مگاوات بوده و واردات 
به طور  ترکیه  و  ایران  از کشورهاي 
بوده  مگاوات  حدود 1300  متوسط 
مي تواند  کشور  این  بنابراین  است. 
57 درصد از نیازهاي داخلي را بدون 
بهترین حالت 69  برق و در  واردات 
درصد نیازها را با واردات برق تأمین 

کند. 
در این مدت کمک به ظرفیت برق 
 Gazprom Neft عراق توسط شرکت
روسي اتفاق جدید دیگر بود. شرکت 
Gazprom Neft  روسي اعالم کرد 
که اگر عراق، میدان گازي بدرا را به 
واسط  استان  شرق  در  برق  نیروگاه  
این  در  برق  تأمین  به  کند،  متصل 
منطقه کمک خواهد کرد. این شرکت، 
براي ساخت خط لوله 60 مایلي براي 
اتصال میدان بدرا به نیروگاه برق زبیده 

13ژوئن هنوز 
درگیري هاي دولت 

عراق با داعش شدید 
نشده بود که وزارت برق 

عراق قرارداد دو پروژه 
سرمایه گذاري براي 

ساخت نیروگاه در بغداد و 
بصره را امضا کرد؛ وزارت 

برق این کشور اعالم 
کرد که کل تولید این 

دو نیروگاه 4 هزار و 500 
مگاوات خواهد بود
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در شرق استان واسط، از یک مشاور 
این  کرد.  خواهد  استفاده  پاکستاني 
شرکت روسي گفت، قرار است که تا 
سال 2015، انتقال گاز به میزان 155 
میلیون فوت مکعب از طریق این خط 

آغاز شود. 
 انعقاد قرارداد توربین هاي گازي آلستوم 
سیکل ترکیبي  نیروگاه هاي  براي 
بود.  جدیدي  اتفاق  عراق  براي  نیز 
 225 تقریبي  ارزش  به  قراردادي 
میلیون یورو براي تهیه تجهیزات تولید 
برق واحد گازي نیروگاه سیکل ترکیبي 
االنبار در استان انبار ما بین شرکت 
آلستوم و این نیروگاه بسته شد. قرار 
است این نیروگاه هزار و 642 مگاواتي 
در سال 2016 راه اندازي  شود. آلستوم 
حال ساخت  در  نیز  حاضر  حال  در 
واحد گازي نیروگاه برق المنظوریه با 
دیاله  استان  در  مگاوات  تولید 728 
و  است  بغداد  شرق  شمال  در  واقع 
ساخت  قرارداد  تازگي  به  همچنین 
نیروگاه 740 مگاواتي زبیر را با شرکت 
این  است.  کرده  امضا  عراق   ENI
نیروگاه با استفاده از توربین هاي گازي 
GT13E2 راه اندازي خواهد شد. این 
شرکت، همچنین توربین هاي گازي 
گذشته  سال  که  را  النجف  نیروگاه 
کرده  تأمین  رسید،  بهره برداري  به 
است. آلستوم همچنان به کمک به 
بازسازي واحدهاي راه اندازي شده از 
جمله واحد 1 نیروگاه گاز سوز نجف 
واقع در 160 کیلومتري بغداد ادامه 
مي دهد.  دعوت عراق از شرکت هاي 
انگلیسي در اجراي پروژه هاي مربوط 
کلید  ماه  اردیبهشت  در  انرژي  به 
خورد. وزارت برق عراق از شرکت هاي 
انگلیسي براي اجراي پروژه هاي مربوط 
به انرژي در این کشور دعوت و اعالم 
کرد: این وزارتخانه مایل است با این 
شرکت ها در خصوص سرمایه گذاري 
در تمامي زمینه ها و کلیه بخش هاي 

همکاري  برق  بخش  ویژه  به  انرژي 
عراق،  برق  وزیر  گفته  طبق  کند. 
شرکت هاي بریتانیایي بیشتر به خاطر 
تجربه و مهارتشان در زمینه انرژي برق 

شناخته شده است. 
همچنین عراق در زمینه بهره برداري 
از منابع انرژي با آمریکا همکاري دارد. 
توافق عراق و آمریکا در بهره برداري 
مشترک از منابع انرژي عراق اسفند 
در کمیته  افتاد.  اتفاق  سال گذشته 
هماهنگي مشترک انرژي بین آمریکا 

دو  این  فوریه  در 5   )JCC( عراق  و 
کشور در زمینه تولید و صادرات نفت، 
گاز طبیعي، برق، انرژي پاک و صیانت 
با  انرژي  ضروري  زیرساخت هاي  از 
این  در  رسیدند.  توافق  به  یکدیگر 
جلسه، طرفین بر اهمیت آینده توسعه 
بخش انرژي عراق، سهم آن در رفاه 
اقتصادي بیشتر و همچنین نقش با 
ارزشي که این کشور مي تواند در ارائه 
منابع نفتي به بازارهاي جهاني داشته 

باشد، پرداختند. 
گذشته  سال  ماه  دي  همچنین   
تجاري  روابط  ایجاد  خواهان  عراق 
سال  در  شد.  ایران  با  گسترده تري 
2013 سطح باالیي از مبادالت تجاري 
بین ایران و عراق، به ثبت رسید. این 
مبادالت به بیش از 12 میلیارد دالر 
به  مي توان  توافقات  این  از  رسید. 
کرد.  اشاره  نیز  برق  و  گاز  مبادالت 
میلیارد   24 ایران  حاضر  حال  در 
مترمکعب گاز به عراق صادر مي کند. 
عالوه بر این عراق 400 مگاوات برق از 
طریق خطوط کرمانشاه – دیاله، سر 
پل ذهاب – خانقین و آبادان – بصره 

وارد مي کند. 

دي ماه سال گذشته 
عراق خواهان ایجاد روابط 

تجاري گسترده تري با 
ایران شد. در سال 2013 
سطح باالیي از مبادالت 

تجاري بین ایران و 
عراق، به ثبت رسید؛ این 

مبادالت به بیش از 12 
میلیارد دالر بود

مه
رج

ت
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همچنـان  فسیلــي  نیروگاه هــاي 
مهمترین و اصلي ترین منبع تولید 
مطالعات  و  هستند  دنیا  در  برق 
گذشته  سال  در  مي دهد  نشان 
تولید  برق  از  درصد   62 از  بیش 
شده در کشور آمریکا و 76 درصد 
در کشور چین  تولید شده  برق  از 
تأمین  نیروگاه ها  این  کمک  با 
مي کنند  ادعا  برخي  است.  شده 
ناشي  زیست محیطي  آلودگي هاي 
عامل  گلخانه اي  گازهاي  تصاعد  از 
مهمي است که بر ضرورت استفاده 
منابع  خصوص  به  منابع  دیگر  از 

دارد.  تأکید  برق  تولید  در  پاک 
قبیل  از  کشورهایي  تجربه  ولي 
بهترین  که  مي دهد  نشان  ژاپن 
راه، قدم گذاشتن در مسیر توسعه 
فسیلي  نیروگاه هاي  تکنولوژي 
آنها  بهره وري  راندمان  ارتقاي  و 
ژاپن  کشورهاي  که  کاري   است. 
انجام  گذشته  سال ها  در  آلمان  و 

داده اند. 
در گزارش بین المللي انرژي تأکید 
تا سال 2025 میالدي  است  شده 
تولید  برق  از  درصد   39 بر  بالغ 
شده در جهان با کمک نیروگاه هاي 

و  شد  خواهد  تولید  زغال سنگي 
با  هم  برق  از  درصد   24 از  بیش 
طبیعي  گاز  نیروگاه هاي  کمک 
نفتي  نیروگاه هاي  با  درصد   7 و 
تا  بهتر  تعبیر  به  مي شود.  تولید 
درصد   70 میالدي   2025 سال 
مصرفي  الکتریسیته  انرژي  از 
فسیلي  نیروگاه هاي  را  جهان  در 
به دلیل  اگرچه  مي کنند.  تأمین 
در  که  کالني  سرمایه گذاري هاي 
با  فعال  نیروگاه هاي  از  استفاده 
منابع احیا شدني انجام شده است، 
برق  تولید  در  نیروگاه ها  این  سهم 

نیروگاه هاي فسیلي بیشترین سهم 
از برق مصرفي دنیا را تولید مي کنند

تا سال 2040 میالدي
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دنیا به 17 درصد مي رسد که تنها 
در  آنها  سهم  از  بیشتر  درصد  دو 
بود.  خواهد  میالدي   2010 سال 
به رغم  است:  آمده  گزارش  این  در 
در  شده  انجام  تمامي تالش هاي 
دنیا، وضعیت حاکم بر اقتصاد دنیا 
از  نمي توان  که  است  گونه اي  به 
فسیلي  انرژي  منابع  به  وابستگي 
هم  آینده  سال   50 تا  و  کاست 
انرژي  منابع  اصل ترین  منابع  این 

مصرفي در جهان هستند. 
آمریکا  انرژي  اطالعات  اداره  البته 
بسیار  برق  تولید  در  را  نفت  سهم 
کمتر مي داند و در گزارش دیگري 
با تأکید بر این نکته که سوخت هاي 
اصلي ترین  همچنــان  فسیلـــي 
جهان  در  برق  انرژي  تولید  منبع 
هستند، بیشترین سهم را به زغال 
گاز  و  است  داده  اختصاص  سنگ 
منبع  دومین  عنوان  به  را   طبیعي 
مهم و اصلي تولید برق ذکر کرده 

است. 
در این گزارش برق تولیدي در دنیا 
در سال 2010 میالدي برابر با 20 
هزار میلیارد کیلو وات ساعت ذکر 
شده است و پیش بیني شده که در 
برق  میزان  میالدي   2040 سال 
هزار   39 مرز  به  دنیا  در  تولیدي 
و  برسد  ساعت  وات  کیلو  میلیارد 
کمک  با  برق  این  نیمي از  از  بیش 
زغال  و  طبیعي  گاز  نیروگاه هاي 

سنگ تولید مي شود. 
پژوهشگران  از  یکي  واکو،  ناکازاتي 
فعال در برنامه کاهش وابستگي به 
مورد  این  در  فسیلي  سوخت هاي 
میالدي   2010 سال  در  مي گوید: 
تصور بر این بود که باید از وابستگي 
تولید  در  فسیلي  سوخت هاي  به 
استفاده  البته  شود.  کاسته  برق 
و  و آب  باد  قبیل  از  پاک  منابع  از 
عنوان  به  مي تواند  هم  خورشید 

سهم منابع مختلف در تامین برق آمریکا

منبع جایگزین در نظر گرفته شود، 
با  این است که  نکته مهم در  ولي 
شرایط و تکنولوژي موجود استفاده 
ندارد  سودآوري  هم  منابع  آن  از 
امروز  برق  نیاز  پاسخگوي  هم  و 
کشور نیست. در نتیجه براي ژاپن 
بهترین  تمامي دنیا  براي  شاید  و 
و  است  فسیلي  گزینه سوخت هاي 
به منظور کمتر کردن آلودگي هاي 

از  است  بهتــر  زیست محیطـــي 
تکنولوژي هاي تازه اي استفاده شود 
را  نیروگاه ها  فعالیت  راندمان  که 
آلودگي  نتیجه  در  مي کند.  بیشتر 
متصاعد شده توسط این نیروگاه ها 

به حداقل مي رسد. 
کشور  نیروي  وزارت  گزارش  به 
ژاپن، تا انتهاي سال 2014 میالدي 
14 نیروگاه گازي و زغال سنگي در 

مه
رج

ت
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و  مي رسد  بهـــره برداري  به  ژاپن 
و  طبیعي  گاز  از  استفاده  میزان 
درصدي   12 رشد  با  سنگ  زغال 
سال  اکتبر  در  است.  بوده  همراه 
مصرف  تنهایي  به  میالدي   2013
ژاپن  نیروگاه هاي  در  طبیعي  گاز 
به 4. 62 میلیون متر مکعب رسید 
که 8 درصد بیشتر از سال قبل از 
زغال  از  استفاده  و  است  بوده  آن 
افزایش  درصد   26 با  هم  سنگ 
به مرز 4. 78 میلیون تن افزایش 

یافت. 
که  اینجاست  توجه  جالب  نکته 
استفاده از نیروگاه هاي زغال سنگي 
طبیعي  گاز  نیروگاه هاي  از  بیشتر 
این  دلیل  و  است  داشته  رشد 
زغال  پایین  قیمت  هم  مسئله 

سنگ در مقایسه با گاز است. 

نیروگاه هاي  از  استفاده  افزایش 
هم  دیگر  کشورهاي  در  فسیلي 
عنوان  به  است.  افتاده  اتفاق 
 10 اخیرا  آلمان  کشور  مثال 
راه انـدازي  زغــال سنگـي  نیروگاه 
به  زودي  به  که  است  کـــرده 
اخبار  البته  مي رسد.  بهره برداري 
و  باال  تکنولوژي  از  حکایـت 
نیروگاه ها در  این  اندک  آالیندگي 
دارند.  قبلي  نمونه هاي  با  مقایسه 
در آمریکا هم گزارش ها از افزایش 
گاز  نیروگاه هاي  در  سرمایه گذاري 

طبیعي حکایت دارد. 
انرژي  اطالعات  اداره  گزارش  به 
میالدي   2013 سال  در  آمریکا 
تولیدي  برق  نیمي از  از  بیش 
استفاده  با  پهناور  کشور  این  در 
طبیعي  گاز  نیروگاه هاي  از 

نیروگاه هاي  سهم  مي شد.  تأمین 
برابر  کشور  این  در  زغال سنگي 
سال ها  طي  و  است  درصد   11 با 
باقي  گذشته این سهم بدون تغیر 

مانده است. 
بیشترین  میالدي   2013 سال  در 
در  شده  انجام  سرمایه گذاري 
ظرفیت  توسعه  جهت  در  آمریکا 
فسیلي  نیروگاه هاي  در  برق  تولید 
این کشور به خصوص نیروگاه هاي 
این  در  آمریکا  بود.  طبیعي  گاز 
سال ها سرمایه هاي زیادي را صرف 
مطالعه در استفاده از نیرووگاه هاي 
با  فعال  نیروگاه هاي  و  هسته اي 
انرژي هاي پاک کرد ولي همچنان 
تولیدي  انرژي  از  سهم  بیشترین 
خود را با کمک سوخت هاي فسیلي 

تأمین مي کند. 
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هنوز  کارشناسان  برخی  نگاه  از 
نیروگاه های فسیلی از جایگاه ویژه ای 
نسبـت بــه ســایــر نیروگاه ها حتی 
نیروگاه های زمین گرمایی برخوردارند. 
مهنـدسی  بررسی  را  موضـوع  ایـن 
نیروگاه های زمین گرمـــایی  نشــان 
می دهد. از منظر مهندسی، سیال مورد 
استفاده در نیروگاه های زمین گرمایی 
فلزات  در  دارای خاصیت خورندگی 
بودن  پایین  دیگر  جهت  از  و  است 
در  سیال  به  )نسبت  سیال  دمای 
طول  در  حرارتی(  نیروگاه های  بقیه 
افزایش  موجب  سیال  انتقال  مسیر 
می شود.  خورندگی  خاصیت  این 
طبق اصول ترمودینامیک پایین بودن 
دمای سیال همچنین موجب محدود 

در  نیروگاه می شود.  بهره وری  شدن 
انرژی گرمایی  بیشتر  نیروگاه ها  این 
امـا  می شود؛  تلف  شده  استخراج 
را  نیروگاه  خروجی  پایین  حرارت 
می توان در مکان های مختلف مانند 
گلخانه ها، خشک کردن الوار و یا گرم 

کردن فضاهای داخلی به کار گرفت.
نگرانی های طبیعی مختلفی پیرامون 
زمین گرمایی  نیروگاه های  ساخــت 
وجود دارد که مهمترین آن کاهش 
اطراف  مناطق  در  زمین  پایداری 
این  است؛  نیروگاه  ساخت  محل 
زمین گرمایی  نیروگاه های  در  عیب 
پیشرفته به علت تزریق آب در بین 
تماس  آب  با  قبال  که  سنگ هایی 
نداشته اند بیشتر ایجاد می شود. این 

زمین  در  آب  تزریق  دلیل  به  تاثیر 
از  بازگشته  بخار  می آید.  به وجود 
زمین ترکیباتی مانند کربن دیاکسید، 
گوگرد و... را به همراه خواهد داشت. 
با این حال میزان گازهای آزاد شده 
در نیرو گاه هاي زمین گرمایي، حدود 
5 درصد مواد منتشر شده به وسیله 
با همین ظرفیت  نیروگاهی فسیلی 
زمین گرمــایی  نیروگاه های  است. 
می توانند با نصب یک سیستم کنترل 
کننده مواد منتشر شده میزان انتشار 
از 0٫1  کمتر  به  را  دیاکسید  کربن 
از  شده  خارج  آب  برسانند.  درصد 
زمین همچنین حاوی میزان اندکی 
جیوه،  مانند  خطرناک  عناصر  از 
خواهد  نیز  و...  آنتیمون  آرسنیک، 

نیروگاه های فسیلی یا نیروگاه های زمین گرمایی؟

مه
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بود. در این حالت دفع این آب ها به 
رودخانه های یا دریا می تواند خطرات 
زیست محیطی را به همراه داشته باشد. 
گرچــه محل هــای مستعد بــرای 
زمیــن گرمایی  انــرژی  استخراج 
انرژی  دهـــه  چندین  تا  می توانند 
گرمایی را تامین کنند ولی سرانجام 
خواهد  تمام  استخراجی  گرمای 
شد. برخی این سرد شدن زمین در 
بر  دلیلی  را  انرژی  استخراج  محل 
تجدیدناشدنی بودن این انرژی تفسیر 
می کنند. برای مثال دومین نیروگاه 
زمین گرمایی جهان از نظر قدمت در
Wairakei با مشکل کاهش تولید 
روبه رو شده  است. با این حال به نظر 
می رسد که این محل ها می توانند در 
بازیابند.  را  خود  گرمای  زمان  طول 
بر طبق یک تخمین پتانسیل سایت 
زمین گرمایی واقع در ایسلند، انرژی 
معادل 1500 تراوات یا 15 تراوات در 
طول صد سال خواهد بود؛ حال آن 
که کل تولید برق زمین گرمایی از این 
سایت در حال حاضر 1٫3تراوات در 

سال است.
 

انرژی زمین گرمایی
مرکز زمین )به عمق تقریبی 6400 
کیلومتر( که در حدود 4000 درجه 
سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک 
موجب  و  کرده  عمل  حرارتی  منبع 
با  مذاب  مواد  پیدایش  و  تشکیل 
تا 1200 درجه  درجه حرارت 650 
 100 تا   80 اعماق  در  سانتیگراد 

کیلومتری از سطح زمین می شود. 
در واقع این میزان حرارت غیرعادی، 
عامل اصلی پدیده های زمین شناسی 
از جمله فعالیت های آتشفشانی، ایجاد 
کوه ها  رشته  پیدایش  لرزه ها،  زمین 
همچنین  و  کوهزایی(  )فعالیت های 
تکتونیکی  صفحــات  جابــه جایی 
به یک  را  زمین  می باشد کــه کره 

و  کرده  تبدیل  دینامیک  سیستم 
پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون 
سیال  یک  وسیله  به  می دهد.  قرار 
مانند بخار یا آب داغ یا هر دو می توان 
این حرارت را به سطح زمین انتقال 
سطح  در  زمین گرمایی  این  از  داد. 
زمین می توان در کاربردهای متفاوت 

از جمله تولید برق استفاده کرد.
از این انرژی به سه صورت برای تولید 

برق استفاده می کنند:
1- نیروگاه بخار خشك

داغ  از آب های  نیروگاه ها  این دسته 
موجود در پوسته زمین که معموالً 
زمین  بــه سطح  بخـــار  به صورت 
می رسند استفاده می کنند. این بخار 
مستقیما وارد یک توربین که به مولد 
وصل شده می شود و از انرژی جنبشی 
استفاده  توربین  چرخش  برای  آن 
می شود. این روش ابتدایی ترین روش 
به  زمین گرمایی  انرژی  از  استفاده 
در  بار  اولین  برای  و  می آید  حساب 
ایتالیا  در   )Lardarello( الردالرو 
به کار گرفته شد.  و در سال 1904 
این نوع نیروگاه ها با وجود بهره وری 
باالیشان آب زیادی را به صورت بخار 
به همراه مقداری از گازهای مختلف 

در هوا آزاد می کنند. 
2-  نیروگاه تبدیل به بخار سیال

در این دسته نیروگاه ها از سیال های 
با دما و فشار باال )دمای باالی 182 
آنجایی  از  می شود.  استفاده  درجه( 
که آب در داخل زمین در تحت فشار 
به صورت  همواره  دارد  قرار  باالیی 
نیروگاه ها  این دسته  در  است.  مایع 
آب بیرون آمده از داخل زمین وارد 
مخزنی کم فشار می شود. پایین بودن 
خواهد  موجب  مخزن  داخل  فشار 
به  مخزن  در  موجود  سیال  که  شد 
سرعت بخار شود. سپس از بخار تولید 
شده برای چرخاندن توربین استفاده 
از  مقداری  که  صورتی  در  می شود. 

سیال به صورت مایع در داخل مخزن 
باقی بماند، این مایع در مخزن دوم به 

بخار تبدیل می شود. 
3- نیروگاه چرخه دوگانه

امکان  نیروگاه ها  از  دسته  این  در 
پایین تر  دمای  در  سیال  از  استفاده 
در  دارد.  وجود  نیز  درجه   180 از 
از زمین  آمده  بیرون  این روش آب 
برای گرم کردن سیالی دیگر با دمای 
قرار  استفاده  مورد  پایین  جوش 

می گیرد. 
دوم  داغ سیال  آب  از  ناشی  گرمای 
این  از  و  بخار می کند  به سرعت  را 
سیال برای چرخاندن توربین استفاده 
می شود. یکی از مزایای این نیروگاه ها 
آزاد نکردن بخار آب در محیط است 
کردن  پیدا  امکان  دیگر  طرف  از  و 
منابع زمین گرمایی در دمای پایین تر 
و  بیشتر است  بسیار   از 180 درجه 
نیروگاه های  بیشتر  دلیل  همین  به 
زمین گرمایی آینده از این نوع خواهند 

بود. 

مزایای قابل تامل
استفاده از انرژی زمین گرمایی دارای 
مزایای متعددی نسبت به استفاده از 
منابع سوخت های فسیلی است؛ ولی 
مزیت اصلی آن عدم وجود هزینه های 
است.  سوخت  تامین  به  مربوط 
همچنین از نقطه نظر اثرات طبیعی 
تولید شده  نامطلوب  میزان گازهای 
در این نیروگاه ها اندک است. از دیگر 
می توان  نیروگاه  دسته  این  مزایای 
به ثابت بودن میزان انرژی استخراج 
شده در تمامی فصول سال و امکان 
به صورت 24  نیروگاه ها  این  کارکرد 
ساعته نیز اشاره کرد. از دید اقتصادی 
استفاده از منابع زمین گرمایی میزان 
وابستگی قیمت برق تولیدی به قیمت 
کاهش  هم  را  فسیلی  سوخت های 

می دهد. 
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نیرو گاه هاي زمین گرمایي در 
ایران و جهان 

برقی  زمین گرمایی  الکتریکی  انرژی 
است که با استفاده از منابع حرارتی 
تولید  زمین  زیرپوسته  شده  ذخیره 

می شود. 
وجود کوه های آتشفشانی اولین نشانه 
وجود گرما در زیرزمین بود.  سپس  
در  زمین گرمایی  منابع  اولین  حفر 
فاصله زمانی بین قرن های  16و 17 
هجدهم  قرن  افتاد.  اتفاق  میالدی 
اندازه گیری هــا  اولیـــن  میالدی 
اوایل  داد.  رخ  فـرانسه  بلفورت  در 
قرن نوزدهم استخـــراج سیــاالت 
بهره برداری  با هدف  زمیــن گرمایی 
ایتالیا  از پتانسیل انرژی حرارتی در 

صورت گرفت.
بخارهای   استخراج   1870 ســـال 
از  بهره برداری  هدف  با  آب  طبیعی 
انرژی مکانیکی آن انجام شد.  سال 
در  انرژی  این  از  برق  تولید   1904
الردرلو ایتالیا صورت گرفت. البته به 

باور برخی تاریخ نویسان،  تاریخ اولین 
به  زمین گرمایی  انرژی  از  استفاده 
شاهزاده پیروگینوری کونتی در ایتالیا 
باز می گردد. در سال 1904 میالدی 
برای اولین بار استفاده تجاری از انرژی 
زمین گرمایی به عنوان یک منبع تولید 

برق در ایتالیا شروع شد.  
  سال 1920 نخستین چاه ها ژئوترمال 
به طور همزمان  ژاپن و کالیفرنیا  در 
اتفاق افتاد.  اما در سال1928استخراج 
تامین  برای  زمین گرمایی  سیال 

گرمایش منازل در ایسلند.
  پس از جنگ جهانی دوم در سال 
دومین  به عنوان  نیوزلند   1958
به  اقدام  زمینه  این  در  فعال  کشور 
زمین گرمایی  انرژی  از  برق  تولید 
نیروگاه  دومین  برخی  البته  کرد. 
زمین گرمایی را نیروگاه زمین گرمایی 
با  می خوانند.   نیوزیلند  در  وایراکی 
نیروگاهی  دهه 1960  در  حال  این 
آبفشان ها  آتشفشانی  منطقه   در 
ایالت  در   )The Geysers(
که  شد  ساخته  آمریکا  کالیفرنیای 

امروزه بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی 
به شمار می رود. دراین میان  ایران 
در  گرفتن  قرار  به  توجه  با  نیز 
امکان  آتشفشانی  کمربند  یک 
بهره برداری از این انرژی را دارد. البته 
اولین نیروگاه زمین گرمایی ایران در 
استان اردبیل و در دامنه کوه سبالن 
با ظرفیت نهایی بالغ بر 250 مگاوات 
در سال 85 به بهره برداری رسید. با 
توجه به تحقیقات انجام شده امکان 
در  نیروگاه ها  دست  این  ساخت 
مانند  نیز  دیگری  مستعد  مناطق 
سهند  مناطق  و  تفتان  کوه  دامنه 
و سبالن وجود دارد.  گفتنی است 
زمین گرمایی  انرژی  تا سال 2008 
سهمی کمتر از یک درصد از تولید 
به  را  جهان  الکتریکی  انرژی  کل 
امروزه  است.  داده  اختصاص  خود 
نیز  به رغم افزایش این نیروگاه ها در 
کشورهای پیشرفته دنیا هنوز سهم 
آن  معایب  دلیل  به  نیروگاه ها  این 
فسیلی  نیروگاه های  جای  نتوانسته 

را بگیرد.  

مه
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دودکش خورشیدی چیست؟
اگر بخواهید انرژی های تجدید پذیر 
شوند  برخوردار  وسیعی  کاربرد  از 
شده،  ارایه  تکنولوژی های  که  باید 
برای  و  بوده  اعتماد  قابل  و  ساده 
نیز  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای 
نداشته  همراه  به  فنی  مشکالت 
محدود  منابع  از  بتوان  و  باشد 
مواد خام آنها نیز استفاده کرد. در 
زیاد  آب  به  باید  نیز  بعدی  مرحله 
نیاز نداشته باشد. در همین جا باید 
گفت که تکنولوژی دودکش دارای 
بررسی های  است.  شرایط  این 
اگر  که  است  داده  نشان  اقتصادی 
بزرگ  مقیاس  در  نیروگاه ها  این 
مگاوات(   100 مساوی  یا  )بزرگتر 
تولیدی  برق  قیمت  شوند،  ساخته 
آنها قابل مقایسه با برق نیروگاه های 
کافی  موضوع  این  است.  متداول 
است که بتوان انرژی خورشیدی را 
در مقیاس های بزرگ نیز به خدمت 
گرفت. براین اساس می توان انتظار 
داشت که دودکش های خورشیدی 
برای  برق  تولید  زمینه  در  بتوانند 
مناطق پرآفتاب نقش مهمی را ایفا 

کنند.
تکنولوژی  که  داشت  توجه  باید 
از  واقع  در  خورشیدی  دودکش 
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شده  تشکیل  اصلی  عنصر  سه 
و  هوا  جمع  کننده  اولی  که  است 
عنصر بعدی برج یا همان دودکش 
باد  توربین های  نیز  آخر  قسمت  و 
برای  آن  عناصر  همه  و  است  آن 
شناخته  به صورت  که  است  قرن ها 
نیز  آنها  ترکیب  و  درآمده اند  شده 
 1931 سال  در  برق  تولید  برای 
توسط گونتر مورد بحث قرار گرفته 
از  پس   1983-84 سال  در  است. 
از  نمونه ای  بحث ها،  و  آزمایش ها 
دودکش خورشیدی که در منطقه 
مانزانارس در کشور اسپانیا ساخته 
شده بود، ارایه شد. در سال 1990 
قابل  مورد  در  همکاران  و  شالیش 
از  آمده  بدست  نتایج  بودن  تعمیم 
ارایه  را  بحثی  دودکش  نمونه  این 
شالیش   1995 سال  در  کردند. 
بازبینی  مورد  را  بحث  این  مجدداً 
در سال 1997  ادامه  در  داد.  قرار 
دادن  قرار  برای  را  طرحی  کریتز 
زیرسقف  در  آب  از  پر  کیسه های 
ارایه  حرارت  کننده  جمع آوری 
کرد تا از این طریق انرژی حرارتی 
ذخیره سازی شود. گانون و همکاران 
در سال 2000 یک تجزیه و تحلیل 
ارایه  ترمودینامیکی  سیکل  برای 
کردند و به عالوه در سال 2003 نیز 
مشخصات توربین را مورد تجزیه و 
سال  همین  در  دادند.  قرار  تحلیل 
حاصل  نتایج  همکاران  و  روپریت 
سیاالتی  دینامیک  محاسبات  از 
یک  برای  توربین  طراحی  نیز  و 
مگاواتی   200 خورشیدی  دوربین 
را منتشر ساختند. در سال 2003 
دوز سانتوز و همکاران تحلیل های 
حرارتی و فنی حاصل از محاسبات 
حل شده به کمک کامپیوتر را ارایه 

کردند.
طرح  استرالیا  در  حاضر  حال  در 
با  خورشیدی  دودکش  نیروگاه 

مرحله  در  مگاوات   200 ظرفیت 
گفت  باید   . است  اجرا  و  طراحی 
که استرالیا مکان مناسبی برای این 
تابش  شدت  چون  است؛  فناوری 
است.  زیاد  این کشور  خورشید در 
بدون  و  صاف  زمین های  ثانی  در 
پستی و بلندی در آن زیاد است و 
دیگر اینکه تقاضا برای برق از رشد 
باالیی برخوردار است و نهایتاً اینکه 
دولت این کشور خود را به افزایش 
تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
به  رو  این  از  و  است  کرده  ملزم 
در  برق  ساعت  گیگاوات   9500
جدید  تجدیدپذیر  منابع  از  سال 

نیاز دارد.

اصول کار:
که  شفاف  سقف  یک  زیر  در  هوا 
تشعشع خورشیدی را عبور می دهد، 
گرم می شود. باید توجه داشت که 
وجود ایــن سقـف و زمیـن زیر آن 
به عنوان یک کلکتور یا جمع کننده 
خورشیدی عمل می کند. در وسط 
یا  دودکش  یک  شفاف  سقف  این 
هوای  که  دارد  وجود  عمودی  برج 

می شود.  وارد  آن  پایین  از  زیادی 
و  شفاف  سقف  اتصال  محل  باید 
این برج به صورتی باشد که منفذی 
نداشته باشد و اصطالحاً »هوا بند« 
است  روشن  برهمگان  باشد.  شده 
از  سبک تر  چون  گرم  هوای  که 
باالی  سمت  به  است  سرد  هوای 
حرکت  این  می کند.  حرکت  برج 
برج  پایین  در  مکش  ایجاد  باعث 
می شود تا هوای گرم بیشتری را به 
درون بکشد و هوای سرد پیرامونی 
به زیرسقف شفاف وارد شود. برای 
اینکه بتوان این فناوری را به صورت 
قرارداد؛  استفاده  مورد  ساعته   24
می توان از لوله هـا یــا کیسـه هـای 
پرشده از آب در زیرسقف استفاده 
ساده  بسیار  موضوع  این  کرد. 
روز  طول  در  یعنی  می شود  انجام 
وگرم  کرده  جذب  را  حرارت  آب 
می شود و در طول شب این حرارت 

را آزاد می کند. 
قابل ذکر است که باید این لوله ها 
با آب پر کرده  را فقط برای یکبار 
نیست.  نیازی  اضافی  آب  به  و 
بدین صورت  کار  اساس  بنابراین 
در  خورشیدی  تشعشع  که  است 
این برج باعث ایجاد یک مکش به 
سمت باال می شود که انرژی حاصل 
مرحله  چند  توسط  مکش  این  از 
توربین تعبیه شده در برج به انرژی 
به  سپس  و  شده  تبدیل  مکانیکی 

برق تبدیل می شود.

کلکتور:
هوای گرم مورد نیاز برای دودکش 
خورشیدی توسط پدیده گلخانه ای 
در یک محوطه ای که با پالستیک 
حدوداً  و  شده  پوشانده  شیشه  یا 
دارد،  فاصله  زمین  از  متری  چند 
نزدیک  با  البته  می شود.  ایجاد 
ناحیه  ارتفاع  برج،  پایه  به  شدن 

در حال حاضر در استرالیا 
طرح نیروگاه دودکش 
خورشیدی با ظرفیت 

200 مگاوات در مرحله 
طراحی و اجرا است؛ باید 

گفت که استرالیا مکان 
مناسبی برای این فناوری 
است، چون شدت تابش 
خورشید در این کشور 

زیاد است

مه
رج

ت
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می یابد  افزایش  نیز  شده  پوشانده 
جریان  حرکت  مسیر  تغییر  تا 
کمترین  با  عمودی  به صورت  هوا 
اصطکاک انجام پذیرد. این پوشش 
تشعشع  امواج  که  می شود  باعث 
خورشید وارد شده و تشعشع های 
زمین  از  مجدداً  باال  موج  طول  با 
این  زیر  زمین  کند.  بازتاب  گرم 
سقف شیشه ای یا پالستیکی، گرم 
شده و حرارت خود را به هوایی که 
از بیرون وارد این ناحیه شده است 
می کند،  حرکت  برج  سمت  به  و 

پس می دهد.

ذخیره سازی:
برای  اضافی  ظرفیت  یک  به  اگر 
باشد،  نیاز  حرارت  ذخیره ســازی 
رنگ  سیــاه  لوله های  از  می توان 
که با آب پر شده اند و بر روی زمین 
در داخل کلکتور قرار داده شده  اند، 
بهره جست. این لوله ها را باید فقط 
یکبار با آب پر کرده و دو طرف آنها 
رخ  نیز  تبخیر  بنابراین  و  بست  را 
نخواهد داد. حجم آب درون لوله ها 
بسته  انتخاب می شود که  به نحوی 
با  به توان خروجی نیروگاه الیه ای 
ضخامت 20-5 سانتیمتری تشکیل 

شود. 
داخل  هوای  زمانی که  شب  در 
کلکتور شروع به سرد شدن می کند، 
آب داخل لوله ها نیز حرارت ذخیره 
آزاد می کند.  را  روز  در طول  شده 
ذخیره حرارت به کمک آب بسیار 
موثرتر از ذخیره در خاک به تنهایی 
است چون همان طور که می دانید 
انتقال حرارت بین لوله و آب بسیار 
بیشتر از انتقال حرارت بین سطح 
خاک و الیه های زیرین است و این 
از آن بابت است که ظرفیت حرارتی 
آب پنج برابر ظرفیت حرارتی خاک 

است.

برج:
موتور  خودنقش  خودی  به  برج 
و  بازی می کند  را  نیروگاه  حرارتی 
است  فشار  تحت  لوله  یک  همانند 
که به دلیل دارا بودن نسبت مناسب 
سطح به حجم از اتالف اصطکاکی 
برج  این  در  است.  برخوردار  کمی 
هوا  باالی  سمت  به  مکش  سرعت 
دمای  افزایش  با  متناسب  تقریباً 
هوا )ΔT( در کلکتور و ارتفاع برج 
است. در یک دودکش خورشیدی 
باعث  کلکتور  مگاواتی،  چند 
می شود که دمای هوا بین 30-35 
درجه سانتیگراد افزایش یابد و این 
 m/sec15 به معنی سرعتی معادل
شتابدار  حرکت  باعث  که  است 
برای  بنابراین  و  شد  نخواهد  هوا 
نگهداری  و  تعمیر  عملیات   انجام 
و  شد  آن  وارد  به راحتی  می توان 
وجود  هوا  باالی  سرعت  ریسک 

ندارد.

توربین ها:
انرژی  توربین ها،  به کارگیری  با 
انرژی  به  هوا  جریان  در  موجود 
می شود.  تبدیل  دورانی  مکانیکی 
دودکش  در  موجود  توربین های 
خورشیدی شبیه توربین های بادی 
نیستند و بیشتر شبیه توربین های 
با  که  هستند  برقابی  نیروگاه های 
توربین های محفظه دار،  از  استفاده 
انرژی دورانی  به  فشار استاتیک را 
تبدیل می کنند. سرعت هوا در قبل 
و بعد از توربین تقریباً یکسان است. 
سیستم  این  در  قابل حصول  توان 
جریان  حاصل ضرب  با  متناسب 
حجم هوا در واحد زمان و اختالف 
فشار در توربین است. از نقطه نظر 
هدف  انرژی،  از  بیشتر  بهره وری 
به حداکثر  توربین  کنترل  سیستم 
تمام  در  حاصل ضرب  این  رساندن 

شرایط عملیاتی است.

مدل آزمایشی:
آزمایشی،  مدل  یک  ساخت  برای 
انجام  مفصلی  تئوریک  تحقیقات 
شده که آزمایشات تونل باد وسیعی 
را به همراه داشت و نهایتاً در سال 
با  واحدی  به ساخت  منجر   1981
در  برق  کیلووات   50 تولید  توان 
 )Manzanares( مانزانارس  منطقه 
مادرید  در 150 کیلومتری جنوب 
واحد  این  و  شد  اسپانیا  کشور  در 
و  تحقیق  وزارت  مالی  کمک  از 

فناوری آلمان برخوردار بود.
تحقیقاتی  طرح  اجرای  از  هدف 
تطبیق،  خورشیدی،  دودکــش 
مقــایسـه  محلــی،  اندازه گیری 
پارامترهای تئوریک و عملی  است؛ 
اجزاء  تاثیر  بررســــی  ضمن  در 
بر  خورشیدی  دودکش  مختلف 
راندمان و توان تولیدی این فناوری 
شرایط  نیز  و  واقعی  شرایط  تحت 

هدف از اجرای طرح 
تحقیقاتی دودکــش 

خورشیدی، تطبیق، 
اندازه گیری محلی، 
مقایسه پارامترهای 

تئوریك و عملی  است؛ 
در ضمن بررسی تاثیر 
اجزاء مختلف دودکش 

خورشیدی بر راندمان و 
توان تولیدی این فناوری 

 تحت شرایط واقعی و 
نیز شرایط خاص 

آب وهوایی بود
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خاص آب وهوایی بود. پوشش سقف 
قسمت کلکتور نه تنها باید شفاف یا 
حداقل نیمه شفاف باشد بلکه باید 
محکم بوده و از قیمت قابل قبولی 
پوشش  این  برای  باشد.  برخوردار 
نوعی از ورقه های پالستیکی و نیز 
تا  گرفتند  قرار  توجه  مورد  شیشه  
کدام  درازمدت  در  شود  مشخص 
صرفه  و  بوده  بهتر  آنها  از  یک 
داشت  توجه  باید  دارد.  اقتصادی 
که شیشه می تواند سالیان سال در 
مقابل طوفان و باد مقاومت کرده و 
آسیب نبیند و در مقابل باران های 
خود  خاصیت  نوعی  نیز  فصلی 

تمیز کنندگی بروز می دهد.
را  پالستیکی  الیه های  عوض  در 
باید درون یک قاب قرار داد و وسط 
زمین  سمت  به  اصطالحاً  نیز  آنها 
شکم می دهد. هرچند هزینه اولیه 
سرمایه گذاری ورقه های پالستیکی 
با  مانزانارس  در  ولی  است؛  کمتر 

شکننده  الیه ها  این  زمان  گذشت 
با  البته  دیدند.  آسیب  و  شدند 
پیشرفت در ساخت الیه های مقاوم 
بنفش  ماوراء  اشعه  و  دما  برابر  در 
از پالستیک ها  به استفاده  می توان 

نیز امیداور بود.
در  اسپانیا  در  شده  ساخته  مدل 
سال 1982 تکمیل گشت و هدف 
گردآوری  نیز  آن  ساخت  از  اصلی 
اطالعات بود. بین اواسط 1986 تا 
اوایل 1989 این واحد به طور مرتب 
هر روز مورد استفاده قرار گرفت و 
نیز به شبکه برق  برق تولیدی آن 
سراسری متصل شد. طی این دوره 
32 ماهه این واحد به صورت کاماًل 
سال  در  شد.  راهبری  اتوماتیک 
1987 در این منطقه حدود 3067 
 150 w/m2 ساعت با شدت تابش

وجود داشته است.
در  توجه  قابل  مطالب  از  یکی 
آن  آزمایشی  مدل  این  راهبری 

بود که اسپانیایی ها در زیر قسمت 
کردند  کشاورزی  به  اقدام  کلکتور 
در طرح خود  نیز  را  امکان  این  تا 
مورد بررسی قرار دهند و اصطالحاً 
استفاده  بهینه  به صورت  زمین  از 
کنند. نتیجه این قسمت از تحقیق 
آن بود که توانستند گیاه مورد نظر 
خود را پرورش دهند و تاثیر آن را 
دیگر  و  زیرسقف  هوای  رطوبت  بر 
ارزیابی  مورد  مربوطه  پارامترهای 
قرار دهند. تمامی نتایج بدست آمده 
بیانگر آن بوده است که این فناوری 
در  استفاده  کافی جهت  قابلیت  از 
است.  دارا  را  بزرگتر  مقیاس های 
بر پایه این نتایج یک سری تحقیقات 
دانشگاه های  و  موسسات  توسط 
آن  وضعیت  تا  شد  انجام  مختلف 
را شبیه سازی و مدلسازی کند تا 
 بتوان نتایج این سیستم در مقیاس 
قابل  و  کرده  پیشگویی  را  بزرگتر 

بررسی کرد.

مه
رج

ت
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رئیس کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي خبر داد:

مجلس  انرژي  کمیسیون  رئیس 
شوراي اسالمي با اشاره به این که دولت 
434 میلیون یورو و 2 هزار و 200 
میلیارد تومان به مپنا بدهکار است، 
گفت: مجلس و کمیسیون انرژي با 
قوت حامي و پشتیبان بخش خصوصي 
و وزارت نیرو است و طرح حمایت از 
تدوین  راستا  این  در  را  برق  صنعت 

کرده ایم. 
فاز  افتتاحیه  مراسم  در  مروي  علی 
نخست نیروگاه بادي کهک تاکستان 
با اشاره به این که مصوبات بسیار خوبي 
در بودجه سال 93 براي تولید برق 
توسط انرژی هاي تجدیدپذیر در نظر 
گرفته شده است، گفت: وزارت نیرو 

به طور دائم موظف به خرید تضمیني 
برق از بخش خصوصي است. 

وي با اشاره به این که 9 هزار و 852 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور 
وجود دارد که 31. 5 مگاوات از آن 
مربوط به بخش خصوصي است، گفت: 
براي احداث 4 هزار و 500 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر موافقت نامه امضا 
شده است و 30 تا 35 هزار مگاوات 
در  شده  پیش بینی  بادي  ظرفیت 

کشور است. 
مروی با اشاره به این که پیگیري هاي 
مجدد وزارت نیرو منجر شد تا 500 
صندوق  از  تسیهالت  دالر  میلیون 
روستایي  آبرساني  براي  ملي  توسعه 

اخذ کنند، گفت: در بخش برق نیز 
که نگرانیم با مشکالت جدي مواجه 
شویم، کمیسیون انرژي با مشارکت 
از صنعت  نیرو طرح حمایت  وزارت 
اول  بخش  که  کرده  تدوین  را  برق 
آن تکمیل شده و در مجلس مطرح 
مي شود.  وي با اشاره به طرح حمایت 
یک  ماده  گفت:  در  برق  صنعت  از 
آن بر توسعه برق تجدیدپذیر و پاک 
تأکید و منابع مالي پیش بینی شده اند. 
همچنین در ماده 7 براي توسعه برق 
تجدیدپذیر عوارض بر مصرف در نظر 
گرفته شده و از سوي دیگر اجازه تهاتر 
در  نیرو  وزارت  بدهی هاي  درمقابل 

مقابل پیمانکاران داده شده است.

تدوین طرح حمایت از صنعت برق
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روند فعال شدن بخش خصوصي در 
ابالغ  از  تا پیش  صنعت برق کشور 
قانون   44 اصل  کلي  سیاست هاي 
سرمایه گذاري  به  محدود  اساسي 
احـــداث  در  بخــش خصوصــي 
نیروگاه هاي جدید بــود. امــا پس 
این سیاست هـا و شـروع  از اجراي 
واگذاري گسترده نیروگاه هاي دولتي 
از سوي سازمان  به بخش خصوصي 
خصوصي سازي در قــالـب فـروش 
اقساطي یا واگذاري بـجـاي دیـون 
دولت، روند ورود بخش خصوصي به 

گرفت  بیشتري  شتاب  برق  صنعت 
پایان سال 1392  به طوري که در 
کشور  برق  از  درصد   40 به  قریب 
بخش خصوصي  نیروگاه هاي  توسط 

تولید انجام شد.
پر واضح است که دلیل اصلي اهتمام 
سرمایه گذاري  براي  بخش خصوصي 
در صنعت برق طي سال هاي گذشته 
مشارکت  اینکه  به  باور  بر  عالوه 
و  توسعه  امــر  در  بخش خصوصي 
آبــاداني کشــور به ویژه در عرصه 
تولید برق مي تواند به عنوان سنگ 

نگارنده: مهندس ابراهیم خوش گفتار، عضو هیئت مدیره 
سندیکاي شرکت هاي تولید کننده برق

وزارت نیرو  و استمداد از مردم براي صرفه جویی در مصرف برق

سال آینده وزارت نیرو از مردم چه 
درخواستي دارد؟

بنا و محور توسعه کشور به بهترین 
در  اصل سودآوري  یابد،  تجلي  نحو 
سرمایه گذاري به منظور حفظ، دوام و 
توسعه آن نیز را مدنظر داشته است. 
در عین حال آنچه که سرمایه گذاري 
از سرمایه گذاري  را  برق  در صنعت 
مي کند،  متمایز  بخش ها  سایر  در 
آن  در  که  است  انحصاري  بازار 
دولت )وزارت نیرو( به عنوان یگانه 
خریدار برق محصول سرمایه گذاري 
بخش خصوصي است. بدیهي است در 
چنین فضایي از کسب و کار، صرفاً 
عنوان  به  نیرو  وزارت  تدبر  و  تعهد 
مي توانست  برق  انحصاري  خریدار 
منـــافع  و  حقــوق  تضمین کننده 

سرمایه گذاران باشد. 
آنچــه در سنــوات گـذشته به طور 
برنامه  اجراي  سال هاي  طي  و  اعم 
از  اخص  به طور  یارانه ها  هدفمندي 
آن  برق  بخش  و  نیرو  وزارت  سوي 
شاهد بوده، به نوعي این باور را در 
کرده  تداعي  سرمایه گذاران  اذهان 
است که ماحصل اقدامات وزارت نیرو 
بخش خصوصي  مشارکت  جلب  در 
برق،  تولید  عرصه  در  فعالیت  براي 
نکرده،  امر  این  به  کمکي  تنها  نه 
بلکه فرصت هایی را نیز براي حضور 
فعال تر بخش خصوصي گرفته است. 
چرا که بخش خصوصي عالقه مند به 
فعالیت در صنعت مي توانست بجاي 
صرف سرمایه در بخش برق با این 
سایر  در  حضور  با  مشکالت،  همه 
و...  صنعت  معدن،  نظیر  بخش ها 
ضمن ایجاد اشتغال مولد، بهره وری 
الزم را براي سرمایه با هدف ترغیب 
ســرمــایه گذاران به سرمایه گذاري 

مجدد فراهم سازیم. 
هرگونه  از  فارغ  و  روشن  عبارت  به 
محافظه کاري هاي معمول، سیاست ها 
در  گذشته  سال  هشت  اقدامات  و 
قبال بخش خصوصي فعال در صنعت 

ت
اش

دد
یا
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برق، نتیجه اي جز معطل ماندن بیش 
از صدها هزار میلیارد ریال سرمایه را 
به دنبال نداشته است و عالوه بر آن 
منجر به تهدید سرمایه گذاري آنان در 

سایر بخش ها نیز شده است. 
برق  بهاي  پرداخت  عدم  دلیل  به 
تولیدي از سوي وزارت نیرو به عنوان 
بخش خصوصي  برق،  خریدار  تنها 
از سرمایه گذاري خود  براي صیانت 
ناچار به مراجعه مکرر به نظام بانکي 
براي  صرفاً  بانکي  تسهیالت  اخذ  و 
نیروگاه ها شد.  امور جاري  مدیریت 
از  دریافتي  وام هاي  اعظم  بخش 
بانک ها با نرخ بهره کمرشکن صرف 
پرداخت هزینه هاي جاري نیروگاه ها 
و تأمین قطعات و لوازم یدکي مورد 
نیاز آنها شد، تا کماکان وزارت نیرو 
به مشکالتي  اهمیت  و  توجه  بدون 
که تولیدکنندگان خصوصي برق با 
آنها دست به گریبان است، به وظیفه 
حاکمیتي خود که همانا تأمین برق 
مورد نیاز کشور است به ظاهر موفق 
نشان دهد. فارغ از اینکه تأمین بیش 
نه  برق  میزان  این  از  درصد  از 40 
تنها دستاورد وزارت نیرو نبوده، بلکه 
بخش خصوصي  متعهدانه  عملکرد 
کشور،  نیاز  مورد  برق  تأمین  در 
ستارالعیوب وزارت نیرو و بخش برق 

آن بوده است. 
مي تواند  نیرو  وزارت  زمان  چه  تا  اما 
شرایط شکننده تولید برق را در پشت 
نماید؟  پنهان  بخش خصوصي  تعهد 
مي تواند  زمان  چه  تا  بخش خصوصي 
سرسري  و  تمامي بي توجهي ها  به رغم 
همچنان  مشکالتش،  شدن  پنداشته 

متعهد باقي بماند و دوام بیاورد؟
بي برنامگي  و  توجهي  کم  بي تردید 
در هشت سال گذشته در این بخش 
موجب شده تا در این روزها شاهد 
درخواست هاي مکرر مسئوالن وزارت 
در  صرفه جویی  براي  مردم  از  نیرو 

مصرف برق براي اجتناب از خاموشي 
به نظر مي رسد  باشیم.  آن  قطعي  و 
براي سال آینده شدت خواسته هاي 
وزارت نیرو از مردم براي صرفه جویی 
باشد.  این  از  بیش  برق  مصرف  در 
مشکالت  بـه  کـم تـوجهـي  تـداوم 
نقدینگـي نیـروگاه هـاي خصوصـي 
چشم انداز روشني را از جهت پایداري 
روند تولید برق، براي ماه هاي پیش رو  
به طور  آتي  سال  و  احتمالي  به طور 
است  بهتر  نمي سازد.  نمایان  یقین 
به جاي مدد جستن از مصرف کننده، 
اهتمام جدي برای کاستن بخشي از 
مشکالت تولیدکنندگان برق به عمل 
آید تا مردم ناگزیر به دادن تاوان و 
کمبود  از  ناشي  خاموشي  تحمل 
نباشند.  مشکالتي که بخشي  برق 
تغییر  اندک  با  مي تواند  تنها  آن  از 
جبران  به سرعت  رویکرد  و  نگرش 
محترم  مجلس  که  حالي  در  شود. 
شوراي اسالمي با اطالع از مشکالت 
منظور  به  و  برق  صنعت  نقدینگي 
بودجه  قانون  در  آن  از  حل بخشي 
وزارت  به  کشور  کل   1393 سال 
از  بخشي  تا  است  داده  اجازه  نیرو 
بدهي خود به شرکت هاي خصوصي 
تولیدکننده برق را با بدهي آنان به 
سازمان خصوصي سازي بابت اقساط 
امروز  کند،  تهاتر  نیروگاه ها  خرید 
گذشت  با  که  هستیم  آن  شاهد 
قریب به 6 ماه از شروع سال، اقدام 
مؤثر و قابل توجه اي از سوي وزارت 
نیرو به عنوان دستگاه بدهکار براي 
حل مشکل شرکت هاي مذکور نشده 
است. شرکت هایي که به واسطه عدم 
دریافت بهاي فروش برق به وزارت 
نیرو، قادر به پرداخت اقساط مزبور 
نبوده و عالوه بــر آن محکــوم به 
پرداخت جریمه تأخیر تادیه اقساط با 
نرخ روزشمار 23درصد نیز مي باشند. 
وجود چک هاي  دلیل  به  همچنین 

واخواستي اقساط، در تعامل با نظام 
بانکي دچار انسداد کامل شده اند. 

براساس گزارشات رسمي تا پایان مرداد 
طلب  خالص  میزان   1393 سال  ماه 
نیروگاه هاي خصوصي بابت فروش برق 
تولیدي از شرکت هاي توانیرو مدیریت 
شبکه برق ایران وابسته به وزارت نیرو 
بالغ بر 80/000 میلیارد ریال مي باشد 
آیا با تداوم چنین شرایطي، انتظار تعهد 
بخش خصوصي به حفظ شرایط تولید 
نیروگاه ها آن چنان که تاکنون توانستند 
بحران  شرایط  در  مطلوب  مدیریت  با 
بدان نایل شوند، انتظار گزافي نیست که 
وزارت نیرو همچنان از این بخش دارد؟

براي  سرمایه گذاري بخش خصوصي 
نیز  نیـــروگاه هاي جدید  احــداث 
وضعیت  از  روشن تری  چشم انداز 
آنها در بهره برداري نیروگاه هاي فعال 
ندارد. بانک ها اساساً مخالف پذیرش 
عاملیت پروژه هاي نیروگاهي هستند 
چراکه سرمایه گذاري در این بخش 
در  برق  صنعت  سابقه  دلیل  به  را 
بخش خصوصي،  مطالبات  پرداخت 
توأم با مخاطره و فاقد توجیه مالي و 
اقتصادي مطلوب براي سرمایه گذاري 

مي دانند. 
شرایط تولید فعلي نیروگاه ها حداقل 
در 40درصد از ظرفیت تولید که به 
نحوه  و  دارد  تعلق  بخش خصوصي 
پیشرفت طرح هاي توسعه نیروگاهي، 
نشان دهنده بروز یک بحران جدي در 
بخش تولید برق کشور است که در 
سال جاري ممکن است با مشارکت 
عوارض  صرفه جویی  امر  در  مردم 
جدي آن نمایان نشود، اما با توجه 
به روند رشد مصرف برق در کشور 
وزارت  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
از  استمداد  در  آینده  سال  در  نیرو 
مردم به جاي واژه »صـرفه جویی در 
مصرف« مجبــور بــه استفــاده از 

چه واژه اي خواهد شد. 
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ورود  بدو  در  یازدهم  دولت 
وعده هاي حمایتي را به بخش 
بخش هاي  ویژه  به  و  صنعت 
از  بعد  اکنون  داد.  نیروگاهي 
یك سال روند حرکت آن را 
چطور مي بینید؟ در یك سال 
دولت  حمایت  روند  گذشته 
در بخش تأمین تسهیالت را 
چطور ارزیابي مي کنید؟ مثاًل 
صنعت توانست از تسهیالت 

صندوق توسعه ملي بهره مند 
شود؟ 

به نظرم اگر ما موضوع تسهیالت به 
از  را  گناوه  سیکل ترکیبي  نیروگاه 
به  تسهیالت  اعطاي  کلي  موضوع 
کنیم،  تفکیک  کشور  نیروگاه هاي 
شاید یک مقدار بهتر بتوانیم به مطالب 
براي  که  زماني  دقیقاً  ما  بپردازیم. 
اخذ تسهیالت اقدام کردیم، با یک 
اتفاقي که در دولت داشت مي افتاد 

بانک  قفل هاي  یعني  مواجه شدیم. 
مرکزي و حساب ذخیره ارزي بیشتر 
شد. در واقع منابع بانک مرکزي را 
که حاال منابع حساب ذخیره ارزي 
آن زمان هم بخشي از این موضوع 
بود به قول خودشان هفت قفله شد. 
از  ما  نیروگاه  که  بود  حالي  در  این 
حد  تا  ارزي  ذخیره  حساب  محل 
جلو  هم  اسنادي  اعتبار  گشایش 
رفت. گشایش اعتبار اسنادي زماني 

در گفت وگو با مهندس شاهپور مظفري مطرح شد:

قفل هاي بانك مرکزي محکم تر شد
شاهپور مظفري مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولید برق گناوه مپنا و عضو هیئت مدیره شرکت تولید 
آب و برق قشم مپنا است. او فارغ التحصیل رشته مکانیک طراحي جامدات از تبریز است و دوره هاي تخصصي 
ویژه اي در زمینه مدیریت گذرانده است. مظفري قبل از ورود به گروه مپنا در شرکت صنایع آذرآب و شرکت 
گسترش صنایع انرژي آذرآب به عنوان کارشناس تولید همکاري خود را آغاز کرد. او به تدریج در زمینه هاي 
تولید و کیفیت در نقش مدیریت اجرائي فعالیت و در نهایت در جایگاه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از این 
گروه صنعتي جدا شد. مظفري در سال 1387 به عنوان مدیرعامل شرکت تولید برق گناوه مپنا به گروه مپنا 
پیوست. او که یکي از بنیان گذاران سندیکاي شرکت هاي تولید کننده برق است؛ مدت ها در این سندیکا در 
سمت دبیر و عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بود. با وي در خصوص مشکالت مالي نیروگاه هاي کشور 

گفت وگو کردیم.

گو
ت و

گف
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که اتفاق مي افتد یعني دیگر بعدش 
نیروگاهم  در  را که  من هر جنسي 
را  پولش  بروم  مي توانم  مي آورم، 
دریافت کنم. ما تا آن مرحله پیش 
رفتیم ولي با یک تغییري در قانون 
یعني تبدیل قانون برنامه چهارم به 
قانون برنامه پنجم برخورد کردیم و 
در این قانون آمدند پیش بیني کردند 
که حساب ذخیره ارزي تبدیل شود 
تغییر  این  ملي.  توسعه  صندوق  به 
متأسفانه باعث شد که بانک مرکزي 
آن  چون  و  نکند  پشتیباني  دیگر 
عماًل  نکرد،  پشتیباني  را  تسهیالت 
در یک برهه زماني ما را از دریافت 
و  ساقط  ارزي  ذخیره  حساب  مانع 
توسعه  صندوق  به  که  کرد  مجبور 
این  خود  البته  کنیم.  مراجعه  ملي 
طوالني،  خیلي  زمان  یک  موضوع 
بیش از یک سال را  مي برد، ولي ما 
به هر جهت رفتیم از صندوق توسعه 

ملي هم مصوبات الزم را گرفتیم. 
ایــن مــوضوع به چه سالي 

برمي گردد؟

سیستم  از  ما  درخواست  شروع 
بانکي سال 1387 و مقطعي که ما 
موفق شدیم که با بانک عامل خود 
کنیم  امضا  مدني  مشارکت  قرارداد 
که یک قدم خیلي اساسي در اعطاي 
سال  مي شود،  محسوب  تسهیالت 
1389 بود. ما در سال 1389 موفق 
را  اسنادي مان  اعتبارات  که  شدیم 
هم گشایش کنیم. منتها چون بانک 
پشتوانه  عامل مان  بانک  به  مرکزي 
اسنادي  اعتبارات  این  براي  را  الزم 
نداده بود به صورت غیرفعال بودند. 
ولي انتهاي سال 1389 شروع تغییر 
برنامه  به  چهارم  برنامه  قانون  در 
تمام  کارمان  اینکه  به رغم  پنجم، 
شده بود، مجبور شدیم به صندوق 
سال 1391  در  برویم.  ملي  توسعه 
یعني دقیقاً دو سال طول کشید تا 
توسعه  صندوق  از  شدیم  موفق  ما 
ملي مسدودي دریافت کنیم. این در 
این  در  نیروگاه مان  که  بود  حالي 
و  بود  کرده  را  پیشرفت هایی  مدت 
بانک به دلیل این پیشرفت ها حاضر 

تأکید  باید  نبود.  تسهیالت  ارایه  به 
دلیل  به  قبل  دولت  که  که  کنم 
نیازهایي که در منطقه جنوبي کشور 
به انرژي برق وجود داشت ما را در 
و  داد  قرار  ماندگار  مهر  طرح  قالب 
گازي  بخش  که  کرد  مجبورمان 
کنیم.  متصل  شبکه  به  را  نیروگاه 
گفت  ما  به  بانک  دلیل  همین  به 
پروژه اي که پیشرفت فیزیکي داشته 
نمي دهند.  تسهیالت  آن  به  دیگر 
این موضوع در واقع ما را دچار یک 
تضاد و یکسري چالش کرد که باید 
یکي یکي رفع مي کردیم و همچنان 
داریم آن چالش ها را رفع مي کنیم. 
در  ما  از  بعد  که  نیروگاه هایی  ولي 
این مسیر قرار گرفتند و پیشرفتي 
نکردند، یعني هیچ عملیاتي را انجام 
شرایطي  االن  خوشبختانه  ندادند، 
حداقل  که  شده  فراهم  برایشان 
را  تسهیالت  از  استفاده  سبز  چراغ 
 از محل صندوق توسعه ملي دریافت 
کردند و این یعني قدم هاي مناسب 

و خوب. 



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / تابستان 1393 / شامره 8
37

این تسهیالت به شما پرداخت 
نشد. ولي به نظر شما چه زماني 

این اتفاق خواهد افتاد؟
ما  ولي  نیفتاده  هنوز  اتفاق  این 
همچنان تالش مي کنیم و پیگیرانه 
مجدداً  را  ما  اگرچه  مي رویم.  جلو 
به  برگرداند  از صندوق توسعه ملي 
حساب ذخیره ارزي و گفتند بروید 
ارزي  حسابرسي  محل  همان  از 
تأمین  بود،  شده  باز  ال سي تان   که 
 مــالــي کنیـد. االن بـانک مرکزي،

کشور  کل  بازرسي  و  عامل  بانک 
که  هستند  موضوع  این  درگیر 
تا  فراهم شود  انشاهلل یک شرایطي 
ما  چون  شود،  پرداخت  تسهیالت 
سریع  پیشرفتي  براي  قصدي  اصاًل 
نداشتیم. ما حتي قرارداد  اي پي سي 
خود را در سال 1388 منعقد کردیم. 
ولي درخواست تسهیالت را در سال 
1387 انجام دادیم. یعني یک سال 
قبلش. تا زماني که ال سي ما باز نشد 
ما یک وسیله تجهیز نیروگاهي هم 
یعني  نکردیم.  خود  نیروگاه  وارد 
را  شده  باز  ال سي  مي خواستیم  ما 
ولي  ببریم  جلو  هم  با  تجهیزات  با 
متأسفانه از زماني که ما تجهیزات را 
آورده ایم کسي پول به ما نمي دهد. 
در حالي که ما گفتیم این تجهیزات 
ارائه  نیز  را مي آوریم، مدارک آن را 
مي کنیم و پولمان را مي گیریم. ولي 
چیز  همه  بعد  به  آنجا  از  متأسفانه 

قفل شده است. 
پیش بیني مي کنید در دولت 
چند  یا  چندماه  در  جدید 
از  بتوانید  شما  آینده  سال 
تسهیالت صندوق یا حساب 

استفاده کنید؟ 
من با نگاه منفي به این موضوع نگاه 
ولي  شده اند.  درگیر  همه  نمي کنم؛ 
ما  به  که  بابت  این  از  را  قصدشان 
مي خواهند تسهیالت اعطا کنند خیلي 

نمي توانم تصدیق کنم. اما پیش بیني 
اینکه چه زماني تسهیالت به ما اعطا 
شود، نمي دانم از نظر ما همین فردا 
خوب است که اجازه بدهند تسهیالت 
پس  نشود،  فردا  اگر  شود.  پرداخت 
فردا بشود. در واقع ما امیدواریم هرچه 
زودتر تسهیالت را اعطا کنند. چون ما 
از سال 1389 تا االن که سال 1393 
است یعني حدوداً چهار سال است که 

ما در انتظار هستیم. 
در مجموع روند حمایت هاي 
ارزیابي  مالي دولت را چطور 

مي کنید؟ 
اصلي  وجوه  از  یکي  مالي  تأمین 
یعني  است.  پروژه  یک  شکل گیري 
پروژه  یک  ما مي خواهیم  که  وقتي 
را امکان سنجي کنیم و توجیه پذیري 
آن را در بیاوریم، یکي از موضوعاتي 
که حتماً به آن مي پردازیم این است 
که این پروژه تأمین مالي خواهد شد 
یا نه. البته اینکه به چه شکل تأمین 

دیگر  موضوع  یک  مي شود  مالي 
است. در واقع اینکه پروژه مورد نظر 
از نظر اقتصادي چقدر توجیه پذیري 

دارد، موضوع اصلي است. 
یکي از پارامترهاي اساسي در تعیین 
اینکه  پروژه،  یک  بودن  توجیه پذیر 
اقتصادي،  متعارف  شرایط  در  ما 
متفاوتي  بسیار  وجوه  از  مي توانیم 
تأمین مالي را انجام دهیم. در واقع 
از  خارجي  بانک هاي  از  مي توانم 
بانک هاي داخلي و از صندوق توسعه 
از  واقع  در  کنیم.  مالي  تأمین  ملي 
متعددي  منابع  متعدد،  روش هاي 
مورد  تجهیزات  و  مي کنیم؛  تأمین 
نظر را تهیه مي کنیم؛ ولي در شرایط 
تجاري فعلي کشور، ما متأسفانه یک 
منبع براي حمایت سرمایه گذار داریم. 
در این شرایط انتظار سرمایه گذار این 
است که دولت نقش حمایتي اش را 
اینکه  به  توجه  با  دهد.  افزایش 
به  دسترسي  سرمایه گذاران  اکنون 
منابع متعدد ندارد، از سویي دولت 
باشد،  داشته  توسعه  مي خواهد 
داشته  رشد  توسعه  در  مي خواهد 
باشد، باید شرایط محدود کننده در 
واقع  را حذف کند. در  تأمین مالي 
قاعده اش این است که حداقل براي 
صنایع  مثل  زیرساختي  پروژه هاي 
دست  این  از  و  ریلي  آب،  برق، 
که  کند  فراهم  را  شرایطي  بیاید 
وقتي  شود.  تسهیل  سرمایه گذاري 
که تأمین مالي ما از حساب ذخیره 
ارزي، به صندوق توسعه ملي انتقال 
تسهیل  را  شرایط  دولت  کرد،  پیدا 
نکرد، بلکه شرایط را سخت تر کرد. 
توسعه  که  است  داشته  انتظار  آیا 
صورت نگیرد؟ من نمي توانم این را 
بگویم. این را دولت باید بگوید. ولي 
این انتظار را سرمایه گذار دارد. یکي از 
پارامترهایي که ما وقتي مي خواهیم 
کنیم  بررسي  را  مالي  تأمین  منابع 

گو
ت و

گف

یکي از پارامترهاي 
اساسي در تعیین 

توجیه پذیر بودن یك 
پروژه، اینکه مــا 
در شرایط متعارف 

اقتصادي، مي توانیم از 
وجوه بسیار متفاوتي 
تأمین مالي را انجام 

دهیم. در واقع مي توانم 
از بانك هاي خارجي 

از بانك هاي داخلي و 
از صندوق توسعه ملي 

تأمین مالي کنیم
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این است که منبع تأمین مالي ما، 
که  مالي  هزینه هاي  و  بهره  نرخ 
در  است.  چقدر  بگیرد،  مي خواهد 
جریان تبدیل صندوق توسعه ملي به 
حساب ذخیره، نرخ بهره و هزینه هاي 
مالي سرمایه گذار بیشتر شده است. 
پس ما نیامده ایم تسهیالتي را ایجاد 
کنیم، بلکه آمده ایم یکسري ضوابط 
گذاشتیم.  جدید  کننده  محدود 
یعني ما تعداد سال هایی که مي تواند 
مقررات اجازه دهد یک سرمایه گذار، 
تسهیالتي را که دریافت کرده است، 
دادیم.  کاهش  را  کند،  بازپرداخت 
ببینید، یک سرمایه گذاري در صنعت 
بلندمدت  سرمایه گذاري  یک  برق، 
است. در آب نیز یک سرمایه گذاري 
بلندمدت است. کوتاه مدت نیست که 
ما انتظار داشته باشیم که هشت سال 
را پنج سال کنیم، بعد سرمایه گذار 
هم بتواند آن را جواب بدهد، چون 
با این اقدام، عماًل تراز مالي، منفي 
مي شود. چون باالخره من تسهیالت 
مي گیرم و بعد باید آن را بر گردانم. 
این برگشت تسهیالت باید از محل 

درآمدهاي من باشد. از محل دیگر 
که وجود ندارد. این محل درآمدها 
باید بتوانند که این را پوشش بدهند. 
وقتي که یک سرمایه گذاري هشت 

ساله بر مي گردد که در صنعت برق 
این طوري است، بنابراین نمي تواند 
شود.  تسویه  ساله  پنج  تسهیالتش 
این یک موضوع است که باید مورد 
دوستان  که  مي گرفت  قرار  توجه 
در  واقع  در  نکردند.  توجه  آن  به 
شرایطي که تحریم هاي بین المللي به 
صنعت برق نتوانسته آسیب برساند، 
کشور  داخل  در  اینکه  دلیل  به 
یک  نیاز  مورد  تجهیزات  کل  که 
نیروگاه به شکل بومي سازي شده در 
اختیارش است در مسائل مالي عمال 
خودمان را تحریم کرده ایم. یعني ما 
بانک هاي ما آمده اند تولیدکنندگان 
را تحریم کرده اند. این اتفاق هم به 
عملکرد دولت بر مي گردد. من وقتي 
مي خواهم از بانک تسهیالت بگیرم، 
بانک نگاه مي کند و مي بیند که من 
بازپرداخت  براي  توانمندي  چقدر 
را  این  اینکه  براي  دارم.  تسهیالت 
بتواند بسنجد، نگاه مي کند که ببیند 
من برق را به چه کسي مي فروشم. 
بعد  مي فروشم  دولت  به  مي بیند 
مي بینید این دولتي که من دارم به 

دولت قبل به دلیل 
نیازهایي که در منطقه 
جنوبي کشور به انرژي 

برق وجود داشت 
نیروگاه گناوه را در 

قالب طرح مهر ماندگار 
قرار داد و ما را مجبور 

کرد که بخش گازي 
نیروگاه را به شبکه 

متصل کنیم. 
به همین دلیل بانك 

به پروژه گناوه که 
پیشرفت فیزیکي 

داشت تسهیالت نداد
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آن برق تسهیالت مي فروشم، سابقه 
تاریخي اش نشان مي دهد که بدهکار 
به این سرمایه گذاران است. در نتیجه 
تسهیالت  اعطاي  براي  عالقه اي 
دولت  اگر  نمي دهد.  نشان  من  به 
مي خواهد حمایت کند، باید به این 
موضوع دقت کند که چرا مثاًل وزارت 
نیروي آن نمي تواند بدهي هایش را 
به  دولت  کند.  پرداخت  صنعت  به 
وزارت  یارانه ها،  هدفمندي  واسطه 
نیرو را از منابعي که مي تواند درآمد 
داشته باشد، ساقط مي کند. در واقع یا 
تحت فشارش مي گذاریم و نمي گذاریم 
از محل  را  که درآمدهاي معمولش 
تجار،  به مردم، صنایع،  برق  فروش 
دریافت  دیگر  جاهاي  و  کشاورزي 
کند، بر این اساس وزارت نیرو عماًل 
سرمایه گذاري  پاسخگوي  نمي تواند 
باشد که برق تولید مي کند. و همین 
شکل  معیوب  زنجیره  یک  مي شود 
اگر دولت مي خواهد  مي گیرد. پس 
زنجیره  این  باید  کند،  حمایت 
یعني  کند.  اصالح  اصطالح  به  را 
مقرراتش را یک مقدار اصالح کند تا 
سرمایه گذار دسترسي اش به امکانات 
سیستم  هم  واقع  در  برود.  باالتر 
بانکي تحریم خود را از تولید و هم 
دولت تحریم خود را از وزارت نیرو 

بردارد. 
که  مي بینید  روشني  آینده 
را  این شرایط  دولت بخواهد 
به  وقتي  چون  کند.  تسهیل 
شما گفتند به جاي استفاده از 
صندوق توسعه ملي از حساب 
کنید،  استفاده  ارزي  ذخیره 
شرایط سخت تر شد. از طرفي 
به رغم مصوبه جدید مجلس 
در مورد برگرداندن پول هاي 
صنــعت بــه خـودش هنوز 
وزارتخانه از یکسري منابعش 

محروم شده است؟

صندوق  حساب  از  ما  مسیر  تغییر 
ذخیره  حساب  به  ملي   توسعه 
کارشناسي  نظر  براساس  که  ارزي، 
بانک عامل، بانک مرکزي و بازرسي 
حرکت  یک  است،  بوده  کشور  کل 
مثبت بوده است. یعني یک حرکت 
منفي نبوده است. اینکه آیا حرکت 
دولت طي مدت یک سال گذشته، در 
جهتي بوده که شرایط را براي تأمین 
مالي تسهیل کند؟ باید بگویم براي 
بررسي آن باید به قوانین و مقررات 
و روش هایی که انجام شده نگاه کرد. 
بر این اساس مي بینیم دولت جدید 
در یک سال گذشته، تغییر ویژه اي 
در ضوابط استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي براي سرمایه گذاران قائل 
یک  این  که  بگوییم  ما  که  نشده 
قبل  شرایط  به  نسبت  تسهیالتي 
االن  که  آنجایي  از  ولي  است.  بهتر 
آن  از  مي توانیم  ما  که  محلي  تنها 
منابع دریافت کنیم صندوق توسعه 
که  کسي  هر  بنابراین  است،  ملي 

مي خواهد نیروگاه بسازد، الجرم باید 
براي تأمین منابع مالي اش این مسیر 
ما را طي کند. بدین ترتیب آدم هاي 
بیشتري  سرمایه گذاران  یا  بیشتري 
ولي  مي گیرند؛  قرار  مسیر  این  در 
نتیجه  یا  بگیرند  نتیجه  نمي توانند 
محدودي مي گیرند؛ و بر مي گردند 
بانکي شان  مسائل  درگیر  بعد  و 
مي شوند. البته این موضوع در جاي 
دارد  بیشتر  بررسي  جاي  خودش 
چه  بانکي  سیستم  در  ما  مثاًل  که 

وضعیتي داریم. 
سیستم با نکي ما چقدر با یك 
سیستم بانکي واقعي تفاوت 

دارد؟
در شرایط واقعي، براي تأمین مالي، 
سرمایه گذاران  سمت  به  بانک ها 
سرمایه گذاران  اینکه  نه  مي روند؛ 
در  پشت  و  بروند  بانک ها  سراغ  به 
که  مي گویند  معموالً  بایستند.  آنها 
فرش  سرمایه گذاران  براي  بانک ها 
قرمز پهن مي کنند تا آنها بیایند و 
از تسهیالت بانکي بهره بگیرند. االن 
در سیستم فعلي ما، اصال این شرایط 
بانکي،  هیچ  اوالً  ندارد. چون  وجود 
شود،  ما  عامل  نمي کند  استقبال 
استقبال به این مفهوم که آنها پیشواز 
مي روم  من  که  وقتي  حال  بیایند. 
سراغ بانک، او شرایطي را براي من 
آن  مي خواهد  و  مي کند،  تعریف 
شرایط فراهم شود. مثاًل یک نیروگاه 
500 مگاواتي نیاز به سرمایه گذاري 
میلیارد   1500 تا   1200 حــدود 
به  نزدیک  واقع  در  دارد.  تومان 
تومانش  میلیارد   1000 تا   900
تسهیالت مي خواهد؛ تسهیالتي که 
بانک در مقابل آن وثیقه مي خواهد، 
ارائه  توانمندي  سرمایه گذار  من  آیا 
نه.  قطعاً  دارم؟  را  وثقیه اي  چنین 
حداقل  بانک ها  معموالً  درضمن 
120 درصد این تسهیالت را رجوع 

در جریان تبدیل 
صندوق توسعه ملي 

به حساب ذخیره، نرخ 
بهره و هزینه هاي مالي 

سرمایه گذار بیشتر شده 
است. زیرا یکسري

ضوابط محدود کننده
جدید وضع شده است؛

یعني سال هایی که
 سرمایه گذاران 

مي توانند تسهیالت 
بانکي را بازگرداند، 

کاهش یافته است

گو
ت و

گف
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مي کنند. یعني حداقل 120 درصد 
سهل الــوصول مدنظرشـــان است. 
این  که  بانکي  سیستم  دوستان 
وثایق  این  باید  چطور  سرمایه گذار 
را تأمین کند. این از موضوع وثایق 
است.  ما  بزرگ  که یک گره خیلي 
دارد،  وجود  هم  دیگري  گره  البته 
ما  که  مي گوید  بنده  به  بانکي  یک 
از محل صندوق توسعه ملي به شما 
چطور  شما  حال  داد.  خواهیم  ارز 
را  ارز  بانک  به  که  مي کنید  اثبات 
پس مي دهید. در وضعیتي که تأمین 
ویژه اي است.  ارز خود یک موضوع 
ما طبق ضوابط صندوق توسعه ملي 
هم اجازه نداریم این ارز را در بازار 
داخل تبدیل به ریال کنیم. در این 
شرایط بانک از من سؤال مي کند که 
چطور شما این پول را تبدیل به ارز 
مهمي است.  موضوع  این  مي کنید؟ 
که  را  ریالي  پول  مي توانید  چطور 
گرفتید به ارز تبدیل کنید و به من 
بانک بدهید تا من ارز را به صندوق 
توسعه ملي برگردانم. مثاًل براي یک 
 220 االن  ما  مگاواتي   500 بلوک 

مي خواهیم  تسهیالت  یورو  میلیون 
بگیریم، عدد کمي نیست. من 220 

میلیون یورو باید در این بازار مجوز 
بگیرم. مي برم به بانک نشان دهم و 
مي گویم که شما مي توانید این قدر 
ریال را به ارز تبدیل کنید. چون این 
کار ساده نیست. یک مطلب دیگري 
وقتي  ما  اینکه  دارد،  وجود  که 
مي خواهیم یک پروژه را اجرا کنیم، 
به خیلي چیزها توجه مي کنیم. ولي 
سه موضوع که حاال به آن مي گوییم، 
است.  مهم تر  همه  از  مثلث طالیي 
آن  وجه  یک  زمان،  آن  وجه  یک 
هزینه و یک وجه آن کیفیت است. 
در اجراي پروژه، زمان یک موضوع 
خیلي کلیدي است. اگرچه هزینه او 
تأمین مالي این هزینه ها هم خیلي 
مهم است ولي یک وجه آن که زمان 
است در سیستم بانکي اصاًل اهمیت 
ندارد. یعني بنده اي که از سال 87 
وارد سیستم بانکي شده ام، االن سال 
93 است، هنوز یک سنتي از سیستم 
ضمن  در  نکرده ام،  دریافت  بانکي 
تمام افراد درگیر در ارائه تسهیالت 
این  بنده در  دارند که  انتظار  مالي، 
شش سال، هیچ کاري نکرده باشم. 

در شرایط واقعي، براي 
تأمین مالي، بانك ها به 

سمت سرمایه گذاران 
مي روند؛ نه اینکه 
سرمایه گذاران به 

سراغ بانك ها بروند و 
پشت در آنها بایستند. 

در دنیا بانك ها براي 
سرمایه گذاران فرش 

قرمزپهن مي کنند 
تا آنها بیایند و از 

تسهیالت بانکي بهره 
بگیرند. اما در سیستم 
بانکی ایران، اصال این 

شرایط وجود ندارد
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سرمایه گذار  من  براي  زمان  یعني 
عادي هم  در شرایط  باشد.  متوقف 
همین مشکل را داریم. خرداد سال 
87، درخواست باز شدن LC دادیم. 
از دو  مهرماه سال 89، یعني بیش 
سال طول کشید تا LC ما باز شود. 
پس یک حالت معمول تأمین مالي، 
حدوداً دو سال زمان مي برد. این دو 
سال براي سرمایه گذار زمان زیادي 
است. سیستم بانکي را باید متوجه 
که  است  این  دیگر  مطالب  شود. 
به  مي دهد  ترجیح  بانکي  سیستم 
سرمایه گذار تسهیالت ارزي یا ریالي 
بدهد. براي بررسي این موضوع باید 
ریالي  تسهیالت  روي  بانک  ببینیم 
مي گیرد؟  بهره  چقدر  مي دهد،  که 
بگذارم.  نرخ  که  نمي خواهم  من 
نرخي  حال  مي گیرد.  عددي  یک 
براي تسهیالت  کارمزد  واقع  در  که 
نرخي  دهم  یک  مي گیرد،  ارزي 
مي تواند  ریالي  تسهیالت  بابت  که 
سیستم  حاال  نیست.  کند،  دریافت 
یا  باید تسیهالت ارزي بدهد  بانکي 
باید  پس  بدهد؟  ریالي  تسهیالت 
دولت اینجا یک نقشي را بازي کند 
و یک کمکي به این سیستم بانکي 

کند و آنها را متقاعد کند. به صنعت 
اکنون  کند.  نکاه  دیگري  گونه  به 
اگر  که  است  بد  آنچنان  ما  شرایط 
فاینانس خارجي  از  ما مي توانستیم 
استفاده کنم، قطعاً به هیچ وجه سراغ 

صندوق توسعه ملي نمي رفتیم. 

وقتي که فضاي تجاري کشور 
باز شود، به شکلي که ما در 
بتوانیم  بین المللي  شرایط 
امکان  باشیم،  داشته  تعامل 

فاینانس هم بیشتر مي شود. 
بله قطعاً ولي هنوز این فضا فراهم 
این  که  زماني  ولي  است.  نشده 
موضوع تحقق پیدا کند و تحریم ها 
بانکي  ضوابط  و  روي سیستم ها  از 
شود،  برداشته  خارجي  کشورهاي 
مي توانیم  راحت  خیلي  ما  قاعدتاً 
به  اروپایي  کشور هاي  بانک هاي  از 
دریافت  تسهیالت  نیاز مان  اندازه 
دنیا  در  مهم  نکته  یک  کنیم. 
ابعاد  و  سایز  در  پروژه هاي  در 
حال  در  که  پروژه،  خود  بزرگ 
براي  مي شود  وثیقه  آن  اجراست، 
تسهیالت  به  مي خواهد  که  بانکي 
چیز  پروژه  از  غیر  واقع  در  بدهد. 
ولي  نمي شود.  درخواست  دیگري 
ما،  بانکي  سیستم  در  متأسفانه 
اصاًل خود پروژه که هیچ به حساب 
وثیقه  باید  از آن شما   مي آید. غیر 
ملکي، وثیقه سفته اي، وثیقه چک 
انواع مختلفي که تعریف کردند،  و 

بدهید. 

زمانی که تحریم ها از 
روي سیستم  بانکي 

کشور برداشته شود، 
قاعدتاً ما خیلي راحت 
مي توانیم از بانك هاي 
کشور هاي اروپایي به 

اندازه نیاز مان تسهیالت 
دریافت کنیم. در 

دنیا پروژه هاي بزرگ، 
خودشان وثیقه ای 

مي شوند براي بانکي 
که مي خواهد تسهیالت 

بدهد

گو
ت و

گف
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در سـال هــاي اخیـر به نظر 
مي رسد مشکالت صنعت برق 
به ویژه در بخش تولید برق به 
و  دولت  دغدغه هاي  از  یکي 
مجلس تبدیل شده است. در 
این راستا نیز تصویب شد تا در 
جهت حمایت از نیروگاه هایي 

که در ایـن صنعت فعـالیت 
از صنـدوق توسعه  مي کنند 
این گونه  شود.  داده  وام  ملي 
جهت  در  دولت  حمایت هاي 
رفع چالش هاي نیـروگاه هاي 
کشــور را چگونــه ارزیابي 

مي کنید؟

دولتي  حمایت هاي  بحث  همیشه 
مطرح  نیروگاه ها  و  برق  صنعت  در 
در  نیز  زیادي  قوانین  است.  بوده 
این زمینه تصویب شده است. البته 
براي این شرکت تاکنون از صندوق 
وامي  را  یا  تسهیالت  ملي  توسعه 
شویم  متوجه  تا  نکرده ایم  دریافت 

در گفت وگو با مهندس وحید صالحي مطرح شد:

بهترین حمایت دولت از نیروگاه هاي خصوصي 
پرداخت به موقع مطالبات است

کمبود برق در سال هاي اخیر به یکي از دغدغه هاي مهم کشور تبدیل شده است. اگرچه فعاالن این بخش 
از سال ها پیش نسبت به بروز مشکالت و چالش هاي اساسي در این زمینه هشدار داده اند و بار ها گفته اند 
بي توجهي به این بخش باعث خواهد شد تا در سال هاي آینده با چالش هاي اساسي مواجه شویم. با این وجود 
تاکنون حمایت هاي الزم و مؤثر از صنعت برق به ویژه از فعاالن بخش خصوصي به  عمل نیامده است. وقتي پاي 
صحبت هاي فعاالن این بخش مي نشینیم متوجه مي شویم وعده هاي داده شده براي حمایت جدي از این 
صنعت به ویژه از بخش غیردولتي آن کمتر عملي شده است. به منظور آشنایي با مشکالت بخش خصوصي 
تولید کننده برق وراهکارهاي برون رفت از آن با مهندس وحیدصالحي مدیرعامل شرکت تک نیرو که در حدود 
دو سال قبل این شرکت موفق شد یک نیروگاه را از طریق مزایده اي که سازمان خصوصي سازي برگزار کرد 

خریداري کند، گفت و گویي انجام داده ایم که در ادامه مي خوانید؛
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آیا آن طور که دولت وعده داده است 
یا  مي کند،  حمایت  بخش  این  از 
خیر. ولي آنچه مسلم است این گونه 
حمایت ها مي تواند در توسعه نیروگاه 
افزایش راندمان و تعمیرات اساسي 
آن کمک کند. به نظر بنده بهترین 
و اولین حمایت دولت از نیروگاه هاي 
خصوصي پرداخت مداوم و به موقع 
فروش  بابت  نیــروگاه ها  مطالبات 

انرژي است. 
اطالع دارید که حمایت ها از 
بخش تعاوني به شکل خاص در 
قانون پیش بیني شده است. 
آیا وجود حمایت ها باعث شد 
تا بتوانید از طریق قواعد حاکم 

بر واگذاري ها نیروگاه بخرید؟
توسط  یزد  زنبق  شهید  نیروگاه 
شرکت تعاوني کارکنان نیروگاه یزد 
یاري  با  سال1391  در  )تک نیرو( 
خداوند متعال و با صددرصد آورده 
سهامداران از طریق مزایده خریداري 
شد. با وجود پیش بیني حمایت هاي 
از  تعاوني ها  از  قانون  در  مختلف 
جمله اولویت در واگذاري ها، دریافت 
قرض الحسنه  صورت  به  تسهیالت 
از  تعاوني  این  و موارد مشابه دیگر. 
این حمایت ها استفاده نکرد و صرفاً 
با توان خود این نیروگاه را خریداري 

نمود. 
بــایـــد اشــاره کنم کــه بحــث 
خصوصي سازي در صنــعت بـــرق 
هنوز به باور و اعتقاد برخي مدیران 
ستادي این صنعت نرسیده و همواره 
موضوع  این  هنوز  واگذاري ها  در 
براي  غیر اقتصادي  و  اصولي  غیر  را 
این  که  حالي  در  مي دانند  دولت 
اجرایي  حال  در  جهان  در  موضوع 
شدن است و اگر درست اجرا شود 
صرفاً سیاست گذاري برعهده دولت و 
تصدي گري و فعالیت هاي اجرایي بر 
عهده بخش خصوصي قرار مي گیرد. 

این امر توانسته تحوالتي را در زمینه 
رقابت  و  اشتغال زایي  تجاري سازي، 
به  مطمئن  و  ارزان  برق  تولید  در 
ما  کشور  در  و  باشد  داشته  همراه 
روش هاي  باید  مي رسد  به نظر  هم 
طي  مسیر  این  و  اصالح  واگذاري 
شود و سیاست هاي کالن دولت به 
صورت صحیح اجرایي و عملي شود. 
از  دولت  حمایت  به طورکلي 
را  نیروگاه ها  خصوصي سازي 
چطور ارزیابي مي کنید؟ چرا 
برخي معتقدند که دولت این 
بخش را به مثابه رقیبي براي 
خود مي بیند و همکاري هاي 

الزم را انجام نمي دهد؟
تا چند سال قبل 100درصد تولید 
برق توسط نیروگاه هاي دولتي انجام 
مي شد. اما براساس اصل 44 قانون 

اساسي مقرر شد خصوصي سازي آغاز 
شود؛ واگذاري ها شروع شد و یکسري 
بخش خصوصي  به  نیز  نیروگاه ها 
تدریج  به  اتفاق  این  با  شد؛  واگذار 
وارد  بخش خصوصي  نیروگاه هاي 
جمله  از  شدند.  برق  تولید  عرصه 

نیروگاه شهید زنبق یزد. 
به هر حال خصوصي سازي نیروگاه 
آن  از  قبل  که  است  نوپا  امري 
طبیعي  نداشته.  سابقه  کشور  در 
امکانات  با  که  نیروگاه هایي  است 
دولتي اداره مي شود و چتر حمایت 
مشکالتشان  جنس  دارد،  را  دولت 
فرق  شده  خصوصي  نیروگاهاي  با 
که  صورت  این  به  باشد.  داشته 
نیروگاه هاي  اداره کننده  شرکت هاي 
درگیــري  بــر  عالوه  خصوصــي 
عمدتاً  که  نیروگاهي  مشکالت  با 
فني و بین تمام نیروگاه ها مشترک 
همانند  دیگري  مشکالت  با  است، 
اقساط  پرداخت  نقدینگي،  تأمین 
یدکي،  لوازم  تأمین  نیروگاه،  خرید 
نیروگاه ها  انتقال  و  مالکیتي  مسائل 
توسط سازمان خصوصي سازي، عدم 
تحویل  و  نیروگاه  صحیح  واگذاري 
کامل آن )مشکل عمــده نیــروگاه 
شهیـد زنبق( و مشکالتــي دیگــر 
در   نهایت  مواجه اند.  دست  این  از 
از  دولت  حمایت  بزرگ ترین  نیز 
به  پرداخت  خصوصي  نیروگاه هاي 
موقع مطالبات آنهاست. چون درحال 
حاضر مي توان گفت نیروگاه ها یک 
محصول و یک خریدار دارند که این 
تولید کننده  یک  ضعف  بزرگ ترین 
خصوصي است. این مشکل مي تواند 
با روش هاي جدید مثل بورس انرژي، 
قراردادهاي دوجانبه، تولید انرژي و 

حرارت همزمان و... حل شود. 
انتظار داشتیم با توجـه بــه اینکــه 
داخل  از  که  بودیم  تشکلي  اولین 
صنعت بـــرق و وزارت نیـرو اقـدام 

بحث خصوصي سازي در 
صنعت برق هنوز به باور 
و اعتقاد برخي مدیران 

ستادي این صنعت نرسیده 
و همواره در واگذاري ها 

هنوز این موضوع را غیر 
اصولي و غیر اقتصادي براي 
دولت مي دانند در حالي که 

این موضوع در جهان در 
حال اجرایي شدن است و 
اگر درست اجرا شود صرفًا 

سیاست گذاري برعهده 
دولت و تصدي گري و 
فعالیت هاي اجرایي بر 

عهده بخش خصوصي قرار 
مي گیرد

گو
ت و

گف
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توجه  با  و  کردیم  نیروگاه  به خرید 
تعاوني  این  سهامداران  اینکه  به 
صنعت  و  نیروگاه  کارکنان  از  اکثراً 
تقدیر  و  توجه  مورد  مي باشند  برق 
قراربگیریم.  مجموعه  این  مقامات 
ولي متأسفانه همکاري هاي معمول 
و قانوني نیز با این مجموعه صورت 
نگرفته است که بیان آن از حوصله 

این گفت وگو خارج است. 
شمـا بـا چه مشکالتي در این 

عرصه مواجه اید؟
سازمان  معتقدیم  اینکه  به رغم 
کار  واگذاري ها  در  خصوصي سازي 
بسیار بزرگ و سختي را انجام داده 
و مي دهد، اما به هرحال چالش هایي 
به طور  دارد.  وجود  زمینه  این  در 
مثال در زمینه قراداد ها با مشکالت 
آنها  جمله  از  مواجهه ایم.  بسیاري 

مي توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
 مراحل تحویل و تحول نیروگاه و 

لوازم یدکي آن ها
 انتقال مالکیت ثبتي نیروگاه

 ارزیابي ناقص در برخي واگذاري ها 
)مشکل عمده نیروگاه( و برخي موارد 

سازمان  آنها  رفع  براي  که  مشابه. 
تجربه هایي  از  باید  خصوصي سازي 
کسب  قبلي  واگذاري هاي  در  که 
کرده استفاده کند تا این مشکالت 

تکرار نشود. 
باید  گفت  مي توان  مجموع  در 
مشکالت  و  دغدغه ها  شود  کمک 
در  حداقل  خصوصي  نیروگاه هاي 
زمینه هاي مالکیتي و مسائل واگذاري 
حل شود تا بتوانند حداکثر انرژي و 
وقت خود را صرف تولید برق کنند. 
چرا که این صنعت یک صنعت زنده، 

شبانه روزي و استراتژیک است. 
گلـه  دیگـر  بحـث  یـك 
سـرمـایه گـذاران از بانك ها 
به  تسهیـالت  پـرداخت  در 
بخش نیروگاهي است؛ از نگاه 
در  بانك هـا  سرمایه گـذاران 
بخش  به  تسهیالت  پرداخت 
نیروگاهــي تـوجهي ندارند 
به عمل  را  و حمایــت الزم 
نمي آورند. نظر شما در مورد 

این مورد چیست؟
مهم ترین مشکل در اخذ تسهیالت 

تعاوني  براي شرکت هاي  بانک ها  از 
همانند این شرکت که تمام دارایي ها 
کرده  نیروگاه  خرید  صرف  را  خود 
است، تأمین وثیقه مورد نیاز است. 
آن  سهامداران  که  شرکت هایي 
بخش هاي توانمند اقتصادي هستند 
در این زمینه ها مشکلي ندارند، ولي 
سهامداران  که  تعاوني  شرکت  یک 
کارگر  یا  کارمند  قشر  عمدتاً   آن 
هستند این موضوع براي آنها مشکل 

مهمي است. 
در  چالش ها  این  هرشکل  به  
حالي وجود دارد که صنعت برق 
و نیروگاه ها نه تنها نیاز مبرم به 
حمایت دولت دارند بلکه کمبود 
برق در کشور و احتمال بروز 
قطعي ها به ویژه در فصل هاي 
پرمصرف چون تابستان ایجاب 
مي کند تا راه حل اساسي در 
زمینه رفع مشکالت این بخش 
اتخاذ شود. با این اوصاف چه 

باید کرد؟
خصوصي سازي در مناطق مختلف، 
صنایع گوناگون و زمان هاي متفاوت 
چالش ها، مقاومت هـــا و مشکالت 
نیروگاه  صنعت  در  دارد.  گوناگوني 
نیز به همین صورت است. بنابراین 
به  مربوطه  موانع  و  مشکالت  رفع 
صورت سریع و تعیین فرمول واحد 
امکان ندارد. قوانین و مقررات به قدر 
اساسي،  قانون   44 اصل  در  کافي 
قانون اقتصاد جمهوري اسالمي ایران، 
قانون  اقتصاد،  تعاون  بخش  قانون 
قوانین  دیگر  و  تعاوني  شرکت هاي 
واقع  نگاه  اگر  دارد.  وجود  مربوطه 
بینانه به مشکالت وجود داشته باشد 
و اراده قوي براي حل آنها، مي توان 
سخت  شرایط  این  که  بود  امیدوار 
سپري خواهد شد درغیر این صورت 
چشم انداز روشني براي این صنعت 

پایه و راهبردي متصور نیست. 
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به ویژه  و  برق  صنعت  تجهیزات 
ارزش  کنار  در  بخار،  نیروگاه های 
پیشرفته  فن آوری  از  مادی  کالن 
هستند.  برخوردار  پیچیده ای  و 
مطلوب  بهره برداری  و  نگهداری 
آگاهی،  به  نیاز  تجهیزات  این  از 
تخصص، تجربه و مدیریت مطلوب 
دارد. هدایت و مدیریت این مجموعه 
زیربنایی، باید تحت نظارت باشد تا 
کاهش  و  بهره بوری  باالبردن  ضمن 
صدمات  آمدن  وارد  از  هزینه ها 

احتمالی به آنها جلوگیری کند.
بار  ایمنی نخستین  عبارت فرهنگ 
در مورد حادثه چرنوبیل به کاررفته 
است و در واقع نتایج به دست آمده 
الگوهای  و  انگیزه ها  ارزش ها،  از 
کار  روش  تعهد،  میزان  که  رفتاری 
و  ایمنی  برنامه های  توانمندی  و 
معین  را  سازمان  یک  بهداشتی 
می نماید، می تواند فرهنگ ایمنی را 

تشکیل دهد.
در موسسات تولیدی، رعایت مقررات 

در نیروگاه های حرارتی چطور 
ایمنی را رعایت کنیم؟

امین تاجدانی /عبدالکریم مشاك- کارشناسان نیروگاهی

ایمنی از انجام کلیه فعالیت ها مهمتر 
کنترل  تحت  و  پیشگیری  و  بوده 
هرگونه  از  قبل  حوادث  درآوردن 
ترویج  و  ایجاد  نوعی  دیگر،  اقدام 

فرهنگ ایمنی است.
ایمن کار کردن یک نگرش انسانی 
و فرهنگی است، این بدین معناست 
یک  در  ایمنی  فرهنگ  زمانی  که 
گسترش  مطلوب  نحو  به  سازمان 
سازمان  پرسنل  نگرش  که  می یابد 
نسبت به لزوم رعایت اصول ایمنی، 
به سمت ایده آل سوق یابد. ضعیف 
ایمنی در سازمان ها،  بودن فرهنگ 
و  مالی  خسارت های  و  هزینه ها 
انسانی بسیار زیادی را به بار می آورد.

 
ایمنی آری یا نه؟

یکــی از مــوضــوعـاتی که امروزه 
سازمان ها بــا آن روبــرو هستنــد، 
مساله ایجاد فرهنگ ایمنی و حذف 
کار  روند  در  غیر ایمن  فرهنگ های 
این  می رسد  به نظر  است.  سازمان 
پیشرفته  کشورهای  در  چه  مقوله 
صنعتی و چه در کشور های در حال 
توسعه وضعیتی مشابه دارد. اگرچه  
ایجاد و  یافته در  کشورهای توسعه 
توفیقات  به  ایمنی  فرهنگ  توسعه 
چشمگیری در مقایسه با کشورهای 
اما  یافته اند؛  دست  توسعه  حال  در 
در  عوامل  تمامی  بگوییم  که  این 
در  جهان  پیشرفته  سازمان های 
جهت شکوفایی فرهنگ ایمنی قدم 
برداشته اند سخنی بس گزاف است.

ایمنی حتی  فرهنگ  توسعه  مساله 
یکی  جهان  موفق  سازمان های  در 
و  مدیــران  فکــری  از دغدغه های 
تصمیم گیرندگــان می باشد. نبــاید 
برای  مدیران  این  که  کرد  فراموش 
ایجاد و رشد فرهنگ ایمنی با عاملی 
چون انسان روبرو هستند که بسیار 
پیچیــده اســت. انسانــی کـه توان، 

له
قا

م
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باور هایی نهفته در  انگیزه، اعتقاد و 
درون دارد که باید در جهت مثبت، 
بالفعل شوند و این امر نیازمند یک 

مدیریت کارا و قوی است.
فرهنگ در لغت یعنی الگویی ثابت 
برای رفتارها و عملکردهای افراد با 
حد و مرز مشخص فرهنگ، واقعیاتی 
است که به طور سلسله وار در افراد 
یک جامعه یا سازمان خاص، منجر 
به تولید رفتارهای مشخص می گردد. 
عواملی که در ایجاد و ترویج فرهنگ 
ایمنی در یک سازمان موثر هستند 

عبارتند از:
 1- تهیه و توزیع دستورالعمل ها و 

استانداردهای ایمنی کار
2- آموزش اصول و مقررات ایمنی

3- تجهیزات حفاظت فردی
ایمنــی  بـــر  نظارت  سیستم   -4
پیمانکاران و کارکنان و تاثیر آن در 

ارزشیابی آنان
5- پایگاه اطالع رسانی و هشدارهای 

ایمنی و مدیریت فرآیند حوادث
6- سیستم نگهداری و تعمیرات و 

لحاظ کردن ایمنی کار
7- حمایت مدیریت

 
تهیه و توزیع دستورالعمل ها و 

استانداردهای ایمنی کار
استانداردها،  و  دستورالعمل  تهیه 
بخش اصلی یک سیستم ایمنی در 
تشکیل  را  سازمان  یا  صنعت  یک 
مشخص  دستورالعمل ها  می دهند. 
می کنند که چگونه یک کار حساس 
بازدهی  و  ایمنی  نظر  نقطه  از  باید 
یا  سرپرست  یک  پذیرد؛  صورت 
مسوول با استفاده از دستورالعمل ها، 
تصدیق  را  کارهـا  انجام  درستـــی 
دستورالعمل ها  عالوه  به  می کند. 
آموزش را آســان تـــر و شناسایی 
روش های بهبود عملیات را ساده تر 

می کنند.

ضروری است کــــه دستورالعمل ها 
شرایط  و  دستگاه هـــا  با  متناسب 
واقعی محیط کار و افراد باشند. به 
منظور عملی ساختن شرایط فوق، 
نباید بسیار پیچیده  دستورالعمل ها 
و  تعارض  خال،  هرگونه  از  عاری  و 
اشکال باشند. دستورالعمل های تهیه 
شده باید هر چند سال و یا به هنگام 
فراهم شدن اطالعات جدید و یا در 
تاسیسات  در  تحول  و  تغییر  زمان 
و  کار  محیط  شرایط  دستگاه ها،  و 
و  گیرند  قرار  بازنگری  مورد  غیره 
شوند.  بروزرسانی  لزوم  صورت  در 
ایمنی  یک سازمان می تواند  واحد 
با انجام یک سلسله فعالیت، اقدام به 
تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای 
مشاغل  و  سطوح  کلیه  در  ایمنی 

نماید، که این موارد عبارتند از:
از  ماهانه  و  روزانه  بازدیدهای     

سطح کل سازمان
 تجزیه و تحلیل حوادث

 شناسایی و پیش بینی خطرات
 جمع آوری اطالعات از سایت های 

اینترنتی و کتب مربوطه
و  شرکــت ها  دیگر  از  بازدیــد   

سازمان های مرتبط
 جمع آوری پیشنهادات و نظـــرات 
مدیران، کارشناســان، گارگــران و 

مسووالن صاحب نظر سازمان
 شرکت در جلسات مختلف مراکز 
بهداشتی و دیگر سازمان های مرتبط

 در ضمن واحد ایمنی باید براساس 
و  مقررات  رعایت  عــدم  و  رعایت 
اصول ایمنی در سازمان و با توجه به 
مشاهدات و بازدیدهای مستمر خود 
از کل پرسنل و تجهیزات، اقدام به 
تشویق و تنبیه پرسنل  کند و این 
و  مدیران  معاونت ها،  به  گزارش ها 
مدیرعامل کل سازمان جهت اطالع 
ارسال  پرسنل  سالیانه  ارزشیابی  و 
گردد. با این کار عالوه بر اینکه محیط 
کار و شرایط انجام فعالیت های کاری 
ایمن می شود، سطح عمومی فرهنگ 
و  می یابد  ارتقاء  سازمان  در  ایمنی 
کاهش  در  می توان  را  آن  بازتاب 
حوادث، کاهش بیماری های شغلی، 
باالی  راندمان  پرسنل،  بین  روابط 

تولید و ... مشاهده کرد. 
  

آموزش اصول و مقررات ایمنی
بهداشت  و  حفاظت  آموزش،  نقش 
کار در جهت باال بردن سطح دانش 
وضع  از  آگاهی  کارکنان،  ایمنی 
از  اطالع  و روحی،  سالمت جسمی 
عالیم بیماری و نحوه مقابله با آنها، 
جلوگیری از حوادث ناگوار و ایجاد و 

ترویج فرهنگ ایمنی است.
قادر  را  فرد  می تواند  دادن  آموزش 
سازد که در صورت لزوم با به کارگیری 
دستورالعمل های ایمنی، خود را به 

مساله توسعه فرهنگ 
ایمنی حتی در سازمان های 

موفق جهان یکی از 
دغدغه های فکری مدیران 

و تصمیم گیرندگان است. 
نباید فراموش کرد که این 
مدیران برای ایجاد و رشد 

فرهنگ ایمنی با عاملی 
چون انسان روبرو هستند 

که بسیار پیچیده است. 
انسانی که توان، انگیزه، 
اعتقاد و باورهایی نهفته 

در درون دارد که باید در 
جهت مثبت، بالفعل شوند 

و این امر نیازمند یك 
مدیریت کارا و قوی است
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نحوی در مقابل پیش آمدهای ناگوار 
و عوامل مضر تاثیرگذار، حفظ کند.

اگر این دانستنی ها به موقع و دقیق 
آموزش داده شوند، میزان ابتکار عمل 
افراد افزایش می یابد و در نتیجه رشد 
و شکوفایی جامعه محقق می شود. 
نیز  عمومی  فرهنگ  سطح  افزایش 
جهت  در  شایانی  کمک  می تواند 
مقررات  و  قوانین  با  افراد  آشنایی 

ایمنی باشد.
توجه  نکته  این  به  باید  آموزش  در 
احساسی  چه  کارکنان  که  داشت 
چه  باید  کنیم  فکر  آنکه  نه  دارند، 
بدین  این  باشند.  داشته  احساسی 
معنی است که اگر دیدگاه کارکنان 
اجباری  امر  یک  آموزش  به  نسبت 
آموزش  مطالب  به  نسبت  و  است 
طوری  باید  ندارند،  خوبی  احساس 
روی  از  کارکنان  که  شود  رفتار 
آموزش  کالس  در  اکراه  با  و  جبر 
حضور نیابند و اگر مطالب تکراری 
جدید  مطالب  تهیه  برای  هستند 
به  کارکنان  تا  اقدام شود  روز  به  و 
آموزش عالقمند شوند. اگر احساس 
کارکنان نسبت به آموزش احساس 
خوبی باشد و از این موضوع استقبال 
نمایند، الزم است در جهت تقویت 
بیشتر  چه  هر  ترویج  و  انگیزه  این 

فرهنگ ایمنی گام برداشت.

تجهیزات حفاظت فردی
از دیدگاه ارگونومی، وسیله حفاظت 
که  است  وسیله ای  مناسب  فردی 
و  خطرات  حذف  یا  کاهش  ضمن 
عوامل زیان آور محیط کار، تـوانایی 
ندهد.  کاهش  نیز  را  فرد  کارآیی  و 
همچنین در هنگام انجام کار، فرد را 
در وضعیت بدنی مناسبی قرار دهد. 
قابل  باید  حفاظتی  دستکش  مثال 
انعطاف بوده و بر حرکات دست ها و 
انگشتان و توانایی و قدرت آنها اثری 

که  گفت  می توان  کل  در  نگذارد. 
وسایل یا تجهیزات حفاظت فردی به 
منظور حفاظت قسمت های مختلف 
بدن در برابر انواع خطرات احتمالی 
و  ساخته  طراحی،  کار  محیط  در 
ارایه می شوند. استفاده از این وسایل 
کارفرمایان  دیدگاه  از  است  ممکن 
با  کارگران  مواجهه  کنترل  برای 
خطرات، یک راه حل ساده و مناسب 
عدم  صورت  در  ولی  رسد؛  به نظر 
توجه به عوامل متعدد در یک برنامه 
پیشگیری می تواند بسیار نامناسب و 
خطرناک باشد. به عنوان مثال بعضی 
از انواع )PPEs( نظیر رسپیراتورها یا 
لباس های یکپارچه حفاظتی بسیار 
دلیل  به  و  هستند  سنگین  و  گرم 

سوی  از  کارگران،  بر  فشار  تحمیل 
نمی گیرند  قرار  استفاده  مورد  آنها 
یا به طور نامناسب و ناقص استفاده 
شود. لذا پذیرش کارگران یک فاکتور 
برنامه موفقیت آمیز  اساسی در یک 
استفاده از PPEs محسوب می شود. 
فردی  حافظت  وسایل  بودن  موثر 
مستلزم این است که به طور مناسب 
و صحیح انتخاب و نگهداری شده و 
به طور صحیح و مداوم مورد استفاده 

قرار گیرند.
وسایل  از  استفاده  سو  یک  از  اگر 
حفاظت فردی برای کارگران ناراحت 
دیگرعلل  سوی  از  و  باشد؛  کننده 
آنها  به  وسایل  این  با  کار  واقعی 
تفهیم نگردد، امکان استفاده ناقص 
نتیجه  در  و    PPEs از  غلط  یا  و 
الزم  و  کافی  حفاظت  عدم تامین 
وجود خواهد داشت. به همین دلیل 
تفکیک  بخشی  کاربران،  آموزش 
ناپذیر و در عین حال حیاتی از یک 
 PPEs برنامه موفقیت آمیز استفاده از

خواهد بود.
کاربران وسایل حفاظت فردی الزم 
است تحت یک برنامه آموزشی موثر 
قرار گیرند. آنها باید از اهداف برنامه 
بیابند  را  اجازه  این  و  شوند  مطلع 
که تجارب خود از کاربرد PPEs را 

به صورت بازخورد ارایه کنند.
فردی  توسط  باید    PPEs انتخاب 
و  حفاظتی  وسایل  انواع  به  آگاه 
محیط  به خطرات  مطلع  همچنین 
کار و با توجه به نوع و درجه حفاظت 

مورد نیاز صورت پذیرد. 
اول  مرحله  در  که  می شود  توصیه 
انتخاب این وسایل توسط متخصص 
و  پذیرد  صورت  حرفه ای  بهداشت 
زمینه  در  نیز  سرپرستان  همزمان 
براساس   PPEs مناسب  انتخاب 
شرایط واقعی کار نظرات خود ارایه 

دهند.  

تهیه دستورالعمل و 
استانداردها، بخش اصلی 

یك سیستم ایمنی در 
یك صنعت یا سازمان 

را تشکیل می دهند. 
دستورالعمل ها مشخص 
می کنند که چگونه یك 
کار حساس باید از نقطه 

نظر ایمنی و بازدهی 
صورت پذیرد؛ یك 

سرپرست یا مسوول با 
استفاده از دستورالعمل ها، 

درستی انجام کارها را 
تصدیق می کند. به عالوه 

دستورالعمل ها آموزش 
را آسان تر و شناسایی 

روش های بهبود عملیات را 
ساده تر می کنند

له
قا

م



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / تابستان 1393 / شامره 8

48

 سیستم نظارت بر ایمنی 
کارکنان و پیمانکاران

نظارت بر عملکرد در همه سطوح، 
است.  ضروری  کار  پیشرفت  برای 
مدیریت باید بر این امر پافشاری کند 
که نظارت بر ایمنی اولین موضوعی 
باشد که در گزارش هر واحد عملیاتی 
گزارش  خواه  شود؛  پرداخته  آن  به 
یا گزارش هفتگی  ساالنه شرکت و 
واحدی از آن شرکت باشد. سیستم 
نظارت بر ایمنی به دنبال این است 
یا   شخص  هر  کند  مشخص  که 
در  میزان  چه  شرکت،  از  واحدی 
مسیر هدف تعیین شده و استاندارد 
از آن  یا چقدر  و  دارد  قرار  سازمان 
انحراف دارد؛ نقاط قوت و ضعف آن 
چه  هر  تقویت  راهکارهای  کدامند، 
بیشتر ایمنی در آن حوزه کدامند؟ 
سیستم نظارت بر ایمنی کارکنان و 
پیمانکاران از دو طریق جهت ایجاد 
محیط ایمن و اشاعه فرهنگ ایمنی 

اقدام می کند:

بازرسان  توسط  ایمنی  واحد  الف( 
و  روزانه  بازدیدهای  براساس  خود 
لیست ها  به چک  توجه  با  و  ماهانه 
و دستورالعمل های مربوطه اقدام به 
تجهیزاتی،  و  فردی  ایمنی  بازرسی 
اعم  تجهیزات  و  پرسنل  قالب  در 
و  می کنند  پیمانکاری  و  رسمی  از 
مسووالن  به  گزارشاتی  طی  سپس 
مدیر عامل  یا  و  معاونت ها  مربوطه، 
در جهت لحاظ کردن  این گزارشات 
پرسنل  برای  که  ارزشیابی  فرم  در 
می گیرد  انجام  یکبار  ماه  شش  هر 
فرم  اساس  بر  پیمانکاران  برای  و 
مبلغ  از  که  ماهانه  وضعیت  صورت 
کل صورت وضعیت بین 1-5 درصد 
در حیطه واحد ایمنی است، اقدامات 

الزم انجام می گیرند.
ب( ناظرین، سرپرستان، مسووالن و 
یــا واحد،  مدیـــران هـــر بخش 
یا واحد  ایمنی آن بخش  مسووالن 
تلقی می گردند که عالوه بر بازرسان 
واحد ایمنی، موظفند ایمنی فردی و 

تجهیزاتی بخش یا واحد خود را در 
قالب رسمی و پیمانکاری در سطح 
قابل قبولی مورد بررسی و بازدید قرار 
دهند و چنانچه با دستورالعمل ها و 
استانداردها و اهداف سیستم ایمنی 
حاکم بر کل سازمان مغایرت داشته 
آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  یا  و 
سیستم می باشد، می توانند براساس 
ارزشیابی  فرم  در  موجود  آیتم های 
وضعیت های  صورت  یا  پرسنل 
پیمانکاران عالوه بر گزارشات واحد 
ایمنی، نظرات خود را لحاظ نمایند یا 
اینکه طی گزارشاتی به واحد ایمنی، 
آنان را جهت تشویق یا تنبیه معرفی 
از  ثانویه ای  گزارش  طی  یا  نمایند 
مدیرعامل  برای  ایمنی  واحد  سوی 
ارسال گردد که هرگونه تصمیمی از 

سوی وی انجام گیرد.
 

 مدیریت فرآیند حوادث
یادگیری و آموختن مسایل و موارد 
تکرار  و  یادآوری  نیازمند  اکتسابی، 
لذا الزم است جهت حفظ و  است. 
ارتقای سطح فرهنگ ایمنی عالوه بر 
آموزش و اجرای سیاستی مدیریتی 
و ...  پایگاهی تشکیل گردد که روزانه 
مسایل، اصول، مقررات، آیین نامه ها، 
هشدارهای ایمنی و تجزیه و تحلیل 
حوادث را برای کلیه پرسنل شاغل در 
یک سازمان یا شرکت اطالع رسانی 
کار  این  انجام  با  نماید.  یادآوری  و 
دیگر سازمان ها دغدغه عدم آموزش، 
عدم اطالع رسانی و یا فراموشی موارد 

و مسایل ایمنی را نخواهند داشت.
مـــی تـــوان  اطالع رسانی  این  در 
ســازمــان  کــالن  سیاست هــای 
و  بهداشت  ایمنی،  زمینه هـای  در 
محیط زیست، سیستــم تشــویق 
و تنبیه ایمنی، مــدیــریت فرآیند 
حوادث، آلودگی هوا، نحوه استفاده 



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / تابستان 1393 / شامره 8
49

از تجهیــزات حفاظت فردی، نحوه 
اطالع رسانی پرسنل در هنگام بروز 
نحوه  اضطراری،  شرایط  یا  حوادث 
دسترسی به دستورالعمل های ایمنی 
و  سمعی  صورت  به  روزانه  را   ... و 
بصری یا هر دو، در دسترس کارکنان 
قرار داد. اجرای این کار خود نوعی 
در  ایمنی  فرهنگ  ترویج  و  ایجاد 
یا شرکت است  سطح یک سازمان 
پرسنل  بر  عالوه  آن  مخاطبین  که 
سازمان مربوطه می توانند مهمانان، 

ارباب رجوعان و سایرین باشند.
حوادث،  فرآیند  مدیریت  از  منظور 
حوادث  بروز  وعوامل  علل  بررسی 
است.  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و 
زیرا حفظ و نگهداری منابع انسانی 
اساسی  وظیفه  مادی،  امکانات  و 
و  صنعتی  سازمان های  مدیران 
مهم  عوامل  از  یکی  است.  تولیدی 
این  در  منابع انسانی  تهدید کننده 
از  ناشی  حوادث  سازمان ها،  گونه 
در  را  انسانی  منابع  که  است  کار 
نتیجه بروز محدودیت های پزشکی، 
از کارافتادگی جزئی یا کلی وحتی 
خارج  تولید  و  کار  گردونه  از  فوت، 

می کند.
حوادث،  کلیه  است  الزم  رو  این  از 
اتفاقات و حتی شبه حوادث تجزیه و 
تحلیل شوند و از طریق پایگاهی در 
سطح کل شرکت یا سازمان بازتاب 
داده شوند تا کلیه پرسنل شاغل از 
از  ساده  کارگر  تا  گرفته  مدیرعامل 
باشند و در روند  آنها اطالع داشته 

کاهش حوادث گام بردارند.
 

سیستم نگهداری وتعمیرات و 
لحاظ نمودن ایمنی کار

واحد  هر  فعالیت  محور  و  پایه 
و  تجهیزات  تولید،  خط  صنعتی، 
ماشین آالت آن می باشند و هر نوع 
ماشین آالت یک  در عملکرد  خللی 

و  خدشه  معنی  به  صنعتی  واحد 
توقف در فعالیت آن واحد می باشد. از 
طرفی وابستگی عملکرد ماشین آالت 
مختلف و مراحل فرآیندهای تولید 
صحت  تا  شده  باعث  یکدیگر،  به 
عملکرد کلی یک مجموعه صنعتی 
به عملکرد صحیح تک تک قطعات و 
ماشین آالت آن وابسته باشد. درعین 
و  ماشین آالت  باالی  ارزش  حال 
با  می کند   ایجاب  نیز  تجهیزات 
تمهیدات مناسب، عمر مفید آنها را 

به حداکثر ممکن افزایش داد.
افزایش  و  هزینه  کاهش  اصل 
یک  طبق  می کند  حکم  بهره وری، 
برنامه ریزی اصولی، جامع و دقیق با 
سرویس و بازبینی های منظم و انجام 
اقدامات پیشگیرانه و ایجاد آمادگی 
مناسب برای انجام سریع تعمیرات، 
خطوط  توقف  و  دستگاه ها  خرابی 
تولید را به حداقل رسانده و ضمن 
عمرمفید  تولید،  راندمان  افزایش 
ماشین آالت را به حداکثر رساند. یکی 
سازمان  یک  اصلی  شاخصه های  از 
سیستم  دارابودن  ممتاز،  تولیدی 
است.  مناسب  تعمیرات  و  نگهداری 
بالطبع استقرار سیستم های نگهداری 
افزایش ضریب  بر  وتعمیرات، عالوه 
و  دستگاه ها  کار  ایمنی  کارآیی، 
پرسنل بهره بردار را افزایش می دهد. 

حمایت مدیریت
مهمتریــن عاملــی کــه می تواند 
به  نسبت  را  سازمان  یک  کارکنان 
کند،  بیزار  یا  عالقه مند  کارکردن 
سازمان  بر  حاکم  مدیریت  سبــک 
اســـت. مدیــر مـی تواند مناسبات 
سازمانی و رفتاری را به گونه ای بنا 
بیزار و گریزان  از کار  افراد  نهد که 
و یا عالقه مند و دوستدار کار شوند. 
نخستین  برای  که  افرادی  معموال 
بار استخدام می شوند به کار تمایل 

دارند و در پی توفیق هر چه بیشتر 
و تحقق اهداف از طریق کار مطلوب 
در سازمان خود می باشند و فرآیند 
مدیریتی در هدف مند کردن نگرش 

آنها بسیار موثر است.
این  از  مدیریتی  نظامات  چنانچه 
شرایط  و عالیــق حمـایـت کند، 
این  درغیر  و  تقویت  کار  فرهنگ 
صورت تضعیف خواهد شد؛ بدیهی 
و  نگرش  تضعیف  صورت  در  است 
کار،  از  گریز  میزان  کار،  فرهنگ 
و...  اخراج  استعفــاء،  سیـاه کاری، 

افزایش خواهد یافت.
مدیریت ارشد یک سازمان یا شرکت، 
آن  در  فرهنگ  آورنده  وجود  به 
سازمان یا شرکت می باشد. تا زمانی 
که  نپذیرد  یا  نخواهد  مدیریت  که 
فرهنگی در سازمان خود طرح ریزی، 
از  یک  هیچ  گردد،  پایدار  و  اجرا 
عوامل دیگر سازمان نمی توانند باعث 
فرهنگ شوند.  و شکل گیری  ایجاد 
حمایت  با  سازمان  ارشد  مدیریت 
بررسی  زمینه های طرح سریزی،  در 
کلیه موارد، مسایل مالی، تبلیغات، 
بین  در  حضور  جلسات،  تشکیل 
اجتماعات کارکنان، تشویق و پاداش 
... و با همکاری دیگر عوامل سازمان 
می تواند به ایجاد، ترویج و پایداری 

یک فرهنگ کمک کند.
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در همــایش تبیین سیــاست های 
با  گفت:  نیرو  وزیر  دولت  اقتصادی 
پرداخت بدهي پیمانکاران زمینه اي 
براي اداره صنعت برق در یک فضاي 

صحیح بنگاه داري فراهم مي شود.  

حمیــد چیــت چیــان در خصوص 
منظور  به  وزارتخانه  این  برنامه هاي 
خــروج از رکــود اقتصــادي گفت: 
عمده مسئله این وزارتخانه بدهي به 
پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در 

بخش خصوصي است. 
این  که  داریم  تالش  افزود:  وي 
بدهی ها را پرداخت کنیم و زمینه اي 
فراهم کنیم تا صنعت برق در یک 
فضاي صحیح بنگاه داري اداره شود. 

چیت چیان ادامه داد: سیاست هایي که 
در این طرح دنبال مي کنیم بزرگ ترین 
ضمانت براي شرکت ها خصوصي است 

که وارد این فعالیت شوند. 
وزیر دولت یازدهم با بیان اینکه در 
حال حاضر 50. 5 درصد برق حرارتي 
تولید  بخش خصوصي  توسط  کشور 
مي شود، تصریح کرد: این وزارتخانه 
تجربــه خــوبــي در زمینه حضور 
بخش خصوصي در صنعت برق داشته 
است و امیدواریم این فضا با واگذاري 
به بخش خصوصي  نیروگاه ها  بیشتر 
کرد:  تأکید  چیت چیان  یابد.  ادامه 
بخش خصوصي  که  هستیم  امیدوار 
نیز  مدیریت  و  مالکیت  بحث  در 

مشارکت خوبي داشته باشند. 

اداره صنعت برق به فضاي صحیح بنگاه داري نیاز دارد
وزیر نیرو:

اخبــار ایــران و جهـان

هدف ما احداث نیروگاه هایي با بهترین 
محیط  آالیندگي  کم ترین  کیفیت، 
زیستي و باالترین بازده تولید است و 
طرف روسیه در پیشنهاد خود باید این 

نکته ها را مدنظر داشته باشد. 
توافق نامه همکاري در بخش احداث 
نیروگاه هاي حرارتي بین وزارت نیروي 
ایران و وزارت انرژي روسیه امضا شد. 

 18 توافق نامه  این  پاون،  به گزارش 
شهریورماه با حضور مهندس »هوشنگ 
فالحتیان« معاون وزیر نیرو در امور 
تیخونوف«  »آناتولي  و  انرژي  و  برق 
مدیرعامل آژانس دولتي انرژي روسیه و 
مدیرعامل شرکت تکنوپروم اکسپورت 
روسیه به عنوان مجري طرح به امضا 

رسید. 
فالحتیان درباره مفاد این توافق نامه، 
گفت: طبق این سند مقرر شد شرکت 
مجري روسي طي یک ماه آینده طرح 
پیشنهادي خود را براي احداث یک 

نیروگاه چهار واحدي در بندرعباس، 
افزایش ظرفیت نیروگاه سهند تبریز 
به 700 مگاوات، احداث یک نیروگاه 
مگاوات   630 ظرفیت  به  طبس  در 
همراه با تجهیز معدن زغال سنگ این 
شهر، نوسازي نیروگاه هاي رامین اهواز، 
بندرعباس و شهید منتظري اصفهان 
و تأمین تجهیزات مربوط به پست هاي 

برق ارایه کند. 
طرح  که  نکته  این  بر  تأکید  با  وي 
آخرین  مبتني بر  باید  پیشنهادي 
بخش  در  جهان  روز  دستاوردهاي 

نیروگاه باشد، افزود: هدف ما احداث 
کیفیت،  بهترین  با  نیروگاه هایي 
زیستي  محیط  آالیندگي  کمترین 
و باالترین بازده تولید است و طرف 
این  باید  خود  پیشنهاد  در  روسیه 

نکته ها را مدنظر داشته باشد.
براي  ایران  آمادگي  از  فالحتیان 
سد  نیروگاه  احداث  در  مشارکت 
شرکت  گفت:  و  داد  خبر  خداآفرین 
مجري روسي در این زمینه نیز مي تواند 
پیشنهاد فني خود را براي ساخت این 

نیروگاه به وزارت نیرو ارایه دهد. 

توافق نامه همکاري برای احداث نیروگاه هاي حرارتي امضا شد 
با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي و مدیرعامل آژانس دولتي انرژي روسیه؛ 
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توسعه نیروگاهي را به بخش 
خصوصي واگذار کنیم

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران: 

مپنا به صورت همزمان به دنبال انتقال دانش فني ساخت 
توربین هاي بخار با ظرفیت باال است. اما روند اجرا به دلیل 
کمبود منابع ارزي و منابع ریالي کند است که درصورت 
عدم تسریع در پرداخت تسهیالت، ورود این نیروگاه ها که 
به عنوان تأمین کننده بار پایه اهمیت زیادي براي شبکه 
دارند، با تأخیر روبه رو مي شود. مدیرعامل سازمان توسعه 
برق ایران از انعقاد قرارداد با گروه مپنا براي انتقال دانش 
فني و ساخت 5050 مگاوات نیروگاه هاي بخار بزرگ ظرف 

شش تا 10 سال آینده خبر داد. 
مهندس مجید صالحي  در گفت وگو با پاون اظهار داشت: 
هدف اصلي صنعت برق و دولت احداث نیروگاه توسط 
بخش خصوصي در نقاط مختلف کشور است و به تدریج 

باید توسعه نیروگاهي را به بخش خصوصي واگذار کنیم. 
ایران  برق  توسعه  سازمان  به عنوان  هم  ما  افزود:  وي 
مجوزهاي الزم را براي متقاضیان بخش خصوصي صادر 
کردیم و با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد، امکان خرید 

انرژي از نیروگاه هاي خصوصي فراهم شده است. 
وي با بیان اینکه نیروگاه هاي زیادي را براي ساخت به 
بخش خصوصي ابالغ کردیم، گفت: ما مصوبه ساخت بیش 
از 30 نیروگاه به بخش خصوصي را داریم که تعدادي از آنها 

در حال کار هستند. 
صالحي با تأکید بر اینکه صنعت برق نیاز دارد تا پرداخت 
تسهیالت از صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي تسریع 
شود، گفت: هرچه در پرداخت این تسهیالت تأخیر ایجاد 
شود، نیروگاه ها دیرتر وارد مدار مي شوند چراکه ماهیت 
توسعه شبکه و نیروگاه درصورت وجود منابع مالي خود 

یک اقدام زمان بر است و اگر منابع مالي طرح ها تأمین 
نشود، زمان اجراي پروژه ها بیشتر مي شود. 

وي افزود: کمترین مدت زمان سنکرون نیروگاه هاي گازي 
که تاکنون توسط مپنا به ثبت رسیده، حدود 14 ماه بوده 
است و در مجموع ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبي در 
حدود 220 میلیون یورو تسهیالت نیاز دارد. هم اکنون 
صندوق توسعه ملي اعالم کرده است که به تعدادي از 
باید سرعت  فرآیند  این  و  مي دهد  تسهیالت  نیروگاه ها 

بگیرد. 
و 50  هزار  احداث 5  از  برق  توسعه  مدیرعامل سازمان 
انتقال  با هدف  بزرگ بخار توسط مپنا  نیروگاه  مگاوات 
دانش فني توربین هاي بخار بیش از 300 و حتي 600 
تا 10 سال آینده خبر داد و گفت:  مگاواتي طي شش 
توسعه نیروگاه هاي بزرگ بخار که تأمین کننده بار پایه 
شبکه هستند، در دستورکار سازمان توسعه برق است که 
اجراي آن و میزان پیشرفت این طرح ها بستگي به میزان 

اعتبار دارد. 
وي با بیان اینکه براي اجراي این 5050 مگاوات نیروگاه 
بزرگ بخاري به 1. 6 میلیارد یورو اعتبار ارزي نیاز است، 
گفت: در سه نیروگاه رامین، شازند اراک و نیروگاه طبس 
عملیات ساختماني آغاز شده است و مپنا نیز به صورت 
توربین هاي  فني ساخت  دانش  انتقال  به دنبال  همزمان 
بخار با ظرفیت باال است، اما روند اجرا به دلیل کمبود منابع 
ارزي و منابع ریالي کند است که درصورت عدم تسریع 
به عنوان  نیروگاه ها که  این  در پرداخت تسهیالت، ورود 
تأمین کننده بار پایه اهمیت زیادي براي شبکه دارند، با 

تأخیر روبه رو مي شود. 
براي  صورت گرفته  برنامه ریزي هاي  براساس  افزود:  وي 
سال آینده 3654 مگاوات نیروگاه حرارتي باید وارد مدار 
شود که 1620 مگاوات نیروگاه هاي خصوصي نیمه فعال و 
1064 مگاوات نیروگاه هاي دولتي در حال ساخت داریم. 

وي اظهار داشت: 970 مگاوات شامل واحدهاي 3 و 4 
نیروگاه گنو، واحدهاي 1 و 2 کهنوج، واحد 2 چادرملو و 
بخش بخار نیروگاه گناوه طبق برنامه ریزي هاي انجام شده 

وارد مدار مي شود. 
وي خاطرنشان کرد: اگر مسائل مالي مربوط به صندوق 
توسعه ملي در نیروگاه هاي خصوصي مرتفع شده و منابع 
الزم در اختیار آنها قرار گیرد، این طرح ها فعال شده و در 

زمان تعیین شده به بهره برداري مي رسند. 
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پاون  با  گفت وگو  در  پیشاهنگ   عبدالرسول  مهندس 
قدمت  با  کشور  نیروگاه هاي  از  برخي  داشت:  اظهار 
راهکارهایي  بنابراین  مي کنند  کار  سال   50 از  بیش 
گرفته  قرار  موردبررسي  نیرو  پژوهشگاه  همکاري  با 
افزایش  قدیمي را  نیروگاه هاي  بازده  بتوانیم  تا  است 
بازده  افزایش  راه  تنها  اینکه  بیان  با  وي  دهیم. 
نیروگاه هاي  تبدیل  باالتر،  به  درصد   38 از  نیروگاه ها 
از  استفاده  افزود:  است،  سیــکل تـــرکیبي  به  گازي 
روش هاي افزایش بازده به غیر از تبدیل نیروگاه ها به 
را  نیروگاه ها  بازده  درصد  یک  تا  نیم  سیکل ترکیبي، 
افزایش مي دهد اما با تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبي 

این مقدار خیلي بیشتر است. 
پیشاهنگ افزایش بازده نیروگاه ها را نقطه اي توصیف 
بازده  قابل توجه  افزایش  به منظور  داد:  ادامه  و  کرد 
نیروگاه ها، تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبي 
در دستورکار وزارت نیرو و توانیر قرار گرفته است. وي 
ازطریق  کشور  نیروگاه هاي  بازده  افزایش  شد:  یادآور 

خارج  مدار  از  و  سیکل ترکیبي  به  نیروگاه ها  تبدیل 
آنجا  از  و  مي گیرد  قدیمي صورت  نیروگاه هاي  کردن 
از تولید همواره بیشتر بوده است، ما  که نیاز مصرف 
مجبور به استفاده از واحدهاي با بازده پایین هستیم. 
معاون هماهنگي تولید توانیر با عقالني دانستن از رده 
خارج کردن واحدهاي قدیمي با بازده پایین، گفت: از 
مي توان  نیروگاه ها  این  در  سوخت  صرفه جویي  محل 
واحدهاي جدید با بازده باال ایجاد کرد، اما از آنجا که 
هر کیلووات ساعت برق بین هفت تا ده سنت ارزش 
دارد. اما بهاي خاموشي 1. 5 دالر است، بنابراین براي 
از واحدهاي قدیمي استفاده  باید  از خاموشي  اجتناب 
کنیم که با خارج کردن این واحدها در زمان مناسب، 
جهشي در بازده نیروگاه هاي کشور صورت مي گیرد. 

وي خاطرنشان کرد: با از رده خارج کردن نیروگاه هاي 
فرسوده و تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبي، 
تا سال  از 38 درصد  نیروگاه ها  کنوني  بازده  متوسط 

1414 به 45 درصد مي رسد. 

ارتقاي بازده نیروگاه ها 45 درصد مي شود
معاون هماهنگي تولید توانیر تشریح کرد:

 22 تا  گفـت:  مپنــا  مدیرعامـل 
با نصب 40  آینده  بهمن ماه سال 
توربین 2. 5 مگاواتي، طرح نیروگاه 
بادي مپنا تکمیل مي شود که در 
نهایت 100 مگاوات توانایي تولید 

برقرا خواهد داشت. 
عباس  دکتر  پاون،  گزارش  به 
علي آبادي در آیین آغاز بهره برداري 
 5  .2 توربین هاي  مجموعه  از 

مگاواتي در منطقه کهک تاکستان قزوین، افزود: سایت 
کهک نخستین سایت توربین بادي 2. 5 مگاواتي کشور 

است که در گروه مپنا سازماندهي شده است. 
به گفته وي، تاکنون هفت دستگاه در این سایت نصب 
شده که سه دستگاه با شبکه سنکرون شده است و چهار 
دستگاه دیگر مراحل پایاني براي سنکرون شدن با شبکه 
را طي مي کند.  علي آبادي اظهار داشت: در فاز نخست 
این طرح، هشت توربین 2. 5 مگاواتي نصب مي شود که 

تا 22 بهمن ماه سال آینده با نصب 40 
توربین 2. 5 مگاواتي، این طرح تکمیل 
مي شود که در نهایت 100 مگاوات توانایي 
تولید برق دارد. وي مزرعه بادي کهک را 
به دلیل صرفه جویي 100 میلیون لیتري 
گازوییل در سال، چاه نفت بزرگ عنوان 
کرد و با اعالم آمادگي مپنا براي اجراي 
مزرعه هاي بادي در مقیاس هاي بزرگ، 
ساخت  تجهیزات،  تأمین  مهندسي، 
باید همگام  ما  بهره برداري، گفت:  و  تجهیزات، احداث 
با فناوري روز جهان حرکت کنیم که به همین منظور، 
مگاواتي   2  .3 توربین هاي  فني  دانش  انتقال  به دنبال 

بادي در آینده نزدیک هستیم. 
وي خاطرنشان کرد: هر واحد توربین بادي اکنون 70 
درصد ارزبري دارد که با اقدام هایي که انجام شده است تا 
پایان سال ارزبري هر واحد توربین به 50 درصد کاهش 

خواهد یافت. 

مدیرعامل مپنا: باید همگام با فناوري روز جهان حرکت کنیم

اخبــار ایــران و جهـان
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معاون برنامه ریزي و توسعه شبکه شرکت مادرتخصصي 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران )توانیر( 
از آغاز دور جدید انعقاد قراردادهاي تبدیل نیروگاه هاي 
آینده  در  آگهي  سه  انتشار  با  سیکل ترکیبي  به  گازي 

نزدیک خبر داد. 
پاون  با  گفت وگو  در  محسني کبیر   اسماعیل  مهندس 
اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته به منظور افزایش 
بازده نیروگاه ها و همچنین توسعه انرژی هاي تجدیدپذیر، 
بندهایي در قانون بودجه 92 منظور شد که این موضوع 

با اندکي تغییرت در بودجه سال 93 نیز لحاظ شد. 
وي افزود: براساس قانون بودجه، مجوز تبدیل نیروگاه هاي 
و  بخش خصوصي  طریق  از  سیکل ترکیبي  به  گازي 
 12 سقف  تا  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  ایجاد  همچنین 
تمام  از  را دریافت و سال گذشته  تومان  میلیارد  هزار 

ظرفیت این قانون استفاده کردیم. 
چهارهزار  تبدیل  قرارداد  گذشته  سال  داد:  ادامه  وي 
ارزش  به  سیکل ترکیبي  به  گازي  نیروگاه  مگاوات 
هشت هزار میلیارد تومان به صورت بیع متقابل و قرارداد 
ایجاد 950 مگاوات انرژي تجدیدپذیر به ارزشي افزون بر 

چهارهزار میلیارد تومان با بخش خصوصي بسته شد. 
براي  تشویقي  سیاست هاي  تعیین  به  اشاره  با  وي 

سرمایه گذاران بخش خصوصي، گفت: دولت به صاحبان 
سرمایه هزینه سوخت معادل صرفه جویي شده از طریق 
تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبي و همچنین 
مي کند.  پرداخت  را  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  ایجاد 
نیاز  مورد  اولیه  سرمایه  از  بخشي  داشت:  اظهار  وي 
پرداخت  ملي  توسعه  صندوق  محل  از  سرمایه گذاران 
اقدام  آن  پرداخت  به  نسبت  عامل  بانک هاي  که  شده 

مي کنند. 
قراردادهاي  انعقاد  جدید  دور  آغاز  از  محسني کبیر 
خبر  سیکل ترکیبي  به  گازي  نیروگاه هاي  تبدیل 
بازده  افزایش  به  مربوط  قانوني  بندهاي  گفت:  و  داد 
نیروگاه ها ازطریق تبدیل آنها به سیکل ترکیبي و توسعه 
نیروگاه هاي تجدیدپذیر با اندکي تغییر در قانون بودجه 
سال 93 پیش بیني شد که در آینده نزدیک سه آگهي 
توسط  دولتي  نیروگاه هاي  بخار  بخش  ساخت  براي 

بخش خصوصي منتشر مي شود. 
 ،93 سال  بودجه  قانون  براساس  کرد:  خاطرنشان  وي 
مجوز افزایش بازده نیروگاه ها ازطریق تبدیل نیروگاه ها 
به سیکل ترکیبي و توسعه انرژی هاي تجدیدپذیر همانند 
سال گذشته تا سقف 12 هزار میلیارد تومان صادر شده 

است. 

آغاز دور جدید انعقاد قراردادهاي تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبي
معاون برنامه ریزي و توسعه شبکه توانیر:
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گفت:  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
جمهوري اسالمي ایران با ظرفیت تولید افزون بر 70 هزار 
مگاوات، رتبه چهاردهم تولید برق در جهان را داراست 
عظیمي را  منابع  فسیلي،  انرژي  غني  منابع  افزون بر  و 

براي توسعه انرژی هاي تجدیدپذیر در اختیار دارد. 
با  جهاني  فضاي  کرد:  تصریح  قره باغ  فتاح  مهندس 
عنایت به رویکرد دولت جدید، فضاي آرامي شده است 
و تعاملي دوسویه بین ایران و جهان برقرار شده و این 
باور بر همگان روشن است که جمهوري اسالمي ایران 
با  صلح جویانه  رفتار  ادامه  با  و  داشته  متعادلي  رویه 
جهانیان، حرف هاي زیادي براي گفتن خواهد داشت. 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اضافه کرد: 
 ایران با ظرفیت تولید بیش از 70 هزار مگاوات، رتبه 14 
تولید برق در جهان را داراست و افزون بر منابع غني 
انرژي فسیلي، منابع عظیمي از انرژی هاي تجدیدپذیر 
در  را  زمین گرمایي  و  بادي  خورشیدي،  انرژي  مانند 
اختیار دارد و این منابع مي توانند افزون بر تأمین نیاز 
داخلي، بخشي از نیاز خاورمیانه و جهان را نیز تأمین 

کشورهایي  با  کشور  موقعیت  داشت:  اظهار  وي  کند. 
نظیر ترکیه و پاکستان قابل مقایسه نیست زیرا ایران 
افزون بر ذخایر عظیم انرژي فسیلي و تجدیدپذیر، از نظر 
جغرافیایي نیز در مکاني قرار گرفته است که مي تواند 
ترانزیت کند  را  میانه  آسیاي  و  بین خاورمیانه  انرژي 
بیشتر کشورهاي همسایه  با  زمان حاضر کشور  در  و 

مراوده برقي دارد. 
وي ادامه داد: شبکه برق ایران در زمان حاضر به شبکه 
جمهوري  آذربایجان،  جمهوري  ترکیه،  عراق،  برق 
متصل  پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  ارمنستان، 

است. 
از  برق  واردکننده  هم اکنون  ما  افزود:  فتاح قره باغ 
ترکمنستان در قبال فروش انرژي فسیلي هستیم و به 
ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان برق صادر مي کنیم 
هم فرکانس  یا  سنکرون  ارمنستان  برق  شبکه  با  و 

هستیم و مي توانیم به تبادل برق بپردازیم. 
و  نیرو  وزارت  بین  نیز  مذاکره هایي  داشت:  بیان  وي 
اصلي  و شرکت  روسیه  انرژي  وزارت  با  توانیر  شرکت 
زمینه  در  مطالعه هایي  و  گرفته  انجام  این کشور  برق 
برق دو کشور صورت پذیرفته است که  اتصال شبکه 
درصورت مثبت بودن، موجب خواهد شد شبکه برق 

ایران و روسیه نیز به هم متصل شوند. 
را  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مأموریت  وي 
شرکت  گفت:  و  دانست  انرژي  پایش  و  بهره برداري 
رویت  را  مصرف  میزان  ایران  برق  شبکه  مدیریت 
بین  را  تعادل  یا  باالنس  ما تالش مي کنیم  و  مي کند 

تولید و مصرف برقرار کنیم. 
لوازم  با  کشور  سراسري  انرژي  کل  داد:  ادامه  وي 
اندازه گیري دقیق در مرکز کنترل رصد مي شود و ما 
تالش مي کنیم تعادل بین مصرف و تولید برقرار شود؛ 
یعني اگر میزان مصرف باال رفت، به نیروگاه ها دستور 
میزان  کنند  تالش  بیشتر  تولید  با  تا  مي شود  داده 

کمبود برق مصرفي جبران شود. 

ایران چهاردهمین کشور برتر تولیدکننده برق جهان

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

اخبــار ایــران و جهـان
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شرکت هاي ایراني را براي تولید برق در بنین دعوت مي کنم
وزیر امورخارجه جمهوري بنین در همایش بین المللي انرژي:

ظرفیت تولید انرژي در جمهوري بنین 
فقط پنج درصد است و این کشور به 
سرمایه گذاري کشورهاي قدرتمندي 
نیاز  اسالمي ایران  همچون جمهوري 

دارد. 
از  بنین  جمهوري  امورخارجه  وزیر 
سرمایه گذاري شرکت هاي ایراني براي 
تولید 50 مگاوات برق در این کشور خبر 
داد. به گزارش پاون، نصیرو باکو  با بیان 
اینکه منابع بزرگ انرژي آفریقا فرصت 
بزرگي براي سرمایه گذاري است، گفت: 
وقتي صحبت از کشورهاي آفریقایي 
به میان مي آید، باالفاصله باید از منابع 

اینکه  نفت و گاز نیز سخن گفت و 
انرژي  تولید  میزان  کشورها  این  در 
وي  ندارد.  تناسبي  آنها  جمعیت  با 
سرمایه گذاري در بخش برق را یکي از 
فرصت هاي مناسب سرمایه گذاري در 
کشورهاي آفریقا عنوان کرد و افزود: 
وجود 50 کشور در حاشیه غربي آفریقا 
بازار بزرگي را براي انرژي ایجاد کرده 
است که اگر سرمایه گذاري مناسبي در 
این منطقه انجام شود، تمامي 50کشور 
قرار  سرمایه گذاري  این  زیرپوشش 

خواهند گرفت. 
وي جمهوري بنین را به عنوان مرکز 

نیاز  افزود:  و  کرد  مطرح  بازار  این 
حدود 200  در  برق  انرژي  به  بنین 
را  مگاوات   100 که  است  مگاوات 
از کشور نیجریه وارد مي کند و ما بر 
آن هستیم تا با جذب سرمایه گذاري 
افزون بر  آینده  سال هاي  در  خارجي 
صادرکننده  به  داخلي،  نیاز  تأمین 
برق تبدیل شویم. نصیرو باکو افزود: 
هم اکنون ظرفیت تولید حدود 150 
مگاوات برق در بنین وجود دارد و این 
کشور به عنوان یک کشور باثبات در 
آفریقا آمادگي خرید تضمیني انرژي 

تولیدشده در کشور را دارد. 

معاون برنامه ریزي و اموراقتصادي وزیر نیرو از انتقال بخشي 
از بدهی هاي بانکي وزارت نیرو به دولت در قالب الیحه 

حمایت از تولید خبر داد.
به گزارش شانا، علیرضا دائمي اظهار کرد: براساس بندهاي 
بانکي وزارت  از تولید، بدهی هاي  4 و 5 الیحه حمایت 
نیرو ناشي از واگذاري نیروگاه ها به دولت منتقل مي شود.  
به گزارش روابط عمومي وزارت نیرو، معاون برنامه ریزي و 
اموراقتصادي وزیر نیرو تصریح کرد: در صورت تصویب نهایي 
و اجراي این طرح، حدود 6 هزار میلیارد تومان از بدهی هاي 
بانکي وزارت نیرو به دولت منتقل مي شود. وي تأکید کرد: 
متأسفانه اتفاقي که در واگذاري نیروگاه ها افتاده، این است 

که نیروگاه ها واگذار شده و بدهي بانکي آنها بر دوش وزارت 
نیرو باقي مانده است که براي جلوگیري از این موضوع، از این 
پس شیوه واگذاري تغییر مي کند.  به گفته دائمي، از این پس 
نیروگاه ها در قالب شرکت و بنگاه اقتصادي واگذار مي شوند 
که بر این اساس، تمام بدهی هاي آنها نیز در ترازمالي شرکت 

ثبت و نیروگاه به همراه بدهی هاي آن واگذار مي شود. 
به دولت  نیرو  بانکي وزارت  انتقال بدهی هاي  افزود:  وي 
موجب مي شود که قدرت و توان مالي بانک ها افزایش و 

بدهی هاي وزارت نیرو به  تدریج کاهش یابد. 
دائمي با اشاره به بدهي بیش از 25 هزار میلیارد توماني 
وزارت نیرو در دو حوزه آب و برق، گفت: بیش از 21 هزار 
میلیارد تومان از این بدهي مربوط به بخش برق و حدود 
چهار هزار و 500 میلیارد تومان از بدهی ها در بخش آب 

است که فقط مربوط به مشاوران و پیمان کاران است.  
وي حمایت از تولید بدون حمایت از بانک ها و موسسه هاي 
مالي را غیرممکن عنوان کرد و افزود: دولت براي حمایت 
از تولید، ابتدا باید مشکل بانک ها را حل کند که بخش 
قابل توجهي از منابع مالي بانک ها در مجموعه هاي بیروني 
است. دائمي افزود: با بازگرداندن منابع مالي بانک ها، آنها 
بیش از پیش توان پرداخت تسهیالت به بخش خصوصي 

را خواهند داشت.

انتقال ٦ هزار میلیارد تومان بدهي بانکي وزارت نیرو به دولت
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تاکنون 25 نیروگاه به بخش خصوصي واگذار شده و مراحل واگذاري 
19 نیروگاه دیگر نیز در دست اقدام است که به محض آماده سازي 
و قیمت گذاري توسط هیئت واگذاري، این نیروگاه ها نیز در اختیار 

بخش خصوصي قرار خواهد گرفت. 
انتقال  تولید،  مدیریت  مادرتخصصي  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
واگذاري 12 هزار  از  امور خصوصي سازي  در  برق  نیروي  توزیع  و 
مگاوات ظرفیت نیروگاهي به بخش خصوصي تا پایان امسال خبر داد. 
نیرو  وزارت  افزود:  پاون  با  اهلل مرادي  در گفت وگو  بهمن  مهندس 
نیروگاه   44 تعداد  است  موظف  اساسي  قانون   44 اصل  براساس 
به  نیروگاه   25 تاکنون  که  کند  واگذار  بخش خصوصي  به  را 
دیگر  نیروگاه  واگذاري 19  مراحل  و  واگذار شده  بخش خصوصي 
نیز در دست اقدام است که به محض آماده سازي و قیمت گذاري 
توسط هیئت واگذاري، این نیروگاه ها نیز در اختیار بخش خصوصي 

قرار خواهند گرفت. 
کاوه،  شهید  نیروگاه  شامل  را  نیروگاه ها  این  از  اسامي برخي  وي 
بیستون، سهند،  کرمان،  زرند  کنگان،  قائن، حصار،  یزد، صوفیان، 
خلیج فارس، شیروان، کرمان، منجیل، لوشان، شهیدرجایي، شهید 
مفتح، اصفهان و کنارک برشمرد و گفت: این نیروگاه ها در مجموع 
داراي نزدیک به 12 هزار مگاوات ظرفیت به مبلغ برآوردي 18 هزار 

میلیارد تومان هستند. 
این  واگذاري  روش  داشت:  اظهار  توانیر  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
روش  همانند  تقریباً  تفاوت،  یک  با  بخش خصوصي  به  نیروگاه ها 
گذشته خواهد بود.  وي ادامه داد: در گذشته بحثي بنام رددیون 
این واگذاري ها تهاتر  با  را  مطرح بود که در آن دولت دیون خود 
مي کرد؛ اما در روش کنوني رد دیون وجودندارد و تمامي واگذاري ها 
اگر به صورت شرکت هاي ماده 27 مي باشند، ازطریق فرابورس و اگر 
انجام  از طریق مزایده  باشند،  اموال و دارایي ها  به صورت واگذاري 

مي پذیرد. 
وي با بیان اینکه از 19 نیروگاه یادشده، سه نیروگاه خلیج فارس، 
شیروان و کاوه در دست ارزیابي است و نیروگاه 60 مگاواتي منجیل 
نیز به قیمت مصوب 420 میلیارد تومان از سوي هیئت واگذاري 
ازطریق فرابورس عرضه خواهد شد، گفت: معموال 15 تا 20 درصد 
مبالغ تعیین شده براي نیروگاه ها به صورت نقدي پرداخت مي شود و 
الباقي به صورت اقساط 3 تا 5 ساله توسط مالکان به دولت پرداخت 

خواهد شد. 

عضو کمیسیون انرژي با اشاره به انتشار 5 
وزارت  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد  هزار 
این  بودجه  کسري  به  باتوجه  گفت:  نیرو 
تأمین  براي  اوراق  این  انتشار  وزارتخانه، 

منابع مالي این وزارتخانه کافي نیست. 
حبیب آقاجري، در گفت وگو با شانا، درباره 
به  که  نیرو  وزارت  مالي  منابع  محدودیت 
تازگي در کمیسیون متبوعش با حضور وزیر 
نیرو مطرح شده است، افزود: این وزارتخانه 
با کسري بودجه مواجه است و از نظر مالي 

شرایط مطلوبي را سپري نمي کند. 
وي انتشار 5 هزار میلیار تومان اوراق مشارکت 
را  نیرو  وزارت  مالي  منابع  تأمین  براي 
اقدامي مثبت اما در عین حال ناکافي ارزیابي 
و  آبرساني  نیروگاه،  گفت: طرح هاي  و  کرد 
با  شهرستان ها  در  وزارتخانه  این  فاضالب 

مشکل بودجه روبه رو شده است. 
از  واریز بخشي  انرژي  این عضو کمیسیون 
درآمدهاي وزارت نیرو به سازمان هدفمندي 
و همچنین هزینه تمام شده  و باالي تولید 
برق و آب را از مهم ترین دالیل محدودیت 

منابع مالي در این وزارتخانه اعالم کرد. 
آقاجري درباره راهکارهاي رفع کسري بودجه 
وزارت نیرو افزود: طرح هاي توسعه اي وزارت 
نیرو باید در اولویت تخصیص درآمدهاي این 
به  پرداخت  و سپس  گیرند  قرار  وزارتخانه 

سازمان هدفمندي یارانه ها انجام شود. 

واگذاري 12 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهي به 
بخش خصوصي

تا پایان امسال انجام مي شود:

انتشار 5 هزار میلیارد تومان 
اوراق براي تأمین منابع مالي 

وزارت نیرو کافي نیست

عضوکمیسیون انرژي مجلس: 

اخبــار ایــران و جهـان
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تولید 51 درصد برق نیروگاه هاي حرارتي توسط بخش خصوصي
نیروگاه سیکل ترکیبي  مگاوات  از 16هزار  بیش  هم اکنون 
وجود دارد که واحد بخار آنها تکمیل نشده است و با بازده 
حدود 32 درصد کار مي کنند؛ درحالي که با احداث واحد 
بخار آنها، بازده این نیروگاه ها به 47 درصد افزایش مي یابد. 

هم اکنون 51 درصد از برق تولیدي در نیروگاه هاي حرارتي 
توسط نیروگاه هاي خصوصي یا واگذارشده تولید مي شود. 

براساس سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت براي 
احداث ظرفیت تولید بایستي از توان بخش خصوصي استفاده 
کند اما احداث شبکه هاي انتقال فقط در انحصار دولت است 
با کمبود منابع مالي  اخیر  که بخش دولتي در سال هاي 
مواجه بوده و لذا سرمایه گذاري مناسب در شبکه هاي انتقال 

صورت نگرفته است. 
زماني که دولت هشتم مسئولیت اجرایي را به دولت نهم 
سپرد، در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال 
احداث بود اما این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3 

هزار و 800 مگاوات کاهش پیدا کرد. 

این درحالي است که مصرف ساالنه برق کشور حدود 200 
میلیارد کیلووات ساعت است و این میزان به طور متوسط 
با نرخ رشد ساالنه هشت درصد افزایش مي یابد؛ لذا براي 
پاسخ گویي به این رشد تقاضا الزم است هر سال حدود 5هزار 
مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که هزینه اي در حدود سه 
میلیارد یورو )معادل 9500 میلیارد تومان( دربر دارد؛ ضمن 
اینکه این میزان افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه گذاري 
جدید ساالنه به میزان 7600 میلیارد تومان در شبکه هاي 

انتقال و توزیع است. 
نیروگاه سیکل ترکیبي  مگاوات  از 16هزار  بیش  هم اکنون 
وجود دارد که واحد بخار آنها تکمیل نشده است و با بازده 
حدود 32 درصد کار مي کنند؛ درحالي که با احداث واحد 
بخار آنها، بازده این نیروگاه ها به 47 درصد افزایش مي یابد. 

در این راستا، با 10 نیروگاه جهت احداث بخش بخار در 
نیروگاه هاي سیکل ترکیبي با استفاده از ظرفیت ماده 19 

قانون بودجه سال 1392 قرارداد منعقد شده است. 

هیئت وزیران موافقت کرد: بدهی هاي 
قانوني شرکت هاي تابع و وابسته وزارت 
نیرو به اشخاص حقیقي و حقوقي و 
تعاوني تا سقف 5 هزار میلیارد ریال با 
اعالم وزیر نیرو با بدهي همان اشخاص 
صورت  به  واگذاري  اقساط  بابت 
جمعي- خرجي تسویه شود. به گزارش 
شانا، هیئت وزیران در جلسه 1393/4/8 
با پیشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و دارایي و نیرو و معاونت برنامه ریزي 
و  رئیس جمهوري  راهبردي  ونظارت 
به استناد بند ر  تبصره 3 ماده واحده 
موافقت   1393 سال  بودجه  قانون 
شرکت هاي  قانوني  بدهی هاي  کرد: 
تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص 
سقف  تا  تعاوني  و  وحقوقي  حقیقي 
پنج هزارمیلیارد ریال با اعالم وزیر نیرو 
اقساط  بایت  اشخاص  همان  بدهي  با 
واگذاري به صورت جمعي- خرجي از 

موضوع   )310503( ردیف هاي  محل 
بند ر  تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 
کل کشور )موضوع ردیف) 0310513( 
جدول شماره 5 پیوست قانون یاد شده( 
قانون  شماره 8  جدول   )101000( و 
مذکور بر اساس مراحل زیر تسویه شود. 
از  پس  و  نیرو  وزیر  اعالم  با  الف- 
شرکت هاي  قانوني  بدهی هاي  تأیید 
تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص 
توسط  تعاوني  و  حقوقي  و  حقیقي 
سازمان حسابرسي و تأیید بدهي همان 
اشخاص بابت اقساط واگذاري توسط 
وزیر  تأیید  و  سازمان خصوصي سازي 
امور اقتصادي و دارایي قابل انجام است. 
ونظارت  برنامه ریزي  معاونت  ب- 
طبـق  رئیــس جمــهور  راهبــردي 
توضیحات ذیل جدول شماره 8 قانون 
بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به 
ابالغ اعتبار و مبادله موافقتنامه معادل 

ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادي و 
دارایي اقدام مي کند. 

ج- معادل مبلغ تسویه شده، حساب 
اندوخته سرمایه اي در دفاتر شرکت هاي 
ذي ربط بستانکار و با رعایت مقررات 
قانوني مربوط به حساب سرمایه دولت 
مبالغ  مي شود.  منظور  شرکت  در 
و  نمي شود  محسوب  درآمد  یادشده 

مشمول مالیات نیست. 
اعالم ذي حساب شرکت دولتي  با  د- 
مورد  حسب  الزم  اقدام  ذي ربط، 
سازمان  دفاتر  در  حساب  اعمال  براي 
خصوصي سازي ) تسویه بدهي اشخاص( 
و خزانه داري کل کشور) انعکاس عملیات 
جمعي – خرجي( براي انعکاس مبالغ 

تسویه شده معمول مي شود. 
از  تاریخ 1393/4/14  در  مصوبه  این 
سوي معاون اول رئیس جمهوري ابالغ 

شده است. 

5 هزار میلیارد ریال بدهي وزارت نیرو تسویه مي شود
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موافقت نامه توسعه 1400 مگاواتي نیروگاه هاي تبریز و سهند بناب
بین شرکت تکنوپروم روسیه و برق منطقه اي آذربایجان امضا شد:

معرفي 53 پروژه احداث نیروگاه به صندوق توسعه ملي

از  تکنوپروم  شرکت  نمایندگان  بازدید  جریان  در 
بناب،  سهند  و  تبریز  بخاري  نیروگاهي  سایت هاي 
امکانات  به  توجه  با  روسي  شرکت  این  نمایندگان 
موجود از لحاظ زمین، سوخت، راه هاي ارتباطي و سایر 
شرایط موردنیاز، از آمادگي براي توسعه این نیروگاه ها 

یا احداث واحدهاي جدید نیروگاهي خبر دادند.
دولتي  شرکت  مسئوالن  میان  موافقت نامه  امضاي  با 
منطقه اي  برق  شرکت  و  روسیه  اکسپورت  تکنوپروم 
جدید  نیروگاهي  واحدهاي  احداث  امکان  آذربایجان، 
توسعه  طرح هاي  قالب  در  مگاوات   1400 ظرفیت  به 

نیروگاه هاي تبریز و سهند بناب فراهم مي شود. 
شرکت  نمایندگان  بازدید  جریان  در  پاون،  به گزارش 
تکنوپروم از سایت هاي نیروگاهي بخاري تبریز و سهند 
بناب، نمایندگان این شرکت روسي با توجه به امکانات 
ارتباطي  راه هاي  سوخت،  زمین،  لحاظ  از   موجود 
این  توسعه  براي  آمادگي  از  موردنیاز،  شرایط  سایر  و 
خبر  نیروگاهي  جدید  واحدهاي  احداث  یا  نیروگاه ها 

دادند. 

در این موافقت نامه، پیشنهاد احداث دو واحد نیروگاه 
از  محیط زیست  با  سازگار  و  پیشرفته  فناوري  با  بخار 
نوع برج خنک کن با قدرت هر کدام 350 مگاوات در 

نیروگاه تبریز مطرح شد. 
همچنین احداث دو واحد نیروگاه با ویژگي هاي یادشده 
در نیروگاه سهند بناب نیز پیشنهاد شده است.  در این 
موافقت نامه، شرکت برق منطقه اي آذربایجان تقاضاي 
جهت  الزم  راهکارهاي  اجراي  و  ارایه  مطالعه،  انجام 
بازیابي توان، افزایش بازده و کاهش خروج اضطراري 
واحدهاي نیروگاه تبریز و سهند بناب را مطرح کرده 

است. 
همچنین شرکت برق منطقه اي آذربایجان با توجه به 
مصرف باالي سوخت مازوت در نیروگاه هاي یادشده، 
به  را  الزم  راهکارهاي  ارایه  و  مطالعه  انجام  تقاضاي 

شرکت روسي ارایه کرده است. 
شرکت دولتي تکنوپروم اکسپورت روسیه، داراي سابقه 
60 ساله در احداث نیروگاه هاي برق بوده و تاکنون در 

54 کشور جهان فعالیت نیروگاهي داشته است. 

نیروگاه هاي رودشور، ارومیه، پرند، 
چابهار،  کاشان،  سبالن،  گلستان، 
پاسارگاد قشم، هریس و زنجان دو 
ازجمله پروژه هایي هستند که براي 
دریافت دو میلیارد و 393 میلیون 
توسعه  به صندوق  تسهیالت  یورو 

ملي معرفي شده اند. 
احداث  پروژه   53 نیرو  وزارت 
با مجموع ظرفیت 4  برق  نیروگاه 
هزار و 939 مگاوات را به صندوق 

توسعه ملي معرفي کرده است. 
یازدهم  دولت  استقرار  مدت  در 
نیروگاه  احداث  پروژه هاي 
پروژه هاي  نیز  و  سیکل ترکیبي 
و  پراکنده  تولید  واحدهاي  احداث 

تجدیدپذیر که قابلیت سرمایه گذاري 
شناسایي  دارند،  و خارجي  داخلي 
شده و به بخش خصوصي داخلي و 
سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي 
جهــت  ایران  فنـي  و  اقتصادي 
معرفي  سرمایه گذار  جلــب نظــر 
براي  الزم  اقــدام هــاي  شده اند.  
استفــاده از تسهیــالت خـارجي 
اسالمي براي  توسعه  بانک  ازجمله 
تأمین مالي طرح هاي برق منطقه اي 
سیــکل ترکیبي  نیروگاه  و  تهران 
براي برق هاي  انجام شده و  آبادان 
منطقه اي آذربایجان و اصفهان نیز 

در مرحله عقد قرارداد است. 
همچنین 53 پروژه احداث نیروگاه 

 4 ظرفیت  به  درمجموع  برق 
پروژه   10( مگاوات   939 و  هزار 
بخار  بخش  و  سیکل ترکیبي 
سیکل ترکیبي به ظرفیت 4 هزار و 
32 مگاوات و 43 نیروگاه تجدیدپذیر 
 907 ظرفیت  با  پراکنده  تولید  و 
مگاوات( داراي اولویت باال به صندوق 

توسعه ملي معرفي شده اند. 
نیروگاه هاي رودشور، ارومیه، پرند، 
چابهار،  کاشان،  سبالن،  گلستان، 
پاسارگاد قشم، هریس و زنجان دو 
ازجمله پروژه هایي هستند که براي 
دریافت 2 میلیارد و 393 میلیون 
توسعه  به صتدوق  تسهیالت  یورو 

ملي معرفي شده اند. 

اخبــار ایــران و جهـان
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همزمان با تعریف و اجراي 53 پروژه جدید افزایش ظرفیت 
تولید برق در کشور، وزارت نیرو و بانک توسعه اسالمي به 
منظور تأمین منابع مالي چندین طرح نیروگاهي به توافق 
رسید. در حال حاضر ظرفیت تولید برق ایرن به حدود 73 
هزار مگاوات رسیده است و قرار است این ظرفیت در طول 

یک دهه آینده از مرز 100 هزار مگاوات عبور کند. 
هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي 
تعداد کل  اکنون  اینکه هم  بیان  با  با مهر  در گفت وگو 
مشترکان برق کشور بالغ بر 30 میلیون مشترک است، 
گفت: به طور متوسط ساالنه 1. 5 میلیون مشترک جدید 

به جمع مصرف کنندگان برق کشور افزوده مي شود. 
این مقام مسئول با اشاره به رشد ساالنه هفت درصدي 

مصرف برق در ایران، تصریح کرد: با توجه به رشد ساالنه 
افق  با  مردم  نیاز  به  پاسخگویي  و  تأمین  براي  مصرف 
چشم انداز باید ظرفیت تولید برق به 100 هزار مگاوات 

افزایش یابد. 
تولید  ظرفیت  افزایش  عظیم  طرح  این  اجراي  براي 
برق هم اکنون 53 پروژه جدید افزایش تولید برق در 
نیروگاه هاي حرارتي، برق آبي و انرژی هاي نو تعریف و 

اجرایي شده است. 
توسعه  پیش روي  فعلي  چالش هاي  مهم ترین  از  یکي 
به  است  نقدینگي  و  مالي  منابع  کمبود  برق  صنعت 
نیروگاه برق به صندوق  تاکنون پروژه احداث  طوري که 
توسعه ملي نیروگاه هاي رودشور، ارومیه، پرند، گلستان، 
سبالن، کاشان، چابهار، پاسارگاد قشم، هریس و زنجان 
براي دریافت 2 میلیارد و 393 میلیون یورو تسهیالت به 

صندوق توسعه ملي معرفي شده اند. 
در مجموع در طول یک سال گذشته تاکنون نزدیک به 
پنج هزار ظرفیت جدید افزایش تولید برق شامل 10 پروژه 
به ظرفیت  بخار سیکل ترکیبي  بخش  و  سیکل ترکیبي 
4032 مگاوات، 43 نیروگاه تجدیدپذیر و تولید پراکنده با 
ظرفیت 907 مگاوات به صندوق توسعه ملي براي تأمین 
منابع مالي از سوي وزارت نیرو به صندوق توسعه ملي 

معرفي شده است. 

مشارکت برقي ایران و بانك توسعه اسالمي

نیاز به برق در ترکیه دوبرابر مي شود
از آنجا که مصرف برق رو به تزاید است، بخش خصوصي 
نیروگاهي  قسمت  در  بیشتري  سرمایه گذاري  به  ترکیه 
اقدام مي کند؛ به طوري که سهم شرکت هاي دولتي در این 
بخش کاهش مي یابد. وزارت انرژي و منابع طبیعي ترکیه 
پیش بیني کرد: مصرف برق در ترکیه تا سال 2023 با 
افزایش دوبرابري به بیش از 500 میلیون مگاوات ساعت 
برسد. به گزارش پاون وزارت منابع طبیعي و انرژي ترکیه 
اعالم کرد: تعداد واحدهاي نیروگاهي ترکیه بیش از 1000 
و به طور دقیق 1002 واحد است. شماري از نیروگاه هاي 
افزون بر 2625 مگاوات در شش ماهه  با ظرفیتي  ترکیه 
افزون بر 7  هزینه اي  و  راه اندازي شده اند  نخست 2014 
میلیارد لیر ترکیه براي احداث آنها سرمایه گذاري شده 
به وسیله  ترکیه  برق  تولید  بخش  از  درصد   65 است. 

انرژي  وزارت  اطالعیه  در  اداره مي شود.  بخش خصوصي 
و منابع طبیعي ترکیه آمده است که سرمایه گذاري هاي 
بازار انرژي که کلید رشد اقتصادي ترکیه است، در حال 
پیشرفت بوده به طوري که ظرفیت نیروگاه هاي نصب شده 
این کشور از 60 هزار و 121 مگاوات در پایان سال 2013 
به 66 هزار و 632. 5 مگاوات افزایش یافته که بیانگر رشد 
11 درصدي است. میزان تولید برق در شش ماهه نخست 
سال جاري میالدي 4. 3 درصد و میزان مصرف 3. 8 درصد 
افزایش یافته است.  رشد مصرف انرژي در کشور با اعمال 
راهکارهاي مدیریت مصرف در بخش خانگي و صنعتي در 
حال کاهش است. تااین وزارت خانه پیش بیني مي کند که 
مصرف برق در ترکیه تا سال 2023 با افزایش دوبرابري به 

بیش از 500 میلیون مگاوات ساعت برسد.  
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به منظور توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني، 
افزایش  براي  ارایه مشوق هاي مناسب  به  نیرو  وزارت 
سرمایه گذاري در تولید برق از منابع تجدیدپذیر اقدام 

کرده است. 
منصوبه  ظرفیت  حاضر  زمان  در  پاون،  به گزارش 
مولدهاي تجدیدپذیر حدود 219 مگاوات است درحالي 
که آلمان تا پایان سال 2012، با وجود داشتن پیک 
زمستاني )برعکس پیک تابستانه شبکه برق ایران( و 
مگاوات   32000 ایران،  از  کمتر  بسیار  تابش  شدت 
توربین  مگاوات   30000 از  بیش  و  خورشیدي  مولد 

بادي منصوبه دارد. 
به منظور توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني، 
افزایش  براي  ارایه مشوق هاي مناسب  به  نیرو  وزارت 
سرمایه گذاري در تولید برق از منابع تجدیدپذیر اقدام 

کرده است. 
براساس این گزارش، باید در 10 سال آینده دست کم 

در 10 سال آینده باید دست کم 20 درصد از برق تولیدي کشور 
از محل انرژی هاي نو تأمین شود

انرژی هاي  محل  از  کشور  تولیدي  برق  از  درصد   20
 2020 تا   2017 سال هاي  در  چراکه  شود  تأمین  نو 
سازمان  به  منوکسیدکربن  مالیات  پرداخت  به  ملزم 

ملل هستیم. 
در این گزارش آمده است: نرخ پایه خرید برق از تمام 
تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال 1393 معادل 

4628 ریال محاسبه شده است. 
تولیدي  برق  قرارداد خرید تضمیني  انعقاد  به منظور 
سوخت  واقعي  قیمت  براساس  تجدیدپذیر  منابع  از 
ظرفیت  به  بیع متقابل  قرارداد   22 شده،  صرفه جویي 
که  است  منعقد شده  سرمایه گذاران  با  مگاوات   945
در مقابل سوخت صرفه جویي شده به ارزش 31100 

میلیارد ریال به سرمایه گذاران تحویل خواهد شد. 
در بند 69 قانون بودجه سال 1392، با وضع عوارض 
)به جز  برق  مصرف  ساعت  کیلووات  هر  بر  ریالي   30
براي  محدودي  منابع  روستایي(،  خانگي  مشترکان 
حمایت از توسعه مولدهاي تجدیدپذیر و برق روستایي 

ایجاد شده است. 
برق  عوارض  به عنوان  ریال   30 مبلغ  راستا،  این  در 
مشترکان  به استثناي  برق  مشترکان  از  تجدیدپذیر 
حمایت  بابت  کشاورزي  چاه هاي  و  روستایي  خانگي 
از توسعه و نگهداري شبکه هاي روستایي و تولید برق 
سال  بودجه  قانون   69 بند  طبق  پاک  و  تجدیدپذیر 
1392 )و بند ز  تبصره 9 قانون بودجه سال 1393( 

توسط شرکت توانیر دریافت مي شود. 
با توجه به پیش بیني مصارف برق در سال 93 به نظر 
میلیارد  بند 3500  این  از  مي رسد که درآمد حاصل 

ریال باشد. 
با سوق دادن بخشي از این مبلغ به حمایت از نصب 
مولدهــاي خورشیــدي کوچک مقیــاس در خانه ها 
)پــرداخت 40 تا 50 درصــد هزینه نصب به صورت 
مشترک(،  توسط  هزینه  مابقي  پرداخت  و  مشوق 
با  را  کوچک مقیاس  خورشیدي  مولدهاي  مي توان 

مشارکت مردم توسعه داد. 

اخبــار ایــران و جهـان
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به  گازي  نیروگاه  اولین  تبدیل  اجرایي  عملیات  آغاز  با 
سیکل ترکیبي، مسئوالن وزارت نفت اعالم کردند: با تبدیل 
کل نیروگاه ها به سیکل ترکیبي ساالنه 22 میلیارد دالر در 
مصرف سوخت واحدهاي نیروگاهي صرفه جویی مي شود. 

با حضور حمید چیت چیان، وزیر نیرو اولین گام صنعت 
برق به منظور احداث واحدهاي جدید نیروگاهي بدون 
افزایش بیشتر مصرف سوخت براي تولید برق کشور در 

نیروگاه برق سبالن اردبیل برداشته شد. 
با اجراي این طرح هر واحد بخار نیروگاه سبالن با ظرفیت 
154 مگاوات احداث مي شود که درمجموع با تکمیل و 
بهره برداري کامل از آن، 462 مگاوات به ظرفیت نصب شده 

نیروگاهي کشور افزوده مي شود. 
واحد  شش  با  سبالن  سیکل ترکیبي  نیروگاه  هم اکنون 
گازي به ظرفیت هر کدام 160 مگاوات در مدار بهره برداري 
قرار دارد که این طرح جدید برقي با سرمایه گذاري قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبیا واحدهاي گازي به سیکل ترکیبي 

تبدیل خواهند شد. 
همایون حائري، مدیرعامل توانیر درباره جزئیات تبدیل 

اولین نیروگاه گازي به سیکل ترکیبي، گفت: هدف از آغاز 
عملیات اجرایي نیروگاه سیکل ترکیبي سبالن اردبیل و 
راه اندازی بخش بخار این واحد نیروگاهي، افزایش مبادله 

برق با کشورهاي همسایه است. 
مصرف  در  صرفه جویي  به منظور  اینکه  یادآوري  با  وي 
احداث  جهت  بخش خصوصي  با  قراردادهایي  سوخت، 
نیروگاه هاي سیکل ترکیبي منعقد شده که قرار است 66 
هزار مگاوات از کل تولید برق کشور به سیکل ترکیبي تبدیل 
به سیکل ترکیبي  نیروگاه ها  تبدیل  با  تبیین کرد:  شود، 
افزون بر صرفه جویي 22 میلیارد لیتري در سوخت، بازده 

نیروگاه ها نیز از 37 درصد به 42 درصد افزایش مي یابد. 
مدیرعامل شرکت توانیر با اعالم اینکه افزون بر اقدام هاي 
به سیکل ترکیبي، فقط در سال جاري  نیروگاه ها  تبدیل 
انرژی هاي  از  برق  تولید  مگاوات   900 احداث  قرارداد 
تجدیدپذیر نیز با بخش خصوصي منعقد شده است، گفت: 
ظرفیت نیروگاه سبالن اردبیل با توجه به پروژه احداث سه 
واحد بخار که امروز عملیات اجرایي آن آغاز شد، به 1500 

مگاوات افزایش مي یابد.

معاون وزیر نیرو با تشریح محورهاي مذاکرات وزراي نفت 
و نیرو از آغاز ذخیره سازي سوخت مایع در نیروگاه ها خبر 
داد و اعالم کرد: تابستان امسال رکورد پیک مصرف برق 
به 49 هزار مگاوات رسید. هوشنگ فالحتیان با بیان اینکه 
براي تابستان پیک مصرف برق براي نخستین بار به 49 
هزار مگاوات افزایش یافت، گفت: با وجود افزایش پیک 
مصرف برق در تابستان سال جاري هیچ گونه خاموشي 
برنامه ریزي شده اي در سطح شبکه سراسري برق به وقوع 

نپیوسته است. 
با  اینکه  اعالم  با  انرژي  و  برق  امور  نیرو در  معاون وزیر 
فرارسیدن شهریور و احتمال کاهش چند درجه اي گرماي 
شدید تابستاني امکان تأمین پایدارتر برق مشترکان فراهم 
مي شود، تصریح کرد: هم اکنون تمامي نیروگاه هاي برق 
کشور در آمادگي کامل قرار دارند و پیش بینی مي شود تا 

15 شهریور ماه کماکان گرماي هوا تداوم یابد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه در نیمه دوم سال جاري پیک 
مصرف برق از 49 هزار مگاوات به 30 تا 35 هزار مگاوات 

کاهش مي یابد، اظهار داشت: از این رو براي زمستان سال 
جاري در صورت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها توسط 

وزارت نفت مشکلي در تأمین برق وجود ندارد. 
فالحتیان با تأکید بر اینکه وزارت نفت قول تأمین کامل 
سوخت مایع و گاز طبیعي نیروگاه ها در فصل زمستان را 
به وزارت نیرو داده است، تبیین کرد: بر این اساس جلسات 
سوخت  تأمین  براي  نیرو  و  نفت  وزراي  بین  مشترکي 
سوخت  تأمین  براي  مشکلي  و  شده  برگزار  نیروگاه ها 
واحدهاي نیروگاهي در نیمه دوم سال جاري وجود ندارد. 
معاون وزیر نیرو با اشاره به آغاز ذخیره سازي سوخت مایع 
نیروگاه ها توسط وزارت نفت، تأکید کرد: هم اکنون بیش 
از 60 درصد ذخیره نفت کوره و 40 درصد ذخیره گازوئیل 

واحدهاي نیروگاهي کشور محقق شده است. 
وي با بیان اینکه پیش بینی مي شود تداوم ذخیره سازي 
خاطرنشان  یابد،  ادامه  نیروگاه ها  در  مایع   سوخت 
کرد: با شرایط فعلي مشکلي در تأمین سوخت  واحدهاي 

نیروگاهي به ویژه در فصل زمستان وجود ندارد. 

صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه ها 

پیك مصرف برق به رکورد  49 هزار مگاوات رسید
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اکنون تولید 7 هزار مگاوات برق در 
اختیار بخش خصوصي قرار گرفته تا 
با سرمایه گذاري و احداث نیروگاه در 
این زمینه فعال شوند. به گزارش شانا، 
در سال هاي اخیر با توجه به اینکه 
منابع انرژي تجدیدناپذیر رو به اتمام 
است، منابع انرژي تجدیدپذیر مورد 
توجه قرار گرفته اند به نحوي که در 
سال 2012 حدود 19درصد از انرژي 
نهایي مصرفي جهاني از راه انرژی هاي 

تجدیدپذیر به دست آمده است. 
این  از  استفاده  اهمیت  به  توجه  با 
توسعه  ستاد  کشور،  در  انرژی ها 
تیرماه  در  نو،  انرژی هاي  فناوري 
کلیه  کردن  فعال  اهداف  با   1387
منابع موجود انساني و مالي کشور، 
پرهیز از موازي کاري، شفاف سازي و 
ایجاد امکان نقد و ارزیابي فعالیت ها، 
تعیین ظرفیت هاي موجود در کشور 
و نهایتاً تجاري سازي نتایج حاصل از 
تحقیقات به عنوان مهمترین حلقه 
انرژی هاي  زمینه  در  نوآوري  زنجیر 
نو و تجدید پذیر تأسیس شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دولت، 
یوسف آرمودلي، دبیر ستاد انرژی هاي 
ریاست  فناوري  علمي و  معاونت  نو 
جمهوري درباره فعالیت هاي این ستاد 
گفت: اهدافي که در ستاد انرژی هاي 
نو دنبال مي شود در چارچوب اهداف 
ریاست  فناوري  علمي و  معاونت 

جمهوري است. 
وي افزود: استفاده از منابع تجدیدپذیر، 
تجهیز مراکز علمي و فناوري کشور، 
بنیان  دانش  از شرکت هاي  حمایت 
از  استفاده  عرصه،  این  در  فعال 
باد،  خورشیدي،  تجدیدپذیر  منابع 
جمله  از  زیست توده  زمین گرمایي، 

اقداماتي است که در هشت کارگروه 
تخصصي ستاد انجام مي شود. آرمودلي 
ادامه داد: کارگروه انرژی هاي زیست 
توده و بایومس خود 6 بخش را شامل 
مي شود، تولید گاز از ضایعات و تصفیه 
آب از جمله فعالیت هایي است که در 
البته  مي شود،  انجام  کارگروه ها  این 
تمام فعالیت هایي که در این خصوصا 
با  هماهنگي  براساس  شده  انجام 
معاونین معاونت علمي و فناوري بوده 

است. 

 تعریف 1٦0 پروژه با حمایت
25 میلیارد تومان

وي تصریح کرد: تمام پیشنهادات و 
طرح هایي که از مراکز علمي رسیده 
در صورتي که در چارچوب اهداف این 
ستاد باشد بعد از تأیید در کارگروه هاي 
به  مرحله   2 در  بررسي  و  مربوطه 
معاونت ارسال شده تا در صورت تأیید 
دبیر  گیرد.  قرار  مالي  مورد حمایت 
ستاد انرژی هاي نو درباره پروژه هاي در 
حال انجام در این حوزه گفت: تا به 
حال 160 پروژه در ستاد با حمایت 
مالي 25 میلیارد تومان تعریف شده 
است که نیمي از آن به اتمام رسیده و 
مابقي در حال اجرا و حمایت هستند. 

بومي سازي فناوري 
و مقابله با تحریم ها

کرد:  عنوان  ادامه  در  آرمودلي 
انجام مي شود  فعالیتي که در ستاد 
در راستاي تکمیل ظرفیت علمي در 
و  تجدیدپذیر  انرژی هاي  حوزه 
پتانسیل سنجي در این عرصه است، 
همچنین تکنولوژي، مطالعات میداني 
و آزمایشگاهي وابسته به وزارت علوم 
را مورد حمایت قرار مي دهیم. وي به 
فعالیت هاي تجاري در حوزه انرژی هاي 
تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: امیدوارم 
در سال جاري با حمایت گسترده تري 
که از مراکز تحقیقاتي و شرکت هاي 
دانش بنیان انجام مي گیرد تولیدات 
بیشتري تجاري شوند، زیرا  بومي سازي 
فناوري دسترسي آسان و سریع براي 
اقدامات  کشور،  خودکفایي  تأمین، 
تحریم شکنانه و کاهش هزینه ها را به 

دنبال دارد. 
دبیــر ستاد انرژی هاي نــو معـاونت 
علمي و فنــاوري ریاست جمهوري 
با اشاره بــه نصب سیستم هاي 20 
کیلـووات در 23 دانـشگاه تصریـح 
در  سیستم هـا  ایـن  نصـب  کــرد: 
فعالیت  هدف  با  فني  دانشگاه هاي 
و  شد  انجام  دانشجویان  پروژه هاي 
تاکنون پروژه هاي بسیاري روي این 
سیستم ها تعریف شده ضمن اینکه 
تجهیز آزمایشگاه ها در کنار حمایت 
اقدامات  از  وزارت علوم و تحقیقات 

دیگر ستاد است. 
آرمودلي عنوان کرد: 11 مرکز مربوط 
به حوزه پیل سوختي در کشور وجود 
دارد که این مراکز به عنوان پایش 
کنترل کیفیت و در عین حال محلي 

براي تولید علم فعالیت مي کنند. 

هفت هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر در بخش خصوصي تولیدخواهد شد

اخبــار ایــران و جهـان
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تبدیل بخشي از زباله هاي تهران به برق تا سه ماه آینده
مدیرعامل سازمان انرژی هاي نو ایران خبر داد:

مدیرعامل سازمان انرژی هاي نو با اشاره به مراحل پایاني ساخت نخستین 
نیروگاه زیست توده استان تهران در منطقه کهریزک گفت: براساس برنامه ریزي 

صورت گرفته این نیروگاه تا سه ماه آینده کار خود را آغاز مي کند. 
یوسف آرمودلي، در گفت وگو با شانا، با بیان اینکه نخستین نیروگاه زباله سوز 
استان تهران روزانه 200 تن زباله را امحا و سه مگاوات برق تولید مي کند، 
افزود: این نیروگاه که با مشارکت شهرداري تهران و تأمین مالي بخش خصوصي 

ساخته مي شود هم اکنون مراحل پایاني ساخت خود را پشت سر مي گذارد. 
وي با بیان اینکه هم اکنون دو نیروگاه زیست توده در استان هاي خراسان 
رضوي و فارس روزانه دو مگاوات برق تولید مي کنند، گفت: احداث این نوع 
نیروگاه ها افزون بر تولید برق موجب امحاي اصولي زباله ها و ارتقاي بهداشت 

عمومي، سالمت و حفظ محیط زیست مي شود
آرمودلي تصریح کرد: هم اکنون نیروگاه هاي زباله سوز ساري با ظرفیت سه 
مگاوات، نیروگاه نوشهر با ظرفیت سه مگاوات، نیروگاه تنکابن با ظرفیت سه 
مگاوات و نیروگاه رشت با ظرفیتي حدود پنج مگاوات با مشارکت بخش خصوصي 

و یک شرکت چیني در حال ساخت است. 
مدیرعامل سازمان انرژی هاي نو ایران با تأکید بر حمایت وزارت نیرو از احداث 
نیروگاه هاي زباله سوز اظهار کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصي و توسعه 
این نوع نیروگاه ها، برق حاصل از نیروگاه هاي زباله سوز برابر با نرخ خرید برق از 
نیروگاه هاي تجدیدپذیر یعني به ازاي هر کیلووات ساعت 440 تومان به صورت 

تضمیني خریداري مي شود. 
به گزارش شانا، به تازگي براي احداث 350 مگاوات نیروگاه بادي و زیست توده 
توسط بخش خصوصي موافقت اصولي صادر شده است. از سوي دیگر سازمان 
انرژی هاي نو در حال حاضر 1000 مگاوات درخواست و متقاضي براي احداث 
نیروگاه زیست توده و بادي بخش خصوصي دریافت کرده است که تاکنون براي 

حدود 350 مگاوات آن موافقت اصولي صادر شده است. 

فعالیت ستاد در راستاي تحقق 
اقتصاد دانش بنیان است

با   93 سال  در  کرد:  تصریح  وي 
حمایت و کمک جدي شرکت هاي 
دانش بنیان موفق به شناسایي، تأیید، 
کمک به تولید داخل و تجاري سازي 
از  حمایت  البته  شد،  خواهیم 
پروژه هایي که نیاز داخل هستند و 
ستاد  تخصصي  کارگروه  فعالیت 8 
در راستاي حرکت به سوي اقتصاد 

دانش بنیان است. 
دبیـر ستـاد انـرژی هـاي نو معاونت 
علمي و فنـاوري ریـاست جمهـوري 
در  خوبي  بسیـار  پتانسیـل  افـزود: 
وجـود  جهـت  از  کشـور  سراسـر 
انرژی هاي تجدیدپذیر وجود دارد که 
باید با حمایت دستگاه هاي مربوطه 
بتوان از آنها در جهت تولید برق و 
گرما استفاده کرد. آرمودلي در پاسخ 
قانون  براساس  که  پرسش  این  به 
پنجم توسعه باید پنج هزار مگاوات 
توسط  تجدیدپذیر  منابع  از  برق 
بخش خصوصي به بهره برداري برسد 
و تا چشم انداز 1404 نیز 10 درصد 
طریق  از  کشور  شده  نصب  قدرت 
منابع تجدیدپذیر تأمین شود درباره 
میزان استفاده از این منابع گفت: در 
این زمینه 2 رویکرد وجود دارد، ما 
10 هزار مگاوات نیروگاه آبي داریم 
که 10 درصد برق کشور از منابع آبي 
تأمین مي شود، حال اگر نیروگاه هاي 
از 210  بیش  بگذاریم  کنار  را  آبي 
و  بزرگ  غیرآبي  نیروگاه  مگاوات 
که  است  شده  احداث  تجدیدپذیر 
برق  ساعت  کیلووات  میلیون   300
تولید 7 هزار  البته  تولید مي کنند، 
مگاوات را به بخش خصوصي دادیم تا 
با سرمایه گذاري و احداث نیروگاه در 

این زمینه فعال شوند. 
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برق  قیمت  که  معتقدند  هند  برق  وزارت  مقام هاي 
نیروگاه هاي  برق  قیمت  با   2017 سال  تا  خورشیدي 

حرارتي قابل رقابت مي شود
هند درنظر دارد که ایجاد ظرفیت 1500 مگاواتي انرژي 
بخش  مناقصه  بزرگ ترین  در  به زودي  را  تجدیدپذیر 

انرژي این کشور اعالم کند. 
دولت هند قصد دارد بسته اي براي نصب 1500 مگاوات 
انرژي تجدیدپذیر در این کشور معرفي کند که عمده آن 

مربوط به انرژي خورشیدي است. 
برق  قیمت  که  معتقدند  هند  برق  وزارت  مقام هاي 
نیروگاه هاي  برق  قیمت  با   2017 سال  تا  خورشیدي 

حرارتي قابل رقابت مي شود. 
براساس قوانین تعیین شده براي این مناقصه، پروژه هاي 
سرمایه گذاري در بخش انرژي خورشیدي از 10 تا 50 
مگاوات تعریف شده است و هر یک از شرکت ها حداکثر 

مي تواند 100 مگاوات برنده شوند. 
ترکیه داراي پتانسیل هاي قابــل  تــوجهي در حــوزه 
انرژی هاي تجدیدپذیر است که به سرمایه گذاري هاي 
دولتي و خصوصي زیـادي نیاز است تا به طور کامل از 

این ظرفیت ها بهره برداري شود. 
بانک جهاني بــا اعطاي وام 350 میلیون دالري بــه 
در  تجدیدپذیــر  انــرژی هاي  تـوسعه  براي  ترکیه 

این کشور موافقت کرد. 
به گزارش پاون این وام کمک مي کند تا ترکیه ظرفیت 
افزایش  را  تجدیدپذیر  انرژی هاي  ازطریق  برق  تولید 

دهد. 
انرژي  انتقال  شبکه  تقویت  و  توسعه  طرح  اهداف  از 
الکتریکي، یکپارچه سازي سـرمایه گــذاري در حـوزه 

انرژي باد و پشتیباني شبکه برق اروپا است. 
بانک جهاني در اعالمیه اي نیز اعالم کرد: از نقطه نظـر 
زیست محیطـي ایـن طـرح بـه جلوگیـري از انتشــار 
گازهاي گلخانه اي ناشي از نیروگاه ها کمک مي کند. 

همچنیــن تــرکیه داراي پتانسیل هـاي قابل توجهي 
به  که  اســت  تجدیدپذیــر  انــرژی هاي  حــوزه  در 
سرمایه گذاري هاي دولتي و خصوصــي زیــادي نیاز 
است تــا بــه طور کامل از این ظرفیت ها بهره برداري 

شود. 

موافقت بانك جهاني با اعطاي وام به ترکیه
براي توسعه انرژی هاي تجدیدپذیر صورت گرفت:

مناقصه بزرگ ترین سرمایه گذاري انرژي 
خورشیدي هند برگزار مي شود

در آینده نزدیک

اخبــار ایــران و جهـان


