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مجلس دهم و اميدهاي صنعت برق
به برقی افتخار می کنيم که نيروگاهش به دست کارگران ایرانی احداث شده است
باید زمينه انتقال تکنولوژی توربين های کالس F را فراهم کنيم
ششمين گردهمایی مدیران نيروگاهی ایران در نيروگاه رودشور برگزار شد
سندیکا هيات مدیره جدید خود را شناخت
ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق
چهارمين سمينار پایش زیست محيطی نيروگاه های حرارتی کشور برگزار شد
راندمان نيروگاه های گازی باید به 40 درصد افزایش یابد
صنعت برق از بخش خصوصی داخلی حمایت می کند
همکاری ایران و اوکراین در زمينه بازتواني نيروگاه ها و ارتقاي ولتاژ شبکه برق
افزایش 2450 مگاواتی ظرفيت نيروگاهی با بهره برداری از نيروگاه سرو یزد
احداث نيروگاه به ظرفيت ۸۹۰ مگاوات در بندرعباس
تست اختراع مبدل توليد برق از امواج دریا
احداث 7 هزار مگاوات بخش بخار نيروگاه هاي گازي در سال 95
افزایش ٣0 هزار مگاواتی ظرفيت نيروگاهی
لزوم افزایش راندمان نيروگاه های حرارتی در کشور
ببرهای برقی آسيای شرقی
قيمت برق تعدیل نشود، خاموشی خواهيم داشت
واحد اول بخش گاز نيروگاه بهبهان به شبكه سراسري متصل شد
بهره برداري از بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي چادرملو
گزارش »نيرو و سرمایه« از نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه
توافق نامه  احداث 1500 مگاوات نيروگاه سيکل ترکيبی امضا شد
رویکرد ایران به توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر با همکاري آلمان
در حال حاضر 60 درصد برق کشور توسط نيروگاه های خصوصی توليد می شود
بزرگ ترین نيروگاه زمين گرمایی خاورميانه امسال وارد مدار می شود
افزایش 150 مگاواتی ظرفيت نيروگاه های خراسان در سال جاری
هشتمين نمایشگاه صنعت برق در اصفهان برگزار شد
پيش بينی پيک 52 هزار مگاواتی برای تابستان امسال
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سرمقاله

دهمين دوره انتخابات مجلس شللوراي اسللالمي، 
هفتم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و نمایندگان 
منتخب مللردم از حوزه هاي انتخابيلله به مجلس راه 
پيدا كردند. حضور نمایندگاني آگاه، كاردان و متعهد 
در مجلللس و وضع قوانين كارآمد و موثر و نظارت بر 
اجراي درسللت آنها،نقشي اساسللي در ریل گذاري و 
زمينه سللازي براي نيل به اهداف کالن و دسللتيابی 
به توسللعه همه جانبه و پایدار كشللور در عرصه هاي 

مختلف دارد.
از سللوی دیگللر تحقللق برنامه هللای کشللور در 
حوزه هللای مختلللف نيازمنللد ایجللاد و یللا تقویللت 
زیرسللاخت های الزم اسللت تا برنامه های پيش بينی 
شللده بتواند در بسللتری مسللاعد و هموار،عملياتی و 
اجرا شللود. بی شک الزمه این امر برخورداری کافی و 
مطمئن از انرژی برق به عنوان یکی از اساسی ترین و 

ضروری ترین مؤلفه های توسعه است. 
 اعضللای سللندیكاي شللركت هاي توليدكننللده 
بللرق که در حللال حاضر تأميللن افزون بللر نيمي از 
برق مصرفي كشللور را در شللرایطي بسلليار سخت و 
بللا رویارویي با تنگناهللاي متعدد بر عهللده دارند، با 
تبریللك صميمانه به همه نمایندگان منتخب مجلس 
دهم كه شایسللتگي نمایندگي ملت سللربلند ایران را 
كسللب كرده اند و آرزوي توفيق براي آنان در تحقق 
وعده هاي انتخاباتي شللان، وظيفه خللود مي داند در 
آغازیللن روزهاي تشللكيل مجلس، مللواردی را براي 
اسللتحضار نمایندگان محترم مجلس بلله طور عام و 
اعضاي كميسيون هاي تخصصي مرتبط با صنعت برق 

به طور خاص، یادآوري نماید:
1- صنعللت برق ایللران به عنوان یكللي از صنایع 
پيشللرو و زیرسللاختي كه نقش حياتي آن در زندگي 
مردم، بسلليار بارز و برجسته اسللت، سال هاست كه 
از مشللكالت فراوان مالی در رنج اسللت و این مسائل 
بارها به شكل ها و شيوه هاي گوناگون، از زبان دست 
اندركاران آن، به ویللژه توليدكنندگان برق در بخش 
خصوصي، بيان شللده است. مشكالتي همچون واقعي 
نبودن قيمت فروش و فاصللله قابل توجه بين هزینه 
توليد و فروش آن؛ كاهش نگران كننده سرمایه گذاري 
سللاالنه در این بخش؛ انباشته شدن حجم عظيمي از 
مطالبات در این صنعللت كه گرفتاري هاي فراواني را 
براي فعاالن این صنعت ایجاد كرده است؛ تأخيرهاي 
فزاینده در پرداخت بهاي برق تحویل شللده به توليد 
كنندگان برق؛ محدودیت شللدید منابللع مالي براي 
ادامه توليد؛ نبود فضاي رقابتي در بورس انرژي؛ نبود 
حمایت كافي از سللوي بخش دولتللي و ...،که همگي 
بيانگللر "بي توجهي یا كم توجهللي به اقتصاد صنعت 

برق" است.
چنانچلله برای حل این مشللکالت چاره اندیشللی 
نشود و این صنعت زیربنایی زمين گير شود، می تواند 
به دنبللال خللود چالش هللای اساسللی، خصوصًا در 
حوزه های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

2- از آنجایللي كه منابع مالي دولللت براي ایجاد 
امكانللات جدیللد توليللد بللرق و احللداث واحدهاي 
نيروگاهي كافي نيسللت، ضرورت دارد سياسللت هاي 
واقللع بينانلله اي در ایللن خصوص اتخاذ شللود تا هم 

اصغر آریانی پور

مجلس دهم و اميدهاي صنعت برق
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ظرفيت هللاي موجود توليد برق كشللور، حفظ شللود 
و هللم جلب و جللذب سللرمایه گذاري جدید و ایجاد 
انگيللزه الزم براي ورود سللرمایه گذاران در سللاخت 
پروژه هاي نيروگاهي، تسللهيل شللود. بي گمان نقش 
مجلس شللوراي اسالمي در این زمينه، بسيار اساسي 
اسللت و كافي اسللت نماینللدگان محترم مللردم در 
كميسلليون هاي تخصصي مرتبط، وقت مالقاتي را به 
نمایندگان سللندیكاي شللركت هاي توليدكننده برق 
اختصللاص دهند تا وضعيت موجود بللا عدد و رقم و 

جزئيات، به روشني برایشان تشریح شود.
٣- در روزهاي اخير، مدیر عامل محترم شللركت 
توانير با اشللاره به کاهش شللدید سللرمایه گذاری در 
صنعت برق ایران در طول ۱۰ سللال گذشته تاکنون، 
روند سللرمایه گذاري در بخش هاي توليللد، انتقال و 
توزیللع صنعت برق ایران طي ۱۰ سللال گذشللته را 
تاکنللون، "نزولللي" توصيف كرده و گفتلله اند: "تامين 
تقاضللای افزایش سللاالنه پنج درصللدي مصرف برق 
کشللور، در گرو چهللار ميليارد دالر سللرمایه گذاري 
سللاالنه در صنایع برق و انرژی اسللت." ما نيز همصدا 
با ایشللان اعالم مي كنيم كه هللم اکنون صنعت برق 
كشللور با كمتریللن ضریب ذخيره در شللبكه، تالش 
كللرده حداكثر ظرفيللت موجود را براي پاسللخگویي 
بلله این نياز به كار بگيللرد و بازوي اجرایي این تالش 
از سللوي دولت محترم، شركت هاي غيردولتي توليد 
كننللده برق هسللتند. این شللركت هللا در روزهایي 
كه پيك مصرف برق در كشللور آغاز شللده و هر روز 
هشدارهایي مبني بر ضرورت صرفه جویي در مصرف 

برق از سللوي مسللئوالن وزارت نيرو به مللردم داده 
مي شللود، تمام همت و توان خود را به كار بسللته اند 
كه در نقطه اي از كشور، خاموشي رخ ندهد تا در این 
روزهاي گرما، مردم دچار مشكل و سختي نشوند. اما 
این انتظار منطقي و بجا را نيز دارند كه در پاسللخ به 
این حسن نيتشللان، مطالبات معوقشان نيز پرداخت 
شللود تا بتوانند اندكي كمرشللان را كه زیر بار بدهي 
خم شللده اسللت، بلند كرده و به حيات خللود ادامه 
دهند. پيشقدم شللدن نمایندگان محترم مجلس در 
راهگشللایي به منظور تأمين منابللع مالي جدید براي 
صنعت برق كشور، مورد انتظار سندیكاي شركت هاي 

توليد كننده برق است.
4- خوشللبختانه فضللاي روزهاي شللروع مجلس 
دهللم، خبر از مجلسللي عقالني و معتللدل مي دهد و 
اميد آن داریم كه این فضاي مثبت تا پایان كار حفظ 
شود. به باور ما، همراهي مجلس با دولت براي تحقق 
برناملله هایش در حوزه هاي مختلف به ویژه در حوزه 
اقتصاد، نياز فعلي كشور براي از گذراندن دوران ركود 
فعلي است که انتظار داریم به مسایل صنعت برق نيز 

توجه شود.
در پایللان بللار دیگر با ابللراز اميدواري نسللبت به 
برطرف شدن مشللكالت و تنگناهاي موجود با تدبير 
و درایللت دولتمللردان و نماینللدگان محترم مجلس، 
یللك بار دیگر نسللبت بلله مخاطرات اداملله وضعيت 
فعلي هشللدار مي دهيم و اميد آن داریم كه روزهاي 
سللربلندي و تللالش و تكاپو در صنعت برق كشللور، 

هرچه زودتر از راه برسد. به اميد آن روز.
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دکتر حسن روحانی ریيس  جمهوری با همراهی وزیر نيرو از گروه مپنا بازدید کرد.
رئيس جمهوری هم زمان با روز کارگر با حضور در محل گروه صنعتی مپنا و بازدید از این مجموعه صنعتی، با 

گزارش مدیران بخش های مختلف این گروه در جریان جدیدترین دستاوردهای شرکت مپنا قرار گرفت.
وی پس از این بازدید در جمع کارگران گروه مپنا گفت: اگر امروز شرکتی مثل مپنا داریم، به دليل کار و تالش 

شرکت های دانش بنيان و سرمایه گذاری در این سرزمين است.
دکتر روحانی ادامه داد: تالش های دانش بنيان موجب شده یک شرکت پرافتخار مثل مپنا به وجود آید و مپنا 
امروز غرور ملی برای کشور محسوب می شود؛ به همين دليل است که در یک رقابت آزاد حضور پيدا کرده و یک 

شرکت بدون رقابت آزاد با قدرت های اقتصادی جهان نمی تواند مغرورانه سر خود را باال بگيرد.
رئيس جمهور تصریح کرد: مپنا امروز شرکت های بزرگ مثل ميتسوبيشی و هيتاچی را کنار گذاشته است و در 

حال رقابت با شرکت هایی همچون زیمنس و GE است.
دکتر روحانی ادامه داد: قطاری برای ما لذت بخش اسللت که توسللط کارگر ایرانی و مپنا ساخته شده است، به 
برقی افتخار می کنيم که نيروگاهش به دست کارگران ایرانی احداث شده است. امروز مپنا اگر بخواهد با شرکت های 

خارجی در زمينه های مختلف همکاری کند، به راحتی می تواند فناوری های الزم را جذب کند.
وی با بيان اینکه امروز بسيار خوشحالم که دیدارم با کارگران را در محل شرکت دانش بنيانی مانند مپنا انجام 
می دهم، افزود: از این شرکت می خواهم در زمينه تجهيزات بيمارستانی که کار خود را آغاز کرده به فعاليت خود 

ادامه دهد.

رئيس جمهور:

 به برقی افتخار می کنیم که 
نیروگاهش به دست کارگران ایرانی احداث شده است
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وزير نيرو در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

خرید برق از دیزل ژنراتورهای خصوصی

وزیر نيللرو در جمع خبرنگاران گفت: 
پيش بينللی مللا پيللک 52 تللا 5٣ هزار 
مگاواتللی بللرای مصللرف برق تابسللتان 
اسللت و ایللن ميزان نيازمنللد همراهی و 

صرفه جویی مردم است.
مهنللدس "حميد چيت چيللان"، وزیر 
نيللرو، کلله در روزهللای آغازیللن پيللک 
مصرف برق کشللور از مرکز ملی راهبری 
شللبکه برق کشللور بازدید  کرد، در جمع 
خبرنللگاران گفت: اگر دمللای هوا گرم تر 
شللود و ميزان مصرف برق افزایش یابد، 
از مردم استمداد می کنيم که ما را یاری 

کنند.
وی با بيان این مطلب که بيشترین قله 
مصرف معمواًل در ماه هللای تير یا مرداد، 
هر سال اتفاق می افتد، گفت: صنعت برق 
ناچار اسللت تا حد امللکان تمهيدات الزم 
را بلله کار گيرد تا در زمللان قله مصرف با 
کمبود برق مواجه نشویم و برای این کار 
اقدام های عظيمی انجام شده که در اولين 
گام تللالش می کنيم تللا واحدهای جدید 
وارد مللدار شللوند و ظرفيللت توليد برق 

کشور را افزایش دهيم.

چيت چيان ادامه داد: در گام بعدی با 
مصرف کنندگان بزرگ برق مانند صنایع 
و مراکللز مصللرف عمده بللرق، هماهنگ 
خواهيم کرد تللا در صورت کمبود توليد 
بللرق، آنها بار خود را در سللاعت های قله 
مصرف کاهللش دهند تا ميللزان مصرف 
برق کشور کاهش یابد و در سایر ساعات، 
مصللرف برق خللود را افزایللش داده و به 

ميزان مورد نياز از برق استفاده کنند.
وی در ادامه به سومين راهکار وزارت 
نيرو کلله خرید بللرق از بخش خصوصی 
است، اشاره کرد و در ادامه افزود: در گام 
سللوم نيز برق توليدی مؤسسللات بزرگ 
بيمارستان ها، هتل ها  مانند کارخانجات، 
و غيللره که دارای دیزل هللای توليد برق 
اضطراری هستند و مجموع ظرفيت این 
دیزل ها در کشور حدود سه هزار مگاوات 

است، خریداری می شود.
وزیللر نيللرو اداملله داد: آیين نامه ای 
تدوین و ابالغ شللده تا کسانی که چنين 
ظرفيت هایی را داشللته باشللند، در زمان 
نياز وزارت نيرو، برق توليدی خود را وارد 
شبکه کنند، وزارت نيرو نيز در برابر برقی 

که این مؤسسات توليد می کنند، قيمتی 
خوبی را به آنها پرداخت می کند تا انگيزه 
الزم برای همکاری این مؤسسللات ایجاد 

شود.
وزیر نيرو با بيان اینكه "مسأله مدیریت 
مصرف نيز بسلليار حائز اهميت است"، از 
آمادگی تمام نيروگاه هللای موجود برای 
توليللد برق در طول تابسللتان با حداکثر 
توليد خبر داد و افزود: شبکه های انتقال 
و توزیللع نيز باید آمادگی کامل داشللته 
باشند و طرح های توسعه ای نيز حتمًا تا 
قبل از وقوع پيک سللال جللاری، به مدار 
وارد شوند تا محدودیت ظرفيت انتقال و 

توزیع موجب خاموشی نشود.
وی گفت: اینها عمده اقداماتی اسللت 
که انجام شللده و امروز در دیسپاچينگ 
بللرق کشللور کلله در واقع مغللز هدایت 
بللرق  کننللده و کنتللرل شللبکه های 
کشللور اسللت، با حضور مدیران ارشللد 
صنعللت بللرق کشللور تمللام برنامه های 
مرتبللط بللا صنعللت بللرق کشللور برای 
تابسللتان سللال جللاری را مللرور کردیم
ادامه در صفحه 42
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وزیر نيللرو گفت: با همللکاری دولت 
و بخللش خصوصللی باید زمينلله انتقال 
تکنولوژی توربين های کالس F به کشور 
و اسللتقرار آن در نيروگاه هللای جدیللد 

فراهم شود.
مهندس "حميد چيت چيان" در آئين 
امضللای تفاهم نامه 5000 مللگاوات برق 
حرارتی بين شرکت مادر تخصصی توليد 
نيروی برق حرارتی و مپنا در سللاختمان 
سللتادی وزارت نيرو، بللا بيان این مطلب 
گفللت: در زمان حاضللر ظرفيتی در مپنا 
ایجاد شللده که نه فقط برای شرکت های 
داخلللی توربيللن و قطعللات و تجهيزات 
نيروگاهی توليد می کند، بلکه بسللياری 

از شللرکت های خارجللی نيللز قطعات و 
تجهيزات مورد نياز خود را به این شرکت 
سللفارش می دهند تا در خارج از کشللور 
اسللتفاده شللود و این موضوع نشللان از 
بلللوغ در صنعت برق و بلللوغ در صنعت 

نيروگاهی کشور است.
وی با بيان اینکه دولت توافق نامه پنج 
هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی را با مپنا 
امضا کرده، از بخش خصوصی داخلی نيز 
درخواست كرد: با خرید توربين، قطعات 
و تجهيللزات نيروگاهی خود از شللرکت 
مپنللا، مقدمللات 5 هزار مللگاوات دوم را 
فراهم کنند و مپنا را یاری کنند تا انتقال 
تکنولوژی توربين های کالس F به کشور 

صورت گيرد.
وزیللر نيرو با بيان ایللن مطلب که در 
10 سللال آینده تللا پایللان برنامه هفتم 
توسللعه حداقللل نياز به 47 تللا 50 هزار 
مللگاوات ظرفيت جدید نيروگاهی داریم، 
افزود: بخشللی از نيروگاه هللای قدیمی با 
عمر بللاال و راندمان کم، باید بازنشسللته 
شوند و نيروگاه های جدید بایستی بيش 
از 50 هزار مگاوات احداث شوند تا به جز 
جایگزینی برای نيروگاه های فرسوده، نياز 
50 هزار مگاواتی کشللور را نيز پاسخگو 

باشد.
وی با اشللاره به این کلله پيش بينی 
شللده تا پایان برنامه ششللم توسللعه 26 

با همکاری بخش خصوصی

 باید زمینه انتقال تکنولوژی توربین های 
کالس F را فراهم کنیم

نيروگاه های قديمی بازنشسته می شوند
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معللاون اول ریيس جمهللور گفت: ارتقللای بهره وری 
انرژی به عنوان عامل اصلی توسعه کشور، امری ضروری 

است.
دکتر "اسللحاق جهانگيری" در نشسللت شللورای عالی 
انرژی از "انرژی" به عنوان عامل اصلی توسللعه کشللور یاد 
کرد و ضرورت برنامه ریزی دقيق و تالش ویژه برای افزایش 
بهره وری در همه بخش ها و بویژه بهره وری انرژی را مورد 

تاکيد قرار داد.
معللاون اول ریيس جمهللور همچنين با اشللاره به ارائه 
گزارش نماینده سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور در 
خصوص سللند ملی راهبرد انرژی کشللور، گفت: الزم است 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نظرات و دیدگاه های 
تکميلی دستگاه های ذیربط متناسب با اقتضائات روز کشور 

که همه جوانب امر در سند ملی راهبرد انرژی کشور لحاظ 
شده باشللد را دریافت کند تا در حوزه انرژی کشور تدوین 

شود.
در این جلسه پيشنهاد وزارت نيرو برای راه اندازی واحد 
بخار نيروگاه های سلليکل ترکيبی مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و تصميم هاي مقتضی در این زمينه گرفته شد.

در این نشسللت کلله وزرای نيرو، نفت، امللور اقتصادی 
و دارایی، ریيس سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور و 
ریيس سللازمان حفاظت محيط زیست نيز حضور داشتند، 
نماینده سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور، گزارشللی 
از بخش های مختلف سللند ملی راهبرد انرژی کشللور ارائه 
کرد و مقرر شد برای تکميل این سند، نظرات دستگاه های 

مرتبط دریافت و به آن اضافه شود.

ضرورت ارتقای بهره وری انرژی به عنوان عامل اصلی 
توسعه کشور

معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد:

هزارو 500 مگاوات نيللروگاه جدید وارد 
مللدار شللود، گفللت: در برناملله اقتصاد 
مقاومتی، 10 هزار مگاوات نيروگاه جدید 
و 7 هزار مگاوات بخش بخار نيروگاه های 
گازی پيش بينی شده که 2 هزار مگاوات 

آن امسال باید به بهره برداری برسد.
چيت چيان با بيان اینکه در کنار برنامه 
افزایللش ظرفيت، موضوع کارآیی و بازده 
توليد برق نيز بسلليار حائز اهميت است، 
اظهار داشللت: اگر به جللای توربين های 
 F از توربين هللای کالس  E کالس
اسللتفاده کنيم با قيمت گاز صادراتی در 
مدت 20 سال، تمام سرمایه گذاری اوليه 
نيروگاه در برابر صرفه جویی که از انرژی 
)گاز( صورت می گيللرد به ما باز گردانده 
می شللود و مانند این است که نيروگاه را 

رایگان ساخته ایم.
وی ادامه داد: شللرکت مپنا قرار است 
انتقال تکنولوژی توربين های کالس F را 
وارد کشللور کند و برای این کار نيازمند 

سللرمایه گذاری گسللترده و قرارداد 10 
هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی است که 
قللرارداد 5000 هزار مگاوات آن با دولت 
منعقد شللد و الزم اسللت قرارداد 5000 
مللگاوات دیگر نيللز با بخللش خصوصی 

منعقد شود.
وزیللر نيرو با حمایت جللدی دولت از 
توليللد داخل از بخللش خصوصی داخلی 
نيز خواسللت تا با خرید توربين، قطعات 
و تجهيللزات نيروگاهی خود از شللرکت 
مپنللا مقدمات 5 هللزار مللگاوات دوم را 
فراهم کنند و مپنا را یاری کنند تا انتقال 
تکنولوژی توربين های کالس Fبه کشور 

صورت گيرد.
وی تصریللح کرد: بللرای این کار الزم 
اسللت 22 توربيللن کالس F در کشللور 

توليد شود.
چيت چيللان بللا بيللان اینکلله اتکای 
صرف به نيروگاه های بللزرگ، کوچک یا 
تجدیدپذیر خطا اسللت، اظهار كرد: برای 

توسللعه برق کشللور، ترکيب مناسبی از 
انواع نيروگاه ها مورد نياز اسللت تا امنيت 

عرضه انرژی کشور امکان پذیر شود.
وزیر نيرو با اشللاره بلله اصل های 17 
گانه اقتصللاد مقاومتی کلله مدنظر مقام 
معظللم رهبری اسللت و تمامللی آن در 
وزارت نيرو و صنعت آب و برق با جدیت 
در حال انجام است، به بيان نمونه هایی از 
آن پرداخت و با اشاره به اقتصاد درون زا و 
اقتصاد دانش بنيان در صنعت برق کشور 
افزود: توليللد داخل یکللی از مؤلفه های 
اقتصللاد مقاومتللی و اقتصللاد درون زا و 
افزایش بهره وری که با ساخت واحدهای 
بخش بخار نيروگاه و توربين های کالس 
F که موجب بهره وری و کاهش شللدت 
انرژی می شللود، نوعللی از اقتصاد دانش 
بنيان اسللت که باعث خواهد شد کشور 
از نظر علم و تکنولوژی ارتقا یابد و با باال 
رفتن کيفيت کار، قابليت رقابت جهانی و 

توسعه صادرات نيز افزایش یابد.
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مدیللران نيروگاهللی ایران از سراسللر 
کشللور روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 
در نيروگاه رودشللور در گرهمایی ساالنه 
خود جمللع شللدند. ایللن گردهمایی به 
ميزبانی شللرکت آرین ماه تاب گستر و با 
حضور جمع زیادي از مدیران نيروگاه های 
ایران به مدت یک روز با حضور سخنرانان 

داخلی و خارجی برگزار شد. 
این سللمينار به صورت ساالنه توسط 
شللرکت آرین ماهتاب گسللتر در نيروگاه 
رودشور برگزار می شود و شرکت کنندگان 
آن، مدیران نيروگاه ها و شرکتهای مرتبط 

با توليد برق هستند.
در سللخنرانی اول، دکتللر "ناصللر 
ميرسپاسللی"، مولف و اسللتاد دانشگاه در 
رشته مدیریت، حول محور منابع انسانی و 

فرهنگ سازمانی صحبت کرد.

دكتللر ميرسپاسللی از بللزرگان علللم 
مدیریت ایران اسللت که کتاب "مدیریت 
اسللتراتژیک منابع انسانی و روابط کار" اثر 
وی بوده و به چاپ بيست و چهارم رسيده 

است. 
ميللر سپاسللی آشللنایی بللا فرهنگ 
سازمانی را از مهم ترین زمينه های توسعه 
و گسترش کسب و کار عنوان کرد و گفت: 
ما در مجموع چهار نوع فرهگ سللازمانی 
داریم که عبارتنللد از فرهنگ های قدرت 
محور، توفيق محور، وظيفه مدار و حمایت 

مدار
وی همچنللن تاکيد کللرد: هرچه عمر 
یک سللازمان و مجموعه طوالنی تر باشد، 
تغيير فرهنگ سازمانی آن سخت تر است.

دکتللر شللکارچی به عنوان سللخنران 
دوم برناملله، در خصللوص مقایسلله فنی 

و اقتصللادی واحدهللای سلليکل ترکيبی 
 Single Shaft و Multi Shaft
صحبت کرد و مزایللا و معایب هر کدام را 

برشمرد.
عللالوه بر ایللن سللخنرانی دیگری در 
خصوص چالش های بازار برق خاور ميانه 
توسللط مدیر پروژه زیمنللس AG آقای 
Jens Klingemann و تحللت عنللوان 
 New Challenges in Electricity
Business in Middle East/

Worldwide ارائه شد.
هر ساله مدیران نيروگاه های ایران در 
گردهمایللی یک روزه که توسللط انجمن 
صنفللی نيروگاه های ایللران )اصنا( برگزار 
می شللود، دور هم جمع شده و به بررسی 
مسللائل و موضوع هللاي روز مدیریللت و 

نگهداری نيروگاه می پردازند.

 ششمین گردهمایی مدیران نیروگاهی ایران 
در نیروگاه رودشور برگزار شد

گللزارش وزارت نيرو درباره وضع اقتصللادی حوزه برق، 
مشکالت این صنعت و راه های برون رفت از آنها، در جلسه 

پنجم خردادماه هيأت دولت ارائه شد.
بلله گزارش پایگاه اطالع رسللانی ریاسللت جمهوری، در 
جلسلله پنجم خردادمللاه هيأت وزیران جمهوري اسللالمي 

ایران به ریاسللت دکتر حسن روحانی، وزارت نيرو گزارشی 
در خصوص وضع اقتصادی صنعت برق کشللور، مشللکالت 
فراروی این صنعللت و راه های برون رفت از آن را به هيأت 
دولت ارائه داد و پس از آن، دولت سللازمان های مسئول را 

موظف به مساعدت برای حل مشکالت این صنعت کرد.

در جلسه هيأت دولت ارائه شد

گزارش وزارت نیرو درباره وضع اقتصادی صنعت برق ایران
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سللاعت9صبح روز دوشللنبه دهللم 
خللرداد مللاه با حضللور قریب بلله اتفاق 
اعضللای سللندیکای شللرکت های 
توليدکننده بللرق، مجمع عمومی عادی 
و فللوق العاده سللندیکای شللرکت های 
توليد کننللده برق در سللالن کنفرانس 
نيروگاه طرشللت برگزار شللد. درابتدای 
این جلسه که با هدف بررسی و تصویب 
تغييرات اساسنامه، تعيين هيات مدیره 
و تعيين بازرس تشللکيل شده بود، پس 
از قرائت آیاتللی از قرآن کریم، مهندس 
مالکللی رئيللس هيئت مدیره سللندیکا 
درجایللگاه حضللور یافت و مهندسللين 
احمدزاده وشللهرام صدرا به عنوان ناظر 

و مهندس اسدا...صبوری بعنوان منشی 
انتخاب شدند.سللپس مهندس مالکی با 
اشللاره به دالیل تغيير اساسنامه تصریح 
کرد: » اکنون که بيش از دو، سللوم اعضا 
حضللور دارند جلسلله را رسللمی اعالم 
می کنيم و پللس از قرائت مفادی که در 
اساسللنامه تغيير کرده، اگر سه، چهارم 
اعضللا به آن رای مثبت بدهند، تغييرات 
تصویب خواهد شللد.« در ادامه مهندس 
صبوری بللا ارایه اسللالید، دالیل تغيير 
اساسللنامه و موارد اصالح شده را قرائت 
کرد کلله در نهایت مللورد تصویب اعضا 

قرار گرفت. 
سللاعت 10/٣0مجمع عمومی ساالنه 

بللا انتخللاب مهنللدس بهمن مسللعودی 
به عنللوان رئيللس جلسلله و مهندسللين 
محسللن احمللدزاده و عزیزاللله حاجللی 
وليئی به عنللوان ناظر و مهندس عليرضا 
صدرآبادی به عنوان منشی ادامه یافت و 
سللپس مهندس محمدعلی وحدتی نائب  
رئيللس هيللات مدیره، گللزارش عملکرد 
سندیکا دردوره منتهی به 29اسفند سال 

94 را به شرح زیر ارائه کرد: 

توسعه و تقویت کارگروه های کارشناسی 
متناسب با فعالیت های سندیکا

- تشللکيل کارگللروه بررسللی 
دستورالعمل های روشن و خاموش شدن 

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده سنديکای شرکت های توليدکننده برق

سنــدیــکا
هیات مدیره جدید خود را شناخت

با رای اکثريت اعضا، اساسنامه سنديکا اصالح شد
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واحدها
- تشللکيل کارگللروه تدویللن برنامه 

ششم توسعه
- تشللکيل کارگروه بررسللی قرارداد 

خرید برق
برگللزاری همایللش و نشسللت های 

هم اندیشی پيرامون مسائل مبتال به
- برگللزاری جلسلله هم اندیشللی 
درخصللوص هماهنگللی قيمت دهللی در 
بورس انرژی با حضور نمایندگان اعضای 

سندیکا و کارگروه بازار برق
- برگزاری سللمينار تبيين فرصت ها 
و چالش های اجللرای » قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذیر و ارتقای مالی کشللور« 
در نيللروگاه طرشللت بللا حضللور رئيس 
محتللرم کميسلليون حمایللت از توليد و 
نظارت بر اجرای سياسللت های اصل 44 
مجلس شللورای اسالمی و معاون محترم 

اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
- گردهمایللی اعضللای سللندیکا بلله 
منظور مشللخص کردن اهللداف مصوبه 
هيات محتللرم نظارت تنظيللم بازار برق 
درخصللوص هزینلله روشللن و خاموش 
کللردن واحدهللای نيروگاهللی و نحللوه 

اجللرای آن با حضور تعللدادی از مدیران 
و کارشناسللان محترم شللرکت مدیریت 

شبکه و هيات تنظيم بازار برق و  
کارگروه بررسی دستورالعمل های روشن 

و خاموش شدن واحدها
- برگللزاری جلسلله هم اندیشللی بللا 
مدیران محترم نيروگاه ها یا نماینده های 
تام االختيللار آنهللا در ارتبللاط بللا اصالح 
قللرارداد فروش برق به شللرکت مدیریت 
شللبکه بللرق ایران بللا حضللور کارگروه 

بررسی قرارداد خرید برق.

ایجاد روابط مس�تحکم تر با اعضا به 
روش های مناسب

- برقللراری تمللاس با اعضللا و انتقال 
مشللکالت به مراجع ذی صالح و پيگيری 

و انعکاس نتيجه به اعضای سندیکا 
- جلسلله در سللازمان امللور مالياتی 
بللا حضور آقللای بنانی مدیللرکل محترم 
مدیریللت بدهی هللا و تعهللدات عمومی 
دولت با حضور نماینللدگان محترم امور 
مالياتی، شللرکت های توانيللر و مدیریت 
شللبکه برق ایران به منظور تهاتر نمودن 
مطالبات اعضای سللندیکا از شرکت های 

توانير و مدیریت شبکه برق ایران. 

برگزاری مجامع عادی و فوق العاده
- تشللکيل مجمع عمومللی در تاریخ 

1٣94/٣/17
- آگهللی تعييللن بللازرس اصلللی و 
تغييللرات در اساسللنامه  علی البللدل و 

سندیکا در روزنامه رسمی

انتشار نشریه
- انتشللار فصلنامه های شللماره 10 تا 

14 سندیکا 

افزای�ش نق�ش س�ندیکا در 
کمیسیون های مرتبط اتاق بازرگانی

- شللرکت در کليه جلسللات ماهيانه 
رسللمی اتاق بازرگانللی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران
- شرکت در کليه جلسات کميسيون 
انرژی اتللاق بازرگانی، صنایللع، معادن و 

کشاورزی ایران
- شرکت در تعدادی از کميسيون های 
انرژی اتللاق بازرگانی، صنایللع، معادن و 

کشاورزی تهران
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- شللرکت در کارگللروه تشللکيل 
فدراسلليون برق جهت تهيه اساسللنامه 
مربوطه و انعللکاس نظللرات کارگروه به 
معاونت محترم تشکل های اتاق بازرگانی، 

صنایع،معادن و کشاورزی ایران

تعامل سازند و موثر با وزارت نیرو و 
شرکت های تابعه

- مکاتبات مسللتمر بللا وزارت نيرو و 
شللرکت های تابعلله و مراجعات حضوری 
درخصوص مطالبات و سللایر مشللکالت 

شرکت های غيردولتی توليدکننده برق
- مکاتبه و تشللکيل جلسه با معاونت 
محتللرم اموربرق و انللرژی وزارت نيرو و 
مدیرعامل محترم شرکت مدیریت شبکه 

برق ایران
- جلسه تعدادی از اعضا هيات مدیره 
سندیکا و کارگروه بازار برق با دبيرمحترم 

هيات تنظيم بازاربرق
- جلسلله با مدیرعامل محترم شرکت 

مدیریت شللبکه برق ایللران درخصوص 
کسللر قيمت سللوخت از برق عرضه شده 
در بللورس انرژی با حضور اعضای محترم 
سللندیکا که برقشللان را در بورس انرژی 

عرضه می کنند. 

ارتب�اط فع�ال ب�ا کمیس�یون های 
مجلس شورای اسالمی

- مکاتبات مسللتمر با کميسيون های 
مختلللف مجلللس شللورای اسللالمی 

درخصوص مشکالت  
شرکت های توليدکننده غيردولتی برق 

- انعللکاس نظللرات اعضای سللندیکا 
دربللاره مللواردی کلله بایسللتی در طرح 
دائمی ماليات بر ارزش افزوده پيش بينی 
گردد به روسللای کميسلليون های برنامه 
و بودجلله، انرژی وکميسلليون حمایت از 
توليد و نظارت براجرای اصل 44 مجلس 

شورای اسالمی 
- شللرکت در جلسه کميسيون انرژی 

مجلللس شللورای اسللالمی درخصللوص 
مشکالت اعضا سندیکا و صادرات برق

- شللرکت در جلسلله کميسلليون 
صنایع و معادن مجلس شللورای اسالمی 

درخصوص مشکالت اعضای سندیکا«
در ادامه طهماسللبی بازرس سندیکا 
گللزارش خودرا ارایه کللرد و صورت های 
مالی که درابتدای جلسه دراختيارحضار 
قرارداده شللده بود، مورد تائيد و تصویب 
قرار گرفللت. همچنين با اکثریت آراء نيز 
حق عضویت 10درصد افزایش پيدا کرد 
و مبلللغ ورودی ثابت مانللد. ضمن آنکه 
روزنامه رسمی سندیکا همچنان روزنامه 
اطالعللات باقی ماند تا اطالع رسللانی ها و 
اخبار توسللط آن منتشر شود. در انتهای 
جلسلله نيز اعضای اصلی هيات مدیره و 

اعضای علی البدل انتخاب شدند.
همچنيللن داریللوش طهماسللبی به 
عنوان بازرس و شللهرام صللدرا به عنوان 

علی البدل انتخاب شدند.
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این روزها شللاهد حضور هيات های تجاری خارجی زیادی در ایران هستيم. هيات هایی که برای 
حضور در بازار ایران با فعاالن اقتصادی سر ميز مذاکره می نشينند و می خواهند بازار ایران را مورد 
ارزیابی قرار دهند. بخش خصوصی نيز برای هر یک از این هيات ها، بسته همکاری های مشترک را 
معرفی می کند که بر اسللاس آن زمينه هایی که دو کشللور می توانند در آن سرمایه گذاری مشترک 
صورت دهند مشللخص می شللود. حوزه »انرژی« یکی از مواردی که در دیدار با بيشللتر کشورهای 
خارجی، برای سللرمایه گذاری مشللترک مورد تاکيد بخش خصوصی بوده است. اما سوالی که مطرح 
می شود این است که آیا در حال حاضر، این بخش برای سرمایه گذاری جذاب است یا خير؟ یکی از 
بخش های انرژی که در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته، »برق« است. توليد برق در حال حاضر با 
چالش های زیادی در کشور مواجه است به گونه ای که حتی بخش خصوصی داخلی نيز تمایلی برای 
سرمایه گذاری جدید در این حوزه ندارد. بر همين اساس، با محسن جالل پور، ریيس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشللاورزی ایللران در خصوص چالش های این صنعللت و تبيين عدم تمایل بخش 
خصوصی داخلی نسبت به سرمایه گذاری در این زمينه به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانيد. 

بمانجان ندیمی

گفتگوی اختصاصی با رييس اتاق بازرگانی ايران

ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق
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در حال حاضر جایگاه انرژی برق  ■
در کشور را چگونه ارزیابی می کنید 
و از منظر اقتصادی در چه شرایطی 

است؟
در مللورد انللرژی، ما غيللر از اینکه  □

بحث اقتصادی انللرژی را مطرح می کنيم، 
بحللث اصلللی در این خصوص این اسللت 
که انرژی را پایداری در توسللعه می دانيم، 
بنابرایللن اعتقللاد داریللم که بایللد در این 
بخللش، سللرمایه گذاری جللدی و معقول 
اتفللاق بيفتد. ما از انللرژی به عنوان 
یک مزیت داریم صحبت می کنيم 
ولی عمال بلله عنوان یک مزیت از 
آن بهللره نمی بریم. به جای اینکه 
در اقتصادمللان از آن به عنوان یک 
مزیت بهللره ببریم، انرژی سللوزی 
و هدررفللت انرژی را در کشللور باب 
می کنيللم. یعنی اینکه در سللالی که 
قيمت نفللت 110 دالر بود، محاسللبه 
کردیللم و متوجلله شللدیم سللالی 160 
ميليللارد دالر بلله قيمت بشللکه ای 110 
دالری نفللت، یارانلله انرژی را در کشللور 
توزیللع می کنيللم کلله عمللده اش صرف 
هدررفت بسيار زیادی در همه زمينه های 
انرژی اعللم از گاز و برق و نفت و گازوئيل 
و بنزین و همه حامل های انرژی می کنيم. 
ضمللن اینکه با چنين هزینلله  و هدررفتی 
منابللع دیگرمللان را هم از بيللن می بریم. 
یعنی وقتی انرژی ارزان است، عماًل داریم 
موجب می شللویم سللایر منابع مان هم از 
بين بللرود. فرض کنيد ما پمللپ بگذاریم 
و از عمللق 100 متری آب را باال بکشلليم. 
چللون بللرق ارزان اسللت، می توانيم آب را 
هللم هدر بدهيم. نه تنهللا خود انرژی دارد 
هدر مللی رود؛ بنابراین منابللع دیگرمان را 
هم داریم با توجه به انرژی هدر می دهيم، 
مشابه این مصرف بسيار زیاد است، مثال در 
خانه ها چون انرژی ارزان است ما نه تنها از 
آنچه که به عنوان جلوگيری از هدررفت و 
بهره وری و بهينه سازی ساخت و ساز است 
برای حفظ انرژی اسللتفاده نمی کنيم بلکه 
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در مصالح و نوع سللاخت مان هم پرت ها و 
هدررفت های زیادی داریم. بنابراین اولين 
اصللل در انرژی از نظر ما، سللاماندهی این 
روند مصرف اسللت. انرژی یللک محصول 
بزرگ، مهم، اساسی و حياتی است. در این 
ميان، یک وظيفه بين نسلی وجود دارد که 

باید آن را دنبال کنيم. 
 رویکرد بخش خصوصی در مورد  ■

این حوزه چیست؟بخصوص در مورد 
مطالب�ات ای�ن بخش که متاس�فانه 
یک�ی از مهمتری�ن چالش ه�ای 

تولیدکنندگان برق است.
بخللش خصوصی در ایللن باره چند  □

نکته را مورد توجه قرار داده است. 
اوال طلب بخش خصوصی در این زمينه 
یک حرف اساسللی اسللت. در بودجه سال 
95 و بودجه سللال پایانللی دولت یازدهم، 
قرار بود دولت بدحسللاب و بدهکار نباشد. 
اما هنللوز هم آثللاری از پرداخت بدهی ها 
در ایللن دولت نمی بينم، حتللی برخی از 
پيمانکاران و طلبللکاران پذیرفتند با اوراق 
قرضه و اوراق مشللارکت مدت دار حساب 
شللان را تسویه کنند که متاسفانه تا کنون 
شللاهد این حرکت نبوده ایم. اما با توجه به 
بودجه بندی صورت گرفته برای سال 95، 
من خوش بين نيسللتم که این مورد اتفاق 
بيافتد. توقع ما پرداخت این مطالبات است. 
در همه صحبت ها، مطالبات، درخواست ها 
و پيشللنهادات ما هم بوده است و راهکارها 
مختلفللی هم برای آن ارائلله داده ایم. پس 

مطلب اول مطالبات است. 
مطلب دوم این اسللت که ما در فضای 
جدید چقللدر ميدان برای بخش خصوصی 
قائل می شللویم. مهم این اسللت که بخش 
خصوصی ما از یللک کار پيمانکاری و یک 
کار دسللت دوم یا سللوم، به یک کار دست 
اول ارتقللاء پيدا کند و فضا، فضایی شللود 
کلله فعاالن ایللن بخش بتوانند خودشللان 
شللرکت های بللزرگ، توانمنللد، همللراه با 
تکنولللوژی، علللم، تخصللص و تللوان باال 
بشللوند. نباید اینطور باشد که شرکت های 

خصولتللی و دولتللی بياینللد پروژه هللا را 
بگيرنللد بعد پيمانکاران و بخش خصوصی، 
خرده کاری هللای آنها را انجام دهند. با این 
روش، هيللچ وقت نمی توانيللم از این فضا 
برای ایجاد شللرکت های بزرگی که بتوانند 
در آینده سللتون های اقتصاد ما بشللوند و 
شللکل دادن به یک اقتصاد و توسعه پایدار 
اسللتفاده کنيم. این مهمتر از هزینه هایی 
است که می کنيم. پس مطلب دوم ما نگاه 
بلله موقعيت امروز و به ظرفيت شللرکت ها 
و افللزدون به توان آنها برای تبدیلشللان به 

شرکت های درجه اول است. 
یکی از مسائلی که همواره مطرح  ■

می ش�ود و خ�ود ش�ما ه�م در این 
خصوص بارها اظه�ار نظر کرده اید، 
مس�ئله هدررفت انرژی است. برای 
ای�ن موض�وع چ�ه راهکارهای�ی را 

پیشنهاد می دهید؟
ایللن موضوع یک مسللئله اساسللی  □

اسللت و یکی از مللواردی اسللت که مورد 
توجه بخش خصوصی اسللت. در واقع یکی 
از مللواردی کلله مللن قصد داشللتم به آن 
اشللاره کنم، بحث هدررفت انرژی در ایران 
اسللت. ما اعتقللاد داریم که تلفللات انرژی 

خصوصا در صنعت برق به علت فرسودگی 
خطللوط انتقللال و توزیع و بلله روز نبودن 
تکنولوژی هللای مربوطلله، زیاد اسللت . به 
همين دليل ما به سرعت و بدون هزینه کرد 
می توانيللم در زمينلله کاهللش آن اقللدام 
کنيم. اگر دولللت و وزارت نيرو یک برنامه 
کامال مشللخص و مدون و شللفافی را برای 
جلوگيللری از هدررفت انرژی را ارائه بدهد 
به سللرعت می توانيم مصللرف انرژی را کم 
کنيم و به صفر برسانيم؛ کما اینکه در دنيا 
این اتفاق افتاده اسللت، اخيرا کره ای هایی 
که ایران بودند برای همکاری و مشللارکت 
با ایران اعالم آمادگی کردند. ما باید از این 
موارد استقبال کنيم. شرکت های مشترک 
تشکيل بدهيم و از تجربه و تکنولوژی دنيا 
و خصوصا کشللورهای شرقی که این مسير 
را رفته اند، اسللتفاده کنيم و بعد هم برای 
این همکاری تعریف مشخص داشته باشيم 
تا این امکان باعث شود که هم صرفه جویی 
در مصللرف انللرژی و کم کللردن هدررفت 
محقق شود و هم مهم تر از آن، شرکت های 
ما شللرکت های توانمندی شوند که به بازار 
کار برگردنللد و از این رکود بيرون بيایند و 

به سمت رونق بروند. 
مطلب دیگر که مطلب مهمی است این 
اسللت که دولت با خودش بلله هر طریقی 
می توانللد کار کنللد و ما درایللن خصوص 
دخالتی نمی کنيم ولی اینکه شرکت های 
خصوصی ما در این زمينه هم قدرت رقابت 
نداشللته باشللند، حرف اصلی ما اسللت. از 
ابتدای دوره و ابتدای مسللئوليت به عنوان 
هيئت رئيسه جدید هميشه اعالم کرده ایم 
که باید فضای رقابت بين بخش خصوصی 
و شللرکت های دولتی و خصولتی مساوی 
باشللد، اگر این فضا مساوی باشد هر کدام 
که رشللد کردند، از نظر ما رشللد کشور و 
رشد اقتصاد کشور اسللت. منتها متأسفانه 
در هيللچ شللرایطی این اتفللاق نمی افتد . 
مللا اعتقاد داریم باید خریللد و فروش برق 
و توليد بللرق در اختيللار بخش خصوصی 
قرار بگيللرد و تا زمانی که این اتفاق نيفتد 

در بودجـه سـال 95 
و بودجـه سـال پایانی 
دولـت یازدهـم، قرار 
بود دولت بدحسـاب و 
بدهکار نباشد. اما هنوز 
هم آثـاری از پرداخت 
بدهی هـا در این دولت 
نمی بینم، حتی برخی از 
پیمانـکاران و طلبکاران 
ا اوراق  ـب د  پذیرفتـن
قرضه و اوراق مشارکت 
مدت دار حسـاب شان 
را تسـویه کننـد کـه 
متاسـفانه تا کنون شاهد 
ایـن حرکـت نبوده ایم

15
نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1395 / شماره 15



بخش خصوصی قدرت رقابللت با دولت را 
ندارد. بنابراین این هم باید تعریف جدیدی 
شود که بخش خصوصی هم بتواند در این 
عرصه وارد شللود. ما در همان سللفری که 
به پاکسللتان رفتيم، مشکلمان با پاکستان 
این است که پاکسللتان به مقدار زیادی از 
ما بللرق می خواهد، ولی پللول را به دولت 
نمی دهد و حدود 60 تا70 ميليون دالر به 
دولت بدهکار است. اما به دليل اینکه دولت 
پاکسللتان شللرایط مالی خوبی نللدارد، ما 
نمی توانيللم طلبمان را وصول کنيم. ضمن 
اینکه آنها متوقعند که ما این مطالبه را به 
عنوان کمک به دولت پاکسللتان ببخشيم. 
ولللی اگر همين در اختيار بخش خصوصی 
بود،بخش خصوصی ما به بخش خصوصی 
پاکسللتان برق را می فروخللت دولت ها هم 
وارد نمی شللدند و توقع هم ایجاد نمی شد 
ولللی از آنجا کلله بخش خصوصللی ما در 
این زمينه نمی تواند بللا دولت رقابت کند، 
نمی تواند وارد عرصلله بازارهای بين المللی 
هم شللود. بنابراین مطلب ما این است که 
بایللد این عرصه هم یک عرصه مسللاوی و 
رقابت پذیر بللرای دولت و بخش خصوصی 
باشللد که بخش خصوصی بتواند وارد شود 
و ایللن مسللئوليت را هللم در داخل و هم 

درخارج کشور انجام دهد. 
و نهایتا آخریللن مطلب در بحث انرژی 
خصوصا بحث برق این اسللت کلله ما باید 
روزآمد و کارآمد باشلليم و تکنولوژی های 
جدیللد را بلله کار ببریم. امللروز از هر متر 
مکعب گاز چه مقدار برق توليد می شللود؟ 
چه زمانی برای توليد نياز است؟ چه ميزان 
سللرمایه گذاری الزم اسللت؟ پيشرفت های 
چشمگيری در دنيا در این خصوص بوجود 
آمده که ما متاسللفانه به دليل تحریم ها از 
اینها بهللره نبرده ایم، هللم نيروگاه های ما، 
هم کارهای جدید ما و هم انتقال ما از این 
تکنولوژی ها بهللره ببرد که این در صورتی 
اتفاق می افتد که بخللش خصوصی ما این 
امکان را داشللته باشد که تمام و کمال در 

این عرصه حضور پيدا کند. 

برای اینکه این رغبت ایجاد شود  ■
بای�د چه ش�ود؟ فقط هم�ان فضای 
رقابت�ی را بای�د برای ش�رکت های 

دولتی و خصوصی باز کرد؟ 
بله توضيحاتی که مللن دادم همين  □

اسللت. باید مطالبات پرداخت شللود عرصه 
رقابتللی بين بخللش خصوصللی و دولتی و 
خصولتی ها مساوی باشللد و جریان به یک 
طریق درسللت مدیریت شود و اینکه اجازه 
جدی برای صادرات بللرق و ورود به بازارها 
جهانی داده شللود. یک مطلللب مهمی که 
اگر ایللن اتفاقات بيفتد، قطعا در این زمينه 
رخ خواهد داد و شللاید مجموعه کشللور از 
آن منتفع خواهد شد، این است که ما تنها 
کشللور منطقه هسللتيم که می توانيم هاب 
انرژی و برق منطقه شللویم، ما 15 کشللور 
را در همسللایگی خود داریللم که بعضی از 
این کشللورها بللرق اضافه و مللازاد دارند و 
بعضی از این کشورها بسلليار به این انرژی 
نيللاز دارند، مثال ترکمنسللتان اضافه توليد 
دارد؛ اما پاکسللتان در مقابل 190 ميليون 
جمعيتش فقللط 19 هزار مگاوات برق دارد 
و این عدد بسلليار کمی است. این در حالی 
که ما با 80 ميليون جمعيتمان، حدود 76 

هزار مگاوات برق توليد می کنيم . مجموعه 
اینها نشللان می دهد که اگر ما می توانيم در 
کشللور فضایی ایجاد کنيم که از کشورهای 
که برق مللازاد دارند برق را خریداری کنيم 
و به کشللورهایی که در همسللایگی ما قرار 
دارنللد و به برق هم نياز دارنللد، این کاال را 
بفروشيم؛ در آن شرایط می توانيم با توجه به 
پيک مصرف کشورها که با یکدیگر متفاوت 
هسللتند، از این خرید و فروش سود ببریم. 
در زمللان پيک قيمت مصرف بللرق 4 برابر 
افزایش پيدا می کند مللا می توانيم با توجه 
به هاب انرژی شللدن و متمرکز کردن همه 
ظرفيت هللا تصميم بگيریم که چه زمانی به 
چه کشللوری برق بدهيم و از چه کشللوری 
در زمان مللازاد این کاال را بخریم. ما چنين 
شبکه ای را هم در کشور داریم و هم توانایی 
آن را داریم که چنين شللبکه هایی را ایجاد 
کنيم. اینطور نيسللت کلله بخش خصوصی 
ما رغبتی به سللرمایه گذاری در این زمينه 
نداشته باشد. سرمایه گذاری دراین خصوص 
یک سرمایه گذاری معقول و بسيار مطمئنی 
است؛ سللرمایه گذاری در بخش توليد برق، 
سللرمایه گذاری است که حتما برای کشور، 
نلله تنهللا آورده دارد، بلکه امنيللت انرژی و 
امنيت منطقه ای را ایجاد می کند. از سویی 
ثبات را به دنبال خواهد داشت و بسياری از 
بنگاه ها و واحدهای اقتصادی ما را به حرکت 
در مللی آورد. بنابراین این هم باید به عنوان 
یک ساختار جدید در تعریف انرژی در ایران 

دیده شود تا لوازم و ابزارش فراهم شود. 
وقت�ی بخش خصوص�ی خودمان  ■

تمای�ل ن�دارد در ای�ن بخ�ش 
س�رمایه گذاری کن�د بنابرای�ن از 
خارجی ه�ا نمی ش�ود توقع داش�ت 
که به س�رمایه گذاری در این زمینه 

راغب باشند، درست است؟
مللا تا زمانی که فضللا را رقابتی نکنيم و 
شللرایط را مناسللب نکنيم همين طور که 
شما می گویيد نه بخش خصوصی داخلی و 
نه بخش خصوصی خارجی چنين آمادگی 

ندارد.

امروز از هر متر مکعب گاز چه 
مقدار برق تولید می شود؟ چه 
نیاز است؟  زمانی برای تولید 
چـه میـزان سـرمایه گذاری 
الزم اسـت؟ پیشـرفت های 
چشـمگیری در دنیـا در این 
خصوص بوجـود آمده که ما 
متاسـفانه به دلیـل تحریم ها 
از اینهـا بهـره نبرده ایم، هم 
نیروگاه های مـا، هم کارهای 
جدید ما و هم انتقال ما از این 
تکنولوژی ها بهره ببرد که این 
در صورتـی اتفاق می افتد که 
بخش خصوصی ما این امکان 
را داشته باشد که تمام و کمال 
در این عرصه حضور پیدا کند
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چهارميللن سللمينار پایللش 
نيروگاه هللای حرارتللی  زیسللت محيطی 
کشور به ميزبانی سازمان بهره وری انرژی 
ایران )سللابا( در پژوهشللگاه نيرو برگزار 

شد.
مدیرعامل سللازمان بهللره وری انرژی 
ایران )سللابا( در این سللمينار با اشاره به 
وضعيت نيروگاه ها در توليد برق و سللهم 
آن ها در انتشللار آالینده ها اظهار داشت: 
کل برق توليدی کشللور در سال گذشته 
بللوده  276 ميليللون مگاوات- سللاعت 
اسللت که بيش از 90 درصد آن توسللط 

نيروگاه های حرارتی توليد شده است.
ادامه  مهندس "سيدحسين سجادی" 
داد: از ایللن مقللدار ٣0 درصللد توسللط 
نيروگاه هللای بخاری، 26 درصد توسللط 
نيروگاه هللای گازی و 19 درصد از طریق 
نيروگاه هللای چرخلله ترکيبللی دولتی و 
خصوصی توليد شللده و مابقی نيز سهم 

نيروگاه های برق آبی و اتمی بوده است.
سجادی با بيان اینکه در سال 1٣9٣ 
در کشور 20 نيروگاه بخاری، 52 نيروگاه 
گازی و 19 نيللروگاه چرخلله ترکيبللی 

دولتللی و خصوصللی در حللال فعاليللت 
بوده اند، گفت: ایللن نيروگاه های حرارتی 
برای توليد برق 9 ميليارد ليتر گازوئيل، 
47 ميليللارد مترمکعب گاز طبيعی و 10 

ميليارد ليتر نفت کوره سوزانده اند.
پایللش  بلله سللابقه  اشللاره  بللا  وی 
نيروگاه هللای کشللور  زیسللت محيطی 
گفت: در سللال 1٣86 سازمان بهره وری 
انللرژی ایران با توجه به اهميت مسللائل 
زیسللت محيطی صنعت برق کشللور و در 
راستای یکسان سللازی نحوه انجام پایش 
زیسللت محيطی نيروگاه هللای حرارتی، 
اقدام بلله تعریللف و انجام پللروژه "تهيه 
و تدویللن دسللتورالعمل پایش زیسللت 
محيطللی نيروگاه هللای حرارتی کشللور" 
بلله کارفرمایی معاونللت هماهنگی توليد 
شللرکت توانيللر و بللا همللکاری کميته 
فنی متشللکل از اسللاتيد دانشللگاه ها و 
کارشناسان ارشد محيط زیست نيروگاه ها 

کرد.
از تدویللن  اداملله داد: پللس  وی 
دسللتورالعمل برای ارائه آن و آغاز به کار، 
اولين سللمينار پایش زیست محيطی در 

سللال 1٣88 در همين مکان برگزار شد. 
دومين سللمينار پایش در سال 1٣90 و 
سللومين سللمينار پایش در سال 1٣92 
بللا رویکللرد معرفللی تجهيللزات آنالین 
برگزار شد و هم اکنون چهارمين سمينار 
نيروگاه هللای حرارتللی  زیسللت محيطی 
کشللور با رویکللرد تصفيه آب و پسللاب، 

برگزار می شود.
سللجادی تصریح کرد: هدف اصلی از 
راه اندازی سللامانه پایش زیست محيطی، 
افزایللش تعامللل زیسللت محيطللی بين 
کارشناسللان نيروگاه ها و ارتقای کيفيت 
زیسللت محيطی نيروگاه ها اسللت که در 
این سمينار کارشناس دفتر محيط زیست 
خالصه عملکرد این سامانه را خدمت تان 

ارائه خواهند داد.
بر اساس این گزارش، در این سمينار 
نيللرو، شللرکت  از وزارت  کارشناسللانی 
توانير، سللازمان حفاظت محيط زیسللت، 
بللرق،  توليللد  شللرکت های مدیریللت 
بللرق منطقلله ای، نيروگاه هللای حرارتی، 
پژوهشگاه نيرو و مراکز دانشگاهی حضور 

داشتند.

به ميزبانی سازمان بهره وری انرژی ايران

چهارمین سمینار پایش زیست محیطی نیروگاه های حرارتی 
کشور برگزار شد
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عضو سنديکای شرکت های توليدکننده برق خبر داد:

طلب 12 هزار میلیارد تومانی صنعت برق
کشللور در حال حاضر با آن مواجه است، 
بدهی های دولت است. دولت هنوز موفق 
نشده پول برقی را که از بخش خصوصی 
دریافت می کند به آنها بپردازد، به همين 
خاطر اکنللون بخش خصوصللی بيش از 

12هزار ميليارد تومان طلبکار است. 
وحدتللي افزود: نکته دیگر این اسللت 
که هللر دو طرف در ازای ایللن بدهی به 
بخش هللای دیگر بدهللی دارد. به همين 
دليللل می توان گفت ریشلله مشللکالت 
صنعللت برق ایللران، در سللاختار اقتصاد 
کشللور اسللت. برای اینکلله صنعت برق 
مسير رو به رشدی را آغاز کند ابتدا باید 

این اقتصاد اصالح شود. 
به گفته عضو هيللات نمایندگان اتاق 
بازرگانللی، صنایللع، معادن و کشللاورزی 
ایللران، طبق قوانيللن باالدسللتی دولت 
موظللف اسللت مابه التفاوت برقللی را که 
دریافت می کند و به مردم می فروشد، به 

فعاالن صنعت بللرق بپردازد، در حقيقت 
دولت یا باید نرخ واقعی برای برق تعيين 
کنللد یا باید این مابه التفللاوت را از منابع 
دیگللر تامين کنللد. اگللر اصالحيه ای در 
قيمت برق صللورت نگيرد، دولت موظف 
اسللت طبق قانون این منابع عمومی پول 
برق را به صللورت کامل بلله صنعت برق 

بپردازد.
صرف�ه جوی�ی در مص�رف ب�رق  ■

ب�ا واقع�ی ش�دن قیمت ه�ا محقق 
می شود

رئيللس هيللات مدیللره سللندیکای 
توليدکننده برق همچنين  شللرکت های 
گفللت: واقعی شللدن قيمت هللا، راهکار 
اساسللی صرفلله جویی و تحقللق کاهش 

مصرف برق در کشور است.
مهنللدس محمدعلی وحدتللی افزود: 
توليدکننللدگان بللرق به طللور عمده در 
تابسللتان تالش بيشتری برای توليد برق 
دارند که یکی از دالیل آن، گران تر بودن 
قيمت برقی اسللت که وزارت نيرو از آنان 

خریداری می کند.
به گفتلله وی، تللالش توليدکنندگان 
بللرق، انجللام تعميللرات نيللروگاه ها در 
فصل هللای زمسللتان و بهار اسللت تا در 
تابستان برق بيشللتری توليد کنند؛ زیرا 
عمده درآمللد آن ها در تابسللتان محقق 

می شود.
رئيللس هيللات مدیللره سللندیکای 
شرکت های توليدکننده برق بيان داشت: 
در بخللش مصرف نيز صنایللع از آنجا که 
نمی خواهند با نرخ بيشللتر بللرق مواجه 
شللوند، تالش می کنند مصرف خود را با 
انتقال به سللاعت های غيللر پيک کاهش 

دهند.
وی خاطرنشللان کرد: دولت نيز همه 
واحدهای صنعتی را بلله انجام تعميرات 
کارخانجللات خود در تابسللتان تشللویق 
می کند تا برق کمتری مصرف کنند، در 
مقابللل در ازای این روزهای گرم به آن ها 

تخفيف می دهد.

عضو کميسيون انرژی اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و كشللاورزي ایران گفت: 
دولت طبق قانون موظف به پرداخت پول 
برق دریافتی به فعاالن صنعت برق است.
"محمدعلللی وحدتللی" بللا اشللاره به 
رفت وآمد هللای اخير هيات هللای تجاری 
به ایران گفت: اینکلله هيات های تجاری 
خارجی در دوران پساتحریم سفرهایی به 
ایران داشته اند، فرصت های خوبی را برای 
ایللران در بخش صنعت برق فراهم آورده 
 اسللت. با برقراری این روابللط می توانيم 
از فناوری هللای جدید اسللتفاده کنيم و 
به ویژه در بخش نيروگاهی، راندمان آنها 
را افزایللش بدهيم. اما مشللکل اصلی ما 
در صنعللت برق، نيروگاه ها نيسللت؛ بلکه 

نامتعادل بودن منابع و مصارف است.
این عضللو سللندیکای شللرکت های 
اداملله گفللت:  بللرق در  توليدکننللده 
اصلی تریللن مشللکلی کلله صنعللت برق 
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مدیرعامللل شللرکت مادرتخصصی توليد نيللروی برق حرارتی گفللت: راندمان 
نيروگاه ها در بخش گاز باید به 40 درصد و در بخش سيکل ترکيبی به 58 درصد 

ارتقا یابد.
"محسللن طرزطلب"در آیين امضای تفاهم نامه سللاخت 5 هزار مگاوات نيروگاه 
حرارتی گفت: براساس این تفاهم نامه، 5 هزار مگاوات نيروگاه حرارتی با راندمان 
باال توسط شرکت مپنا توليد خواهد شد وتوسط شرکت مادرتخصصی توليد نيروی 

برق حرارتی به نمایندگی از دولت خریداری خواهد شد.
وی تاکيد کرد: این تفاهم نامه براسللاس سياسللت های ستاد اقتصاد مقاومتی با 
تکيه بر توان داخلی، افزایش راندمان و ارتقای تکنوژی ساخت تجهيزات نيروگاهی 

تا سه ماه آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
طرزطلب خاطرنشللان کرد: شللرکت مپنا پيش از انعقاد ایللن تفاهم نامه، امور 
مربللوط به بخش بخار نيروگاه بندرعباس را آغاز کرده اسللت و اميدواریم عمليات 

اجرایی آن سریع تر آغار شود.
وی با تاکيد بر انتقال تکنولوژی های پيشرفته به داخل کشور، خاطرنشان کرد: 
راندمان کنونی نيروگاه های حرارتی کشللور ٣5 درصد اسللت که اميدواریم تا 40 

درصد در بخش گاز و 58 درصد در بخش سيکل ترکيبی ارتقا یابد.
طرزطلب اظهار اميدواری کرد: منابع مالی مربوط به احداث نيروگاه های مذکور 

با حمایت وزارت نيرو محقق شود.

مديرعامل شرکت 
مادرتخصصی توليد نيروی 
برق حرارتی:

راندمان 
نیروگاه های گازی 
باید به 40 درصد 
افزایش یابد

مهنللدس وحدتللی بللا بيللان این که 
در هيچ جللای دنيللا توليدکننللدگان به 
طور مستمر درخواسللت کاهش مصرف 
توليللدات را ندارنللد، اداملله داد: در واقع 
توليدکننللدگان کاالی خللود را توليللد 
می کننللد تا به فروش برسللانند؛ منطقی 
از مصرف کننللده  توليدکننللده  نيسللت 
درخواسللت کند که کمتللر مصرف کند، 
بلکه همه تبليغ می کنند تا بتوانند توليد 

و فروش بيشتری نيز داشته باشند.
وی با اشللاره به درخواست های مکرر 
وزارت نيللرو برای کاهللش مصرف برق، 
تصریح کرد: از آنجللا که در ایران قيمت 
بللرق واقعی نيسللت، وزارت نيللرو برای 
کاهش مصرف برق به طور مکرر از مردم 
درخواسللت می کند، اما زمانی که قيمت 
برق واقعی باشد مردم تشخيص می دهند 

که باید کمتر مصرف کنند.
این مقام مسللئول یادآور شللد: بخش 
مهمی از دليل واقعی نشللدن قيمت برق 

در کشللور، رعایللت حال مردم اسللت و 
دولت ها همواره سللعی کللرده اند تا نرخ 
خدمات دولتی بویللژه خدمات مورد نياز 

مردم را خيلی زیاد نکنند.
به گفته وی، اگر برق خدمت عمومی 
باشللد دولللت باید آن را ارزان به دسللت 
مردم برساند، اما اگر کاالی مصرفی باشد 

دولت باید قيمت آن را واقعی کند.
رئيس هيات سللندیکای شرکت های 
توليدکننده برق با اشللاره بلله یارانه های 
انرژی در کشللور، افزود: بللرای مثال در 
اماکللن متبرکلله یا در بخش کشللاورزی 
قيمللت برق تا حللدودی ارزان تر اسللت، 
بلله همين دليللل مصرف کنندگان خيلی 

صرفه جویی نمی کنند.
وی اضافه کرد: در بخش کشللاورزی 
ایللن مسللئله منجر به هللدرروی آب نيز 
می شود؛ بسياری از کشللاورزان در مقام 
مقایسه به این نتيجه می رسند که هزینه 
اسللتخدام کارگللر برای خامللوش کردن 

پمپ آب بيشللتر از هزینه برقی است که 
در قبض آنان درج می شود.

یللادآور شللد: در مسللاله  وحدتللی 
هدفمندی یارانه ها، هدف پرداخت قيمت 
واقعی انرژی و همچنيللن ارائه کمک به 
نيازمندان بللود، اما اکنون شللاهدیم که 
هدفمنللدی یارانه ها نه تنها کمکی نکرده 
بلکه به باری اضافللی بر دوش دولت نيز 

تبدیل شده  است.
به گفتلله وی، آنچلله از آن به عنوان 
جراحی بزرگ اقتصادی یاد می شد، امروز 
به مشللکلی برای اقتصاد کشللور تبدیل 
شده و هدف اصلی از هدفمندی یارانه ها 

به طور اساسی گم شده است.
ایللن مقام مسللئول تصریح کللرد: در 
صورتللی که پول بللرق به طللور کامل و 
واقعی از مصرف کنندگان گرفته شود، در 
مصرف صرفه جویی خواهد شللد و دیگر 
نيازی بلله خواهش کردن بللرای مصرف 

کمتر نيست.
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استاندار لرستان گفت: 196 ميليون و 
259 هزار دالر معادل شش هزار و 400 
ميليارد ریال تسهيالت مورد نياز نيروگاه 
سلليکل ترکيبی 484 مگاواتی خرم آباد 

تامين شده است.
"هوشنگ بازوند" در جمع خبرنگاران 
گفللت: این طللرح بزرگ بيش از هشللت 
سللال در انتظار فراهم شللدن شللرایط و 
زیرسللاخت های متعدد به حالت راکد و 
تعطيللل درآمده بود که پس از یکسللال 
پيگيللری و جلسللات مختلف بللا وزارت 
صنعت معدن و تجارت، صندوق توسللعه 

ملی و بانک ملی، تسللهيالت ارزی مورد 
نياز طرح تصویب شد.

وی اضافلله کرد: بانللک ملی با رعایت 
نظللام ناملله ضوابللط و شللرایط اعطای 
تسللهيالت ارزی و طبللق ضوابللط قانون 
برنامه پنج سللاله توسعه کشور، نسبت به 
تامين مالی این تسللهيالت اقدام خواهد 

کرد.
بازونللد اداملله داد: اميللد مللی رود با 
برنامه ریزی مسئوالن، این طرح به عنوان 
یک مطالبه عمومی به بهره برداری برسد.
نيللروگاه سلليکل ترکيبللی  زميللن 

خرم آباد به مسللاحت حدود 100 هکتار 
در سللال های 8٣ -82 خریداری شللد و 
سللاخت آن در سال 87 آغاز و بعد از دو 
سال کار در ابتدای سال 89 تعطيل شد.

فعاليللت دوبللاره اجرای ایللن طرح از 
بهارسللال 91 از سر گزفته شد و تا اواخر 
اسللفندماه 9٣ نيز ادامه داشت که دوباره 

متوقف شده است.
نيروگاه سلليکل ترکيبی خرم آباد قرار 
اسللت برق مورد نيللاز واحدهای توليدی 

استان را تامين کند.

تسهیالت ارزی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد تامین شد

یازدهميللن همایللش  بللا  هم زمللان 
بين المللی انرژی، ميزگرد "تامين مالی و 
تراز منابع و مصارف مالی بخش انرژی" با 
حضور مدیران ارشللد صنعت برق، نفت و 

گاز کشور برگزار شد.
مهنللدس "آرش کللردی"، مدیر عامل 
شركت توانير، در این ميزگرد در خصوص 
ارتبللاط تنگاتنللک برق و سللوخت های 
فسلليلی سخن گفت و با بيان این که 95 
درصد برق کشللور از طربق سوخت های 
فسلليلی توليد می شود، خاطرنشان کرد: 
بلله همين دليل تحللوالت در بخش نفت 
و گاز، تاثير مسللتقيمی روی صنعت برق 
می گذارد و از این دیدگاه مباحث صنعت 
برق با سوخت های فسلليلی گره خورده 

است.
کردی اضافه کرد: سللاالنه به صورت 
معادل 68 ميليارد ليتر سللوخت شللامل 
گاز، گازوئيللل، نفت و گاز در صنعت برق 

مصرف می شود.
وی در عيللن حللال بلله رشللد پنللج 
درصدی مصرف برق در هر سللال اشاره 

کرد و خاطرنشللان سللاخت: ایللن روند 
رشللد پنج درصدی مصرف، حدود چهار 
ميليللارد دالر سللرمایه گذاری جدید نياز 
دارد تللا بتوان از طریق آن برق مورد نياز 

را توليد کرد.
مدیر عامل شركت توانير ادامه داد: در 
عين حللال نباید از خاطر برد که به ازای 
سللرمایه گذاری برای هر یک واحد توليد 
برق، پنج واحد باید در توسعه بخش های 

انتقال، فوق توزیع و توزیع سرمایه گذاری 
بلله فرصت هللای  شللود. وی سللپس 
سللرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی 
در صنعللت برق اشللاره کللرد و گفت: در 
حال حاضر راندمان نيروگاه های کشللور 
در حدود ٣7 درصد و شللاخص تلفات در 
بخللش توزیع نيز 11 درصد اسللت؛ اما با 
توجه به اهداف وزارت نيرو برای رساندن 
راندمان نيروگاه ها به 41 درصد و کاهش 
تلفللات برق به زیللر 10 درصد، جای کار 
بسياری برای حضور بخش خصوصی در 

صنعت برق وجود دارد.
مدیر عامل شركت توانير از پروژه های 
افزایللش راندمللان نيروگاهللی و کاهش 
تلفات برق، بلله عنوان مگاپروژه هایی یاد 
کرد که باید با جذب سللرمایه های بخش 
خصوصللی داخلی و خارجی بلله این امر 

اقدام کرد.
وی در عيللن حال تاکيد کرد: صنعت 
برق در تمللام قراردادهای خود، حمایت 
از بخللش خصوصی داخلی را مورد توجه 

دارد.

مدير عامل شركت توانير:

صنعت برق از بخش خصوصی داخلی حمایت می کند
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وزیر نيرو در دیدار با معاون نخسللت 
وزیر و وزیر انرژي و معادن ذغال سللنگ 
جمهللوري اوکراین، بازتوانللي نيروگاه ها 
و ارتقللاي ولتاژ پرفشللار شللبکه برق را 
زمينه هاي ارتقای همکاري با این کشللور 

دانست.
مهندس"حميد چيت چيان" در دیدار 
بللا "هنادي زوبکو"، معاون نخسللت وزیر، 
و "والدیميللر دمچيشللين"، وزیر انرژي و 
معادن ذغال سللنگ جمهللوري اوکراین، 
کلله در سللاختمان سللتادي وزارت نيرو 
برگزار شللد، بللا بيان ایللن مطلب گفت: 
عمده ایللن همکاري ها در زمينه بازتواني 
نيروگاه هاي بخار موجود در ایران، ساخت 
بخش بخار نيروگاه هاي ایران و همچنين 

ارتقاي سللطح ولتاژ پرفشللار شبکه برق 
ایران از 400 به 765 کيلوولت است.

بيللن  وي در خصللوص همللکاري 
شللرکت هاي ایراني و اوکرایني گفت: در 
ترانسللفورماتورها زمينه  موضوع ساخت 
همکاري خوبي وجود دارد و شرکت هاي 
اوکراینللي مي توانند ترانسللفورماتورهاي 
مللورد نياز خللود را بللا کيفيت بللاال، از 

جمهوري اسالمي تامين کنند.
تاميللن  اداملله داد: در  چيت چيللان 
نيازهللاي بخللش نيروگاهللي اوکرایللن، 
شرکت هاي توانمند ایراني آمادگي دارند 
تللا قطعات مورد نياز را توليد و در اختيار 

این کشور قرار دهند.
وي گفللت: همکاري هللاي دو کشللور 

مي تواند در سه بخش، فاینانس پروژه ها، 
به ویللژه تبدیللل نيروگاه هللاي گازي به 
نيروگاه ها  ترکيبي، مدرنيزاسيون  سيکل 
و سللاخت نيروگاه هاي جدیللد و ارتقاي 

سطح ولتاژ شبکه هاي برق، ادامه یابد.
وزیر نيرو با اشللاره بلله توانمندي هاي 
شللرکت مپنللا، از معاون نخسللت وزیر و 
وزیللر انللرژي اوکراین درخواسللت كرد: 
ضمن بازدید از شللرکت مپنا و مشللاهده 
قابليت هللاي ایللن شللرکت در سللاخت 
توربين هللاي بللزرگ گازي و توربين هاي 
تک کریستال، با انعقاد قرارداد تجهيزات 
نيروگاهللي خود را از این شللرکت تامين 

کنند.
وزیللر انللرژي و معادن ذغال سللنگ 
جمهوري اوکراین نيز با ابراز خرسللندي 
از ایللن دیدار کلله مي توانللد زمينه هاي 
همللکاري دو کشللور را گسللترش دهد، 
گفت: براي همکاري با جمهوري اسالمي 
زمينه هللاي فعاليللت زیادي وجللود دارد 
که از جمللله مي توان به بهسللازي انواع 

نيروگاه هاي توليد برق اشاره کرد.
"والدیمير دمچيشللين" با بيان اینکه 
اميدوار اسللت ایللن مذاکره ها بلله نتایج 
بين شرکت هاي  همکاري هاي مناسللب 
دو طرف بينجامد، افزود: پس از 12 سال 
کلله همکاري ها درزمينه انللرژي متوقف 
شللده بود، آمده ایم تا دوباره آغاز کنيم و 
اميدواریم تا فضاي خالي این چند سللال 
را بللا همکاري هاي مجدد با ایران جبران 

کنيم.
همچنيللن "هنللادي زوبکللو"، معاون 
نخسللت وزیر جمهوري اوکرایللن، نيز با 
بيان این مطلب که براي اوکراین، نه تنها 
صللدور محصوالت و خدمات مهندسللي 
مهم اسللت، بلکه مهم تللر این خواهد بود 
که همکاري هاي اقتصادي بين دو کشور 
تقویللت شللود، افللزود: ایللن همکاري ها 
مي تواند در زمينه کشللاورزي، نفت، گاز 
و انرژي و همچنين زیرساخت هاي توليد 

مشترک افزایش یابد.

در ديدار وزير نيرو با هيأت سياسی و اقتصادی اوکراين مطرح شد:

 همکاری ايران و اوکراين 
 در زمينه بازتواني نيروگاه ها 

و ارتقاي ولتاژ شبکه برق
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
گفت: با بهره برداری از واحد بخار نيروگاه 
سللرو یللزد، 2450 مگاوات بلله ظرفيت 

نيروگاهی کشور افزوده می شود.
"محمدحسللن صباغ زادگان" با اشاره 
بلله این کلله هللدف صنعت برق اسللتان، 
تأميللن برق پایللدار و مطمئن برای کليه 
مشللترکان و عبور از پيک بار تابستان 95 
بدون خاموشی است؛ افزود: همکاران ما 
در سه بخش توليد در نيروگاه های استان 
و توزیللع در مبللادی ورودی شللهرها با 
محوریت شرکت برق منطقه ای یزد برای 

این هدف تالش می کنند.
وی با تشللریح وضعيللت نيروگاه های 
خصوصللی و دولتی اسللتان یزد، ظرفيت 
نامی این نيروگاه ها را تا پایان سللال 9٣، 
بلله ميزان 1952 مگاوات و ظرفيت نامی 
نيروگاه تا پایان سال 94، دو هزار و 288 
مللگاوات عنوان و تصریح کللرد: دو واحد 

نيروگاه گازی تابللان هرکدام به ظرفيت 
160 مگاوات اسفندماه سال 94 با حضور 
رئيس جمهوری به بهره برداری رسلليد و 
واحد بخار نيروگاه سللرو با ظرفيت 160 
مگاوات در اردیبهشللت ماه سال 95 وارد 

مدار شد.
صبللاغ زادگان همچنيللن گفللت: در 
راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش تلفات، 
10 مورد مجوز مولدهای مقياس کوچک 
بللا ظرفيت نامللی 1٣5.7 مللگاوات و با 
سللرمایه گذاری بخش خصوصی در محل 
مصرف داده  شللده است که تاکنون چهار 
مورد از آنهللا با ظرفيللت 64 مگاوات به 
بهره برداری رسلليده است و اميدواریم تا 
پایان سال 95 به 100 مگاوات هم برسد.

ایللن مقام مسللئول در صنعللت برق 
اسللتان یزد با تشریح وضعيت توليد برق 
اسللتان و افزود: مقللدار توليللد ناخالص 
انللرژی در سللال 94 در اسللتان یللزد، 

مديرعامل شرکت برق منطقه ای يزد خبر داد:

افزایش 2450 مگاواتی ظرفیت نیروگاهی با بهره برداری از 
نیروگاه سرو یزد

صباغ زادگان: در راسـتای 
اقتصاد مقاومتـی و کاهش 
تلفـات، 10 مـورد مجـوز 
مولدهای مقیـاس کوچک 
بـا ظرفیت نامـی 135.7 
مگاوات و با سرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی در محل 
مصرف داده  شـده است که 
تاکنون چهـار مورد از آنها 
بـا ظرفیت 64 مـگاوات به 
بهره برداری رسیده است و 
پایان سال 95  تا  امیدواریم 
بـه 100 مگاوات هم برسـد
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مدیرعامل شللرکت توانير گفت: بدون تردید سرمایه گذاری خارجی و فاینانس 
سبب افزایش توان پيمانکاری داخلی صنعت برق می شود. 

مهندس "آرش کردی"، مدیرعامل شرکت توانير، گفت: با توجه به کمبود منابع 
مالی داخلی، تدبيری اندیشيده شد که برای احداث پست های فوق توزیع و انتقال 

برق، از منابع مالی خارجی استفاده شود.
وی افللزود: خوشللبختانه بخش داخلی صنعت برق توانایللی باالیی دارد، اما از 
گردش سللرمایه کافی محروم اسللت؛ با این حال مقرر شللد در این پرو ژه، حضور 
حداکثری داشللته باشد که الزام سرمایه گذار خارجی به تامين حداقل 51 درصد 
پرو ژه از داخل، یکی از اهرم های تحقق این موضوع است، در عين حال به تناسب 
افزایش سللهم داخلی بلله ميزان بيش از 51 درصد، امتيازهللای فنی حاضران در 

مناقصه افزایش خواهد یافت.
کردی با اشللاره به برخی نگرانی های فعاالن بخش خصوصی درباره این پروژه 
تصریح کرد: شرائط مناقصه کامال قانونی و شفاف طراحی شده و بخش داخلی نيز 
به هيچ عنوان کنار گذاشته نشده است، ضمن آن که تعداد قابل  توجهی از شرکت  
کننللدگان در مناقصه یا شللرکت های داخلی هسللتند یا شللرکای مجموعه  های 

خارجی به شمار می رود.
مدیر عامل شللرکت توانير عنوان کرد: ما به دنبال فاینانس هسللتيم و تفاوتی 
نللدارد این کار از داخل تامين شللود یا خللارج، هر فردی توانایللی تامين مالی را 
داراسللت، می تواند وارد این طرح شللود و چنانچه شرکتهای داخلی از این توانایی 
برخوردار باشند، بر همتایان خارجی خود ارحجيت دارند، حتی امتيازهای قانونی 

را نيز در این باره در نظر گرفته ایم. 

مديرعامل شرکت توانير:

سرمایه گذاری خارجی توان پیمانکاری 
داخلی صنعت برق را باال می برد

10069 ميليون کيلووات ساعت با رشد 
1٣ درصدی همراه بوده است.

یزد صادرکننده انرژی الکتریکی
 وی تاکيللد کللرد: با توجه بلله مازاد 
توليد اسللتان در سللال 1٣94 نسللبت 
بلله مصللرف، اسللتان یزد در سللال 94 
صادرکننده انرژی الکتریکی بوده است.

صباغ زادگان با اشاره به بحث انرژی 
خورشلليدی گفللت: موافقت نامه هللا و 
مجوزهللای صادرشللده 660 مگاوات در 
اردکان،  شهرستان های اشللکذر، خاتم، 
تفت، خاتم، یزد، ابرکللوه، بهاباد و ميبد 
اسللت که اولين نيللروگاه خورشلليدی 
استان با قدرت 10 مگاوات در اشکذر تا 

پایان سال 95 به بهره برداری می رسد.
مدیر عامل شللرکت بللرق منطقه ای 
یللزد با بيللان این که حللدود 80 درصد 
انرژی استان برای توليد مصرف می شود 
و این یللک ترکيب مصرف بسلليار خوبی 
اسللت، تصریح کرد: مصرف اسللتان در 
سللال 94، بلله مقللدار 6976 ميليللون 
کيلووات سللاعت بوده است و با توجه به 
اینکه پيک بار استان در سال 9٣، مقدار 
1180 مللگاوات بود، با همکاری مردم و 
صنایع این ميزان در سال 94 با کاهش 

2 درصدی به 1158 مگاوات رسيد.
راه انللدازی مرکللز پژوهش هللای 

خورشيدی یزد
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
یکی از اقدامات خوب سللال گذشته این 
شللرکت را راه اندازی مرکز پژوهش های 
خورشلليدی یزد برشللمرد و بيان کرد: 
 outdoor راه انللدازی آزمایشللگاه
راه انللدازی آزمایشللگاه  فتوولتایيللک، 
مرجللع اقدامات پسلليو و خورشلليدی، 
راه اندازی مرکز پيش رشد و رشد پسيو 
و خورشلليدی، فعال سللازی مرکز رصد 
فناوری های مرتبط و راه اندازی کلينيک 
مشاوره فعاليت های اشتغال زایی پسيو و 
خورشيدی از اهداف دو سال آینده این 

مرکز است.
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احداث نیروگاه به ظرفیت ۸۹0 مگاوات در بندرعباس

درمان زخم بیماران دیابتی با کمک برق

مدیر عامل شللرکت توليد برق بندرعباس، از امضای تفاهم نامه 
ساخت دو واحد سيکل ترکيبی و یک واحد بخار در اراضی پس کرانه 

نيروگاه بخار بندرعباس با مشارکت شرکت مپنا خبر داد.
 "حسين سليمی" گفت: این نيروگاه ها با قرارداد با شرکت مپنا و 
براسللاس ابالغيه وزیر نيرو برای ساخت 5 هزار مگاوات نيروگاه های 

سيکل ترکيبی با راندمان باال در کشور ساخته می شود.
وی گفت: بر اسللاس این تفاهم نامه، دو واحد گازی به ظرفيت 
600 مللگاوات و یک واحد بخار بلله ظرفيت 290 مگاوات در اراضی 
پس کرانه نيروگاه حرارتی احداث می شود. مدیر عامل شرکت توليد 
برق بندرعباس تصریح کرد: این واحدهای سلليکل ترکيبی و بخار 
بر اسللاس آخرین تکنولللوژی زیمنس آلمان با راندمللان باالی 58 
درصد سللاخته می شللود که به دليل باال بودن راندمان و استفاده از 
گاز طبيعی آلودگی را به شللدت کاهش می دهند. سليمی در ادامه 
از انعقاد قرارداد سللاخت چهار واحد بخار در کوهستک سيریک به 
ظرفيت ٣50 مگاوات با کشللور روسيه خبرداد و افزود: این نيروگاه 

ها در مدت 5 سال با سرمایه گذاری کشور روسيه احداث می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هرمزگان به سمت صنعتی شدن 

محققللان دانشللگاه کاليفرنيا در دیویللس بر ایللن باورند که با 
دستکاری ميدان های الکتریکی اطراف زخم ها، شاید بتوان فرایند 

ترميم آن ها را در بيماران دیابتی سرعت بخشيد.
بر اساس این گزارش، زمانی که بدن زخمی می شود، سيگنال های 
الکتریکی اطراف محل زخم به سلللول ها کمک می کنند تا به عنوان 
بخشللی از فرآیند ترميم، به آنجا مهاجللرت کنند. اما زمانی که بدن 
بيماران دیابتی آسيب می بيند، ميدان های الکتریکی اطراف زخم ها 
به طور چشمگيری ضعيف تر عمل کرده و باعث ترميم بسيار کند آنها 
می شوند. دانشمندان در این تحقيق بر روی چشم موش های دیابتی 
کار کردند. این موش ها از طریق مهندسی ژنتيکی، مصرف دارو و یا 
رژیم پرچرب به این بيماری مبتال شده بودند تا انواع مختلف بيماری 
در آن ها آزمایش شللود. در همه موارد، بخش های کوچکی از شبکيه 
چشم موش ها برداشته شللد. محققان با استفاده از تجهيزات بسيار 
حساس در آزمایشگاه الکتریسيته زیستی، جریان های برق را در لبه 
زخم هللا اندازه گيری کرده و دریافتند که این جریانات در موش های 
دیابتی نسبت به موجودات سالم بسيار ضعيف تر است. این مساله با 

زمان ترميم آهسته در این بيماری مرتبط شناخته شد.
چنين کشللفی می تواند به دانشللمندان در توليللد یک فرآیند 
ترميمللی محرک الکتریکی کمک کند که بيماران دیابتی بتوانند از 

پيش می رود، ساخت نيروگاه های سيکل ترکيبی سبب تامين برق 
مستمر، ایمن و پایدار منطقه و شبکه برق کشور می شود.

مدیللر عامللل شللرکت توليللد بللرق بندرعباس ظرفيللت کلی 
نيروگاه هللای بندرعبللاس را 1400 مللگاوات عنوان کللرد و افزود: 
ظرفيت فعلی نيروگاه خليج فارس 960 مگاوات، نيروگاه بندرعباس 
1٣20مگاوات و نيروگاه ایسين 648 مگاوات است که 58 درصد از 

برق استان را واحدهای موجود تامين می کنند.

آن در درمان سللریع تر زخم هایشللان بهره ببرند. به گفته محققان، 
با دو رویکرد می توان به این مسللاله کمک کللرد. در رویکرد اول، با 
افزودن عناصر دارویی به ارتقای انتقال یون هایی پرداخته خواهد شد 
که سيگنال های الکتریکی آندوژن را منحرف می کنند و در رویکرد 
دوم، می توان با اعمال خارجی جریان های الکتریکی با استفاده از لنز 

تماسی الکتریکی با چند الکترود به این نتيجه دست یافت.
این یافته ها در مجله Scientific Reports منتشر شده است.
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آمارها نشللان می دهد صللادرات برق 
ایران کاهش چشللمگيری داشللته است 
که این کاهش صادرات به  ویژه به کشور 
عراق که اصلی ترین بللازار صادراتی برق 

ایران بوده، مربوط است.
بر اساس آخرین آمار، در فروردین ماه 
سللال ۹۲ از ایران ۵۵۶ ميليون کيلووات 
ساعت برق به کشور عراق صادر می شده 
اسللت. این ميزان در فروردین سللال ۹۳ 
بلله ۵۴۷ ميليللون کيلووات رسلليده، اما 
در فروردین سللال ۹۴ به ۲۳۵.۵ ميليون 
کيلووات سللاعت کاهش یافته اسللت. با 
ادامه این روند کاهشللی ایللن ميزان در 
فروردین سللال جللاری بلله ۵۰ ميليون 
کيلووات ساعت سقوط کرده است یعنی 
کمتللر از ۱۰ درصللد صادرات در سللال 

 .۱۳۹۲
 همچنيللن صللادرات برق ایللران در 
فروردین سال ۹۲ به پاکستان معادل ۲۹ 
ميليون کيلووات ساعت بوده، این ميران 
در فروردیللن سللال ۹۳ بلله ۳۵ ميليون 
کيلووات ساعت رسلليده است. همچنين 
در فروردین ماه سال ۹۴ ميزان صادرات 
بللرق ایران به پاکسللتان بلله ۳۷ ميليون 
کيلووات سللاعت رسلليده و در فروردین 
سللال ۹۵ صادرات برق ایران به پاکستان 
معللادل ۳۸ ميليون کيلووات در سللاعت 

ثبت شده است.
عالوه بر ایللن صادرات بللرق ایران به 
ترکيلله نيز کاهش یافته، همچنان که در 
فروردین سللال ۹۲ صادرات برق ایران به 
ترکيه ۲۳۰ ميليون کيلووات ساعت بوده 
و  در فروردین سللال ۹۳ ایللن ميزان به 
۲۴۸ ميليون کيلووات در سللاعت رسيده 
و در فروردیللن ماه ۹۴ بلله ۱۹۰ ميليون 
کيلووات سللاعت رسيده اسللت. گفتنی 
اسللت در فروردین ۹۵ صللادرات برق به 
ترکيه بلله ۴۴ ميليون کيلووات سللقوط 

کرده است.

همچنيللن درفرودیللن ماه سللال ۹۵ 
ميزان صللادرات برق به ارمنسللتان ۰.۸ 
ميليون کيلووات ساعت و در اردیبهشت 
مللاه سللال جللاری ۱ ميليللون کيلووات 
سللاعت تخمين زده شده و این در حالی 
اسللت که در فروردین ماه سللال گذشته 
ميللزان صللادرات برق به ارمنسللتان ۱۱ 
ميليون کيلووات ساعت و در اردیبهشت 

ماه نيز ۰ بوده است.

از سوی دیگر در فروردین ماه امسال 
۲ ميليللون کيلللووات سللاعت بللرق به 
نخجوان و در اردیبهشللت سال جاری ۳ 
ميليون کيلو وات سللاعت برق صادر شد 
این در حالی اسللت که در سللال گذشته 
فروردین ماه ۲ ميليون کيلووات سللاعت 
بللرق از سللال جللاری و ۰.۰۲ درصد در 

اردیبهشت ماه سال ۹۵ صادر شد.
همچنيللن ميللزان صادرات بللرق به 
ارمنسللتان در فروردین سال ۹۳ به ۶.۵ 
ميليللون کيلووات سللاعت رسلليد و این 

در حالی اسللت  که در اردیبهشللت سال 
۹۳ و فروردین سللال ۹۲ ميران صادرات 
بللرق ایران به کشللور ارمنسللتان ۰ بوده 
اسللت اما در اردیبهشت سال ۹۲ معادل 
۸.۴ ميليللون کيلللو وات سللاعت برق به 

ارمنستان صادر شد.
ميللزان صادرات بللرق در سللال ۹۴ 
به  عللراق ۶۸۳۲.۶، پاکسللتان ۴۳۷.۳، 
افغانسللتان ۶۱۸.۶، ترکيلله ۱۷۲۴، 

ارمنسللتان ۴۲،  نخجللوان ۴۰ ميليللون 
کيلووات سللاعت بوده است. همچنين در 
در سللال ۹۳ به  عراق ۶۰۳۱، پاکسللتان 
۴۲۹، افغانسللتان ۷۳۵.۸، ترکيه ۲۱۹۱، 
ارمنستان ۸۱ و نخجوان ۵۷ ميليون کيلو 
وات برق صادر شده است. عالوه براین بر 
اساس امار منتشر شده ميزان صادرات به 
عراق در سال ۹۲ معادل ۷۷۸۷ پاکستان 
۳۹۸، افغانسللتان ۷۱۸، ترکيلله ۲۴۲۶، 
ارمنستان ۷۸ و نخجوان ۵۸ ميليون کيلو 

وات ساعت بوده است.

کاهش قابل توجه صادرات برق کشور
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یکللی از رویکردهای جدید تکنولوژی 
در دنيای جدید که به موج جدید دنيای 
انرژی هم تبدیل شده، استفاده گسترده 
از انرژی خورشلليدی بللرای توليد انرژی 
پللاک، برق بدون آلودگللی و منبع انرژی 

است که اثر زیست محيطی ندارد.
بلله دليل نگرانی های گسللترده ای که 
در مورد گرم شللدن زمين بر اثر استفاده 
از انرژی های فسلليلی ایجاد شللده بود و 
منابع زیسللت محيطی را تهدید می کرد، 
مخترعللان راهللی بللرای کنتللرل انرژی 
ایجللاد راهللکاری  به منظللور  خورشلليد 
پایدار یافته اند که شللاید نهایتا جایگزین 
استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر شود. 
انرژی خورشلليدی  اخبار تکنولوژی های 
روزبه روز بيشتر می شود. اخيرا دپارتمان 
انللرژی ایللاالت متحللده از بودجلله 10 
ميليللون دالری دولت این کشللور برای 
فعاليت های آموزشللی انرژی خورشيدی 
ملی خبر داده اسللت. بانللک جهانی نيز 
از وام 750 ميليللون دالری به هند برای 
توسللعه صفحه هللای خورشلليدی برای 
مصارف خانگی خبر داده اسللت. شرکت 
سللولتک کلله یللک شللرکت خصوصی 
پيشگام در زمينه تامين و نصب تجهيزات 

چطور انرژی خورشیدی دنیا را تغییر می دهد؟
خورشلليدی اسللت با توجه بلله افزایش 
روزافزون کاربرد صفحات خورشيدی که 
جایگزینی برای انرژی های مورد استفاده 
کنونی جهانی اسللت، از ابداع تجهيزاتی 
خبر می دهد که نسللبت به تغيير جهت 
نور حسللاس اسللت و به سللمت نور باز 
می گللردد تا بتللوان از تابش نور بيشللتر 
بهره بللرد. انللرژی خورشلليدی در حال 
توسعه ای پرشتاب است، چراکه با پایدار 
شللدن تجهيزات آن و کاهش هزینه ها به 
انللرژی مطلوب و ایمن تبدیل می شللود. 
سللرمایه گذاری برای توسللعه این انرژی 
در برخی کشللورها با رشللد ٣6 درصدی 
به 1٣1 ميليارد دالر رسلليده است. این 
سللرمایه گذاری ها در کشللورهایی چون 
برزیللل، آفریقای جنوبی و هند نسللبت 
به سللایر کشورها بيشتر است. آمارها نيز 
در مللورد انرژی خورشلليدی قانع کننده 
شده اسللت، به طوری که در سال 2014 
حللدود9/1 درصد از برق جهان توسللط 
انرژی خورشلليدی تامين شللد که رشد 
یک درصدی را نسبت به سال قبل از آن 
نشان می دهد. این آمارها سرمایه گذاران 
را بر آن داشللته اسللت که بيشللتر روی 
این انللرژی تمرکز کنند. بلله این ترتيب 

در سللال 2014 افزایللش 17 درصللدی 
سللرمایه گذاری را نسللبت به سللال قبل 
از آن در بخللش انرژی های خورشلليدی 
شللاهد بودیم. ابداعللات در زمينه انرژی 
خورشيدی تاثيرات زیادی بر دنيای امروز 
ما دارد. بيشتر از همه تاثير آن بر زندگی 

روزانه و محيط زیست ماست.

 افزایش استفاده از انرژی های 
خورشیدی در زندگی های روزمره

یکی از تاثيرات مهم انرژی خورشيدی 
براسللاس گزارش هللا، تغيير انللرژی پایه 
خانه ها به انرژی های خورشيدی است. با 
تشللخيص منابع نوری و نصب تجهيزات 
مناسللب می تللوان انرژی الکتریسلليته و 
حتللی گرمایللی منازل را توسللط نيروی 
خورشيد تامين کرد. با انتخاب تجهيزات 
مناسللب و نصب صحيللح آن در خانه ها 
می تللوان صورتحسللاب های بللرق و گاز 
خانه هللا را به طللور چشللمگيری کاهش 
داد. براسللاس آمارهایللی کلله از گزارش 
البراتوار ملی اوآک ریج آمریکا به دسللت 
آمللده، نصب تجهيللزات سللقفی جذب 
انرژی خورشيدی به کاهش 25 درصدی 
آمریکایی  انللرژی خانوارهای  هزینه های 
منجللر می شللود و نصللب تجهيللزات 
عایق بندی می تواند هزینه های سللرمایه 
خانلله را تا 40 درصللد و هزینه گرمایش 
را 10 تا 15 درصد بيشللتر کاهش دهد. 
ضمن آنکه تجهيزات فلزی استفاده شده 
در پنل هللای خورشلليدی بين ٣0 تا 60 
درصد از فلزات بازیافتی ساخته شده اند و 
بعد ها نيز به طور صددرصد قابل بازیافت 
هسللتند و ایللن در حالی اسللت که مواد 
آنهللا پس از بازیافت بلله هيچ وجه تغيير 
خاصيللت نداده اند؛ این به آن معناسللت 
کلله تجهيزات فلزی سللقف برای صاحب 
خانه هيللچ هزینه اضافی در بللر ندارد و 
به محيط زیست نيز آسلليبی نمی رساند. 
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عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه که اختراع وی به عنوان اختراع 
برتر چهارمين جشللنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسالمی شناخته شد، گفت: "مبدل 
هيدرومکانيکی تبدیل انرژی امواج دریا به برق برای نخسللتين بار در ایران انجام و در 

دریا تست گرم شد."
دکتللر "صمد تقی زاده" درباره طرح مبدل هيدرومکانيکی انرژی امواج دریا برای توليد 
برق که عنوان "اختراع برتر هيات علمی" چهارمين جشللنواره فرهيختگان دانشللگاه آزاد 
اسللالمی را به دسللت آورد، اظهار کرد: نخستين بار سه سال قبل این طرح در قالب طرح 
پژوهشللی به دانشللگاه آزاد اسللالمی واحد مراغه ارائه شللد، ابتدا ایده طرح را داشتيم و 
می خواسللتيم که آن را ثبت اختراع کنيم. قصد نداشتيم که این ایده در حد تئوری باقی 
بماند، بنابراین تصميم گرفتيم که آن را تبدیل به طرح پژوهشی و پدیده دانش بنيان کنيم 
و تست گرم آن را انجام دهيم. عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ادامه داد: 
بعد از ساخت این مبدل، تست گرم آن را ساحل دریای خزر در استان گيالن انجام دادیم 
و در این تسللت نتایجی که در پروپزال طرح مدنظر داشللتيم، محقق شد. پس از آن، این 
محصول ثبت اختراع و تائيدیه گواهی اعتبار سنجی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
آن نيز اسفند 94 صادر شد. این مبدل موفق شد سطح ٣ اختراع را نيز در "جشنواره رویش 
بنياد ملی نخبگان" به دست آورد. وی درباره کارآیی این مبدل گفت: مبدل هيدرومکانيکی 
توليد برق از امواج دریا می تواند امواج دریا به صورت دور از ساحل گرفته و انرژی آن را به 

حرکت دورانی تبدیل کرده و به وسيله ژنراتور از این انرژی برق توليد کند.
تقللی زاده افزود: هدف ما از این طرح، توليد برق منطقه خاصی نبوده اسللت و فقط 
نمونلله اوليلله آن را طراحی و اجرا کردیللم، اما در طرح هایی که داریللم می توانيم برق 
بيشللتری توليد کنيم. این موضوع مستلزم آن است که غير از دانشگاه آزاد اسالمی که 
تاکنون حامی این طرح بوده اسللت، سللازمان های دیگر همچون سازمان انرژی های نو 
ایران )معاونت برق و انرژی وزارت نيرو( نيز از ادامه این طرح حمایت کنند تا بتوانيم در 
آینده نيروگاه پایلوت آزمایشی را ایجاد کنيم این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه کشور ما سواحل گسترده ای در خليج فارس، دریای خزر و دریای عمان دارد، 
پتانسلليل باالیی برای استفاده از انرژی امواج وجود دارد که متاسفانه استفاده ای از این 
انرژی پاک و تجدیدپذیر نمی شللود. مخترع برتر چهارمين جشنواره فرهيختگان درباره 
قيمت این محصول و اینکه آیا توان توليد انبوه آن را دارید، اظهار کرد: این دستگاه حدود 

٣ ميليون تومان قيمت دارد و ما به راحتی توان توليد انبوه آن را داریم.

تست اختراع مبدل تولید برق از امواج دریا با اسللتفاده از ایللن تجهيللزات صاحبان 
خانه و ادارات می توانند اطمينان حاصل 
کنند که عالوه بر مزایایی که نصيب شللان 
می شود، هزینه هایشللان به شدت کاهش 
می یابد. با وجود تجهيزات ویژه مرتبط با 
انرژی های خورشلليدی، می توان با نصب 
یک سيسللتم انرژی خورشلليدی در کل 
خانه یا اداره هملله نيازهای انرژی آن را 

تامين کرد.

 مزایای زیست محیطی
نتایللج کشللنده  تحقيقللات برخللی 
گرمایللش زميللن را ثابللت کرده اند، این 
گرمایللش در اثللر فعاليت هللای بشللری 
همچون توليد الکتریسيته از سوخت های 
فسيلی که عالوه بر انتشار گازهای سمی، 
با انتشللار گازهللای گلخانلله ای منجر به 
افزایللش گرمایش زمين می شللود، پدید 
آمده اسللت. ایللن افزایش دمللا تاثيرات 
گسللترده بر محيط زیسللت، سللالمت و 
اقليم می گللذارد. با تمرکللز روی معادن 
ذغال سللنگ و حفاری برای گاز طبيعی، 
منابللع آب هللای زیللر زمينی نيللز دچار 
آلودگللی می شللوند. در مقابل انرژی های 
تجدیدپذیر تقریبا هيچ گرمایشللی ایجاد 
نمی کننللد. آب و هللوا را آلوده نمی کنند 
و مسللتقيم از پدیللده طبيعی به دسللت 
انللرژی  از  بنابرایللن اسللتفاده  می آیللد، 
تجدیدپذیر تا سللطح بسللياری گرمایش 

زمين را کاهش می دهد.
در کنللار این مسللائل، بللا مخاطرات 
سللالمتی )مشللکالت تنفسللی، حمالت 
قلبی، سللرطان و...( که در اثر استنشاق 
هوا و مصللرف آب آلوده بلله وجود آمده 
است، اسللتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
مزایللای زیللادی بللرای ارتقللا سللالمت 
جامعه دارد. اسللتفاده از باد، خورشلليد و 
سيسللتم های هيدروالکتریللک منابع آب 
و الکتریسلليته را به طللور مثبتی متحول 
می کند که با زندگی روزمره انسللان گره 

خورده است.

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1395 / شماره 15
27



معاون وزیللر نيرو در امور برق و انرژی 
از برنامه ریزی برای احداث 7 هزار مگاوات 
بخش بخار نيروگاه هاي گازي در سال 95 
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

خبر داد.
مهنللدس "هوشللنگ فالحتيللان" در 
یازدهمين همایللش بين المللی انرژی در 
خصوص وضعيت کنوني توليد و مصرف و 
صادرات و واردات برق در كشور گفت: در 
حال حاضر ظرفيت نصب شده نيروگاهی 
جمهوري اسللالمي ایران بلله بيش از 74 

هزار مگاوات رسيده است.
وی تصریح کرد: از این ظرفيت حدود 
21.٣ درصد نيروگاه بخاری، ٣5.2 درصد 
نيروگاه گازی، 25 درصد نيروگاه سلليکل 
ترکيبی، 15.1 درصد نيللروگاه برق آبی، 
0.6 درصللد نيروگاه دیزلللي و 2.7 درصد 
باقی مانده شللامل نيللروگاه اتمي، منابع 
تجدیدپذیر و توليد پراکنده است. ظرفيت 
نيروگاه هاي ایران در ده سال قبل، حدود 

٣7 هزار مگاوات بوده است.

معاون وزیللر نيرو در امور برق و انرژی 
با بيان اینکه ایران توانسللته اسللت ظرف 
این 10 سللال حللدود ٣7 هللزار مگاوات 
به ظرفيللت نيروگاهی خللود اضافه و آن 
را دو برابللر كند، گفت: بر اسللاس گزارش 
EIA(( سللازمان اطالعات انرژی آمریکا

K جمهوری اسالمی ایران از نظر ظرفيت 
نصب شللده نيروگاهللی در جهللان رتبلله 

چهاردهم را دارد.
وی اضافه کرد: کشللور چين بيشترین 
ظرفيت نيروگاهی نصب شده را در جهان 
داراسللت و کشللورهای آمریللكا و ژاپللن 
به ترتيللب در رده هللای دوم و سللوم قرار 

دارند.
فالحتيان افزود: هند، روسلليه، آلمان، 
کانادا، فرانسه، برزیل و ایتاليا نيز به ترتيب 
در مکان های چهارم تا دهم این رده بندی 

قرار دارند.
وی گفللت: جمهوری اسللالمی ایران 
پس از کشورهای اسپانيا، انگلستان و کره 
جنوبی در جایللگاه چهاردهم قرار گرفته 

است و ایران رتبه اول ظرفيت نصب شده 
در كل منطقه خاورميانه را دارد.

معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی با 
اشاره به اینکه مصرف برق در ایران طي ده 
سال گذشته از حدود 1٣٣ تراوات ساعت 
به 2٣1 تراوات سللاعت رسلليده اسللت، 
پيش بينللي کرد تا سللال 2020 ميالدي 
تقاضللاي بللرق در ایران بلله ٣18 تراوات 

ساعت برسد.
فالحتيان یادآور شللد: وزارت نيرو در 
نظر دارد با توجه به افزایش تقاضا، ظرفيت 
نيروگاه هاي کشللور را از 74 هزار مگاوات 
فعلي به بيش از 100 هزار مگاوات تا سال 

2020 برساند.
معاون وزیللر نيرو در امور برق و انرژی 
گفت: تعداد مشللترکان برق در ایران طي 
ده سللال گذشللته از حللدود 20 ميليون 
مشللترک به بيش از ٣2 ميليون مشترک 

رسيده است.
وی اداملله داد: پيش بينللي مي شللود 
تعداد مشللتركان برق تا سللال 2020 به 

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی خبر داد:

احداث 7 هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه هاي گازي در سال ۹5
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4٣ ميليون مشترك برسد و ميزان انرژی 
توليللدی برق کشللور در سللال 2015 به 
بيللش از 279 ميليارد کيلووات سللاعت 
رسلليد که حدود 5 درصد ایللن انرژی از 
طریق نيروگاه  های برق آبی، بادي و اتمي 
و مابقللی آن عمدتًا توسللط نيروگاه های 

حرارتی توليد شده است.
فالحتيان با بيان اینکه ترکيب سوخت 
مصرفللی نيروگاه های حرارتی کشللور در 
سللال گذشللته شللامل 80.8 درصد گاز 
طبيعللي و 19.2 درصللد گازوئيل و نفت 
كوره بوده اسللت، گفت: امللا نکته مثبت 
این بللوده که گاز مصرفللی نيروگاه ها در 
سال گذشللته نسبت به سللال ماقبل آن 
حدود 16 درصد افزایش یافته و از مصرف 
گازوئيل و نفت کوره نيللز هركدام حدود 
٣2 درصد کاسللته شده اسللت که اثرات 
زیست محيطی مثبتي را به دنبال داشته 
اسللت و این روند با توسعه ميادین گازي 

در سال هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.
معللاون وزیللر نيللرو در امللور بللرق و 
انرژی گفت: اسللتفاده از خطوط انتقال با 
ولتاژهاي باالتر ماننللد 765 كيلوولت در 
داخل كشور و همچنين استفاده از خطوط 
انتقال HVDC براي اتصال شللبكه برق 
ایران به كشللورهاي حاشيه خليج فارس 
از طریق كابل زیردریایي در حال بررسللي 

است.
وی با اشاره به اینکه جمهوري اسالمي 
ایللران در شللرایط کنونی با کشللورهای 
همجوار خود شامل پاکستان، افغانستان، 
ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکيه 
و عراق ارتبللاط الکتریکی دارد و صادرات 
برق ایران در سللال گذشللته حللدود 10 

ميليارد کيلووات ساعت بوده است.
فالحتيللان عدم توازن منابع و مصارف 
صنعللت برق بلله دليللل قيمت گللذاري 
نامناسللب بللرق و به تبللع آن، انباشللته 
شدن بدهي ها به نيروگاه هاي خصوصي، 
پيمانكاران، سازندگان و بانك ها و كاهش 
شدید منابع الزم براي سرمایه  گذار    ي هاي 

جدید خصوصًا از طریق مشللاركت بخش 
غيردولتي، بازده نسللبتًا پایين نيروگاه ها، 
تلفات باال در شللبکه توزیع برق و راندمان 
پایيللن تجهيللزات مصللرف کننللده برق 
وعدم بهره گيري مناسللب از منابع انرژي 
تجدیدپذیللر براي توليد برق را مهم ترین 
تنگناهللا و چالش هاي بخش برق كشللور 

عنوان کرد.
وی كاهش ذخيره توليد برق به واسطه 
رشللد بللاالي مصرف بللرق و عللدم انجام 
سرمایه گذاري هاي مورد نياز براي توسعه 
ظرفيللت توليد، انتقللال و توزیع برق، باال 
بودن شللدت مصرف برق به دليل قيمت 
غيرواقعي برق و پایين بودن سطح فناوري 
در بخش هاي توليد و شكل گيري الگوي 
نامناسب مصرف برق در بخش هاي خانگي 
و تجاري به دليل قيمت غيرواقعي برق را 

دیگر چالش هاي بخش برق عنوان کرد.
وی تصریح کللرد: عدم ضمانت اجراي 
كامللل و دقيق اسللتانداردها و معيارهاي 
مصرف انرژي براي بسللياري از تجهيزات 
و فرآیندهللاي مصللرف كننللده آن در 
بخش هاي مختلف مصرف به دليل ضعف 
دسللتگاه هاي نظارتللي ذیربللط، از دیگر 

مشکالت بخش برق است.
وی وجود پتانسيل باالي صرفه جویي 
در مصرف بللرق در بخش هللاي مختلف 
مصللرف از طریللق اجراي سياسللت هاي 
قيمتللي و غيرقيمتللي، امللكان اتصال به 
شبكه برق كشللورهاي همسایه و ارتقای 
سللطح تبللادل برق، وجللود منابللع قابل 
توجلله انرژي هاي تجدیدپذیر در كشللور 
و وجود شللمار قابل توجه نيروي انسللاني 
باتجربه و ماهر در بخش برق را مهم ترین 

فرصت هاي بخش برق كشور اعالم کرد.
وی افللزود: وجود شللمار قابللل توجه 
شللركت هاي مشللاور و پيمانكار در كشور 
براي اجراي طرح هاي توسعه بخش برق، 
امللكان افزایش كارایللي در توليد و عرضه 
برق از طریق پياده سللازي ساز وكار بازار 
رقابتي و اجراي سياست هاي مناسب براي 
جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي از 
دیگر فرصت های موجللود در بخش برق 

کشور است.
فالحتيللان با اشللاره به اینکلله وزارت 
نيرو در برنامه هاي ملي ارتقاي بهره وري، 
پيشللبرد برون گرایي اقتصللاد، هدفمندي 
یارانه ها و نيز توسعه اقتصاد دانش بنيان، 
اقدامات خود را براي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتللي طرح ریللزي و به مرحللله اجرا 
درآورده است که برنامه ریزي براي احداث 
7 هللزار مگاوات بخش بخللار نيروگاه هاي 
گازي در سللال 95 از این دست برنامه ها 

است.
وی از برناملله ریللزي بللراي افتتاح و 
شروع بهره برداري 2500 مگاوات ظرفيت 
نيروگاهللي در سللال 95 خبر داد و گفت: 
این نيروگاه ها شللامل احللداث 12 واحد 
نيللروگاه حرارتللي مجموعللًا بلله ظرفيت 
1800 مگاوات، 100 مگاوات نيروگاه هاي 
تجدیدپذیر، ٣00 مللگاوات توليدپراكنده 
و ٣00 مللگاوات نيللروگاه برق آبي اسللت 
کلله بخللش عمللده ای از ایللن واحدها با 
سللرمایه گذاری بخللش خصوصللی انجام 

خواهد شد.

فالحتیان با اشـاره به اینکه 
وزارت نیرو در برنامه هاي 
ملي ارتقـاي بهـره وري، 
پیشبرد برون گرایي اقتصاد، 
دي یارانه هـا و  هدفمـن
نیز توسـعه اقتصـاد دانش 
بنیـان، اقدامات خـود را 
براي تحقـق اهداف اقتصاد 
مقاومتـي طرح ریـزي و 
به مرحله اجـرا درآورده 
اسـت که برنامه ریزي براي 
احـداث 7 هزار مـگاوات 
بخـش بخـار نیروگاه هاي 
ال 95 از  گازي در ـس
این دسـت برنامه ها اسـت
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ساخت نيروگاه، سللد و نيروگاه های برق 
آبی ایران توسط شرکت های کره جنوبی 

خبر داد.
»هواینللگ کانگ«، وزیللر زمين، زیر 
سللاخت و حمل و نقل کللره جنوبی، در 
حاشيه دیدار با مسللئوالن وزارت نيروی 
ایران با بيان اینکه با توجه به سفر رئيس 
جمهور کللره جنوبی به ایللران به همراه 
بزرگ تریللن هيات اقتصادی این کشللور، 
گفت: بر این اسللاس هفته جاری تفاهم 
نامه هللای آب و برق و انرژی بين ایران و 

کره جنوبی امضا خواهد شد. 
وي با اعالم اینکه با وجود کميته های 
آینللده همکاری هللای  بللرق، در  آب و 
مشللترکی را بين دو کشور شاهد باشيم، 
تصریح کرد: دو کشور برای اجرا و ساخت 
سللد و نيللروگاه برقآبللی کارون به روش 

BOT به توافق رسيده اند.
این مقام مسللئول با تاکيللد بر اینکه 
شللرکت های کللره جنوبی تمایللل دارند 
تللا بسللياری از پروژه هللای آب و برق را 
فاینانس کنند، اظهار داشللت: با حمایت 
دولت و وزارت نيروی ایران، فاینانس این 

پروژه ها اجرایی خواهد شد.
کانگ با اشللاره به عالقه شللرکت های 
کللره ای در زمينه توليد بللرق در ایران، 
تاکيد کرد: نخسللت بایللد اطالعات مالی 
شللرکت های ایرانللی بررسللی شللود تللا 
شللرکت های کره ای راحت تر بتوانند در 
بخش هللای مختلللف سللرمایه گذاری و 

همکاری داشته باشند.
وزیر زمين، زیر ساخت و حمل و نقل 
کره جنوبی با بيان اینکه تبادل تکنولوژی 
و انتقال آن از سللوی شرکت های کره ای 
به وقللوع خواهد پيوسللت، تاکيللد کرد: 
هرچه زودتر، تبادالت تجاری و همکاری 
بين شللرکت های ایرانی و کللره ای آغاز 

شود.

تا پايان برنامه ششم توسعه محقق می شود

افزایش ٣٠ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی
ششم توسعه، نيروگاه های تجدیدپذیر تا 
5 هزار مگاوات ایجاد خواهد شللد، یادآور 
شللد: ایللران توانمندی خوبللی در زمينه 

انرژی های تجدیدپذیر دارد.
بلله اظهللار عالقلله  بللا اشللاره  وی 
سللرمایه گذاران اروپایللی بللرای 
سللرمایه گذاری در بخللش انرژی هللای 
تجدیدپذیر کشللور، ادامه داد: براسللاس 
برنامه ریللزی، هدف ما رسلليدن به توليد 
سللاالنه یک هللزار مللگاوات ظرفيت در 

بخش انرژی های تجدیدپذیر است.
کبيللری با اشللاره به این کلله احداث 
 H F و  پربللازده کالس  نيروگاه هللای 
سيکل ترکيبی از برنامه های وزارت نيرو 
اسللت، اظهار کرد: ایران بللا احداث این 
نيروگاه ها می تواند صادرات برق به عراق، 
ترکيه، افغانستان و پاکستان داشته باشد.

وی تکميل بخش بخللار نيروگاه های 
نيروگاه هللای  بازتوانللی  گازی موجللود، 
بخار از طریق احللداث واحد گاز در کنار 
واحدهای بخار موجود، توسللعه استفاده 
از انرژی هللای تجدیدپذیر، کاهش تلفات 
انللرژی در توليد انتقللال و توزیع و بهينه 
سللازی و صرفه جویللی در مصرف برق و 
انرژی را از دیگر طرح های سرمایه گذاری 

در صنعت برق عنوان کرد.
کبيری با اشللاره به این که براسللاس 
مللاده 12 قانللون رفللع موانللع توليللد، 
وزارت نيللرو امللکان انعقللاد قللرارداد با 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارد، 
تصریح کرد: طبق این ماده، از محل صرفه 
جویی سوخت در توليد برق، بازپرداخت 
سرمایه گذاری به سرمایه گذاران از سوی 

دولت صورت می گيرد.
نيروگاه و سللدهای ایللران با فاینانس 

کره جنوبی ساخته می شوند
یک مقام ارشللد در دولت کره جنوبی 
از تاميللن فاینانللس طرح هللای جدیللد 

براسللاس  نيروگاهی کشللور  ظرفيت 
برنامه ششللم توسعه کشللور تا ٣0 هزار 

مگاوات افزایش خواهد یافت. 
 "محمد کبيللری"، نماینده ویژه وزیر 
نيرو در سللرمایه گذاری بخش خصوصی، 
با بيان این مطلب در سللمينار تخصصی 
اسللتراتژی های تأميللن مالللی در حوزه 
انللرژی، بللا اشللاره بلله افزایللش انگيزه 
سللرمایه گذاری داخلللی و خارجللی در 
صنعللت با اجللرای برجام، گفللت: فضای 
ایجاد شللده با افزایش اشتغالزایی، توليد 
دانش فنی جدید، ارتقللای توليد داخلی 
منطبللق بللا اسللتانداردهای جهانللی و 
همچنين صادرات این محصوالت سللبب 
ایجاد ارزش افزوده مطلوبی برای صنعت 

آب و برق کشور می شود.
وی با اشللاره به این که تاکنون شاهد 
اظهللار عالقه زیاد شللرکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری در طرح های صنعت 
آب و برق بوده ایم، افزود: احداث نيروگاه 
ها، بهينه سللازی مصرف و سيستم های 
تصفيلله آب از جمللله مواردی اسللت که 
تقاضای سرمایه گذاری بسيار بوده است.

کبيری بللا بيان این کلله بيش از 7٣ 
هللزار مگاوات ظرفيللت نيروگاهی داریم، 
افزود: براسللاس سياسللت وزارت نيرو، تا 
انتهای برنامه ششللم توسللعه کشور، 80 
درصللد از نيروگاه ها، صنایع و تجهيزاتی 
کلله در اختيار دارد بلله بخش خصوصی 
واگذار می شود و در حدود 20 درصد آن 

را زیر نظر این وزارتخانه خواهد بود.
وی در مللورد برنامه ٣0 هزار مگاواتی 
توسللعه ای ظرفيت نيروگاهللی در برنامه 
ششللم گفت: حللدود 8 هزار مللگاوات از 
سللوی بخللش دولتی و حللدود 22 هزار 
مگاوات نيز از سوی سرمایه گذاری بخش 

خصوصی انجام خواهد شد.
کبيللری با بيان این که تا پایان برنامه 
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" مهندس مجيدشلليرازی" مدیرعامل 
نيروگاه سلللطانيه زنجان گفللت: با تبدیل 
نيروگاه هللا از گازی بلله سلليکل ترکيبی، 
راندمان نيروگاه از ۳۲ به ۴۸ درصد افزایش 
می یابللد و برای انجام ایللن امر ما باید ۲۵ 

درصد اعتبار را خودمان تامين کنيم. 
مدیرعامللل نيروگاه سلللطانيه زنجان 
دربللاره نيللاز اعتباری بخللش خصوصی 
برای تبدیل نيروگاه ها از گازی به سيکل 
ترکيبللی گفللت: در حال حاضللر بخش 
خصوصللی ۵۱ درصد توليللد انرژی را در 

رئيس دانشللگاه آزاد اسالمی شاهرود 
از احداث بزرگ ترین نيروگاه خورشلليدی 
کشور توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: 
این مهم در راستای تحقق شعار »اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل« انجام می گيرد.
"سلليد حسللين بدیعللی" گفللت: در 
راسللتای منویات مقام معظم رهبری در 
اجرای شللعار »اقتصاد مقاومتللی، اقدام 
و عمللل« و با عقد تفاهم نامه سلله جانبه 
بيللن دانشللگاه آزاد اسللالمی شللاهرود، 

کشور به عهده دارد و برای تبدیل نيروگاه 
گازی به سيکل ترکيبی، یك هزار ميليارد 
تومللان نياز بلله سللرمایه گذاری دارد که 
بخشی را از صندوق توسعه ملی و بخشی 

را از طریق فاینانس می توان تامين کرد.
وی با بيللان اینکه تبدیللل نيروگاه ها 
از گازی بلله سلليکل ترکيبللی راندمللان 
نيللروگاه از ۳۲ بلله ۴۸ درصللد افزایش 
می یابللد، افللزود: برای انجام ایللن امر ما 
باید ۲۵ درصد یعنی ۲۵۰ ميليارد تومان 
را خودمللان تامين کنيم کلله با توجه به 

مرکللز خدمات سللرمایه گذاری اسللتان 
سمنان و شرکت توسعه عمران شاهرود، 
بزرگ ترین نيروگاه خورشيدی توليد برق 
کشور در دستور کار این واحد دانشگاهی 

قرار گرفت.
وی گفللت: ارزش سللرمایه گذاری در 
این طرح در مرحللله ابتدایی مبلغ ۵۰۰ 
ميليللارد ریال تعيين شللده و قرار اسللت 
این نيروگاه در زمينی متعلق به دانشگاه 
آزاد اسللالمی شللاهرود به مساحت ۱۰۰ 

مطالباتللی که از وزارت نيللرو داریم این 
امکان وجود ندارد.

شلليرازی تصریح کرد: در حال حاضر 
۴۰ درصللد از ۵۱ درصللد نيروگاه بخش 
خصوصی گازی اسللت. یعنی در مجموع 
اکثرا گازسوز هستند و تعداد نيروگاه های 
سيکل ترکيبی کم اسللت؛ بنابراین همه 
نيروگاه ها برای تبدیل شللدن به سلليکل 
ترکيبی نياز به تاميللن اعتبار و پرداخت 

بدهی توسط وزارت نيرو دارند.
وی با انتقاد از نحوه تسللویه بدهی ها 
در وزارت نيرو، گفت: وزارت نيرو به جای 
اینکه ابتدای سللال بدهی هللا را پرداخت 
کنللد تا بلله تصميللم گيری و بازسللازی 
وضعيللت نيروگاه ها منجر شللود، انتهای 
سللال تها تر انجام می دهللد و فقط اصل 
مطالبات را پرداخللت می کند و جرایمی 
که در ارتباط با دیرکللرد پرداخت توانير 
مواجهيم، مغفللول می ماند و وزارت نيرو 
هيچ تمهيداتی نيز برای آن قائل نيست.

 این فعال بخش خصوصی نيروگاهی 
کشللور مدعی شللد: بللا توجلله رویه ها و 
عملکرد هللا و همچنين قوانين و مصوبات 
به نظر می رسللد که وزارت نيرو اعتقادی 
به خصوصی سللازی در صنعت برق ندارد 
و فقللط قصد زمين زدن بخش خصوصی 

و کوتاه کردن دست این بخش رادارد.

هکتار و بللا ظرفيت توليد برق در مرحله 
ابتدایللی به ميللزان ۱۰ مللگاوات احداث 
شود که ظرفيت ۵۰ مگاوات برای مراحل 
نهایللی نيروگاه پيش بينی شللده و در این 
مرحله نيللز نياز بلله ۲۵۰۰ميليارد ریال 

سرمایه گذاری دارد.
تفاهم ناملله  ایللن  تأکيللد کللرد:  وی 
می توانللد گامی مؤثر در توليد انرژی های 
پاک و نيز تحقق شللعار اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل در بخش توليد نيرو باشد.

بخش خصوصی در گیرودار 
دریافت مطالبات از وزارت نیرو

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور در شاهرود احداث می شود
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ظرفيت بسلليار خوبی را دارا می باشلليم تا بتوانيم 
برق ترکيه، عراق، افغانسللتان و پاکستان را تأمين 

کنيم.
وی ادامه داد: بيشللترین مصرف برق صادراتی 

توسط عراق و بخشی هم توسط ترکيه است .
دائمی با اشللاره به اینکه کشللور شرایط بسيار 
خوبی را بللرای مبادله انرژی  دارد، گفت: کشللور 
ظرفيت فوق العللاده باالیی در انللرژی نو دارد که 
تاکنون کمتر اسللتفاده شللده و مناطق بادخيز و 
مناطق فالتی که انرژی خورشيدی قوی دارند در 

کشور موجود هستند.
دائمللی یللادآور شللد: وجود بللاد با سللرعت 
80 کيلومتللر، تأميللن بيللش از ٣00 روز انللرژی 
خورشلليدی توسللط فالت ها، انرژی های زیسللت 
تللوده و همچنين در زمينه برق آبللی با توجه به 
رودخانه هللا، از جمللله ظرفيت های باالی کشللور 

محسوب می شود.
معاون امور اقتصللادی و برنامه ریزی وزیر نيرو 
اداملله داد: خرید تضمينی به طور متوسللط 2.6 

سنت دالر در ازای هر کيلووات ساعت است.
وی بيللان کللرد: در ایللن قراردادهللا امکاناتی 
همچللون زمين، فضللای کار، مجوزهللای الزم و 
مجوزهای مربوط به محيط زیست داده می شود و 

تضمين ها توسط دولت تأمين خواهد شد.
دائمللی تصریللح کللرد: بسللته های مشللوقی 
در ایللن زمينه ارائه شللده اسللت تللا بتوانيم نظر 
سللرمایه گذاران و توليدکننللدگان برق را بيشللتر 

جذب کنيم.
وی بللا اشللاره بلله اینکلله در زمينلله آب هم 
بسته های بسيار مناسبی وجود دارد گفت: در این 
زمينه حدود 15 ميليارد دالر برای سرمایه گذاری 
در کشللور فراهم شللده اسللت و تعداد زیادی آب 
شيرین کن با ظرفيت باال، پروژه های برای حذف 
فلزات سنگين، تصفيه فاضالب و انتقال آب وجود 

دارد.
معاون امور اقتصللادی و برنامه ریزی وزیر نيرو 
یادآور شللد: در بخش آب ٣50 شللرکت سازنده 
داخلی مشللغول به کار هستند و 70 پروژه نيز در 

خارج کشور داریم.

معاون امور اقتصادی و برنامه ريزی وزير نيرو خواستار شد:

لزوم افزایش راندمان نیروگاه های 
حرارتی در کشور

معاون امور اقتصللادی و برنامه ریزی وزیر نيرو 
گفللت: بخش عمده ای از توزیللع و توليد انرژی از 
طریللق نيروگاه های بخار اسللت کلله بيش از 60 

درصد توليد برق را به خود اختصاص می دهد.
علی رضا دائمی افزود: 115 نيروگاه بزرگ در 
ایران کار می کنند و توليد برق کشللور در رده 14 

دنيا قرار دارد.
دائمللي تصریح کللرد: 51 درصد برق کشللور 
توسط بخش خصوصی توليد می شود و توزیع برق 

نيروگاه ها توسط دولت انجام می شود.
وی تأکيد کرد: در هر سللال پنج درصد یعنی 
5 هللزار مگاوات باید به توليد برق اضافه شللود تا 
پاسللخگوی مناطق شللهری، صنعتی و کشاورزی 

کشور باشيم.
دائمی با اشللاره به اینکه واحدهایی در کشللور 
وجللود دارد کلله بيش از 40 سللال اسللت مورد 
بهره بللرداری قللرار می گيرند، گفت: می بایسللت 
راندمللان برخی از نيروگاه هللای حرارتی را از ٣7 
درصللد به 44 درصد برسللانيم که ایللن امر جزء 

برنامه های ما می باشد.
معاون امور اقتصللادی و برنامه ریزی وزیر نيرو 
با بيللان اینکه با کشللورهای همسللایه در زمينه 
صللادرات و واردات بللرق تعامللالت داریم، گفت: 
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»نيروگاههای سيکل ترکيبی کازرون و نيشابور چيزی حدود 
5% کل بللرق شللبکه را تامين می کنند. تا امللروز تمامی تالش 
مالک نيروگاه موسسلله محترم اعتباری کوثر بر اساس حداکثر 
منافع ملی بنا نهاده شللده و این سياست همچنان باقی خواهد 
بود .اما دسللتيابی به این هدف جز در سللایه همکاری و تعامل 
مدیریت ارشد صنعت برق و تامين نيازهای سرمایه گذاران این 
بخش نخواهد بود«؛ این ها بخش هایی از گفته های فردی است 
که این روزها با سللمِت قائم مقامی مدیرعامل شللرکت سللاینا 
گستر پردیسللان، متولی نيروگاه های سيکل ترکيبی کازرون و 
نيشابور و همچنين عضو هيات مدیره شرکت بهره برداری توليد 
برق جنوب فارس اسللت؛ مسئوليتی سللنگين و استراتژیک که 
ماحصلللش توليد تقریبا 5 درصد کل برق شللبکه اسللت. او هم 
مانند بسللياری از مدیران عامل و مسللئوالن نيروگاه های بخش 
خصوصللی، راه برون رفت از مشللکالِت عدیللده ی نيروگاه های 
خصوصی را، تعامل دولت با آنها و پرداخت مطالباتشان از سوی 
دولت می داند. با او درباره کم و کيف نيروگاه های شرکِت تحت 
مسللئوليتش و مسائل و مشللکالت صنعت برق ایران گفتگویی 

ترتيب داده ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانيد...

گفتگو با محمد بيات قائم مقام مديرعامل 
شرکت ساينا گستر پرديسان

نقش بخش خصوصی 
در صنعت برق، 
 کتمان نشدنی 

و بی بدیل است
حمیدرضا محمدی
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جناب آقای مهندس بیات؛ لطفا  ■
در ابتدا، وضعی�ت کنونی نیروگاه 
تح�ت مس�ئولیت ت�ان را بی�ان 

فرمایید؟
شللرکت سللاینا گسللتر پردیسان  □

متولللی نيروگاههللای سلليکل ترکيبی 
کازرون و نيشللابور اسللت و اینجانللب 
عضو هيات مدیره شللرکت بهره برداری 
توليللد برق جنللوب فللارس )بهره بردار 
نيللروگاه  نيللروگاه کازرون( می باشللم. 
سلليکل ترکيبللی نيشللابور بللا ظرفيت 
اسللمی 1041 مگاوات و نيروگاه سيکل 
ترکيبللی کازرون 1٣72 مللگاوات نقش 
اساسللی در تامين نياز شبکه برق کشور 
ایفا می کنند. ایللن دو نيروگاه هر دو از 
سلله واحد گازی و 6 واحد بخار تشکيل 

شده اند.
ارزیابی ت�ان از وضعیت کنونی  ■

تولید نی�روی برق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را شرح دهید؟

امروز  □ همانگونه که مسللتحضرید 
نقللش بخش خصوصللی در صنعت برق 
کشور کتمان نشللدنی و بی بدیل است. 
تجربه چند ساله حضور بخش خصوصی 
نشللان داده کلله منافللع سللرمایه گذار 
خصوصللی حرکت بخللش توليللد را به 
سمت بهره وری باالتر و افزایش راندمان 
سوق داده اسللت. اما باید دید آیا تعامل 
دو سللویه در ميللان بخللش خصوصی و 
مدیریت ارشللد صنعت برق که به دالیل 
مختلف هنوز در انحصللار بخش دولتی 
باقی مانده اسللت موفق بوده یا نه؟ باید 
بپذیریم بدون پذیرش خصوصی سللازی 
از سوی مدیریت ارشد صنعت برق عمال 
خصوصی سللازی در ایللن صنعت عقيم 
و بللی فایللده خواهد بود و تضللاد منافع 
طرفيللن باعث خنثی شللدن تالش های 

آنها خواهد بود.
از منظللر حضللور بخللش خصوصی 
بللا وجود کليلله ریسللکها و نقاط ضعف 
سللاختار صنعللت برق، سللرمایه گذاران 

بخللش خصوصی بللا هدف توسللعه این 
صنعللت و البته سللرمایه گذاری با هدف 
کسللب منفعت فعال شده اند. به عقيده 
مللن امروز نوبت مدیریت ارشللد صنعت 
و سياسللت گذاران این حوزه اسللت که 
اثبات کنند آیا مشللوق الزم برای ادامه 
این سرمایه گذاری را ایجاد خواهند کرد 

یا نه؟
نقش بخ�ش خصوصی در تولید  ■

ب�رق ای�ران در چه س�طحی قرار 
دارد؟ در واقع پرس�ش این است 
که چه میزان از تولید برق کش�ور 

را برعهده دارد؟
امللروز حللدود 60 درصللد از کل  □

برق توليدی در سللطح کشللور توسللط 
تامين  توليدکنندگان بخللش خصوصی 
می شللود.این امر باعث خرسندی است 
که صنعت برق در حال حرکت به سمت 
سياسللتهای کل کشللور در زمينلله ی 

خصوصی سازی می باشد..
قرارداده�ای خری�د ب�رق از  ■

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

تاثیر دارد؟
زیاد  □ متاسللفانه عليرغم تالشهای 

شللرکتهای خصوصللی توليللد کننللده 
بللرق برای بازبينی و اصللالح قرادادهای 
خرید انللرژی برق این امر عمال تا کنون 
ميسللر نشده اسللت. الزم اسللت بدانيد 
قراردادهللای حاضر بر مبنای سياسللتها 
و برنامه هللای بيللش از 10 سللال پيش 
وزارت نيللرو طراحی شللده کلله این امر 
باعث شللده تا پارامترهللای مهمی چون 
حضور بخش خصوصی و توجه به حفظ 
منافللع سللرمایه گذاران در آن نادیللده 
گرفته شللود. برای مثال بحث مطالبات 
انباشته شللده توليد کنندگان که دارای 
بار مالی برای توليد کننده اسللت بدون 
توجلله به تغيير ارزش زمانی پول در این 
قراردادها، رها شللده که این امر زیانهای 

متاسفانه علیرغم تالشهای 
زیاد شرکتهای خصوصی 
رق  ده ـب د کنـن تولـی
برای بازبینـی و اصالح 
قرادادهای خرید انرژی 
برق این امر عمال تا کنون 
میسر نشـده است. الزم 
است بدانید قراردادهای 
حاضر بر مبنای سیاسـتها 
و برنامه های بیش از 10 
سـال پیـش وزارت نیرو 
طراحی شده که این امر 
باعث شده تا پارامترهای 
مهمی چون حضور بخش 
خصوصی و توجه به حفظ 
منافع سرمایه گذاران در 
آن نادیده گرفته شـود
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باور نکردنی را بلله توليد کنندگان وارد 
کرده اسللت. تغييرات بللدون منطق در 
بخش دیگری از قرادادهللا و قوانين نيز 
عامل دیگر مشللکل سللاز در این بخش 
اسللت که از این نمونه می توان به تغيير 
قرادادهللای خرید تضمينی نيروگاههای 
تجدیللد پذیر اشللاره نمود کلله عليرغم 
تهيه قرارداد 20 سللاله به 5 سال تغيير 
کرد و یا شرایط دشواری که برای توليد 
نيروگاههای سلليکل ترکيبی  کنندگان 
در زمينلله وصول مطالبات ایجاد شللده 
اسللت. لذا ایجللاد تغيير در ایللن زمينه 
و سياسللتهای کالن صنعللت برق امری 
ضروری به نظر ميرسللد. از طرفی ایجاد 
بورس انرژی واقعی در کشللور می تواند 
تا حللدود زیادی در رفع مشللکل توليد 

کنندگان موثر واقع شود.
تامین مالی س�رمایه پروژه های  ■

تامی�ن ب�رق، چگون�ه ص�ورت 
می گی�رد و چ�ه م�واردی در این 

خصوص باید رعایت شود؟
از ميللان روشللهای تاميللن مالی  □

شللناخته شللده در دنيللا تنهللا تعللداد 
محدودی از روشللهای ساده تامين مالی 
مورد توجه اسللت. این امر از یکسللو به 
علت عللدم وجود زیرسللاخت های الزم 
و از سللوی دیگللر شللرایط صنعت برق 
می باشللد. اتفاق مناسللبی که اکنون در 
بازار سللرمایه با تشکيل سللبد پروژه در 
صنعت نفت گاز افتاده است قابل انتقال 
به صنعت برق نيز می باشد که الزمه این 
امر مشارکت بهتر سياستگذاران صنعت 
و فعالين آن می باشللد. از سوی دیگر به 
علت شرایط بد صنعت در بحث بازگشت 
سللرمایه عمال صنعت در یک چرخه ی 
نبود سرمایه-عدم بازگشت سرمایه قرار 
گرفته است. دقيقا مانند صنایع کشور و 
رکود ناشللی از نبود سللرمایه در گردش 
مورد نيللاز بللرای توليد کلله گریبانگير 
صنعللت اسللت. همچنين عللدم توانایی 
خریدار بللرق در تاميللن نقدینگی الزم 

برای پرداخت بدهی های انباشللته شده 
ایللن امر را تشللدید و کار تامين مالی را 

دشوار نموده است.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
واقعيت این اسللت کلله پایبندی  □

به قانللون مهمتریللن فاکتللور حل این 
مشکل می باشد. اگر خریدار برق نسبت 
بلله تعهللدات خللود در مللورد پرداخت 
بدهی هللای خللود اقللدام نمایللد تا حد 
زیادی این مشللکل بر طرف خواهد شد. 
امر مبارکی که به تازگی توسللط دولت 
تدبيللر و اميللد صللورت گرفته تسللویه 
بدهی های مربوط به دولت توسط اوراق 
خزانه اسالمی می باشد. البته در اجرای 
این طللرح و اختصللاص منابللع آن نيز 
ضعفهایی وجود داشللته که می بایسللت 
مللورد بازبينی قللرار گيرد. بللا توجه به 
تشکيل مجلس دهم این فرصت مناسب 
بللرای تعامل مجلس با دولت برای ایجاد 
شرایط بودجه ای و نظارتی مناسب برای 
تسللهيل تسللویه بدهی هللای دولت نيز 
فراهم شللده که خوش بينللی به آینده 

موضوع را بيشتر کرده است.
یکی از مش�کالت نیروگاه های  ■

خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 
بودنش�ان ب�ا س�ازمان خصوصی 
س�ازی و س�ازمان ام�ور مالیاتی 
است. به زعم شما چگونه می توان 

این مشکل را حال کرد؟
موضوع خصوصی سازی متاسفانه  □

در کشللور ما مانند کودکی بود که قبل 
از راه رفتن از او خواسللته شللد تا بدود. 
سللرعت بللاالی خصوصللی سللازی در 
کشللور باعث شللد دولتمردان و قوانين 
کشللور امکان هماهنگی خود با شرایط 
جدید صنایللع را پيدا نکنند با این حال 
بلله عقيده مللن تنها راه حللل در تعامل 
بيشللتر و بهتر دولت با بخش خصوصی 

موضـوع خصوصی سـازی 
متاسـفانه در کشور ما مانند 
کودکی بود کـه قبل از راه 
رفتن از او خواسـته شـد تا 
بدود. سرعت باالی خصوصی 
سـازی در کشـور باعث شد 
دولتمردان و قوانین کشـور 
امـکان هماهنگی خـود با 
شرایط جدید صنایع را پیدا 
نکنند با ایـن حال به عقیده 
مـن تنها راه حـل در تعامل 
بیشـتر و بهتر دولت با بخش 
خصوصـی و بازبینـی در 
قوانین می باشـد به شـکلی 
که امـکان ارتبـاط قوی تر 
و بهتـر بـرای رفـع موانع 
تولیـد و تسـویه بدهی های 
ایـن بخـش ایجـاد شـود
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و بازبينی در قوانين می باشللد به شکلی 
کلله امکان ارتباط قوی تللر و بهتر برای 
رفع موانع توليد و تسویه بدهی های این 

بخش ایجاد شود.
نیروگاه های بخش خصوصی را  ■

چگونه می ت�وان از بودج�ه بهره 
مند ساخت؟

مهمتریللن کاری که در این بخش  □
می توان انجللام داد دخالت دادن بخش 
خصوصی در تصميم سازی می باشد. در 
جوامع مختلللف حضور بخش خصوصی 
در تهيلله بودجه و تصميم سللازی برای 
سياسللتهای مربوط به بخشهای توليدی 
امری طبيعی است اما در کشور ما عالوه 
بر تصميم گيری تصميم سللازی نيز در 
انحصار دولت باقی مانده اسللت. از سوی 
دیگر سللوق دادن دولت به سمت نقش 
نظارتی و کنترل بودجه و دخالت بخش 
خصوصی در پروژه های ساخت و توسعه 
صنایع به عنوان مجری مهمترین نقش 
را در توسللعه ی فعاالن بخش خصوصی 
و بهره مندی ایشللان از بودجه می توان 

دانست.
بودج�ه چگون�ه می توان�د گره  ■

بده�ی دولت به این ش�رکت ها و 
نیروگاه ها را پر کند؟

همانگونه که اشاره شد مهمترین  □
روش کلله هللم اکنون دولت نيللز از آن 
اسللتفاده می کند اوراق خزانه اسللالمی 

می باشد که ایده مناسبی است.
ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چه  ■

نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
و حتی خاموشی های ناگزیری که 
در آینده نزدیک وحتی در س�ال 

آینده رخ خواهد داد، دارد؟
بدون تعللارف وضعيللت توليد در  □

صنعت برق بغرنج است. اگر تامين مالی 
الزم بللرای توليد صللورت نپذیرد ایجاد 
خاموشللی عليرغللم ميل باطنللی توليد 
کنندگان ناگزیر خواهد بود. خوشللحال 
نخواهيم بللود اگر این اتفاق رخ دهد اما 

این امر گریز ناپذیللر خواهد بود. اکنون 
توليللد کننللدگان در مرز ورشکسللتگی 
کامل قرارداردنللد و حتی در تامين نياز 
مالللی روزمره خود بللرای امور توليد نيز 
به مشللکل بر خللورده اند. لللذا بنده به 
مسللئولين امر صراحتا عرض می کنم یا 
باید سللطح انتظارات از ميللزان کارایی 
شبکه را به اندازه توان تامين مالی توليد 
کنندگان کاهش دهند یا سللطح توانایی 
تامين مالی صنعت را به هر نحو افزایش 

دهند.
تصور می کنید مشکالتی از این  ■

دست، به عدم شناخت دولتمرداِن 
دولت ه�ای مختلف از صنعت برق 
و حض�ور بخش خصوص�ی در این 

عرصه بازمی گردد؟
به هر روی نمی تللوان تصميمات  □

مدیللران کشللور را در ایللن امللر نادیده 
گرفللت. اسللتفاده از منابللع اختصاصی 
وزارت نيرو در بحث هدفمندی یارانه ها 

در بخشللهای دیگر امری نيسللت که بر 
کسللی پوشيده باشللد. دولتهای قبل در 
ایللن زمينه تقریبا هيچ محدودیتی برای 
خللود قائل نبودنللد. اميد ما این اسللت 
دولت تدبير و اميد در این مورد تغييرات 

جدی را در دستور کار داشته باشد.
چش�م انداز آینده نیروگاه های  ■

تولیدکنن�ده نی�روی ب�رِق حاضر 
در بخ�ش خصوص�ی را چگون�ه 

می بینید؟
در صورت بازبينی در سياسللتها و  □

ورود سرمایه گذراان جدید)چه داخلی و 
چه خارجی( ایران قابليت تبدیل شللدن 
به یکی از بزرگتریللن توليد کنندگان و 
صادرکنندگان برق و انرژی را داراسللت. 
همه این افقها تنها در سایه دور اندیشی 
مدیللران صنعت و ایجللاد جذابيت الزم 

برای صنعت برق امکان پذیر است.
نیروگاه تحت نظر شرکت ساینا  ■

گس�تر پردیسان، از این حیث چه 
وضعیتی دارد؟ افق کاری و حرفه 
اِی ای�ن ش�رکت را در ای�ن میان 

چگونه می بینید؟
نيروگاههللای سلليکل ترکيبللی  □

کازرون و نيشابور یکی از بازیگران اصلی 
تامين انرژی برق در شللبکه برق کشور 
شللناخته می شللود به طوری که این دو 
نيروگاه چيزی حدود 5% کل برق شبکه 
را تامين می کنند. تا امروز تمامی تالش 
مالک نيروگاه موسسلله محترم اعتباری 
کوثر بر اسللاس حداکثللر منافع ملی بنا 
نهاده شده و این سياست همچنان باقی 
خواهد بود اما دسللتيابی بلله این هدف 
جز در سللایه همکاری و تعامل مدیریت 
ارشللد صنعت بللرق و تاميللن نيازهای 
سللرمایه گذاران این بخش نخواهد بود. 
این شرکت نيز برنامه هایی برای توسعه 
فعاليتهللای خود و حضللور در بازارهای 
جدیللد در زمينلله صنعت بللرق خواهد 
داشت تا نقشللی پویا تر در بلوغ صنعت 

برق کشور داشته باشد.

بدون تعـارف وضعیت تولید 
در صنعـت بـرق بغرنـج 
اسـت. اگـر تامیـن مالی 
الزم بـرای تولیـد صورت 
نپذیـرد ایجـاد خاموشـی 
علیرغـم میل باطنـی تولید 
کننـدگان ناگزیـر خواهد 
بود. خوشحال نخواهیم بود 
اگر این اتفـاق رخ دهد اما 
این امر گریز ناپذیر خواهد 
بود. اکنـون تولید کنندگان 
در مرز ورشکسـتگی کامل 
قرارداردنـد و حتـی در 
تامیـن نیاز مالـی روزمره 
خـود برای امـور تولید نیز 
بـه مشـکل بر خـورده اند
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ببرهای برقی آسیای شرقی

فرحناز دهقی

آسيای شرقی یکی از پرجمعيت ترین 
نقاط جهان اسللت و 28درصد قاره آسيا 
را شامل می شود و از قاره اروپا 15درصد 
بزرگتر است. با وجود منابع متعدد انرژی، 
جمعيت فراوان و آب وهوا، یکی از بهترین 
و بالقوه تریللن نقاط برای سللرمایه گذاری 
محسللوب می شللود. از همين اسللت که 
بازشناسی صنایع برق و انرژی کشورهای 
چين، ژاپللن، کره شللمالی و ... می تواند 
مسللير تبللادالت و سللرمایه گذاری های 
هدفمند و پربازده را هموار کند. در ادامه 
خالصه ای در باب آشللنایی با صنایع برق 

کشورهای آسيای شرقی را می خوانيد:

چین
جمهوری خلق چين در سللال 2011 
با جاگذاشتن ایاالت متحده آمریکا، رتبه 
نخسللت را در مصرف برق در ميان سایر 
کشللورهای جهان به دسللت آورد. رشد 
جمعيت ناگهانی که در دهه نود ميالدی 
در ایللن کشللور مسللبب رشللد فزاینده 
تقاضللای برق شللد. منبع بللرق غالب در 
این کشللور از زغال سنگ تامين می شود. 
به طوری که براسللاس برآوردها در سال 
2014، بيللش از 70درصد از برق چين، 
توسللط زغال سنگ مهيا می شللود. البته 
همزمللان به جهللش ناگهانللی در انرژی 
تجدیدپذیر چين در سللال 201٣، تهيه 
برق از سللوزاندن کربللن را به مقدار قابل 
توجهی کاهش داد امللا باز هم همچنان 
سللوزاندن زغال سللنگ برای توليد برق، 
عمده ترین منبع توليد برق در این کشور 

پرجمعيت است. 

وضعيت صنايع برق در شرقی ترين کرانه آسيا چگونه است؟
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چين کشللوری مملو از انرژی است و 
رتبه سوم را در وسعت منابع زغال سنگ 
در جهللان دارد. اما عللدم مطابقت ميان 
موقعيت زمين های زغال سللنگ شللمال 
شللرقی و شللمالی با منابع آبللی جنوب 
غربی باعث می شللود که به خوبی نتواند 
این منابع را مورد بهره برداری قرار دهد. 
در مللاه آوریللل سللال 1996، یللک 
قانللون نيللروی الکتریکللی بلله تصویب 
رسلليد کلله اتفللاق عظيمللی در صنعت 
بللرق این کشللور محسللوب می شللد. به 
موجللب ایللن قانللون بلله منظور اشللائه 
پيشللرفت های صنعت برق، برای حمایت 
از حقوق قانونی سللرمایه گذاران، مدیران 

و مصرف کننللدگان و برای توسللعه نظم 
و سامان بخشللی به مداخللالت احتمالی 

تدابير مهمی اندیشيده شد. 
حللاال از آن زمان تا کنللون نزدیک به 
بيست سال گذشته است و چين توانسته 
به تازگللی، جای پللای خود را بلله عنوان 
یکللی از پيشللروترین کشللورهای دارای 
صنعللت برق محکم کند و رشللد و تعالی 
این صنعللت را به یکی از سللریع ترین ها 
در جهللان تبدیل کند. در سللال 2014، 
ایللن قطب اقتصاد جهانی موفق شللد که 
بزرگتریللن توليدکننده بللرق با ظرفيتی 
نزدیللک بلله 1505 گيللگاوات در جهان 

شود. ضمن آن که امروزه چين بزرگترین 
ظرفيت انرژی حرارتی، بزرگترین ظرفيت 
انرژی آبی، بزرگترین ظرفيت انرژی بادی 
و بزرگتریللن ظرفيت انرژی خورشلليدی 
را نيز به دسللت آورده اسللت. تللا ابتدای 
سللال 2000، حامل های مسلط انرژی در 
جهان نفت و زغال سنگ و تدریجا از دهه 
هشللتاد ميالدی گاز بود. در حال حاضر، 
انرژی های تجدیدپذیللر مانند باد، امواج، 
زیسللت توده و خورشلليد مطرح هستند. 
وقتللی قيمللت نفللت کمتر از بشللکه ای 
50 دالر اسللت، کارهای آزمایشللگاهی و 
پژوهش دربللاره انرژی هللای تجدیدپذیر 
یللا جایگزین تا حد زیللادی غيراقتصادی 

خواهد بللود. اگر قيمت نفللت بين 50تا 
100دالر باشللد، پژوهللش دربللاره ایللن 
انرژی ها اقتصادی می شللود و وقتی بهای 
نفت از 100دالر باالتر می رود، استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر اقتصادی می شود. 
اکنون شللرکت هایی در لهسللتان، آلمان، 
چين و هند هسللتند که از باد و خورشيد 
انرژی می گيرنللد و می فروشللند و اتفاقا 
می توانند بللدون یارانه دولللت روی پای 
خود بایستند. بنابراین، اکنون که صحبت 
می کنيم، اهميت نفللت و گاز به خصوص 
نفللت و گاز خاورميانلله ماننللد گذشللته 
نيست. از سال2008 به بعد، دانشمندان 

کشف های جدیدی کرده اند.
بللا این که این کشللور هللم اکنون به 
عنللوان بزرگترین کشللور جهللان از نظر 
سللرعت گسللترش انرژی خورشيدی به 
شللمار می رود، تالش های گسللترده ای را 
نيز جهت توسللعه همکاری در این زمينه 
با بسياری از کشللورها از جمله پاکستان 
و آمریللکا آغللاز کرده اسللت. براسللاس 
گزارش هللای منتشرشللده، قراردادهللای 
بزرگی ميان چين و کشللورهای یاد شده 
به امضا رسلليده که از آن جمله می توان 
به قرارداد شرکت »گلوبال سوالر انرژی« 
چيللن با پاکسللتان بللرای راه اندازی خط 
توليللد سلللول های خورشلليدی 1000 
مگاواتی اشللاره کرد. نشللریه »مينگ پا« 
از هنگ کنللگ هللم گزارش کرده اسللت 
کلله قللرارداد 100 ميليللون دالری ميان 
»اسللکای هولدینللگ« چين مسللتقر در 
هنگ کنگ با »هودسللون« انرژی آمریکا 
امضللا شللده اسللت. چين هدف خللود را 
افللزودن سللاالنه 10 گيللگاوات بللر برق 
توليللدی خورشلليدی اعالم کرده اسللت 
که با این حسللاب از سال 201٣ تاکنون 
باید ٣٣ گيگاوات برق خورشلليدی توليد 
کرده باشللد. دولت چين به شدت از بازار 
انرژی خورشلليدی و توسللعه سلول های 
خورشلليدی حمایت می کنللد. البته این 
کار سختی اسللت اما اقتصاد کالن چين 
با وام دادن و ایجادکردن محيط مناسللب 
برای پيشللبرد این برنامه اميدوار است به 
این هدف دسللت پيدا کنللد. »اینگ لی« 
بزرگترین سللازنده سلول های خورشيدی 
در جهان که شللرکتی چينی است و فراز 
و نشلليب های زیادی را برای توسعه خود 
متحمل شللده، بر این باور اسللت که این 
انقالبی  سلول های خورشلليدی می تواند 
در بخللش توليد نيللرو و از جمله در امور 
کشللاورزی و صنعتی ایفا کند. تالش های 
چين در توليد انرژی خورشلليدی سبب 
شده که این کشور در سه ماهه اول سال 
2015 ميالدی 5 گيگاوات بر توان توليد 
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برق کشور بيفزاید. چين می خواهد توليد 
برق خورشيدی خود را که تا سال 2014 
ميالدی که فقط 40 گيگاوات بود، تا سال 
2020 ميالدی به 500 گيگاوات برساند.

ولتللاژ بللرق شللهری در کشللورهای 
مختلف، متفاوت است. بيش از ٣0 کشور 
جهان از جمله آمریکای شمالی از برق با 
ولتاژ 110 الی 1٣0 اسللتفاده می کنند و 
اغلب کشللورهای اروپایی نيز برق با ولتاژ 
220 الللی 2٣0 را بللرای مصارف خانگی 
عرضه می کنند. در چين نيز برق با ولتاژ 
220 عرضه می شود اما با این وجود اغلب 
هتل های چين برق را در دو ولتاژ 110 و 

220 برای مصرف قرار می دهند.
چين البته در کنار توجه به توليد برق 
انرژهای  خورشيدی، توجه ویژه ای نيزبه 
بادی دارد. براساس آمارهای اعالم شده، 
ميللزان توليد برق از انللرژی باد در چين 
بين سللالهای 2005 تللا 2012 ميالدی، 
50 برابر شللده اسللت. همچنيللن ميزان 
توليد برق از انرژی باد در چين در سللال 
2012 نسبت به سللال قبل ميالدی ٣6 
درصللد افزایللش یافته اسللت. در همين 
مللدت توليد بللرق از انرژی خورشلليدی 
نيللز در چين 75 درصد افزایش داشللت. 
دولت چيللن همچنين بيشللتر از رقبای 
صنعتی خود در جهللان، در زمينه توليد 
انرژی پاک سللرمایه گذاری کرده اسللت. 
بر اسللاس اعالم منابع رسللمی در چين، 
این کشور ضمن تدوین استراتژی جدید 
در حوزه انرژی قصد دارد تا سال 2020 
با کاهش قابل توجه سللوختهای فسيلی، 
بر تعداد نيروگاههای هسللته ای، بادی و 
انواع سللوخت های موسوم به سبز خود را 
افزایش دهد. این کشللور همچنين قصد 
دارد با توجه بلله تعرفه های باالی برق و 
حمایت های مالی برای گسترش و توسعه 
انرژی هللای قابللل بازیافللت، طرح هللای 
چندین ميليارد دالری انرژی خورشيدی 
را در صحللرای »گبللی« و شللمال غربی 

آغاز کند.

ژاپن 
محصورشللده ميان آب است و خاستگاه 
خورشلليد. ژاپن دهمين کشللور پرجمعيت 
دنيا اسللت که بلله عنوان سللومين قدرت 
اقتصادی دنيا نيز شللناخته می شللود. این 
کشور دارای منابع طبيعی خيلی محدودی 
اسللت و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی 
و آتشفشللانی اسللت؛ ولی با همکاری های 
دولت در بخش صنعت و نيز سرمایه گذاری 
گسللترده در فناوری های پيشرفته، ژاپن به 
عنوان یکی از پيشگامان عمده در صنعت و 

تکنولوژی دنيا شناخته شده است.
 صنعللت برق ژاپن که نخسللتين بار در 
سللال 1878 پایه گذاری شد، شامل توليد، 

توزیع، ارسللال و فروش برق در سراسر این 
کشور می شللود و در سللال 2012 نزدیک 
به 1000 تراوات در سللاعت را برای مصرف 
عرضه کرد. در سللال 2008 ژاپن سللومين 
کشور بزرگ توليدکننده برق پس از ایاالت 
متحده و چين در سراسللر جهان شللناخته 
شللد. با این وجود از زمان حادثه فوکوشيما 
در مللارس 2011، ژاپللن همللواره با بحران 
انللرژی رو به رو بوده اسللت و با این که دولت 
برای بازگشایی 48 رآکتور اتمی این کشور 
بسلليار تالش کرده، اما افکار عمومی ژاپن با 
این سياسللت مخالف است. البته بازگشایی 
دست کم شماری از نيروگاه های اتمی ژاپن 

در سللال های آینده تقریبللا قطعی به نظر 
می رسد. با این حال، توکيو به دنبال افزایش 
نقش منابع دیگر برای تامين انرژی اسللت. 
دولت ژاپن همچنين از سال 2012 سياست 
تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
را آغللاز کللرده و اميدوار اسللت سللهم این 
انرژی ها از مصرف کشللور تا سال 20٣0 به 

٣0 درصد برسد.
دولت ژاپن در همين راسللتا طرحی را با 
عنوان »نگاوات« در دسللت بررسی دارد که 
قرار اسللت از سللال 2017 اجرا شود. در این 
طرح، شللرکت های توليد برق با مشللترکان 
پرمصرف تماس می گيرند و این تماس، نوعی 
قرارداد ميان دو طرف محسوب می شود. اگر 

دو ماه پس از تماس، مصرف این مشللترکان 
کاهش یابللد، این کاهش، بلله منزله فروش 
برق از سللوی مشترک به نيروگاه خواهد بود 
و نيروگاه موظف است بين 10 تا یک صد ین 
به ازای هر کيلووات سللاعت کاهش مصرف، 
به مشترک بپردازد. مشترکان بدین ترتيب، 
تشویق خواهند شد که از ابزارهای کم مصرف 
و بهينه سازی سامانه های انرژی منزل یا محل 
کار اسللتفاده کنند. اما با صرف نظر از تمامی 
این تدابير مردم ژاپن در مصرف انرژی بسيار 
صرفه جو هسللتند و در مقایسلله ای با مردم 
آمریکا در سال 2004، نصف آمریکایی ها برق 

مصرف می کنند. 
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کره جنوبی
کللره جنوبللی دومين رشللد سللریع 
اقتصادی دنيللا در چهار دهه اخير را دارا 
اسللت. در کره جنوبی، از سللال ۱۹۶۳ و 
فقط ظرف مدت ۴۰سللال، درآمد سرانه 
بر حسللب قدرت خرید، چيللزی نزدیک 
به ۱۴برابر افزایش یافت. دسللت یافتن به 
نتيجه ای مشللابه برای بریتانيا بيش از دو 
سللده )بين اواخر سللده هجدهم و زمان 
حاضر( و برای آمریکا در حدود یک و نيم 
سده )از سده ۱۸۶۰ تا کنون( زمان برد. 
این پيشللرفت قابل توجه که کره جنوبی 
را در کمتللر از نيم قرن بدل به کشللوری 
پيشللرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزه 

رودخانه هان ناميده می شود و در مجامع 
بين المللی، صفت »ببر آسيا« را برای این 

کشور به ارمغان آورده است.
اواسللط اردیبهشللت ماه اعالم شد که 
براسللاس تفاهم های صورت گرفته با یک 
شللرکت کره ای قرار اسللت کلله در قالب 
یک برنامه مشللخص نسللبت بلله تبدیل 
کنتورهای هوشمند اقدام شود. تفاهم نامه 
همکاری شرکت توانير در زمينه ی کاهش 
تلفات انرژی و هوشمند سازی شبکه های 
برق کشللور با شللرکت کللره ای کپکو به 
امضاء  رسلليد که براساس پيش بينی های 
صورت گرفته شللرکت کللره ای می تواند 

حللدود 10 ميليللارد دالر در صنعت برق 
ایران سرمایه گذاری کند. به همين دليل 
اسللت که برخی از کارشناسان معتقدند 
که ورود شللرکت های برقللی کره جنوبی 
بلله ایللران می توانللد تحول بخش صنعت 
برق ایران باشللد، چرا که کره جنوبی در 
بسياری از زمينه ها همچون کاهش تلفات 
در رتبه بسلليار خوبی قرار دارد. شللرکت 
کپکو در سللال ۱۹۶۱ توسللط دولت کره 
راه اندازی شد و در حال حاضر با ظرفيت 
نصب شللده ای معللادل ۶۵٫۳۸۳مگاوات 
در سللال، به عنوان بزرگترین شرکت برق 
کره جنوبی محسللوب می شود، که وظيفه 
تأميللن ۹۳% درصد از انللرژی الکتریکی 

مللورد نياز این کشللور را بر عهللده دارد. 
این شللرکت در سللال ۲۰۱۱ در فهرست 
»فورچون جهانی« ۵۰۰ در رتبه ۲۷۱ از 
بزرگترین شرکت های جهان، قرار گرفت. 
این شرکت همچنين فعاليت گسترده ای 
نيللز در پروژه هللای توسللعه نيروگاه های 
اتمی، نيروگاه های بادی و نيروگاه هایی با 
سوخت زغال سنگ در کشورهای مختلف 

جهان دارد.
دولللت کره جنوبللی در سللال 2008 
تصميم گرفت مانند همسایگانش با توجه 
بيشتری که به سللمت منابع تجدیدپذیر 
روانلله می کند، واردات منابع سللوختی به 

ویژه نفت را کاهش دهد و تکيه بيشللتری 
بر توليد داخلی و سرمایه های ملی اش کند. 
این کشور بر همين اساس تصميم گرفت 
که مبلغ 19٣ ميلياردالر را صرف پروژه ها 
و فناوری هللای نوین و مرتبط با این هدف 
کنللد. اما با این وجود 4٣درصد از برق این 
کشور براساس نيروگاه های هسته ای توليد 
می شود و سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
ایللن ميان به زیر 5درصد رسلليده اسللت. 
که البته در مقایسلله با سللهم این منبع با 
سللال های گذشللته، می توان ادعای رشد 

سهم انرژی های تجدیدپذیر را پذیرفت. 

تایوان
تایللوان تاریخچه باقدمتی ندارد و عمر 
تاسيسللش به زحمت از یک سللده تجاوز 
می کنللد اما نيللروگاه تایچونگ با ظرفيت 
توليد ۵۸۲۴مللگاوات، بزرگترین نيروگاه 
زغال سوز دنيا در این کشور قرار دارد. رشد 
اقتصادی این کشور نوپا در قرن بيستم به 
انللدازه ای بود که کارشناسللان اقتصاد آن 
را »معجللزه تایوان« ناميدند و تایوان را به 

عنوان چهارمين ببر آسيا شناختند. 
تایللوان در سللال  صنعللت بللرق 
1946توسللط شللرکت انرژی تایوان که 
بلله دولت تعلللق دارد، احيا شللد. اما در 
سللال 1995 پس از آن که مشللارکت و 
سللرمایه گذاری بخللش خصوصی در این 
کشللور آزاد شللد، شللرکت های دیگری 
نيز توانستند در توسللعه زیرساخت برق 
تایوان مشللارکت کنند. در سللال 201٣ 
کل ظرفيللت بللرق ایللن کشللور 41.18 
گيگاوات بود کلله ٣7درصد آن از طریق 
گاز تامين می شللد و پس از آن سللوخت 
حرارتی زغال سللنگ، هسللته ای و ذخایر 
آبللی دیگر منابللع تامين برق محسللوب 
می شللدند. در حللال حاضر سلله نيروگاه 
هسته ای تایوان حدود 20درصد برق این 
کشللور را تامين می کنند، ولی دو راکتور 
از ایللن سلله راکتور قرار اسللت در آینده 

نزدیک تعطيل شوند.

40
نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1395 / شماره 15



داریم ميزان مصرف از ۵۲ هزار مگاوات پيشللی می گيرد 
و وزارت نيرو باید تالش کند تا سللالی ۵ هزار مگاوات را 

حتما اضافه کند تا در پيک بار دچار خاموشی نشویم.
عضو هيات مدیللره انجمن صنفی پيمانکاران صنعت 
برق با بيان اینکه سللرمایه گذاری خوبی در صنعت برق 
صللورت نگرفتلله و ایللن صنعت با چالش جللدی مواجه 
اسللت، خاطرنشللان کرد: ما با منابع داخلللی نمی توانيم 
نيروگاه هللای مورد نياز را احللداث کنيم و نياز به جذب 
سللرمایه گذاری خارجی داریم که سرمایه گذار خارجی 
در چند سللال گذشته رغبتی به سرمایه گذاری در ایران 
نداشته اند، چون سرمایه جایی می رود که امنيت باشد و 
با توجه به اینکه سرمایه گذاران به دليل محدودیت طی 
سال های گذشته مشللکل داشتند، نياز انباشته ای ایجاد 

شده است.
وی بللا بيان اینکلله اگر موانع سللرمایه گذاری رفع و 
سللرمایه ها در بخش انرژی و صنعللت برق به کار گرفته 
می شود، خاطرنشان کرد: اکنون سرمایه گذاری در بخش 
نيروگاه تا حدی توجيه پذیر اسللت؛ هر چند باید قيمت 
بللرق باال برود. اما وزارت نيللرو چون برای بازپرداخت به 
موقللع مطالبات پللول ندارد، فاصله زمانللی طوالنی بين 
توليللد و فروش برق به وجود می آید که کار را مشللکل 

کرده است.
کفشکنان همچنين گفت: اکنون موانع سرمایه گذاری 
در ایران در حال برداشللته شدن است و موانع مربوط به 
داخل و قوانين و بحث بوروکراسللی نيز باید حل و فصل 

شود تا توليد افزایش یابد.
وی اظهار داشت: بخش خارجی وقتی نيروگاه احداث 
می کند باید برق را بفروشللد و با توجلله به اینکه وزارت 
نيللرو با کمبود منابع و نقدینگی مواجه اسللت، پول برق 
نيروگاه ها را دیر پرداخت می کند که این مسللآله توجيه 

اقتصادی سرمایه گذاری را کم می کند.
عضو هيات مدیللره انجمن صنفی پيمانکاران صنعت 
برق دليللل کمبود نقدینگللی در وزارت نيللرو را قيمت 
پایيللن فروش بللرق عنوان کرد و افللزود: در حال حاضر 
هزینه توليد هللر مگاوت برق در نيروگاه تا رسلليدن به 
دسللت مصرف کننللده ۱۰۰ تومان اسللت، در حالی که 
پول دریافتی بابت هر کيلووات سللاعت از مصرف کننده 
۵۰ تومان اسللت و در صورتی کلله دولت این فاصله ۵۰ 
تومانی را حللل نکرده و قيمت ها را تعدیل نکند، صنعت 
برق و مدیریت جذب سللرمایه همچنان با چالش مواجه 

خواهد بود.

عضو هيات مديره انجمن صنفی پيمانکاران صنعت برق:

قیمت برق تعدیل نشود، 
خاموشی خواهیم داشت

عضو هيات مدیللره انجمن صنفی پيمانکاران صنعت 
بللرق در گفت و گللو با خبرنللگار ایلنا گفللت: در صورتی 
که دولللت فاصله ۵۰ تومانی قيمت تمام شللده توليد و 
دریافتللی از مصرف کننده را حل نکنللد، صنعت برق و 
مدیریت جذب سرمایه همچنان با چالش مواجه خواهد 

بود. 
"علللی رضا کفشللکنان"، درباره اینکلله توليد برق در 
کشللور کفاف افزایللش تقاضای آن را می دهللد یا خير، 
گفت: بر اسللاس برنامه باید سللاليانه ۵ هزار مگاوات به 
ظرفيت نيروگاهی کشللور اضافه شود و با توجه به اینکه 
اکنون تقریبا پيللک مصرف بار ما با ميزان توليد نزدیک 
شللده و ما رشد مصرف هم داریم، باید فاصله بين توليد 

کنونی و افزایش تقاضا را حل کنيم.
وی بللا اشللاره بلله اینکلله اگللر وزارت نيللرو جذب 
سللرمایه گذاری داشللته باشللد می تواند افزایش ۵ هزار 
مللگاوات نيللروگاه جدیللد را محقق کنللد، تصریح کرد: 
هرچنللد تالش هللای زیللادی جهللت افزایللش ظرفيت 
نيروگاهی کشور صورت می گيرد، اما به نظر می رسد که 
اگر توجه جدی نشود،صنعت زیرساختی کشوربه مشکل 

جدی برمی خورد.
کفشللکنان اداملله داد: اکنللون بللا توجه به شللرایط 
پسللابرجام کلله بناسللت کارخانجات احيا و بللا ظرفيت 
بيشللتری کار کنند و به دنبال آن سرمایه گذاری جدید 

نيز داشته باشيم، نياز به برق افزایش می یابد.
وی گفت: االن ظرفيت نامی موجود نيروگاهی کشور 
۷۲ هزار مگاوات اسللت که از این ميزان ۵۲ مگاوات برق 
توليد و تحویل شللبکه می شللود و پيک بار هم به همين 
ميزان توليد رسيده؛ لذا با توجه به اینکه رشد مصرف هم 
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ادامه از صفحه 5
و تصميمللات الزم اتخللاذ شللد کلله اميدواریم 
با هوشللمندی شللرکت های بللرق منطقه ای و 
همللکاری مردم کلله در زمان وقللوع پيک، در 
خصوص کاهللش مصرف خود، با مللا همکاری 
داشته باشند بتوانيم تابستانی عاری از خاموشی 

داشته باشيم.
چيت چيان با بيان اینکلله برای تأمين پيک 
مصرف تابستان، آمادگی توليد 52 هزار مگاوات 
برق را داریم، گفت: سللال گذشته پيک مصرف 
برق حدود 50 هزار مگاوات بود، امسللال پيش 
بينی 52 تا 5٣ هزار مگاوات را داریم و چنانچه 
دمای هوا افزایش یابد، از گزینه های خرید برق 
از بخش خصوصی، همکاری صنایع و بسته های 
تشویقی کشاورزان در مدیریت مصرف استفاده 

می کنيم.
وی از مردم درخواسللت کرد: در زمان پيک 
مصرف روز یعنللی از 12 ظهر تا 4 عصر و پيک 
شبانه از زمان غروب آفتاب تا چهار ساعت بعد از 
آن از وسللایل پرمصرف برق از جمله اتو، ماشين 
لباسشللویی، کولرهای گازی اجتناب کنند و در 
طول روز با اسللتفاده از نور طبيعی هم به پيک 

مصرف و هم به اقتصاد خانوار کمک کنند.
وزیللر نيرو علللت عدم اسللتقبال مللردم از 
انرژی هللای خورشلليدی را قيمللت ارزان برق 
ارائه شللده به مللردم دانسللت و افللزود: اگر از 
سيسللتم های خورشلليدی برای برق اسللتفاده 
شللود، نه تنها کمک به توليد برق کشللور است 
بلکه کمک به حفظ محيط زیسللت خواهد بود؛ 
زیرا قسللمت عمده سللوخت نيروگاه های کشور 
از سللوخت های فسلليلی تأمين می شللود که با 
اسللتفاده از انرژی هللای خورشلليدی، می توان 
مصرف سوخت فسيلی در کشور را کاهش داد و 

به محيط زیست کمک کرد.

 خرید برق 
از دیزل ژنراتورهای خصوصی

نخسللتين واحد بخش گاز نيروگاه سلليکل 
ترکيبللی بهبهان با ظرفيللت 166 مگاوات، روز 
16 خردادماه وارد مدار شللبکه سراسللری برق 

کشور شد.
فللاز اول این نيروگاه در قالب دو واحد گازی 
و یللک واحد بخار با سللرمایه گذاری مشللترک 
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و مپنا 
در قالب طرح های BOO در کيلومتر 20 جاده 
بهبهان – رامهرمز اسللتان خوزسللتان در حال 
احداث اسللت که پس از وارد مدار شدن تمامی 
واحدهللا در فللاز اول،  توان توليللد حدود 492 

مگاوات را خواهد داشت.
بر اسللاس برنامه ریزی های صللورت گرفته، 
واحللد دوم بخللش گاز این نيللروگاه در تير ماه 
امسللال و بخش بخار آن تيرماه سال آینده وارد 

مدار برق کشور خواهد شد.
ظرفيت پست نيروگاه 400 کيلوولت است و 
یک مخزن ذخيره سللوخت به ظرفيت ٣٣ هزار 

مترمکعب در محل نيروگاه احداث شده است.
راندمللان نيروگاه حدود 49.5 درصد اسللت 
و سللوخت اصلللی واحدها گاز و سللوخت دوم 

گازوئيل پيش بينی شده است.
سللاخت نيروگاه سلليکل ترکيبی بهبهان در 
راسللتای توسللعه توليد برق در جنوب کشور و 
با هدف جذب مشللارکت بخللش خصوصی در 
پروژه های نيروگاهی براساس قرارداد خرید برق 
بين سللرمایه گذار و وزارت نيرو با اعتباری بالغ 

بر 290 ميليون یورو صورت گرفته است.
نصللب و راه اندازی نيروگاه سلليکل ترکيبی 
بهبهللان بللا هللدف اسللتفاده از توانمندی های 
مهندسللی و توليللد داخللل، عمليللات توليللد 
تجهيزات، توسط شرکت مپنا انجام شده است.

با ظرفيت 166 مگاوات
واحد اول بخش گاز نیروگاه 

بهبهان به شبكه سراسري 
متصل شد
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مدیرعامللل شللرکت توزیللع نيللروی برق 
اسللتان قزوین از راه اندازی نخستين نيروگاه 
بادی خصوصی کشور در این استان خبر داد.

"سللعيد بهادیوند چگينی" گفللت: قرارداد 
احللداث نخسللتين نيروگاه بللادی در منطقه 
سللياهپوش قزویللن بيللن شللرکت زیمنس 
دانمارک و یک شرکت ایرانی به امضا رسيده 

است.
وی این اقللدام را در راسللتای نام گذاری 
سللال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی 
رهبر معظللم انقالب و تحقللق اهداف وزارت 
نيللرو مبنی بللر احللداث پنج هللزار مگاوات 
نيروگاه بخش خصوصی با انرژی های تجدید 

پذیر در کشور دانست.
بهادیونللد چگينللی اضافلله کللرد: خریللد 
توربين هللای ٣.4 مگاواتی آهللن ربای دائم از 
شللرکت زیمنس، تامين قطعات مورد نياز به 
مدت 15 سال از سوی این شرکت، نصب و راه 
اندازی توربين ها با همکاری شرکت یاد شده 
و آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصص در 

ایران از جمله موارد مورد توافق است.
وی ابللراز اميدواری کللرد: تمامی مراحل 
انتقللال توربين ها به بندرعباس و سللپس به 
مزرعه بادی سللياهپوش و نصب و راه اندازی 
آن تا پایان سال 96 به پایان برسد و در سال 
97 شاهد بهره برداری از این نيروگاه باشيم.

وی افزود: توربين های خریداری شللده از 
بزرگ ترین توربيللن هایی خواهد بود که در 
کشور راه اندازی و نصب شده و استان قزوین 
به علت شرایط خوب آب و هوایی، از بهترین 
استان هاي كشللور براي احداث نيروگاه های 

تجدیدپذیر در کشور است.

نخستین نیروگاه بادی بخش 
خصوصی کشور در قزوین 

احداث می شود

یک شللرکت انللرژی ترک بللا وزارت نيروی 
ایران وارد قرارداد ساخت نيروگاه به ارزش چهار 
ميليارد و 200 ميليون دالر شد که بزرگ ترین 

سرمایه گذاری پس از لغو تحریم ها است. 
بلله گللزارش خبرگللزاری رویترز، شللرکت 
 Unit( اینترنشللنال یونيللت  انللرژی تللرک 
International( با وزارت نيروی ایران توافق 
ناملله ای به ارزش چهار ميليارد و 200 ميليون 
دالر به منظور سللاخت هفت نيللروگاه گازی به 
امضا رسانيده است که گفته می شود این قراداد 
از زمللان لغللو تحریم هللا بزرگ ترین سللرمایه 

گذاری در ایران محسوب می شود.
این شللرکت ترکيه ای در بيانيلله ای اعالم 
کللرد: این نيللروگاه ها که قرار اسللت در هفت 
منطقه مختلف در ایران سللاخته شللوند، دارای 

ظرفيت 6 هزار و 20 مگاوات هستند.
یونيت اینترنشللنال اظهار کللرد: این قرارداد 
در اول ژوئن )چهارشللنبه 12 خللرداد ماه( در 

مراسمی در تهران به امضا رسيد.
به گفته "یونال آیسال"، مالک این شرکت، با 
احداث این پروژه حدود 10 درصد از نياز ایران 
به انرژی برآورده خواهد شد و قرار است کلنگ 
سللاخت آن در سه ماه نخسللت سال 2017 به 

زمين بخورد.

سرمایه گذاری میلیاردی 
ترکیه برای ساخت نیروگاه 

گازی در ایران
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رشد 16 درصدی 
تولید برق 
تجدیدپذیر 
در کشورهای 
عضو سازمان 
همکاری های 
اقتصادی و توسعه

 بومی سازی 
 یک قطعه پیچیده 
در صنعت برق ایران

 بهره برداري از 
 بخش بخار 
نیروگاه سیكل تركیبي 
چادرملو
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ب�ر اس�اس تازه ترین گ�زارش آژانس بین الملل�ی انرژی، 
میزان تولید برق خورشیدی و بادی کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توس�عه )OECD( در س�ال 2015 

حدود 16 درصد افزایش یافت.
میزان تولید برق، گاز و نفت 34 کشور عضو همکاری های 
اقتصادی و توس�عه در س�ال 2015 روند افزایشی داشته و بر 
اس�اس گزارش آژان�س بین المللی انرژی، می�زان تولید برق 

انرژی خورشیدی و بادی رشد 16 درصدی را نشان می دهد.
طی س�ال گذش�ته میالدی میزان تولید ب�رق در مجموع 
تقریبا ثابت ماند و درحالی که میزان تولید برق از سوخت های 
قاب�ل احتراق کاهش یافت، این می�زان کاهش از طریق برق 

خورشیدی و بادی جبران شد.

در س�ال گذشته حدود 1878.9 تراوات ساعت برق تولید 
ش�د که نسبت به سال گذشته آن حدود 0.5 درصد کاهش را 

نشان می دهد.
س�هم برق تجدیدپذیر تولیدی کش�ورهای عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توس�عه نس�بت به ب�رق تولیدی از 
طریق س�وخت های احتراقی در س�ال 2015 ب�ه 21.5 درصد 
رس�ید، درحالی که این رقم در س�ال پیش از آن حدود 20.6 

درصد بود.
در س�ال گذش�ته میالدی حدود 77 تراوات س�اعت برق 
بادی 27 تراوات س�اعت برق فتوولتائیک تولید ش�د که در 

مجموع 16 درصد رشد را نشان می دهد.

یک مقام مس�ئول از طراحی و ساخت یک قطعه پیچیده 
برای نخس�تین ب�ار در صنعت ب�رق ایران خب�ر داد و گفت: 
افزایش گازرس�انی به نیروگاه ها راندمان تولید برق کشور را 

افزایش داده است.
مدیرعامل شركت مدیریت تولید برق نیروگاه رامین اهواز 
با اش�اره به بومی سازی یکی از پیچیده ترین قطعات صنعت 
نیروگاهی در داخل کش�ور، گفت: برای نخستین بار سیستم 
تولید روغن سیس�تم كنت�رل توربین نی�روگاه رامین اهواز 

توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.
"داوود محم�ودي" با اعالم اینکه با طراحی و س�اخت این 
قطعات در واحد ش�ماره ۶ نیروگاه برق رامین به میزان قابل 
توجهی در مصرف س�وخت و گاز طبیع�ی این نیروگاه صرفه 
جویی حاصل شده اس�ت، تصریح کرد: عالوه بر این طراحی 
و س�اخت این قطعه برقی، صرفه جویی ۱2۰ میلیارد ریالی به 

همراه داشته است.

وی با اش�اره به س�ابقه بیش از س�ه دهه فعالیت نیروگاه 
برق رامین در س�طح صنعت برق کشور، گفت: این نیروگاه با 
راندمان ۳۸.5 درصد ش�امل ۶ واحد ۳5۰ مگاواتي بوده و در 

مجموع یك هزار و ۷5۰ مگاوات ظرفیت دارد.
مدیر عامل ش�ركت مدیری�ت تولید برق نی�روگاه رامین 
اه�واز با اش�اره به عمر مفی�د 4۰ تا 45 س�اله نیروگاه ها در 
كشور، یادآور شد: انجام به موقع تعمیر و نگهداري اساسي و 
بهینه سازي، بر طول عمر این واحدهاي صنعتي اضافه می کند 

و نیروگاه رامین اهواز هم از این قاعده مستثني نیست.
وي با اش�اره ب�ه اینکه نیروگاه هاي بخ�اري نیروگاه هایي 
دوگانه سوز هستند كه از گاز طبیعي به عنوان سوخت اول و 
نفت كوره به عنوان سوخت دوم استفاده مي كنند، خاطرنشان 
کرد: تامین س�وخت گاز براي نیروگاه ها ضمن كاهش شدید 
هزینه هاي تولید انرژي و کاهش دوره تعمیر نیروگاه ها، كاهش 

آالینده هاي زیست محیطي را به همراه دارد.

بللا بهره بللرداری از بخش بخللار نيروگاه خصوصی سلليکل 
ترکيبی چادرملو )سللرو( به ظرفيت 160 مگاوات، این نيروگاه 

به طورکامل وارد مدار برق کشور شد.
نيللروگاه خصوصی سلليکل ترکيبی چادرملو )سللرو( در 2 
واحللد گازی هرکدام به ظرفيت 166 مگاوات و یک واحد بخار 
به ظرفيت 160 مگاوات به ظرفيت کل 492 مگاوات در قالب 
طرح های خصوصی با سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در کيلومتر 20 جاده اردکان- نائين و در اسللتان یزد 

احداث شده است.
پسللت 400 کيلوولللت این نيللروگاه در شللهریور ماه 92 

بللرق دار و واحدهای اول و دوم بخش گاز این نيروگاه در تير و 
شهریورماه 1٣9٣ وارد مدار برق کشور شد.

این نيروگاه دارای 2 مخزن سللوخت هرکللدام به ظرفيت 
20 هزار مترمکعب و سللوخت اصلی آن گاز اسللت و پيمانکار 
بخش سللاختمانی،  تجهيرات الکترونيکی و احداث بخش بخار 

نيروگاه،  شرکت مپنا 
ميباشد 

بر اسللاس این گزارش، حدود 11 هللزار ميليارد ریال برای 
احداث نيروگاه سيکل ترکيبی چادرملو هزینه شده است.
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گزارش »نيرو و سرمايه« از نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه

 روشنایی بخِش 
شمال غرب کشور

حمیدرضا محمدی

نامش »نيروگاه سلليکل ترکيبی اروميه« اسللت اما 
برای رسلليدن به آن باید پس از رسيدن به مرکز استان 
آذربایجان غربی، ٣5 کيلومتر از اروميه دور شللویم و در 
جللاده منتهی به مهاباد برانيم تا تاسيسللات نيروگاه در 
جاده، از دور خودنمایی کند. این نيروگاه 120 هکتاری 
که در کوهپایه واقع شللده و هوای حوالی آن، دست کم 

در بهار و تابستان، بی نظير است. 
»نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه دارای 6 واحد گازی 
اسللت که در فاز اول، چهار واحللد گازی آن هر یک به 

قدرت اسللمی 157.5 مگاوات و فاز دوم شامل 2 واحد 
گازی هللر یک به قدرت اسللمی 162 مللگاوات به بهره 
برداری رسلليد که همه آنها از نوع 2A/V94 هسللتند. 
بر این اسللاس قدرت مجموع نيللروگاه به 954 مگاوات 
بالغ می شللود. ٣ واحد بخار نيز قرار است با قدرت 480 
مللگاوات وارد مدار شللود که اگر تاميللن اعتبار صورت 
گيرد، به نظر می رسد احداث آن در نيمه دوم سال آغاز 
شللود.« این نکات اوليه را »مهنللدس منصور صمدی«؛ 
کارشللناس امور نيروگاه در اختيار گذاشللت. او اهداف 
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چهارگانه ایجاد این نيروگاه را پایداری ولتاژ شللبکه برق 
منطقه شللمال غرب کشور، توسعه امکان صدور برق به 
کشللورهای همجوار، افزایش توليد برق شللبکه استان 
آذربایجللان غربی و رفللع کاهش ولتاژ و خاموشللی در 

منطقه آذربایجان اعالم نمود. 
ایللن نيروگاه در ارتفاع 1٣50 متر از سللطح آب های 
آزاد واقع شللده که ميانگين متوسللط دمای ساالنه آن، 

10.9درجه سانتی گراد است.
بلله گفته صمدی مجموعه  نيروگاه سلليکل ترکيبی 
اروميلله دارای آمادگی  100 درصد بللوده و اگر واحدی 
در مدار نباشللد در صورت نيللاز، ظرف 10 تا 15 دقيقه 

استارت شده و به مدار خواهد آمد.
صمدی سللالمت کارکنان مجموعه را اولویت اصلی 
مدیللران دانسللت و گفت کلله اورژنس و آتش نشللانی 
هميشه در اینجا مستقر هستند. عالوه بر این، به لحاظ 
ایمنللی، لباس و کفش و کاله برای تمام کارکنان داخل 
مجموعه ها اجباری است و سالمت شان بصورت منظم و 
در بازه های زمانی بررسی می شود. همچنين کل واحدها 
آژیرهای خطر بزرگی دارند که موقع خطر روشن شده و 

اعالم خطر می کنند..
سللوخت اصلی نيللروگاه اروميه گاز و سللوخت دوم 
گازوئيل اسللت که گازوئيل در هفت مخزن 20 ميليون 
ليتری ذخيره و اسللتفاده می شللود سهميه گاز بصورت 
روزانه اعالم می شود بصورتی در مواقعی سهميه کامل و 
در مواقعی بدون سهميه گاز نيروگاه راه اندازی می شود: 

»هللم اکنللون در این مقطللع زمانی سللهميه گاز ما ٣ 
ميليون ليتر است که در صورت لزوم سوخت بيشتر)بنا 
به افزایش ظرفيت توليد(، باید از گازوئيل استفاده شود. 
عالوه بللر مخازن خط لوله اصلللی گازوئيل هم داریم و 
در صللورت نبود گازوئيل در خللط لوله اصلی، مخازن از 
طریق تانکرهای سوخت تغذیه می شوند..در بهره برداری 
با اسللتفاده از سوخت گاز طبيعی، فشللار گاز بنا بر نياز 
واحد ها تنظيم می شللود. ..در بهره برداری با استفاده از 
گازوئيل در فصل سرما، وقتی گازوئيل به نقطه خروج از 
حالت مایع و شروع به منجمد شدن رسيد، بویلر اصلی و 
کمکی فعال شده و دمای گازوئيل باال می رود که هم از 
انجماد جلوگيری شود و هم آن را به دمای مناسب برای 

احتراق در چمبر ها برساند.«
جالب آنکه لوله های سللبز نشانگر آب، لوله های زرد 

گاز و لوله های قهوه ای گازوئيل هستند. 
در ابتدا به سللاختمان ُورک شاپ راهنمایی مان کرد 
که در آنجا چهار گروه تاسيسات، ابزار دقيق، الکتریک و 
مکانيک حضور دارند که هر گروه بسللته به وظایف شان 
مشللغول بازرسللی و بررسللی بخشللی هسللتند: "واحد 
تاسيسات، مسئول تعميرات مربوط به تاسيسات جانبی 
اسللت. گروه ابللزار دقيق وظيفه کنتللرل و نظارت همه 

سنسورها و تجهيزات حفاظتی واحد ها را برعهده دارد.
ابللزار دقيق البتلله از نامش پيداسللت؛ یعنی ابزاری 
می خواهيم کلله دقيق اندازه گيری کللرده یا اطالعاتی 
درباره روند کار در اختيار ما قرار دهد. فرضا می خواهيم 
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دمای خروجی توربين را بدانيم که با 6 ترموکوپل اندازه 
گيری می شللود. وظيفه نصب و کابل بندی به سيسللتم 
الجيک و OT شامل این بخش می شود ودر صورت بروز 
مشللکل برعهده بخش ابزار دقيق است. گروه الکتریک 
قسللمت هایی که بللا ولتاژ و جریان معمللوال باال ارتباط 
دارند را بررسللی می کند. روشللنایی واحد و ترانس ها و 
تابلللو برق و امثالهم مجموعه برعهده این بخش اسللت. 
گللروه مکانيک هم بخش هایی را دربرمی گيرد که دارای 
ابزار مکانيکی هسللتند و وظيفه نگهللداری و تعمير آن 
قسمت ها را برعهده دارد. همچنين چک کردن فيلترها 
و سيسللتم آب و روغن ليوب اویللل از جمله وظایف آن 
است. به بيان دیگر، یعنی تک تک بخش های تعميرات، 
درگير هسللتند و بدون وجود یکی، کل کار می ماند. اما 
در نيروگاه، تعميرات به معنای مصطلح آن نيسللت. در 
واقع به نوعی نگهداری اسللت و سللعی می شللود همان 
کارایی نرمال و صحيح ابتدایی برگردانده شللود. اجزای 
مختلف تعميرات مجموعه البته موازی عمل نمی کنند 
بلکه درگيرانه وارد کار می شللوند یعنی هماهنگی های 

الزم را با دیگر گروه ها انجام می دهند."
بخللش دیگر نيروگاه کلله مورد بازدید قللرار گرفت، 
سللاختمان CCB بود که صمللدی آن را به نوعی مغز 
نيروگاه می دانللد: »کليه تجهيللزات الزم جهت کنترل 
و نظارت نيروگاه در این سللاختمان اسللت. اهميت این 
بخش تا جایی اسللت که نمی توانيم ثانيه ای بی برقی در 
این بخش را تحمل کنيم چون تاثيرات منفی شللدیدی 

روی واحدهللا می گذارد.« سللاختمان کنتللرل تا جایی 
اهميت دارد کلله می توان از طریللق آن، کل نيروگاه را 
کنتللرل کللرد و به نوعی ON و OFF کللرد. او در این 
بازدیللد، نمونه هایی از کنترل های موجود را مطرح کرد: 
»یکی از بخش های تحت کنترل،  روشللنایی اضطراری 
توربيللن هال اسللت. یعنی داخل توربين روشللنایی در 
موقع قطع برق را می توان سللوئيچ کرد. دیگر، روشنایی 
اضطللراری گرمایللش مرکزی اسللت کلله کل گرمایش 
نيروگاه را در اختيار دارد. دو گرمایش هسللت که یکی 
داخللل واحدها و دیگللری مربوط به سللوخت گازوئيل 
هست. سللوخت گاز نياز به گرمایش ندارد ولی سوخت 
گازوئيللل در یک محدوده دمایی منجمد می شللود و از 

حالت مایع درمی آید و باید آن را گرم کرد.
اکتيو پاور بررسللی می کند که آیا واحد مورد نظر در 
مدار هسللت و می توان ازآن استفاده کرد یا نه که بسته 
به دیسپاچينگ ملی، کل شبکه را کنترل می کند. باید 
نظارت کرد که نشللتی گاز و گازوئيل ایجاد نشود. البته 
معموال نيروی انسانی هم مرتب در مدار بودن واحدها را 

گزارش می دهد.« 
او توضيحللات کامل تللری هللم در ادامه بللرای این 
سللاختمان که اعتقللاد دارد مغز نيللروگاه و اتاق فرمان 
اسللت، ارائلله داد و افزود: »کليه تجهيللرات و واحدها از 
اینجا قابل بررسی و کنترل هستند. وظيفه مگاوات دهی، 
تاميللن برق، تبادل با ُپسللت و... را می توان کنترل کرد. 
حتی می شللود جزئيات کوچک بللرای حفاظت را رصد 
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کرد. چون واحدهای تعميراتی قبل از هرگونه کار، باید 
از ایللن بخش اجازه بگيرند. حضور کارکنان اتاق کنترل 
مانند بخش تعميرات شيفت صبح یا ON Call بودن 
را ندارد. آنها 24 ساعته شيفت هستند تاکل مجموعه و 
به ویژه دمای خروجی و مگاوات و سللطح ولتاژ خروجی 

ژنراتور کنترل شود. 
کل 6 واحللد از اینجللا قابل کنترل اسللت. مواردی 
چون ضریب تللوان، توان اکتيللو، دور توربين، توان ری 
اکتيو، دمای ورودی کمپرسور، فشار گاز، ولتاژ خروجی 
ژنراتور، دمای توربين و کل موارد الزم برای کنترل یک 
واحد گازی از اینجا قابل بررسللی اسللت. می توان بسته 
به درخواست دیسللپاچينگ ملی، مگاوات را کم و زیاد 
کللرد. اما دو مللوردی که باید مرتب چک شللود، دمای 
توربين و دور توربين هسللت. چللون اگر دمای خروجی 
دودکش)اگزاسللت( از 540 درجه بيشللتر شود نشانگر 
افزایللش دمای خروجی توربيللن خواهد بود که موجب 
اسلليب به پره های توربين خواهد شللد. دور توربين هم 
بسللته به فرکانس شبکه اسللت اما استاندارد آن ٣000 

است چراکه می خواهيم روی 50 هرتز باشد.
در فصللول گرم کلله مصرف گاز زیاد نيسللت، بنا بر 
سللهميه شللرکت گاز می توانيم از گاز اسللتفاده کنيم. 
البته فشللار گاز اهميت دارد که تغيير ناگهانی آن باعث 
تریپ واحد می شللود. یعنی از پروسلله توليد برق خارج 

می شود.«
نيروگاه دارای تصفيه خانه آب است که اهم استفاده 

آن در خنک کاری واحدها است. او معنای تصفيه آب در 
نيروگاه را چنين تعریللف کرد: »تصفيه آب به این معنا 
است که آب معمولی ممکن است ناخالصی هایی داشته 
باشللد که ما نمی توانيم از آن در سيستم خود استفاده 
کنيم چرا که ممکن است آب ذرات ریز و درشتی داشته 
باشللد که باید کنترل شللود تا لوله هللا دچار گرفتگی و 

خوردگی نشوند.«
کارشللناس فنی نيروگاه اروميلله، تامين برق داخلی 
نيروگاه را از سلله طریق می داند و اضافه کرد: »واحدها، 
ُپسللت ها و ساختمان دیزل ر اه هایی هستند که می توان 
با آن، برق را تامين کرد که البته آخری وقتی اسللت که 
دو تللای اولی کار نکند. در صورتی که آن هم کار نکند، 
 OT بکار گرفته می شود تا برق اتاق CCB باتری خانه

تامين شود.«
 باتری خانلله بخش زیرین سللاختمان کنترل اسللت 
که بلله صورت رزرو عمللل می کند و اگللر ثانيه ای برق 
این سللاختمان قطع شود، از باتری خانه استفاده شده تا 

هيچ گاه بی برق نشود.
ناگفتلله نماند برق داخل واحدها اگر خاموش باشللد 
با برقی که در داخل شللبکه هسللت، با ترانس واحد و یا 
شللبکه تامين می شللود. به بيان دیگر ترانس یونيت هم 
برای برق مساها و واحدها هم هست که می تواند در نبود 
برق، به یاری بياید. یعنی این امر، دو منظوره اسللت هم 
برق توليد می شود و هم می گيرد و اگر کل واحدها برق 

نداشته باشد می تواند از راه شبکه تامين شود. 
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منصور صمدی درباره اهميت ليوب اویل و جکينگ 
اظهار کللرد: »هر واحد نيروگاهللی دارای این دو بخش 
هسللتند که جزء مهم ترین بخش های حفاظتی واحدها 
به حساب می آیند. زیرا از خوردگی یاتاقان ها جلوگيری 
می کننللد. پس نباید هيللچ گاه این دو بخللش از مدار 
خارج شللود. سبب اسللتفاده از ليوب اویل آن است که 
شفت روی یاتاقان نباید اصطکاک داشته باشد چون به 
شفت آسيب می زند. برای همين از ليوب اویل استفاده 
می کنيم که هميشلله از دریچه های یاتاقان، روغن را با 
فشار به سطح شفت می زند و مانع اصطکاک بيش از حد 

و در نتيجه زدگی شفت می شود. 
او درباره ليوب اویل خاطرنشللان ساخت: »دو پمپ 
ليللوب اویل وجللود دارد که یکی اصلللی و دیگری رزرو 
است. اگر اولی غيرفعال شد، دیگری سوئيچ شودچرا که 
نباید هيچ گاه ليوب اویل بی فشللار شود. در مسير روغن 
هم فليترهایی هسللت که به صورت موازی هسللتند و 
روغن روانکاری را در کسير رفت و برگشت فيلتر وعاری 
از ناخالصی ها می کنند.اگر فشار خروجی از حدی کمتر 
شللود، در OT مشللاهده شللده و از فيلتر رزرو استفاده 

می شود و فيلتر معيوب تعویض و یا تميز می شود..«
کارشناس فنی نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه افزود: 
فرکانس خروجی و بنا به آن دور واحد را دیسللپاچينگ 
ملی تعيين می کند و نيروگاه متصل به شبکه سراسری 

است.
دربللاره بخش ژنراتللور در واحد گازی ابللراز کرد : » 

در ژنراتللور واحد از طریق هوای ورودی به کمپرسللور و 
چرخش پره های توربين و چرخش روتور داخل استاتور 

انرژی القا می شود.
 در فصول سرد سال اگر دمای هوا بين 5+ و 5- باشد 
که دمای شبنم است و ذرات یخ توليد می کند می تواند 
به پره های کمپرسللور ضربه بزند. در نتيجه از سيسللتم 
آنتی آیسينگ استفاده می شود و از دمای هوای ورودی 

به کمپرسور از محدوده دمای شبنم خارج می شود.
او درباره کمپرسللور هم اضافه کرد: »هوای بيرون در 
ورودی کمپرسللور از فيلترهای متعددی عبور می کند و 
ذرات ریز و درشللت آن گرفته می شود. کمپرسور دارای 
16 پللره مخروطی اسللت کلله باعث افزایش فشللار هوا 
می شوند. هوای فشرده با سللوخت مشعل دار )سوخته 
شللده( در چمبر ترکيب می شللود و به 4 پللره توربين 
اصابللت می کنللد. پره های توربين که دمللای اولين پره 
به 1060 درجه می رسللد برخالف پره های کمپرسور از 
کوچللک به بزرگ هسللتند و هوایی که وجللود دارد، به 

پره ها برخورد کرده و توليد ولتاژ می کند.
آخریللن بخش هم کلله در این بازدیللد، مدنظر قرار 
گرفت، CCW بود که کارشللناس فنی نيروگاه در این 
بللاره گفت: این قسللمت وظيفه خنک کللردن  آب را بر 
عهللده دارد کلله 6 َفن این مهم را به انجام می رسللانند. 
درسللت مثل رادیاتور، گرمای آب را گرفته و آب خنک 
شده تحویل می دهد که هر واحد، یکی از آنها باید داشته 

باشد.«

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / بهار 1395 / شماره 15
51



گفت وگو با »مهندس وحيد بزازی«
قائم مقام شرکت تدبيرسازان سرآمد )نيروگاه اروميه(

نیروگاهی جوان با آینده ای مطمئن
حمیدرضا محمدی

حدود ده سللال است که بخشی از نياز برق کشور، از سللوی نيروگاه های خصوصی تامين می شود. 
نيروگاه هایی که با سللرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شللدند و یا  آن کلله در مزایده های عمومی 
فروش نيروگاه های دولتی، شرکت های خصوصی برنده آنها بودند ویابه صورت رددیون واگذارشده اند. 
»شللرکت تدبيرسازان سللرآمد« تحت مدیریت مهندس عليرضا صدرآبادی یکی از  آن شرکت های 
بخش خصوصی است که در سال 1٣90 تاسيس شد و عمده فعاليت های آن معطوف به طرح و احداث 
و بهره بللرداری نيروگاه هللا، توليد برق، توزیع و فروش نيروی برق، سللرمایه گذاری در خرید نيروگاه ها، 
شللرکت در مناقصه  های داخلی و خارجی پروژه  های احداث نيروگاه  های توليد برق و اجرای آن، انجام 
فعاليت  هللای صنعتی مرتبط و هرگونه معامالت مجاز بازرگانی، صادرات و واردات برق مطابق قوانين و 
مقررات مربوطه اسللت. در این ميان، »نيروگاه سلليکل ترکيبی اروميه«، مهم ترین بخش فعاليت آن از 
همان بدو تاسلليس، توليد برق بوده که در سللال۱۳۹۳ با توليد ٣ ميليون و 446 هزار و ٣5٣ مگاوات 
ساعت، ٣.1 درصد از کل برق توليدی کشور را به خود اختصاص داد و اکنون به عنوان سومين نيروگاه 
بزرگ ایران در منطقه شللمال غرب کشور، شناخته می شللود. آنچه در ادامه می خوانيد، گفت و گویی 
اسللت که در حاشلليه بازدیِد اردیبهشللت  ماه از نيروگاه اروميه، با »مهندس وحيد بللزازی«؛ قائم مقام 

شرکت تدبيرسازان سرآمد صورت پذیرفت.
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در ابتدا و برای ورود به بحث، وضعیت کنونی  ■
نیروگاه تحت مسئولیت تان را بیان فرمایید؟

نيروگاه سلليکل ترکيبی اروميه در سللال 1٣85  □
به بهره برداری رسلليد و در اواخر سللال 90 در اجرای 
اصللل 44 قانون اساسللی، طی یک مزایللده عمومی به 
شرکت »تدبيرسازان سرآمد« منتقل شد . این شرکت، 
از شللهریور 91 رسما نيروگاه را تحویل گرفت. در ابتدا 
بللرای آن 4 واحد گازی 2A/V94 پيش بينی شللده 
بود.ایللن 4 واحد که ظرفيت هر یللک 157.5 مگاوات 
اسللت، از اسللفندماه 85 به تدریللج در فاصله 6 ماه به 
مللدار آمدنللد بطوریکه در شللهریورماه 86 هر 4 واحد 
مورد بهره برداری قرار گرفللت. در همان زمان افزایش 
دو واحد 162.5 مگاواتی طرح نيام هم در دسللتور کار 
قرار گرفت، و ظرفيت نيروگاه به 954 مگاوات شللامل 
6 واحد گازی رسلليد. زمين کل نيللروگاه 120 هکتار 
می باشدکه 40 هکتار آن را بخش گاز تشکيل می دهد 
و بقيلله پسللت های 2٣0 و 400 کيلوولت و همچنين 
طرح توسعه که شامل ٣ واحد بخار هر یک به ظرفيت 
160 مگاوات در 60 هکتار باقی مانده اسللت. توسللعه 
طرح بخار هللم اکنون در مرحله برنامه ریزی اسللت و 
اميدواریم در سللال جاری این ٣ واحد جمعا با ظرفيت 
480 مگاوات شللروع شللود. به این ترتيب ظرفيت کل 
نيللروگاه به حللدود 1500 مگاوات خواهد رسلليد و به 

صورت سيکل ترکيبی خواهد بود. 
توجه به فضای س�بز و محیط زیس�ت تا چه  ■

اندازه در دستور کار قرار دارد؟
بللا توجلله بلله الزامللات محيط زیسللت، فضای  □

سبزی که مورد نياز اسللت در فضای حدود 16 هکتار 
درختکاری، چمن کاری و گلکاری شده است. 

این توجه به سبب الزام است یا عالقه؟ ■
در حد متعللارف که طبيعتا جزء الزامات اسللت  □

ولی ما آن را گسللترش دادیم. در نتيجه در سللال 91، 
600 اصله درخت کاشته شد. بسياری از فضای سبز در 
حال نابودی احيا شللد. افزون بر این توانستيم در سال 
94 از خروج پساب نيروگاه به بيرون که مورد اعتراض 
کشاورزان بود جلوگيری کرده و از آب استحصال شده 

برای فضای سبز نيروگاه استفاده کنيم. 
برای حفظ و نگهداری نیروگاه چه کرده اید؟ ■
مهم ترین عامل در بهره برداری و توليد برق توجه  □

مسئولين توليد به حفظ و نگهداری نيروگاه است. نکته 
دیگر عنایت به این مهم که نيروگاه با روش های خوب 

رایج در صنعت برق اداره شللود تا اسللتهالک و پيرِی 
زودرس نيللروگاه رخ ندهد. البتلله در بخش خصوصی 
تللا جایی که اطالعات بنده اجللازه می دهد و ادعای ما 
هسللت از تاریخی که نيروگاه به شللرکت تدبيرسازان 
سللرآمد واگذار شللد، هللم سللرمایه گذاری و هم دقت 
فللراوان می شللود تللا در تمللام جوانب فنی و زیسللت 
محيطللی به نحو خوب اداره شللود. نمونه آنکه با توجه 
به موقعيت نيروگاه، به سللبب نزدیکللی به کوه، مقدار 

زیادی هدرروی آب داشللتيم. نشتی آب های سطحی 
در زميللن، نيللروگاه را در بلندمدت تهدیللد می کرد و 
یقينا استهالک سریع نيروگاه را بدنبال داشت که برای 
آن، تدابيری اندیشيده شد. البته ممکن است در بخش 
دولتی هم رعایت اسللتانداردها باشد ولی شرکت ما، به 
حفظ نيروگاه که به نحو مطلوب شللبکه برق کشللور را 

تغذیه کند توجه دارد.
ارزیابی تان از وضعی�ت کنونی تولید نیروی  ■

ب�رق در نیروگاه های بخش خصوصی را ش�رح 
دهید؟

باید توجه کافی شود. البته در 2-٣ سال گذشته  □
مسللئوالن بللر این باور هسللتند که بخللش خصوصی 
می توانللد به وزارت نيرو کمک کند. مشللروط به آنکه 
اهل فن باشللد. اگر به عنوان یک صنعت پویا که توجه 
به تمام موارد مورد نياز در این بخش را دارا باشد موثر 
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خواهد بود و در حللال حاضر عمده واگذاری ها به نحو 
مطلوب اداره می شود.

آی�ا در ح�ال حاض�ر نیروگاه ه�ای بخ�ش  ■
خصوصی در تنگنا نیستند؟

بله هسللتندولی نباید اینگونه باشد. وزارت نيرو  □
بایللد توجه خاص به بخش خصوصللی کند و هدایت و 
نظارت و کمک کند. اگر چنين باشللد یقينا پيشللرفت 
می کند. به بيان دیگر، وزارت نيرو باید در حد ضوابط و 

قراردادها کمک کند و تعهدات خود را اجرا کند. وزارت 
نيرو بایللد در جهت فعال کردن و پابرجا نگه داشللتن 
بخش خصوصی نظارت مسللتمر داشته باشد تا بيش از 

پيش به وظایف خود عمل کند.
اما مشکل این است که کمتر سرمایه گذاری، حاضر 

به ریسک پذیری است.
نبایللد بخش خصوصی به عنللوان عامل درجه دوم 
تلقی شود. اگر می خواهيم وزارت نيرو از بخش اجرایی 
رهللا شللود و به حوزه نظللارت ورود کنللد و طراحی و 
برنامه ریزی برسللد، بایللد به بخش خصوصللی اعتماد 
کللرد و به عنوان عامل موثللر و نتيجه بخش تلقی کرد 
نه سللرمایه گذار ی ثانویه. اگر این دیگاه پایدار باشد و 
نه سياسللت ها ی روزمره، قطعا ریسک سرمایه گذاری 

کم می شود.
چگون�ه می توان دولت و مجل�س را ملزم به  ■

پرداخ�ت بدهی دولت و ش�رکت های دولتی به 
نیروگاه های خصوصی کرد؟

مشکالتی در سطح کلی هست. از نظر نقدینگی  □
و پرداخت هللا که همه در بخش برق هم از این موضوع 
اطالع دارند. اگر پرداخت ها در اولویت قرار نگيرد اداره 
نيروگاه ها دچار مشکل می شود. به بيان دیگر، درست 
اسللت که نيروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده اند 
اما سللرمایه ملی کشور هسللتند. برق کشورتوسط این 
نيروگاها تامين می شللودو اگر منابع مالی الزم نرسللد، 
دچار مشللکل خواهند شللد. وظيفلله نهادهای مربوطه 
اسللت تا به نحوی عمل شللود که بخش خصوصی که 

صنعت نوپایی است، دچار مشکل نشود.
یک�ی از مش�کالت نیروگاه ه�ای خصوصی،  ■

دس�ت به گریبان بودنشان با سازمان خصوصی 
سازی و سازمان امور مالیاتی است. به زعم شما 

چگونه می توان این مشکل را حال کرد؟
برخی از این مسللائل روزمره هسللتند. مهم این  □

اسللت که وزارت نيرو که متولی برق کشور است تلقی 
اوليه ارزشللمند را که باعث واگذاری بعضی نيروگاه ها 
شللد مدنظر داشته باشد و این قسمت از صنعت برق را 
بخشی از پيکره کلی صنعت برق بداند و کمک کند که 
این پيکره، شللاکله خود را حفظ کند. در همين راستا، 
تمهيدات الزم به عمل آید تا مشللکالت مالی به حدی 

نرسد که از اجرای وظایف اوليه شان باز بمانند.
و از سوی دیگر مانع از جذب سرمایه می شود.

یقينا همين طور اسللت. سللرمایه گذار به امنيت و 
سللوددهی کافی در محاسبات خود فکر می کند و جز 

این، جاذبه ای نخواهد داشت.
نیروگاه ه�ای بخ�ش خصوص�ی را چگون�ه  ■

می توان از بودجه بهره مند ساخت؟
البته بطللور کلی مخالف این امر هسللتم. بخش  □

خصوصی باید خصوصی باشللد. ارتباط ما با وزارت نيرو 
در چارچوب قراردادها اسللت و اگر ارتباط ما در همبن 
چارچوب باشللد و به نحو مطلوب عمللل کند، دیگری 

مشکل و معضلی وجود نخواهد داشت.
عدم پرداخت بدهی ها چه نس�بتی با کمبود  ■

تولید نیروی برق و حتی خاموشی های ناگزیری 
ک�ه در آینده نزدیک وحتی در س�ال آینده رخ 

خواهد داد، دارد؟
اميدواریم مشللکالت و معضالت به جایی نرسد  □

که چنين شود. به هر روی کمبود نقدینگی، باعث عدم 
بهره برداری می شود.

اما آیا وقوع آن را محتمل می دانید؟ ■
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بله و به دو دليل؛ با توجه به رشد برق که حدودا  □
پنج درصد در سللال اسللت، و برخللی از نيروگاه ها در 
هر سال مستهلک می شللوند، اگر سرمایه گذاری الزم 
صورت نگيرد، خاموشی رخ می دهد. دوم آنکه بسياری 
از بنگاه هللای اقتصللادی بخاطر نبللود نقدینگی از کار 
افتاده و ورشکسللت می شللوند. پس ما هم جدا از این 
قوانين اقتصادی نيسللتيم. اگر نقدینگی تامين نشود و 
هزینه ها پرداخت نشود، خاموشی بسيار محتمل است.

عواقب آن چه خواهد بود؟ ■
مثللل هللر صنعت دیگری اسللت. در سللال های  □

گذشته، در دنيا مشکالت اقتصادی رخ داد که بيکاری 
و رکللود حاصل اش بود. صنعت برق هم چنين اسللت. 
برق مانند هوا اسللت که تا هسللت کمتللر به آن توجه 
می کنيم اما وقتی نباشد، حتی ساعات کم نبود آن هم 
در شللبانه روز معضالت اجتماعی و مشکالت عدیده را 

ایجاد خواهد کرد.
تصور می کنید مش�کالتی از این دس�ت، به  ■

عدم ش�ناخت دولتمرداِن دولت ه�ای مختلف 
از صنعت ب�رق و حضور بخش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
در پيش آمدن هر وضعيت، مسئوالن و متوليان  □

آن نقللش دارند. وقتللی در جهان یک شللرکت بزرگ 
جهانللی نمی تواند به تعهدات عمل کند و ورشکسللت 
می شللود، مدیللران آن هم نقللش دارنللد. در هر نهاد 
دیگللری اینگونه اسللت. نمی توان مسللئوالن را بری از 

عوارض تصميمات شان بدانيم.
بخش مدیریتی نیروگاه های بخش خصوصی،  ■

عموم�ا در اختی�ار کارکش�ته های صنعت برق 
اس�ت. تجربه حض�ور پیشکس�وتان را چگونه 

می بینید؟
مهندسان ومدیران قدرتمندی می شناسم که با  □

جان و دل در بخش خصوصی کار می کنند و در حيطه 
کاری خللود تالش می کنند. ولی بایللد نقش نيروهای 
جللوان را درپيشللبرد کادر فنللی، اداری و مالی جوان 
مدنظر داشت. تا جایی که به ما مربوط است مسئوالن 
شللرکت ما در این جهت دیدگاه های استراتژیک دارند 
و آمللاده نمودن نيروهای جوان را مد نظر دارند. ناگفته 
نمانللد نيروهای دولتی هم توانایی الزم را برای فعاليت 
دارند در این صنعت افللرادی بودند که در همان زمان 
هللم که برای دولت کار ميکردند کارشللان مورد توجه 
بود و یقينا نقش آن هادر توسللعه و پویایی صنعت برق 

در بخش خصوصی موثر است.
آیا تحریم ها تاثیر منفی بر کار ش�ما گذاشته  ■

است؟
امللروز هيج صنعتللی نمی تواند خللود را مجزا از  □

دیگران بداند. هرقدر هم قوی باشللد، صنایع وابسته به 
هم هستند. ما در دنيابه آن معنا صنعت مستقل نداریم 
و همه کارخانجات و صنایع وابستگی دارد. هر کشوری 
منزوی باشللد، از توسللعه و رشد آن کاسللته می شود. 
طبيعی اسللت که تحریم درایللن ارتباط، بر کار همه از 

جمله ما هم موثر بوده است.
آیا در تامین قطعات با چالش مواجه بودید؟ ■
یقينللا دچار چالللش بودیم. اگرچلله قطعه مورد  □

نظر به سللختی پيدا می شللد ولی تامين آن با بار مالی 
سنگين تر نسبت به وضعيت عادی همراه بود.

چش�م انداز آینده نیروگاه های تولیدکننده  ■
نی�روی برِق حاضر در بخش خصوصی را چگونه 

می بینید؟
تا وقتللی دیدگاه دولت به بخش خصوصی تغيير  □

نکنللد و مثبللت نشللود و آن را به عنوان یللک بازوی 
قدرتمند و اهرم مورد اعتماد تلقی نکنند، بعيد می دانم 
این بخش بتواند انتظللارات الزم را برای آینده صنعت 

برق تامين کند. 
این تغییر به چه معنا است؟ ■
اینکه دولللت نباید خود را در حللد بهره برداری  □

سللهيم بداند. بيشللتر باید نقش نظارتللی و حاکميتی 
مدنظللر باشللد. الزملله اش تغيير دیدگاه اسللتراتژیک 
مسللئوالن صنعت برق کشللور اسللت که این بخش را 
زنللده نگه دارنللد و به آن توجه کنند. نلله آنکه به این 
فرزنللد بيللش از حد برسللند ولی در همللان حدی که 
پدر و مادر به فرزند توجه می کنند و زميه های رشللد 
را فراهللم مينمایند؛ وزارت نيللرو باید همين دیدگاه را 

داشته باشد.
اف�ق نی�روگاه ارومی�ه را چگون�ه ارزیاب�ی  ■

می کنید؟
نيروگاه سلليکل ترکيبی اروميلله نيروگاه جوانی  □

است و شللرکت به سازمان دهی تشللکيالتی و نيروی 
کارآزمللوده و کارآمللد توجلله خاصللی دارد. در جهت 
سللرمایه گذاری و بهرده برداری هم فعاليت های خوبی 
صللورت گرفته اسللت. نيللروگاه از پشللتوانه فنی قوی 
برخوردار اسللت. و از نيروگاه های مطمئن صنعت برق 

کشوربوده و خواهد بود.
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هم زمللان با حضللور رئيس جمهوری کللره جنوبی 
و برپایللی نشسللت تجللاری ایللران و کللره جنوبللی، 
توافق نامه هللای کلللی احللداث نيروگاه های سلليکل 
ترکيبی به ظرفيت 1500 مللگاوات در تهران به امضا 

رسيد.
توافللق نامه های مربللوط به احللداث نيروگاه های 
سلليکل ترکيبللی زنجللان 4، بافللق و نيللزار قم بين 
"محسن طرزطلب"، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
توليد نيروی برق حرارتی، و روسللای کل شرکت های 
کپکو، مهندسللی هيوندای، دیليم انرژی و مهندسی و 

ساختمان هيوندای، به امضا رسيد.

براساس توافق نامه های امضا شده، 1500 مگاوات 
نيروگاه سيکل ترکيبی در استان های زنجان، یزد و قم 

احداث خواهد شد.
نيروگاه سيکل ترکيبی زنجان 4 با سرمایه گذاری 
مشللترک شللرکت های کپکو و مهندسللی هيوندای؛ 
نيروگاه سلليکل ترکيبللی نيزار قم با سللرمایه گذاری 
و  مشللترک شللرکت کپکللو و شللرکت مهندسللی 
سللاختمان هيوندای و نيروگاه سلليکل ترکيبی بافق 
با سرمایه گذاری شللرکت دایلم انرژی کره جنوبی، با 
راندمان حدود 58 درصد به صورت سيکل ترکيبی در 

کشور احداث خواهد شد.
مدیر عامل شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق 
حرارتللی و رئيس هيأت مدیره شللرکت کپکو پس از 
امضای توافق نامه های کلی احداث دو نيروگاه سيکل 
ترکيبی در ایران در نشسللتی مشترک به تبادل نظر 

پرداختند.
"محسللن طرزطلب" در نشسللت مشترک با رئيس 
هيأت مدیره شللرکت کپکو با اشللاره به امضای توافق 
نامه هللای کلی مربوط به احداث نيروگاه های سلليکل 
ترکيبی نيزار قم و زنجان 4 که با مشللارکت شللرکت 
کپکو در ایللران احداث خواهد شللد، اظهاراميدواری 
کللرد: زمينه همللکاری با این شللرکت در زمينه های 

جدید فراهم شود.
وی افللزود: اميدواریم همللکاری موثری در زمينه 
سللرمایه گذاری در صنعت برق و خصوصی سللازی با 

شرکت کپکو داشته باشيم.
طرزطلللب افللزود: انتظللار می رود شللرکت کپکو 
حمایت های جدی و الزم برای اجرایی شللدن احداث 

نيروگاه های مذکور را در برنامه قرار دهد.
 "هوانيک چو"، رئيس هيات مدیره شللرکت کپکو، 
نيللز در این نشسللت با اشللاره به موقعيللت و جایگاه 
شللرکت کپکو در صنعت برق گفت: این شللرکت هم 
اکنللون توليد 85 درصد برق کشللور کره جنوبی را بر 
عهده دارد و در زمينه توزیع و انتقال برق نيز فعاليت 

دارد.
وی افزود: در سال جاری همه اقدام های الزم برای 
تسریع در اجرایی شدن پروژه های نيروگاهی نيزار قم 
و زنجان )4( انجام خواهد گرفت و اميدواریم شللرکت 
مادرتخصصللی توليد نيللروی برق حرارتی، شللریک 
تجاری خوبی برای کپکو باشد تا زمينه همکاری های 

جدید نيز فراهم شود.

در نشست تجاری ايران و کره جنوبی؛

توافق نامه  احداث 1500 مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبی امضا شد
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مشللاور عالی وزیللر نيللرو و رئيس مرکز توسللعه 
صللادرات و پشللتيبانی صنایع بللرق و آب از رویکرد 
ایران به توسللعه اسللتفاده از انرژی های تجدیدپذیر با 

همکاری آلمان سخن گفت.
مهنللدس "همایون حائری" مشللاور عالللی وزیر و 
رئيس مرکز توسللعه صادرات و پشتيبانی صنایع برق 
و آب، در دیدار با "گارلت دویين" وزیر اقتصاد، انرژی، 
صنعللت و نفللت و صنایع دسللتی ایالت "نللورد راین 
وسللتفالن" آلمان، در ساختمان ستادی وزارت نيرو با 
بيان این مطلب گفت: وزیر نيرو بزرگ ترین شللاخص 
و سياسللت کاری خود را حرکت به سمت انرژی های 
تجدیللد پذیر در توليد برق جایگزیللن نيروگاه های با 

سوخت فسيلی قرار داده است.
وی با اشللاره به اینکه برای اسللتفاده از انرژی های 
بادی و خورشلليدی بایستی به سلله عامل مهم منابع 

بللادی و خورشلليدی، قابليت انعطاف پذیری شللبکه 
بللرای اسللتفاده از انرژی هللای تجدیدپذیللر و وجود 
نيروگاه هللای حرارتی به عنوان مکمللل توليد برق در 
کنار نيروگاه های تجدیدپذیر توجه شللود، گفت: باید 
از شللبکه های قوی برخوردار باشيم تا بتوانيم کمبود 
برق کشللور را جبران کنيم؛ زیرا شللبکه انتقالی که با 
نيروگاه خورشلليدی کار می کند با شللبکه هایی که با 
نيروگاه های سللوخت فسلليلی کار می کنند، متفاوت 

است.
حائری با اشللاره به اینکه در ایران رویکرد استفاده 
ازانرژی های نو، بادی و خورشيدی و کم کردن اتکای 
نيروگاه هللا به سللوخت فسلليلی، به شللدت پيگيری 
می شللود، افزود: در حال حاضر حللدود ٣00 مگاوات 
ظرفيت انرژی های تجدیدپذیر در کشللور وجود دارد 
که طبق برنامه وزارت نيرو، قرار اسللت در 10 سللال 
آینللده حدود 8 هللزار مللگاوات انرژی هللای بادی و 

خورشيدی به این ظرفيت اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه کشور آلمان در زمينه صنعت 
آب و برق دارای فناوری و تجربيات شللاخص اسللت، 
افزود: ضمن همکاری در زمينه آب و فاضالب، تمایل 
داریم در بخش انرژی های تجدید پذیر نيز از تخصص 

و تجربيات این کشور بهره مند شویم.
رئيس مرکز توسللعه صادرات و پشللتيبانی صنایع 
برق و آب وزارت نيرو تاکيد کرد: در 10 سللال آینده 
50 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهی کشللور افزوده 
می شود که 8 هزار مگاوات آن مربوط به نيروگاه های 

تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به اینکه کشور آلمان در زمان تحریم ها 
در کنار جمهوری اسللالمی بوده است و رابطه خود را 
با ما قطع نکرده است، تصریح کرد: استراتژی آینده ما 
این اسللت که در زمينه انرژی های بادی و خورشيدی 

از همکاری های بيشتر کشور آلمان بهره مند باشيم.
وزیر اقتصاد، انرژی، صنعت و نفت و صنایع دستی 
ایالللت "نوردرایللن وسللتفالن" آلمان نيز بللا بيان این 
مطلللب که هيچ ایالتی از آلمان مانند ایالت "نوردراین 
وسللتفالن" درگير انرژی های نو بللرای تأمين نيازهای 
کشور نيست، گفت: در ایالت ما هيچ نيروگاه هسته ای 
وجود نللدارد و در سللال های گذشللته شللرکت های 
زیللادی در انرژی های تجدید شللونده به ویژه بادی و 
خورشلليدی، با تجربيات باال فعاليت خود را با ما آغاز 

کرده اند.

رئيس مركز توسعه صادرات و پشتيباني 
صنايع برق و آب مطرح کرد:

رویکرد ایران به توسعه 
استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر 
با همکاري آلمان
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معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی 
گفت: بللا توجه به شللرایط اقتصادی در 
حللوزه انرژی، ایللران نيازمند تدوین یک 
نقشه راه برای معماری انرژی است؛ چرا 
که وضعيت فعلی سللوخت های فسلليلی 
در کشللور مطلوب اسللت و ما می توانيم 
با صادرات برق بلله جای گاز باعث ایجاد 

امنيت اقتصادی و سياسی شویم.

این  مهندس "هوشللنگ فالحتيللان" 
مطلب را در افتتاحيه "پنجمين کنفرانس 
و نمایشللگاه ایتللک" بيان كللرد و گفت: 
در حللال حاضر شللبکه برق کشللور یک 
شللبکه به هم پيوسللته اسللت و ظرفيت 
نيروگاه های کشور 74 هزار مگاوات است 
و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
قرار اسللت که تا پنج سللال آینده از مرز 

100 هزار مگاوات گذر کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی سئوال 
این اسللت کلله آیا خطوط انتقللال با این 
سللطح ولتاژ می تواند پاسللخگو باشللد یا 

خير، کلله در ایللن زمينه نيللز مطالعات 
شروع شده است.

به گفته معاون وزیر نيرو در امور برق 
و انللرژی، در حال حاضر ایللران به تمام 
کشورهای پيرامون، شللبکه برق خود را 
متصل کرده است و به عراق، پاکستان و 

افغانستان صادرات عمده برق داریم.
فالحتيللان گفللت: برنامه ریزی هایللی 

برای متصل شللدن به شللبکه برق خليج 
فللارس نيز انجام داده ایللم و هدف ما این 
اسللت که در کنار صللادرات نفت و گاز، 

صادرات برق را نيز داشته باشيم.
وی بللا بيان این که ایللران جزو هفت 
کشوری اسللت که می تواند 100 درصد 
تجهيللزات نيروگاهی خود را احداث و به 
بهره برداری برساند، تصریح کرد: با توجه 
به این شرایط نباید مزایای کشور خود را 
هدر دهيم، بلکلله باید به فکر بهره مندی 

از نهایت این امکانات باشيم.
معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی 

بللا اشللاره به وضعيللت فعلی کشللور در 
صنعت برق ادامه داد: ظرفيت اسللمی و 
نصب شده نيروگاه های ایران به 74 هزار 
مگاوات رسيده است و این در حالی است 
که در 10 سال گذشته ظرفيت نيروگاه ها 
تنها ٣6 هللزار مگاوات بللوده؛ به عبارت 
دیگر بایللد گفت که ظرفيت نيروگاه های 

کشور 2.5 برابر افزایش یافته است.
بلله گفتلله فالحتيللان ایللران از نظر 
ظرفيت نيروگاهی رتبه اول در خاورميانه 
و رتبلله چهاردهم را در کل جهان دارد و 
باید گفت که مصرف برق طی سللال های 
اخير تاکنون دو برابر افزایش یافته است.
وی بللا بيان این که در حال حاضر 60 
درصد برق کشللور توسللط نيروگاه های 
خصوصی توليد می شللود، عنللوان کرد: 
در عرض 10 سللال بالغ بللر 14 ميليون 
مشللترک به ناوگان صنعت بللرق اضافه 
شللدند و در حال حاضر بلله بيش از 99 

درصد کشور برق را ارسال کرده ایم.
معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی 
با اشللاره به اهللداف وزارت نيللرو درباره 
ارتقللاي انرژی های تجدید پذیر ادامه داد: 
بر اسللاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
قصد داریم که در طول سللال های آینده 
هللزار مللگاوات نيللروگاه تجدید پذیللر را 
احداث کنيللم، چرا که سياسللت وزارت 
نيللرو مبتنللی بللر احللداث نيروگاه های 
تجدید پذیر و جذب سرمایه گذاری است.

فالحتيان با اشللاره به نظرسنجی که 
اخيرا در کشللور اروپللا از 700 متخصص 
بللرق دربللاره اولویت های توليللد برق در 
انجللام پذیرفته  بلند مدت  ميان مللدت و 
شللده اسللت، اظهار کرد: براسللاس این 
نظرسنجی این 700 متخصص معتقدند 
کلله در ميان مللدت یعنللی در طول 10 

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی اعالم كرد:

در حال حاضر 60 درصد برق کشور 
توسط نیروگاه های خصوصی تولید می شود
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فرماندار مشللگين شللهر گفت: نيروگاه زمين گرمایی مشللگين شهر به 
عنوان بزرگ ترین نيروگاه زمين گرمایی خاورميانه، امسللال وارد مدار توليد 

می شود.
"ابراهيم امامی" در بازدید از پروژه نيروگاه زمين گرمایی مشللگين شهر 
گفت: نيروگاه زمين گرمایی شهرسللتان مشللگين شهر با ظرفيت توليد ۵۵ 
مللگاوات بللرق، در حال احداث بللوده و ظرفيت عظيمی برای شهرسللتان 

محسوب می شود.
وی بللا بيللان اینکه عمليات اجرایللی احداث نيللروگاه و توليد برق آغاز 
شللده و با مشللارکت بخش خصوصی در حال اجرا است، ادامه داد: تا پایان 
سللال جاری عمليات اجرایی تکميل شده و برق توليدی نيروگاه وارد مدار 

می شود.
فرماندار مشگين شهر توليد برق با چنين ظرفيتی را امتياز قابل توجهی 
برای شهرستان و استان دانست و افزود: دور کوه سبالن و در مشگين شهر، 

ایجاد شهرک انرژی های نو مطرح است.
وی با تأکيد به توسللعه ظرفيت های نيروگاه و ایجاد شللهرک گلخانه ای 
و سللالمت تصریح کرد: با توجلله به ظرفيت توليللد ۱۵۰ ليتر آب با ۱۲۰ 
درجه در نيروگاه می توان زمينه ایجاد شهرک گلخانه ای و سالمت را فراهم 

ساخت.
فرماندار مشللگين شهر به سرمایه گذاری ۵۰۰ ميليارد ریالی در احداث 
نيروگاه اشللاره کرد و افزود: در حين احداث نيللروگاه خط انتقال نيز اجرا 

می شود.

فرماندار مشگين شهر خبر داد:

بزرگ ترین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه 
امسال وارد مدار می شود

سللال آتی باید اولویت به سللمت ارتقاي 
نيروگاه های تجدیدپذیر، ذخيره سازهای 
انرژی، افزایش راندمان و مدرنيزاسلليون 

نيروگاه ها باشد.
وی اداملله داد: در دراز مدت نيز هدف 
باید مبتنی بر ذخيره سازها، تجدید پذیرها 
و افزایش راندمان ها رتبه بندی شللود، لذا 
به نظر می رسللد که ما نيز باید خود را در 

این برنامه متکی کنيم.
بلله گفته معللاون وزیر نيللرو در امور 
بللرق و انللرژی، با توجه بلله این که پيک 
بار تابسللتان سللال آینده از مرز 5٣ هزار 
مگاوات گذر می کند و در حال حاضر نيز 
پيک بار ٣٣ هزار مگاوات اسللت، لذا باید 

به ذخيره سازها توجه شود.
فالحتيان با بيان این کلله اگر بتوانيم 
در بخللش ذخيره سللازی انللرژی تمرکز 
کنيم، می توانيللم آالینده ها را مدیریت و 
انرژی پاک را توسللعه دهيم، اظهار کرد: 
این مسللاله می تواند موجب بهبود اصول 
اقتصللادی در حوزه انرژی شللود و از این 
طریللق می توانيم در راسللتای بهره وری 

انرژی گام های موثری برداریم.
وی با اشاره به اهميت توليد همزمان 
آب و بللرق گفت: در حللال حاضر ما در 
کشللوری هسللتيم که اقليمی خشللک و 
دشللت هایی با بيالن منفی دارد و باید به 
این نکته توجه کرد که استفاده از ذخایر 
آب بلله طور بی رویه، مللا را با چالش های 
جدی روبلله رو می کند؛ لللذا باید به فکر 

شيرین سازی آب و انتقال آن باشيم.
به گفته معاون وزیر نيرو در امور برق 
و انرژی، در شللرایطی که اقتصاد نفت و 
گاز متزلزل شده است و درآمدهای نفتی 
را از دسللت داده ایم، لللذا باید با مدیریت 
مصرف و با یک نگاه مدیریتی و با کمک 
سللازمان مدیریللت و برنامه ریزی، وزارت 
نيللرو، وزارت اقتصللاد و وزارت نفت، یک 
نقشلله راه برای معماری انللرژی تعریف 

کنيم.
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مدیر عامل شللرکت برق منطقه ای خراسللان 
از افزایللش 150 مگاواتی ظرفيللت نيروگاه های 

خراسان در سال جاری خبر داد.
مهنللدس "محمدحسللن متولللی زاده" بلله 
طرح هللای اقتصللاد مقاومتللی در شللرکت برق 
منطقه ای خراسللان اشللاره کرد و افزود: در سال 
گذشللته، نيروگاه های استان خراسللان بيش از 
22 ميليارد کيلووات سللاعت برق توليد کرده اند 
که این مقدار 2.5 درصد نسللبت به سال 1٣9٣ 

افزایش داشته است.
وی گفت: ایللن افزایش در حالی اتفاق افتاده 
است که ميزان سوخت مصرفی نيروگاه ها کمتر 

از یک درصد افزایش یافته است.
متولي زاده افزود: در سال گذشته 60 درصد 
سللوخت مایع نيروگاه ها کاهش یافته و سوخت 

گاز جایگزین سایر سوخت ها شده است.
مدیر عامل شللرکت برق منطقه ای خراسللان 
در اداملله به اجللرای دو طرح بهينه سللازی در 
نيروگاه های اسللتان خراسان رضوی اشاره کرد و 
گفت: هم اكنون با اجرای یک طرح 50 مگاوات 
به توليد استان افزوده شده است و 100 مگاوات 
دیگر نيز در آینده نزدیک به ظرفيت نيروگاه های 

استان افزوده خواهد شد. وی از افزایش صادرات 
برق به کشللور افغانسللتان خبر داد و گفت: طی 
ماه گذشللته یک ترانسللفور ماتور 400 به 1٣2 
کيلوولللت مسللتقل در پسللت تربت جللام برای 
صادرات برق به افغانسللتان نصب شده است که 
ایللن اقدام ٣0 درصد به صادرات برق به کشللور 

افغانستان اضافه کرده است.
وی در خصوص احداث نيروگاه های سلليکل 
ترکيبی در اسللتان گفت: هم اكنون دو نيروگاه 
سيکل ترکيبی نيشابور و شریعتی فعال هستند و 
بخش بخار سه نيروگاه، فردوسی، شيروان و کاوه 
در دسللت ساخت اسللت که پيش بينی می شود 
بخش بخار نيروگاه شلليروان در سال آینده وارد 

مدار شود.
متولللی زاده افزود: با اجللرای بخش بخار این 
سلله نيروگاه، جمعًا 1200 مللگاوات به ظرفيت 

نيروگاههای استان افزوده می شود.
مدیر عامل شركت برق منطقه ای خراسان در 
پایان گفت: هللم اكنون 15 کيلومتر تونل انرژی 
در اسللتان اجرا شده اسللت و 24 کيلومتر دیگر 
در دست ساخت اسللت که در این زمينه استان 

خراسان در سطح کشور پيشتاز است.

مديرعامل برق منطقه اي خراسان خبر داد:

 افزایش 150 مگاواتی 
 ظرفیت نیروگاه های خراسان 

در سال جاری
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هشتمين نمایشگاه بين المللی صنعت برق 
بللا حضور مدیر عامل شللرکت برق منطقه ای 
اصفهللان و دیگر مسللئوالن ایللن بخش، در 
فضایی به وسللعت 9 هللزار مترمربع در محل 
نمایشگاه های بين المللی اصفهان واقع در پل 

شهرستان برپا شد. 
٣7 درصد مشارکت کنندگان این نمایشگاه 
را توليدکنندگان، ٣2 درصد را شللرکت های 
واردکننللده و توزیع کننللده و 21 درصللد را 
شللرکت های خدماتی و دانشللگاهی تشکيل 
مي دادند. یش از 50 درصد شرکت کنندگان 
این نمایشگاه از استان اصفهان، ٣6 درصد از 

استان تهران و بقيه از سایر استان ها بودند.
طبق هدف گذاری وزارت نيرو، نمایشللگاه 
صنعللت برق اکنللون در اسللتان های تهران، 
اصفهللان، آذربایجان شللرقی، فارس و جزیره 
کيللش برگللزار می شللود. نمایشللگاه صنعت 
بللرق اصفهان پللس از تهللران، معتبرترین و 
بزرگ ترین نمایشللگاه حوزه برق کشور است. 
در هشللتمين نمایشللگاه بين المللللی صنعت 
از اسللتان های  بللرق، مشللارکت کنندگانی 
اصفهللان، تهللران، مازندران، مرکللزی، یزد و 

گلسللتان و نمایندگی های فروش کشورهای 
آلمللان، اسللپانيا، چين، کللره و ایتاليا حضور 
داشللتند و خدمات خود را در زمينه های برق 
صنعتللی و خانگی، تابلو بللرق، توليد رله های 
صنعتللی و لللوازم اندازه گيری، سيسللتم های 
توليللد، توزیع، بهره بللرداری و انتقللال نيرو، 
طرح هللای مهندسللی، مشللاوره و طراحی و 

مدیریت خدمات ارائه دادند. 
مدیرعامل بللرق منطقه ای اصفهان در این 
نمایشللگاه گفللت: 10 درصد برق کشللور در 
اصفهللان توليد و توزیع می شللود و همچنين 
امکان ارائه خدمات مهندسللی برق در استان 
بلله متقاضيان و به ویژه صنایع با اسللتفاده از 
ظرفيت دانشگاه های این استان وجود دارد. 

"رسللول موسی رضایی" با اشللاره به اینکه 
حتی روستاهای زیر 20 نفر خانوار استان نيز 
برق رسللانی شده اند، افزود: بيش از 60 درصد 
برق اسللتان در صنایع مصرف می شللود. وی 
به وجود مجهزترین پایگاه تسللت و سللاخت 
دکل در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به 
مجموع این ظرفيت ها اصفهللان می تواند در 
صنعت برق با کشورهای منطقه رقابت کند. 

در فضايی به وسعت 9 هزار مترمربع

 هشتمین نمایشگاه صنعت برق 
در اصفهان برگزار شد
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معاون بللرق و انرژی وزیللر نيرو گفت: 
وزارت نيرو منافع مالی یک نيروگاه حرارتی 
را به بخش پژوهش و تحقيقات صنعت برق 

اختصاص می دهد.
مهنللدس "هوشللنگ فالحتيللان" در 
نخسللتين همایش اعضای شورای راهبری 
حوزه های تخصصی صنعت برق کشور که 
در محل پژوهشگاه نيرو برگزار شد، با اشاره 
به راهبردهای صنعت بللرق در حمایت از 
توسعه فناوری، گفت: صنعت برق به عنوان 
تامين کننده زیرساخت توسعه در کشور، 
باید همواره به فناوری روز مجهز باشد تا در 
تامين نياز روزافزون به انرژی و ارائه خدمات 
بتواند به صورت مطمئن و پایدار عمل کند.
وی اداملله داد: هم اکنللون صنعت برق 
کشور با 74 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی 
و ٣٣ ميليون مشللترک بللرق، بزرگ ترین 
مجموعلله صنعتی بخش بللرق در منطقه 
است و با این حال باید در چند سال آینده 
25 هزار مگاوات به ظرفيت خود اضافه کند 

و به 100 هزار مگاوات ظرفيت برسد.
فالحتيان با اشاره به حضور فعال بخش 
خصوصی در صنعت برق کشور گفت: این 
صنعللت با حضور بخللش خصوصی چهره 
متفاوتی نسبت به گذشته دارد و هم اکنون 
55 درصد برق کشللور توسللط این بخش 

توليد می شود.
وی اداملله داد: هم اکنون سللاالنه 280 
ميليارد کيلووات ساعت برق در کشور توليد 
می شللود و متوسللط راندمان نيروگاه های 

کشور هم اکنون ٣7.7 درصد است.
فالحتيان با اشللاره به پيک بار شللبکه 

برق کشللور گفت: صنعت برق در تابستان 
گذشته پيک بار 50 هزار و 177 مگاوات را 
تجربه کرد که طبق پيش بينی ها امسال این 

ميزان به 52 هزار مگاوات خواهد رسيد.
وی اداملله داد: تلفللات برق کشللور در 
بخش توزیع و فوق توزیع هم اکنون 5.1٣ 
درصد اسللت و سللاالنه این صنعت شاهد 

افزایش 6 درصدی تقاضا بوده است.
فالحتيان از صادرات ساالنه یک ميليارد 
دالر برق از کشور خبر داد و افزود: هم اکنون 
در سال حدود 10 ميليارد کيلووات ساعت 
برق صللادرات و حدود 4 ميليارد کيلووات 
سللاعت نيز واردات برق داریم و با احتساب 
ایللن ارقام تراز مبادالت برق با کشللورهای 
همسایه در سللال 6 تا 8 ميليارد کيلووات 

ساعت مثبت است.
وی بللا اشللاره به لللزوم ایجللاد 5 هزار 
مللگاوات نيللروگاه جدیللد برق در کشللور 
گفت: این صنعت برای پاسخگویی به نياز 
مشترکان خود باید ساالنه ٣ ميليارد دالر 
در بخللش توليد و 6 هللزار ميليارد تومان 
برای تامين زیرساخت های انتقال و توزیع 

هزینه کند.

فالحتيللان با بيان اینکلله 15 درصد از 
ارزش افزوده صنعت کشللور به بخش برق 
تعلللق دارد، اداملله داد: در زمان حاضر 80 
درصد صادرات فنی و مهندسللی کشللور 
متعلق به بخش نيرو است که از این ميزان 
50 درصللد به بخش بللرق و ٣0 درصد به 

بخش آب اختصاص دارد.
وی ادامه داد: خوشللبختانه روند صعود 
کاال و خدمللات و همچنيللن ارزش افزوده 
بخش بللرق در سللال های گذشللته روند 
صعودی داشللته و هم اکنون 2 هزار واحد 
اقتصادی شللامل توليدکننده و پيمانکار و 
مشللاور در این بخش فعاليت دارند که در 
این بنگاه ها 150 هزار اشللتغال مسللتقيم 

ایجاد شده است.
فالحتيللان با بيان اینکلله رویکرد مهم 
صنعت برق کشور بهبود وضعيت اقتصادی 
این صنعت است ادامه داد: در زمان حاضر 
صنعت برق کشللور 4 هدف بزرگ شللامل 
تبدیل ایران به عنوان مرکز راهبری شبکه 
برق منطقه، سرآمد بودن در مدیریت بهينه 
تقاضا و مصرف، دسترسللی آزاد به شللبکه 
بللرق منطقه و رقابت منصفانه در بازار برق 
و در نهایت تبدیل به قطب سرامد منطقه 
در توليد وعرضه برق پاک، مطمئن، پایا و 

باکيفيت را دنبال می کند.
وی از حمایللت کامللل وزارت نيللرو از 
بخش تحقيقات خبللر داد و گفت: در این 
زمينلله وزارت نيرو طرح هللای مختلفی را 
در نظللر گرفته، از جمله اینکه در نظر دارد 
منافع مالی یک نيروگاه حرارتی را به بخش 

تحقيقات اختصاص دهد.

معاون برق و انرژی وزير نيرو 
خبر داد:

 پیش بینی پیک 
52 هزار مگاواتی 
برای تابستان امسال

توضيح و پوزش

در شماره گذشته >نیرو و سرمایه< یادداشت مهندس مرتضی دانش فر به عنوان مدیر نیروگاه خرمشهر 
قید ش�ده بود که س�مت ایش�ان در این نیروگاه یکی از مدیران نیروگاه خرمش�هر اس�ت. بدینوسیله از 

مهندس مصطفی حسینخانی مدیر نیروگاه خرمشهر عذرخواهی و مراتب اصالح می شود.
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