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صنعت برق در انتظار حمايت هاي بودجه اي
مرحله اول نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج افتتاح شد
سال 1395؛ نقطه عطفی در توسعه انرژی های تجديدپذير
نقشه راه 1404 صنعت برق تدوين شد
بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از نعمت برق بی بهره هستند
صنعت برق در انتظار گشايش بودجه ای
سال 96 می تواند نقطه پايان بدهی های دولت باشد
طلبکاران دولت را در تصمیم گیری شريک کنیم
نظارت دقیق بر اجرای قوانین؛ الزمه حل مشکل بدهی بخش خصوصی
آنچه بايد از صنعت برق آلمان بدانیم
داستان لبنان و برق
اتاق، خواسته های بخش خصوصی را فرياد می زند
بهره برداري از 1800 مگاوات نیروگاه حرارتي و سیكل تركیبي در سال جاري
وزارت نیرو با تمام توان پشتیبان بخش خصوصي است
پرداخت يک سوم از بدهي هاي صنعت برق کشور
سبک شدن بار بدهی صنعت برق فرصتی برای اسقاط نیروگاه ها
تامین صددرصدي انرژي دانمارک از منابع تجديدپذير
روش های نوين تولید برق در راه است
سرمايه گذاران نبايد نگران بازگشت سرمايه خود باشند
صنعت برق ايران دارای بزرگ ترين شبکه برق در منطقه است
ژاپن با استفاده از تفاوت دمای آب های دريا، جزاير اندونزی را برق دار می کند
مناقصه ساخت 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدي در ترکیه
کشته شدن 67 نفر در حادثه نیروگاهی در چین
بازار تشنه پاکستان؛ فرصتی برای صادرات برق ايران
روايِت نور و روشنايی در سرزمیِن خورشید
مشکل، انحصاری بودن خريداری برق توسط دولت است
احداث نخستین نیروگاه تمام صادراتی ايران در مرز مهران
ثبت نخستین صندوق پروژه در برق و انرژی
تدوين سند راهبردی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق
به روزرسانی میان افزار پايانه هاي راه دور )RTU( ساخت كشور ايتالیا در برق فارس
گام های صنعت برق برای حضور در بازارهای جهانی
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سرمقاهل

اليحه بودجه سال 1396 كل كشور طي روزهاي 
گذشــته از ســوي رئیس جمهور محترم به مجلس 
شوراي اسالمي ارائه شــد و به زودي پس از بررسي 
اين اليحه از ســوي نمايندگان محتــرم مجلس در 
كمیســیون هاي تخصصي، بحث و بررســي پیرامون 
آن در صحن علني مجلس آغاز خواهد شــد. بودجه 
ساالنه، مهم ترين سند مالي هر كشور و نشان دهنده 
وضعیت منابع و مصارف و يا درآمدها و هزينه هاي آن 

بوده و از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است. 
از اين رو، با توجه به جايگاه صنعت زيربنايي برق 
و نقش اساسي آن در رشد اقتصادی و توسعه کشور، 
طبیعي اســت كه دست اندركاران اين صنعت، نگران 
وضعیــت بودجه آن باشــند و هرگونه خبر و تحولي 
را در ايــن حوزه، به دقت پیگیــري و دنبال نموده و 
دغدغه ها و نگراني هايشــان را از يك سو، و از سوي 
ديگر، امیدها و انتظاراتشان را با مسئوالن ذيربط، در 

میان بگذارند. 
آنچه در ادامه مي آيد، از اين منظر بیان مي شــود 
و هدف نهايي آن، همسو كردن تالش ها و كوشش ها 
براي رشــد و آبادانــي ايران عزيــز و افزايش رفاه و 
آســايش ايرانیان شــريف از طريق تخصیص بهینه 
منابع بودجه اي كشــور براي برطرف كردن نیازهاي 

موجود در صنعت برق است.
1. جناب آقاي دكتر اســحاق جهانگیري، معاون 
اول محترم رئیس جمهور، در مراســم افتتاح نیروگاه 
ســیكل تركیبي شــوباد كهنوج و آيین آغاز عملیات 
اجرايــي 28 واحد جديــد نیروگاهــي، بابت تأمین 
مناســب انرژي برق كشــور در تابســتان گذشته از 
وزارت نیرو قدرداني كرده و گفته اند: »تابستان سال 
94 تصور مي كرديم كه با خاموشي مواجه شويم؛ اما 
با مديريت خوب وزارت نیرو آن دوران ســپري شد و 
پس از آن نگران تابستان 95 بوديم كه اين مقطع نیز 
به خوبي مديريت شــد و نگراني ديگر ما، محدوديت 
منابع مالي براي ســرمايه گذاري در طرح هاي وزارت 

نیرو بود كه خوشــبختانه با حضور بخش خصوصي و 
مشاركت بخش هاي دولتي، سرمايه گذاري مناسبي 
انجام شــد.« اظهارات اين مقام عالي رتبه كشوري، 
ضمن اينكه موجب خرســندي اعضاي ســنديكاي 
شــركت هاي تولیدكننده برق كشوركه تأمین كننده 
افزون بر نیمي از برق كشور هستند، شد. نويددهنده 
توجــه مقام هاي ارشــد دولتي به ضــرورت و لزوم 
مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 
برق اســت. اگرچه تداوم و استمرار حضور اثربخش و 
مؤثرتر بخش خصوصي در اين صنعت، الزاماتي دارد 

كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
2. در اظهــار نظر ديگري در همین زمینه، جناب 
آقــاي مهندس دائمي، معاون محتــرم برنامه ريزي و 
امور اقتصادي وزيــر نیرو، خبر از افزايش 4 درصدي 
بودجه وزارت نیرو در اليحه بودجه ســال 96 نسبت 
به ســال 95 داده و گفته اند: »خوشبختانه در اليحه 
بودجه ســال 96 ظرفیت های خوبی ديده شده و به 
موارد مهمــی از جمله فاينانس خارجی، اوراق بهادار 
و تســويه بدهی پیمانکارها اشاره شده است.« ايشان 
در ادامه افزوده اســت: »در اليحه بودجه برای بخش 
برق وابســتگی چندانی به بودجــه دولتی پیش بینی 
نشده و عمده تالش ها بر اين است که از محل فروش 
اوراق بهادار و اســناد خزانه و ســرمايه گذاری بخش 
خصوصی، تأمین مالی پروژه ها انجام شود.« در بخش 
ديگري از سخنان اين معاون محترم وزير نیرو، آمده 
اســت: »همچنین در اليحه سال 96 تسهیالت الزم 
برای واگذاری 600 طرح نیمه تمام از محل تسهیالت 
صندوق توســعه ملی و بانک ها پیش بینی شــده که 
امیدواريــم با تصويــب و تخصیص اين تســهیالت 
بتوان اين طرح ها را کــه از ضرورت و اهمیت بااليی 
برای کشــور برخوردار هستند، با سرعت بیشتری به 

بهره برداری رساند."
اظهارات اين مقام ارشــد وزارت نیرو در خصوص 
تســويه بدهي هاي پیمانكاران كه طبیعتًا پیمانكاران 

اصغر آریانی پور

صنعت برق 
در انتظار حمايت هاي بودجه اي
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بخش بــرق و تولیدكنندگان برق در بخش خصوصي 
را نیز شامل خواهد شد، مثبت و امیدواركننده است. 
اعضای سنديكاي شركت هاي تولیدكننده برق كشور، 
امید دارند كه با حمايــت نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي از افزايش بودجه وزارت نیرو در زمان 
بررسي اليحه بودجه سال 1396، گام هاي مهمي در 
اين خصوص برداشته شود و به مطالبات شركت هاي 
تولیدكننده برق، پاســخ درخور و شايســته اي داده 
شــود و همان گونه كه پیش از اين بارها اشاره شد، 
حجم مطالبات معوق شــرکت های تولید کننده غیر 
دولتی برق، بســیار زياد است و بیش از اين، توان به 
دوش كشــیدن آن را ندارند. ما همواره تالش كرده 
ايم مشــکالت خود را به روش هاي مختلف، به گوش 
مقام هاي ارشــد دولت و مجلــس و وزارت نیرو و...، 
برسانیم و آنان را از وضعیت مخاطره آمیز و نابسامان 
ســرمايه گذاري در صنعت بــرق آگاه كنیم. به آنان 
بگويیم كه با توجه به چشــم انــداز اقتصادي پیش 
روي كشــور، مصرف برق، روز بــه روز، رو به افزايش 
است و راهي جز سرمايه گذاري براي ايجاد واحدهاي 
نیروگاهــي جديد، البتــه در كنار افزايــش راندمان 
واحدهــاي موجود فعلي و مديريت و صرفه جويي در 
مصرف برق از ســوي مصرف كنندگان، وجود ندارد. 
شــايد تدبیري بــراي اين موضوع بینديشــند و اين 
وضعیت را با اقدام و عمل مناســب و بهنگام، ختم به 

خیر نمايند.
3. همان گونه كه در بند نخســت اشــاره شــد، 
تــداوم و اســتمرار حضور اثربخــش و مؤثرتر بخش 
خصوصــي در صنعت برق كشــور، نیازمند همراهي 
و همدلــي بیــش از پیش از ســوي دولت و مجلس 
است. شركت هاي عضو ســنديكا بر اين باور هستند 
كه در مقاطع مختلف، همراهي و همدلي مناسبي با 
وزارت نیرو داشته اند و براي خدمت رساني به مردم 
عزيزمان در صنعت برق، تمام تالش و ســعي خود را 
به كار بسته اند و خوشبختانه در پیشگاه خدا و خلق 

خدا، روسفید و ســربلند هستند كه حتی در شرايط 
ســخت مالی كوتاهي نكرده اند. از اين رو، امید دارند 
كه به پاس ايــن همراهي و همدلي، دولت و مجلس 
محترم نیز صداي آنها را بشنود و با تدبیري درست و 
بهنگام در بودجه سال آينده، براي پرداخت مطالبات 
بخش خصوصــي و خارج كردن آنهــا از بحران هاي 
اقتصادي موجود، راهگشــايی کنند. بي گمان، براي 
حمايت از بخــش خصوصي و تقويت انگیزه هاي اين 
بخش، فعاًل راهي بهتر از پرداخت مطالبات آنها وجود 
نــدارد. امیدواريم نتیجه همت و تالش جمعي دولت 
و مجلس محترم در روزهاي ســرد زمستان امسال، 
اخباري خوش و امیدبخش براي صنعت برق كشــور 
باشــد تا روزهاي پیش رو، روزهاي خروج از ركود و 
تحرك دوچندان در ايــن صنعت زيربنايي و كلیدي 

كشور باشد. 
4. خوشــبختانه با اقدام هــاي موثر دولت محترم 
در رســیدن به توافق هســته اي )برجام( و همچنین 
موفقیت اخیر وزارت نفت در اجالس اوپک، جمهوري 
اســالمي ايران موفق شد سهمیه فروش نفت خود را 
افزايش داده و به رقم پیش از تحريم ها برساند. امید 
مي رود از اين طريق، درآمدهاي نفتي كشــور، سیر 
صعودي پیدا كرده و در كنار توجهات مجلس محترم، 
بودجه مناســب و درخوري بــراي اجراي طرح هاي 
زيربنايي صنعت برق كشور و البته پرداخت مطالبات 
معــوق پیمانكاران و تولید كننــدگان برق در بخش 
خصوصي، اختصاص دهند تا شــیريني اين موفقیت 
ها، در كام مردم و اعضاي ســنديكا، شیرين تر شود. 
بي گمان، پیمودن مســیر اقتصــاد مقاومتي، محتاج 
همراهــي و همدلي دوســويه و همــه جانبه اي بین 
مردم و مسئوالن اســت و از آنجايي كه شركت هاي 
تولیدكننده برق در بخش خصوصي، برآورنده بخش 
عمده ای از نیاز کشور و مردم به انرژی برق هستند، 
خود را شايسته توجه و حمايت بیشتري مي دانند. به 

امید آن روز.
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با حضور معاون اول رئیس جمهور

مرحله اول نیروگاه سیکل ترکیبی 
کهنوج افتتاح شد

با حضــور "دکتراســحاق جهانگیری" 
مرحله اول نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج 

به بهره برداری رسید.
همچنین در شهرستان کهنوج، عملیات 
اجرايــی همزمان 28 واحــد نیروگاهی در 
10 استان کشور در قالب پنج هزار مگاوات 

آغاز شد.
دكتر اسحاق جهانگیري در آيین افتتاح 
نیروگاه ســیكل تركیبي شــوباد كهنوج و 
آيین آغاز عملیات اجرايي 28 واحد جديد 
نیروگاهي به ظرفیت 5 هزار مگاوات، گفت: 
آغاز عملیات اجرايي اين واحدها كار بزرگي 
اســت و انصافًا يكــي از بخش هايي كه در 
دولت توانســته مجموعه خود را با دقت و 
ســرعت اداره كند، مجموعــه وزارت نیرو 
اســت و اين موفقیت در شرايطي است كه 
وزارت نیرو و پیمانكاراني كه با آن همراهي 
با محدوديت هــاي فراوان مالي  مي كنند، 

مواجه هستند.
جهانگیري افزود: تابســتان ســال 94 
تصــور مي كرديم كه با خاموشــي مواجه 
شــويم؛ اما با مديريت خــوب وزارت نیرو 
آن دوران سپري شــد و پس از آن نگران 
تابســتان 95 بوديم كه ايــن مقطع نیز به 

خوبــي مديريت شــد و نگرانــي ديگر ما 
محدوديت مالي براي ســرمايه گذاري در 
طرح هاي وزارت نیرو بود كه خوشــبختانه 
با حضور بخش خصوصي خوب و مشاركت 
بخش هاي دولتي، سرمايه گذاري مناسبي 

انجام شد.
وي بــا تبريك افتتاح فــاز اول نیروگاه 
ســیكل تركیبي كهنــوج به مــردم اين 
شهرســتان خاطرنشــان كرد: در جلســه 
اقتصاد مقاومتي اســتان كرمــان گزارش 
دادند كه برق مصرفي بخش صنعت رشــد 
قابل توجهي داشــته و ايــن يعني صنعت 
استان حركت رو به رشد خود را با سرعت 
آغاز كرده است. دكتر جهانگیري افزود: تنها 
نگرانــي در اين زمینه تامین برق مورد نیاز 
بود كه خوشــبختانه براساس گزارش وزير 
نیرو، ظرفیت نیروگاه هاي استان كرمان در 
دولت تدبیر و امید دو برابر ظرفیت سال 92 
شده است كه ديگر جاي نگراني براي تامین 

برق وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اينكه 
وزارت نیــرو در اقتصاد مقاومتي نیز خوب 
درخشــیده اســت، گفت: ايــن وزارتخانه 
در برخي شــاخص هاي مرتبــط با اقتصاد 

مقاومتــي نظیــر كاهش مصــرف انرژي، 
استفاده از ظرفیت كامل نیروگاه ها و انتقال 
فناوري هاي جديد نیــز وضعیت مطلوبي 

داشته است.
وي افزود: مهندســان و مديران وزارت 
نیرو از توانمندي بااليــي برخوردارند و به 
ظرفیت مهمي براي كشور تبديل شده اند و 
هر كدام قادر هستند يك مجموعه بزرگ را 
به شكل مطلوب اداره كنند و در قراردادها و 
پروژه هاي خارجي در عرصه بین المللي نیز 
مشاركت داشته باشند. جهانگیري بر لزوم 
استفاده از فناوري هاي جديد براي باالبردن 
راندمــان كار تاكید كرد و گفت: در اقتصاد 
مقاومتي نیز بر ضرورت استفاده از دانش و 
تجربیات جديد تاكید شده و در قراردادهاي 
خارجي نیز بايد پیوســت فنــاوري وجود 
داشته باشد تا فناوري هاي جديد در كشور 

بومي سازي شود.
معــاون اول رئیس جمهــور به بخش 
خصوصي و پیمانــكاران اطمینان داد كه 
دولت با وجــود محدوديت هــاي بودجه، 
مطالبــات آنهــا را پرداخــت خواهد كرد 
و در برنامــه اصــالح بودجــه ســال 95 
پیش بیني هــاي الزم را انجام داده اســت 
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تا بتواند بــه میزان 15 هزار میلیارد تومان 
اوراق به پیمانكاران طلبكار ارائه دهد و اين 
پیمانكاران مي توانند اين اوراق را به منزله 

ضمانت به بانك مركزي تحويل دهند.
همچنین مهندس "حمید چیت چیان" 
وزير نیرو در اين مراسم طی سخنانی گفت: 
فاصله معناداری بین هزينه ها و در آمدهای 
صنعت برق وجود دارد و اين توسعه صنعت 

برق را با مشکل مواجه کرده است. 
وی افزود: در احداث نیروگاه شــوباد از 
فناوری خنک کاری به وســیله هوا استفاده 
شده که باعث کاهش مصرف آب به میزان 

سه لیتر در ثانیه می شود.
وی افــزود: در نیروگاه های مشــابه که 
از اين تکنولوژی اســتفاده نشــده است، 
100 لیتر آب در ثانیه مصرف می شــود و 
اين موضوع بــا توجه به کمبود آب در اين 

منطقه، ستودنی است.
وی با تقدير از شــرکت ماه تاب گستر 
به جهت تامین ســرمايه و شرکت مپنا به 
 دلیل تامین تجهیــزات و عملیات اجرايی 
و همچنیــن بانک صنعــت و معدن بابت 
پذيرش عاملیــت نیروگاه شــوباد، گفت: 
در طول سه ســال گذشــته با راه اندازی 
نیروگاه های ســمنگان، گل گهر و شــوباد 
در مجمــوع 1124 مگاوات به ظرفیت کل 
برق اســتان کرمان افزوده شده، در حالی 
که ظرفیت تولید برق اين اســتان پیش از 
اين 1420 مگاوات بوده اســت. وی اظهار 
امیــدواری کرد: با تامیــن گاز در منطقه، 
امــکان احــداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 
زرند آغاز شــود. شايان ذکر است هر بلوک 
)مرحله( نیــروگاه کهنوج دارای توان 484 
مگاوات )شــرايط ايزو( بوده که سوخت آن 

گاز و دوره عمر آن 20 سال است.
ســوخت گاز اين نیروگاه از طريق خط 
لوله هفتم سراســری )سرخون - کهنوج( 
و به میزان 92 هزار متر مکعب بر ســاعت 
و ســوخت گازوئیل آن )سوخت پشتیبان( 
به میزان 94 هزار لیتر بر ســاعت از طريق 
دو تانک با ظرفیت هــر يک به میزان 15 

هزار متر مکعب )بــرای هر مرحله( تامین 
می شــود. آب نیروگاه شوباد کهنوج نیز از 
طريق يک حلقه چاه به عمق 85 متر واقع 
در اراضی روســتای حســین آباد قوچ آباد 

شهرستان کهنوج تامین می شود.
اين گزارش می افزايد:80 میلیارد ريال 
و 207.8 میلیون يورو در راســتای احداث 
نیروگاه شــوباد کهنوج هزينه شــده و به 
265 میلیون يورو برای اجرای مرحله دوم 

نیاز است.
موافقت اولیــه با احداث نیــروگاه در 
25 مهرماه ســال 83 صادر و موافقت نامه 
احداث نیروگاه کهنوج با شــرکت مپنا در 
دوم آبان ســال 87 ابالغ کــه پس از وقفه 
ناشی از مشکالت گشايش اعتباری اسنادی 
پروژه، 15 فروردين ماه ســال 1392پروژه 
مجدد فعال شــد. اين نیروگاه در کیلومتر 
15 جاده کهنوج به جیرفت واقع شــده و 

دارای مساحت 50 هکتار است.

صدور مجوز ساخت 37 هزار 
مگاوات نیروگاه برای بخش خصوصی

 وزيــر نیرو در مراســم آغــاز عملیات 
اجرايی احــداث 5 هزار مــگاوات نیروگاه 
در قالــب 28 واحد نیروگاهی گفت: از اين 
میــزان2200 مگاوات بخش بخار و 2800 

مگاوات نیز از صفر راه اندازی می شود.
وی افزود: اين نیروگاه ها شامل نیروگاه 
کالس F بندرعبــاس )890 مــگاوات(، 
بلــوک ســیکل ترکیبــی ماکــو )110 
مگاوات(، چابهار )160 مــگاوات(، ارومیه 
)480مــگاوات(، رودشــور)360 مگاوات(، 
عســلويه )480مــگاوات(، قشــم 2)492 
مگاوات(، جهــرم )480 مــگاوات(، غرب 
مازنــداران )450 مگاوات(،تــوس )480 
مگاوات(، هريس )450 مگاوات(، کاشــان 

)3635مگاوات(، خواهد بود.
وی افزود: به غیر از نیروگاه بندرعباس 
به ظرفیت 890 مگاوات، ســاير نیروگاه ها 
توســط بخش خصوصی احداث می شــود 
کــه افتخــاری بــرای بخش خصوصی و 

صنعت برق کشور است. وزير نیرو مجموع 
ســرمايه گذاری در اين بخــش را 11 هزار 
و 380 میلیارد تومــان اعالم کرد و اظهار 
امیدواری کرد: اين نیروگاه ها هر چه زودتر 

وارد مدار برق کشور شوند.
وی تصريــح کــرد: هفــت مــورد از 
نیروگاه هــای مذکــور با عاملیــت بانک 
صنعت و معــدن و يک مورد بانک ســپه 
احداث می شوند و امیدواريم همکاری بین 

بخش خصوصی و بانک ها ادامه يابد.
وزير نیرو در بخش ديگری از سخنانش 
با اشــاره به صدور مجوز براي ساخت 37 
هزار مگاوات نیروگاه برای بخش خصوصی، 
گفت: از اين میزان تاکنون 11 هزار مگاوات 
محقق شده اســت که با برنامه ريزی های 
صورت گرفته توسط وزارت نیرو همخوان 
نبوده اســت. وی علت اين امر را مســائل 
مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: فاصله 
معنــاداری بیــن هزينه هــا و در آمدهای 
صنعت برق وجــود دارد و همچنین منابع 
مالــی و بــازار ســرمايه در کشــور دچار 

محدوديت های زيادی است.
وزير نیرو تاکید کرد: خوشــبختانه در 
طول سه سال گذشــته خاموشی به دلیل 
محدوديت تولید وجود نداشــته است که 
علت آن استفاده از تمامی ظرفیت های فنی 

و مديريتی بوده است.
چیت چیان خاطرنشــان کرد: در سال 
1395 حدود ســه هزار مــگاوات مديريت 
بار انجام شده اســت و اگر اين امر صورت 
نمی گرفت، حتما در طول سال با خاموشی 
مواجــه می شــديم. وی گفــت: يکــی از 
اقدام های مهــم برای مديريــت بار پیک 
تابســتان امســال، راه اندازی سیستم های 
مديا و IGV+ بود که با خنک کردن هوای 
ورودی توربین و تنظیم دريچه ورودی هوا 

از ظرفیت های موجود استفاد می شد.
وزير نیرو اضافه کرد: در ســال جاری، 
ضريــب آمادگی نیروگاه هــا 99.5 درصد 
بوده اســت که در تاريخ صنعت برق کشور 

بی سابقه است.
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وزيــر نیــرو در آيین آغازين ســی  و 
يکمین کنفرانس بین المللی صنعت برق 
گفت: ســال 95 نقطه عطفی در توسعه 
انرژی های تجديدپذير بوده  از  اســتفاده 

است.
مهندس "حمیــد چیت چیان" با بیان 
اينکه در زمــان حاضر حــدود 10 هزار 
و 830 مــگاوات ظرفیــت تولید برق در 
دســت اجرا اســت، افزود: اين نیروگاه ها 
شــامل نیروگاه های حرارتی، آبی، DG و 
تجديدپذير هستند که برخی از آنها مجوز 

نیز دريافت کرده اند.
وی با گرامی داشت شهدای صنعت برق 
و شهدای اخیر اين صنعت که در نیروگاه 
دبیس در کرکوک عراق به دســت گروه 
تروريســتی داعش به شــهادت رسیدند، 
وظیفــه اصلی ايــن کنفرانــس را ارائه 
راهکارهايی برای برون رفت از چالش های 
صنعت برق ذکر کــرد و افزود: محققان، 
پژوهشگران، دانشجويان و مديران ارشد با 
ارائه مقاالت و نظريات علمی، مناسب ترين 
ايده هــا و راهکارها را بــرای برون رفت از 
چالش های موجود صنعت برق ارائه کنند.

چیت چیــان با بیــان اينکه بــه ازای 

هر کیلووات ســاعت برقــی که به فروش 
می رسد، زيان های قابل توجهی به صنعت 
برق افزوده می شــود گفت: هم اکنون در 
واگذاری هزينه های انشعاب بین 7درصد 
در روســتاها و تا 47 درصد در شهرهای 

بزرگ زيان ده هستیم.
وی با اشــاره به عدم پرداخت تکالیف 
قانونــی از ســوی مردم و دولــت، گفت: 
پرسنل صنعت برق کشور با سختکوشی 
و کمبود منابع مالــی، تالش می کنند تا 
جامعه دچار آســیب نشــده و چرخ های 

صنعت به گردش خود ادامه دهند.
چیت چیان با بیان اينکه در سه سال 
دولــت يازدهم 6 هزار مگاوات به ظرفیت 
نیروگاهی برق کشــور افزوده شده است، 
گفــت: در اثــر اجرای موفــق طرح های 
پیک ســايی و ايجاد ظرفیت های مطمئن 
بود که امســال ذخیــره عملیاتی در روز 
پیک 990 مگاوات بــود که از کاهش بار 

صنايع استحصال شده بود.
وزير نیرو با اشــاره به اينکه در بخش 
توزيع نیز با مديريت بار، سه هزار مگاوات 
از بار پیک کاهش داشــته اســت، افزود: 
در صورتی کــه صرفه جويــی و مديريت 

نمی شــد، ناچار بوديم بــه همین میزان 
نیروگاه احداث کنیم.

 وی با اشــاره به کاهش تلفات شبکه 
توزيع از 15 درصد به کمتر از 11 درصد 
و ارتقــای ضريب آمادگــی نیروگاه ها تا 
98.5 درصــد، گفــت: با خــروج برخی 
واحدهای تولیدی در زمان پیک و اقدامات 
افزايش ظرفیت و کاهش بار و استفاده از 
ظرفیت های موجود، توانســتیم نیازهای 

صنعت برق کشور را تأمین کنیم.
چیت چیان با بیان اينکه سال 95 نقطه 
عطفــی در صنعت برق کشــور در بخش 
توسعه انرژی های تجديدپذير بوده است، 
افزود: حداقل 400 مــگاوات به ظرفیت 
نیروگاه هــای تجديدپذير کشــور افزوده 

خواهد شد.
وی با بیان اينکــه صنعت برق نیاز به 
ايجــاد تعادل بین درآمــد و هزينه دارد، 
بــه کاهش بــار بدهی هــای غیرمنطقی 
اشــاره کــرد و افزود: در دولت گذشــته 
بخشــی از نیروگاه های اين وزارتخانه به 
بخش خصوصی واگذار شــد و بدهی های 
آنهــا به گردن وزارت نیــرو باقی ماند که 
با تالش بســیار موفق شــديم شش هزار 

وزير نیرو در مراسم گشايش سی و يکمین کنفرانس بین المللی صنعت برق مطرح کرد:

سال 1395؛ نقطه عطفی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر
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میلیارد تومان بار بدهی را از دوش وزارت 
نیرو برداشته و به عهده دولت بگذاريم.

وزير نیرو ســپس با اشــاره به اينکه 
بخشــی از درآمــد وزارت نیــرو نیز به 
حساب سازمان هدفمندی يارانه ها واريز 
می شد، گفت: در گذشته بیش از 5 هزار 
میلیارد تومان و در ســال قبل نیز حدود 
2200 میلیارد تومان به حســاب سازمان 
هدفمندی يارانه ها واريز می شد که امسال 
ايــن مبلغ نیز با کمک دولــت يازدهم از 

تعهدات اين وزارتخانه برداشته شد.
وی با اشــاره به تالش صنعت برق در 
مديريت بــار و مديريت مصرف گفت: ما 
نبايد متناســب با میزان مصرف کشــور 
مرتب به احداث نیروگاه روی آوريم؛ بلکه 
بايســتی با مديريت مصرف و استفاده از 
امکانات موجود میزان برق کشــور را در 

حالت تعادل نگه داريم.
چیت چیان حرکت به ســمت کاهش 

هزينه های تمام شــده برق و همراهی در 
کاهش گازهای گلخانه ای و ايجاد رقابت 
واقعی و جلوگیری از مهندســی شــدن 
قیمت ها را از جمله راهکارهای وزارت نیرو 
ذکر کرد و ادامــه داد: بايد موانع موجود 
از سر راه ســرمايه گذاران به ويژه سرمايه 
گذاران خارجی برداشته شود تا آنها تمايل 
بیشــتری به فاينانس پروژه های داخلی 

پیدا کنند.
وی تصريــح کرد: اگر امــکان تأمین 
منابع خارجی با هزينه کمتر داشته باشیم 

از آن استقبال خواهیم کرد.
وزير نیرو از ارتقای راندمان نیروگاه ها 
و کاهــش تلفــات و اســتفاده از منابع 
تجديدپذير نیز به عنوان راهکارهای ديگر 
وزارت نیرو به منظور تقويت صنعت برق 
کشــور ياد کرد و افزود: اســتفاده از برق 
تجديدپذير باعث کاهش هزينه ها خواهد 
شــد؛ برای نمونــه اخیــراً مناقصه ای در 

کشــورهای حوزه خلیج فارس برگزار شد 
تا برق تولیدی از انرژی بادی با قیمت سه 
سنت و برق تولیدی از انرژی خورشیدی با 

قیمت 2.9 سنت به فروش برسد.
چیت چیان با اشــاره به اينکه ضريب 
بار شبکه در زمان حاضر 62 درصد است، 
افزود: اين موضوع به ما يادآوری می کند 
که از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی شود 
و بــا مديريت بــار و کاهش پیک مصرف 
می تــوان بخش قابل توجهــی از مصرف 
انرژی را با ظرفیت های موجود تأمین کرد.

وی از متنــوع کــردن منابــع مالی و 
مشارکت مردم در مديريت بار و مصرف به 
عنوان بخش ديگری از راهکارهای وزارت 
نیرو نام برد و ادامه داد: هوشــمند کردن 
شــبکه و ارائه خدمات اينترنتی می تواند 
خدمات رسانی و پايداری شبکه را تضمین 
کنــد و از رفت و آمد و هزينه های اضافی 

جامعه بکاهد.

نقشه راه ۱۴۰۴ صنعت برق متناسب با سند چشم انداز 
۲۰ساله کشــور طراحی شده، و در آن مشخص شد که در 
هر شاخص صنعت برق بايد در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی 

به کجا برسد.
يکی از شــاخص های توســعه يافتگی کشــورها، میزان 
مصرف انرژی اســت. بر همین اســاس اعداد و ارقام کشور 
در توســعه شبکه در بخش بار و اقالم مطلوب تعیین شده، 
اما بهره وری و بازدهی  تاسیســات و مصرف جای کار دارد. 
همچنین وضعیت نیروگاه های کشــور نیز خوب نیســت و 
بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از نیروگاه ها با ۵۰ ســال ســابقه، با 
وجود اينکه بايد تا کنون از رده خارج می شــدند، همچنان 
در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز موجب کاهش 

راندمان و افزايش مصرف شده است.
بــه همین دلیل وضعیت صنعت برق کشــور به صورتی 
پیش بینی شــده که اگر اوضاع بــه همین روال پیش برود 
در ســال ۱۴۰۴ بايد کل انرژی تولید شده در داخل کشور 

مصرف شود.
برهمین اســاس ســند راه ۱۴۰۴به هدف دستیابی به 

ظرفیت بیش از يکصد هزار مگاواتی نصب شده نیروگاهی، 
کاهش تلفات انرژی به هشــت درصد، متوسط بازدهی ۴۲ 
درصدی نیروگاه ها و افزايش سالیانه سه تا پنج هزار مگاوات 
به ظرفیت نیروگاه های تجديدپذير، از جمله شــاخص های 

مطرح شده در سال هدف تبیین شده است.
در نقشه راه صنعت برق، چارچوب های اصلی و خطوط 
کالن صنعــت بــرق در ۷ محــور و در قالــب موضوعات 
استراتژيک مدنظر قرار گرفت و تدوين شد. اين هفت محور 
شــامل، زيرســاخت، قابلیت اطمینان و کارايی شبکه های 
برق، مديريت تقاضا )DSM( و ارتباط با ذی نفعان، محیط 
زيست، ايمنی و بهداشت حرفه ای، اقتصاد برق، سبد بهینه 

تولید و کاهش تلفات برق تدوين شده است.
با توجه به اصالح ساختار صنعت برق و تشکیل شرکت 
مادر تخصصی تولیــد نیروی برق حرارتی، اطالعات تدوين 
شده مربوط به محور »ســبد بهینه تولید« جهت استفاده 
بهینــه و بهره مندی الزم به همراه ســاير اطالعات احصاء 
شــده محورهای عمومی مرتبط با شرکت تولید نیروی برق 

حرارتی به طور همزمان به اين شرکت ارسال می شود.

نقشه راه 1۴۰۴ صنعت برق تدوین شد
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معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی 
در ســی  ويکمین کنفرانــس بین المللی 
صنعــت بــرق بــه تشــريح مهم ترين 
راهبردهــای وزارت نیرو بــرای مقابله با 
چالش های صنعت برق پرداخت و گفت: 
در زمان حاضر "بــرق برای همه"، هدف 

راهبردی صنعت برق کشور است.
بیان  با  مهندس "هوشنگ فالحتیان" 
مهم تريــن راهکارهــای بهبود وضعیت 
صنعت برق گفت: اين راهکارها شــامل 
ســاماندهی اقتصاد برق از طريق اصالح 
تعرفه هــای انــرژی و انشــعاب و اعمال 
تعرفه های جديــد برای مصارف خارج از 
الگوی مصرف، ايجاد نهاد تنظیم مقررات 
برق، ايجاد نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
و خروج نیروگاه هــای راندمان پايین از 

چرخه تولید برق کشور است.
وی ادامه داد: استفاده از توربین های 
کالس F و H بــا راندمــان بیش از 58 
درصــد و افزايش ســرمايه گذاری دولت 
در شبکه های فوق توزيع و انتقال و رفع 
موانع ســرمايه گذاری خارجی در صنعت 
برق، نیــز بخش ديگــری از راهکارهای 

وزارت نیرو است.
فالحتیان با اشــاره بــه تأمین منابع 
مالی الزم برای توسعه کاربرد انرژی های 
تجديد پذيــر از طريق ســوخت صرفه 
جويی شــده و افزايش عــوارض مربوط، 
تعويض کنتورهای هوشمند با کنتورهای 
معمولــی را از ديگــر راهکارهای وزارت 
نیرو برای مقابله بــا چالش های صنعت 
بــرق ذکر کرد و افــزود: اولويت نصب يا 
تعويض کنتورهای هوشمند، با مشترکان 

ديماندی است.
وی ادامــه داد: توســعه نیروگاه های 
مقیــاس کوچــک و پراکنــده و تولید 
همزمــان برق، حرارت و آب شــیرين و 
بار  برنامه های مديريت  همچنین اجرای 

و حمايت از سازندگان تجهیزات داخلی، 
بخش ديگری از اين راهکارها خواهد بود.

 اين معاون وزير نیــرو با بیان اينکه 
از دهه 1970 میالدی تاکنون با رشــد 
مصرف انرژی مواجه بوده ايم، گفت: آنچه 
در دنیــای جديد تجربه می کنیم مبتنی 
بر رشــد جمعیت، تکنولــوژی جديد و 

دغدغه های زيست محیطی است.
فالحتیان با اشــاره به رشــد مصرف 
انرژی در آينده بر مبنای ســه سناريوي 
پیش بینی شده از ســوی شورای انرژی 
در ســال 2016 گفت: اين ســه سناريو 
شــامل مکانیزم بازار مبنــای قیمت در 
تمامــی حوزه ها، هماهنگــی بین المللی 
بین دولت ها و اقدام مســتقل کشــورها 

خواهد بود.
او با اشــاره بــه پیش بینــی افزايش 
حداقــل دو برابری میــزان مصرف برق 
جهان تا سال 2060، گفت: مصرف برق 
در 45 سال آينده حدود دو برابر مصرف 
کنونــی خواهد بود و بــه همین منظور 
تمايل بــه اســتفاده از انرژی های پاک 

فراگیر خواهد شد.
اين مقــام مســئول ادامــه داد: در 
طــول ســال های آينده شــاهد کاهش 
مصرف نفت و افزايــش مصرف برق نیز 
خواهیم بود، وجود حدود ســه میلیارد 
خــودرو درجهان تا ســال 2060 باعث 
می شــود تا برای تأمین ســوخت مورد 
نیاز آنان، خودروسازان تمايل به ساخت 
خودروهــای برقی پیــدا کنند که از اين 
بابــت نیز صنعــت برق جهان بايســتی 

پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
وی با اشــاره به اينکه از سال 2000 
انرژی های  ســرمايه گذاری در بخــش 
تجديد پذير با 50 میلیارد دالر اعتبارآغاز 
شــده است، گفت: در سال 2015 میزان 
انرژی های  ســرمايه گذاری در بخــش 

تجديد پذير به 300 میلیارد دالر افزايش 
پیدا کرده است.

معاون برق و انــرژي وزير نیرو ادامه 
داد: در ايــن راســتا ســرمايه گــذاری 
کشــورهای خاورمیانه عمدتًا برای تولید 
برق در بخــش نیروگاه های فســیلی و 
ســرمايه گذاری کشــورهای آمريکای 
التین و اتحاديه اروپا در بخش انرژی های 

تجديد پذير بوده است.
آتــی صنعت برق  اولويت هــای  وی 
کشــور را مبتنــی بر "برق بــرای همه"، 
اســتفاده از انرژی های پاک و استفاده از 
ســامانه های هوشمند در برق کشور ذکر 
کــرد و ادامه داد: در زمان حاضر بیش از 
دو میلیارد نفر در جهان از نعمت برق بی 

بهره هستند.
اين معاون وزير نیرو با اشــاره به رتبه 
14 جهانــی کشــورمان از نظر ظرفیت 
نصب شده برق، گفت: اگر رشد حدود 5 
درصدی مصرف برق ادامه داشــته باشد، 
ســال آينــده بايد زيرســاخت های برق 

کشور تقويت شود.
فالحتیــان ادامــه داد: بــا توجه به 
پیش بینی ســاالنه بیــش از 5.5 درصد 
رشــد صنعت، تا سال 2021 نیاز به 25 
میلیارد دالر سرمايه گذاری برای احداث 
تاسیسات جديد و بهینه سازی تاسیسات 

کنونی است.
وی چالش های صنعت برق را فروش 
انرژی برق بر اساس تعرفه های تکمیلی، 
انباشــت بدهی های صنعت برق، کمبود 
منابع مالی، عدم ســرمايه گذاری کافی 
در طرح های توســعه و انباشــت بدهی 
مشــترکین و مطالبات ناشی از صادرات 
برق ذکــر کرد و افزود: امیدواريم اقتصاد 
برق ساماندهی شــده و در مسیری قرار 
گیرد تا فضای کســب و کار برق بهبود 

يابد.

معاون برق و انرژی وزير نیرو مطرح کرد

بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از نعمت برق بی بهره هستند
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گزارش

صنعـت بـرق 
در انتظار گشایش بودجه ای
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بودجه سال 96 چه افقی برای  ■
بازپرداخت بدهی هــای دولت به 
بخش خصوصی در حوزه تولید برق 

خواهد داشت؟
پاسخ به اين سوال نیازمند آن است  □

تا بودجه سال آينده به شکل کامل توسط 
کمیســیون های تخصصی بررسی شده و 
مورد ارزيابی قرار بگیرد و زير و بم های آن 
روشن شود. اما به طور کلی پاسخ به اين 

سوال نیازمند آن است که توجه کنیم در 
بودجه سال آينده چه فاکتورهای مهمی 
وجــود دارد که تغییر آنهــا می تواند اين 
افــق را تغییر دهد. به طور کلی ما از نظر 
فاکتور تغییــر در قیمت نفت که يکی از 
پارامترهای بسیار موثر در بودجه ساالنه 
کشور اســت، نمی توانیم چشــم انتظار 
اتفاق خــاص و مهمی باشــیم. هر چند 
قدری فضا به سمت افزايش قیمت ها در 

بازار جهانی نفت رفته اما به نظر می رسد 
افزايش درآمد دولت از اين محل آنقدر با 
جهش مواجه نباشد که بتواند جوابگوی 
بخش هايــی مانند بدهی هــای دولت به 
باشــد. در  پیمانــکاران بخش خصوصی 
واقع برای چنین تحولی بايد قیمت نفت 
چیزی حدود دو برابر قیمت کنونی شود 
که به نظر می رسد اين اتفاق واقع نشود. 
مساله بعدی هم بحث درآمدهای مالیاتی 

روايت اسد اهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی از تسويه بدهی های صنعت برق در بودجه96

سال 96 می تواند نقطه پایان بدهی های دولت باشد
الیحه بودجه سال 96 روز 14 آذرماه توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. با این وضع به 
نظر می رسد تا اواخر بهمن ماه باید منتظر نهایی شدن قانون بودجه سال آینده باشیم. در این 
بودجه چیزی که برای فعاالن صنعت برق مهم است، این است که آیا افقی برای تسویه کامل 
بدهی های چند هزار میلیاردی دولت به آنها وجود دارد یا خیر؟ این سوال اساسی است که در 
گفت وگو با اســداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به آن پرداخته ایم. اسداهلل 
قره خانی معتقد اســت در شــرایطی می توان امیدوار بود که پایان سال 96 مصادف با پایان 
بدهی های دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق باشــد. البته این 
امیدواری او با اما و اگرهایی همراه است. یکی از مهمترین آنها اینکه در مدت پیش رو بدهی 

دیگری از سوی دولت به دوش بخش خصوصی صنعت برق نیفتد.
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من نمی گویم اتفاقی 
نباید  رخ نمی دهد اما 
در انتظــار اتفاقات 
بزرگ باشــیم. یعنی 
مثال انتظار داشــته 
باشیم که درصد باالی 
بدهی ها در سال پیش 
رو تســویه شوند. ما 
االن با دو مشکل عمده 
مواجه هستیم که عبور 
از آنها به شکل منطقی 
نیاز به زمــان دارد

اســت که افزايش خوبی طی ســال های 
اخیر داشــته اما چون از آن ســو ما در 
بخش درآمدهای نفتی با کاهش شــديد 
مواجه شــده ايم، درآمدهای مالیاتی در 
واقــع جايگزين کمبود بودجه ناشــی از 

کاهش قیمت نفت شده اند. 
با این شرایطی که شما ترسیم  ■

می کنید آیا باید نتیجه بگیریم که 
اتفاقی در این حوزه نخواهد افتاد؟

من نمی گويم اتفاقی رخ نمی دهد  □
اما نبايد در انتظار اتفاقات بزرگ باشــیم. 
يعنی مثــال انتظار داشــته باشــیم که 
درصد باالی بدهی ها در ســال پیش رو 
تسويه شــوند. ما االن با دو مشکل عمده 
مواجه هســتیم که عبور از آنها به شکل 
منطقــی نیاز به زمــان دارد. يکی همان 
بحث کاهــش درآمدهای دولت اســت 
کــه عمال حتــی در بودجه جــاری هم 
مشکالتی ايجاد کرده و يکی هم انباشت 
مطالبــات. واقعیت اين اســت که ما در 
تمام بخش هــای خصوصی و پیمانکاری 
با مشــکلی که هم اکنون فعاالن صنعت 
بــرق دارنــد، مواجه هســتیم. يعنی در 
بخش های عمرانی مثل راهسازی همین 
مســاله به شــکل جدی وجود دارد. در 
بخش های کشــاورزی و حمــل و نقل و 
امثال اينها، قسمت مهمی از پیمانکاران 
ما طلبکار دولت هســتند. به عبارتی اگر 
بدهی دولت تنها متوجه صنعت برق بود، 
مساله اصال اينقدر حاد و جدی نمی شد. 
اما حجم مجموعه بدهی های دولت بسیار 
باال اســت و با توجه به منابع موجود، باز 
پزداخت آنها نیازمند زمان و البته طراحی 

راهکارهای ويژه ای است. 
با همین وضعیت فکر می کنید  ■

برای این موضوع یک حد مشخص 
در نظر گرفته شده که گفته شود 
در سال 96 باید دولت فالن درصد 
از بدهی های خود به این بخش را 

تسویه کند؟
احتماال اين موضوع در بودجه سال  □

96 مطرح شود اما من فکر می کنم که به 
اين صورت نباشــد که بیايند و بخش به 

بخش اين را مشخص کنند. 
یعنی چطور مشــخص خواهند  ■

کرد؟
احتماال اينگونه خواهد بود که تمام  □

بدهی های بخش خصوصی در حوزه های 
مختلف را بر اساس معیارهای مشخصی 
تجمیــع می کنند و می گويند دولت بايد 
درصد مشــخصی از اين بدهی را در سال 
96 تسويه کند که بخش خصوصی فعال 
در تولید بــرق هم در اين حــوزه ديده 

خواهد شد. 
خب چقدر احتمــال دارد که  ■

بخش خصوصــی تولید کننده برق 
در این قسمت در زمره اولویت های 
اساســی قرار بگیرد؟ یعنی دارای 

ارجعیت باشد؟
احتمال اين بسیار زياد است. ما در  □

کمیسیون انرژی برای بودجه سال آينده 

يکی از مســايل جدی که دنبال خواهیم 
کرد همیــن موضــوع بازپرداخت بدهی 
بخش خصوصی صنعت برق است که هم 
میزان انباشــت آن زياد شده و هم مدت 

انباشت آن طوالنی است. 
ـل کمیســیون های  ■ در مقاـب

تخصصی دیگر هــم اولویت های 
خــود را می آورند و این شــاید 
تالش شما را بی تاثیر کند. چنین 

احتمالی را نمی دهید؟
نه به اين شــکل. چــون اين الزاما  □

اولويت و مساله کمیسیون انرژی نیست. 
من اين را به اين دلیل که عضو کمیسیون 
انرژی هســتم نمی گويم. االن يک بحث 
میان کل نمايندگان و يا بهتر بگويم، اکثر 
نمايندگان در زمینــه بدهی های دولت 
همین موضوع بدهی به صنعت برق است. 
ما االن در ســه بخش بدهی های مهمی 
داريم که يکــی از آنهــا همین موضوع 
تولیدکنندگان برق است. دو بخش ديگر 
هم کشــاورزی و بخش عمرانی را شامل 
می شــود. به طور قطع و يقین می توانم 
بگويــم که بــرای بازپرداخت بدهی های 
دولت يکی از سه اولويت اصلی و مهم که 
در دستور کار بودجه سال 96 قرار خواهد 
گرفت همین بحث تولید کنندگان صنعت 
برق است. ضمن اينکه ما االن يک مساله 
استراتژيک ديگر هم داريم و آن اينکه در 
فضای پسابرجام و تالشی که برای رونق 
اقتصادی و خروج از رکود انجام می شود، 
زنده نگاه داشتن بخش خصوصی صنعت 
برق اهمیت ويژه ای دارد. ســرمايه گذار 
خارجــی در خیلی از ســرمايه گذاری ها 
وقتی برای بررسی وارد عرصه جغرافیايی، 
اقتصادی و صنعتی کشــور ما می شود به 
اين حوزه نگاه می کند که ما چقدر توان 
تولیــد انرژی داريم و چقــدر اين بخش 
آينده خود را تضمین شــده می بیند. يا 
برای توســعه خیلی از صنايع ما نیازمند 
برق هســتیم. ما در اين شــرايط اگر با 
مشــکل تولید مواجه شــويم به شــدت 
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شخصیت بین المللی و منطقه ای مان زير 
سوال می رود و اينها هم از جمله عواملی 
است که بازپرداخت بدهی صنعت برق را 
به عنوان يکی از بدهی های عمده دولت، 

اجتناب ناپذير می کند. 
مــا یک مقــدار به گذشــته  ■

برگردیم. قرار بود در سال 95 تمام 
بدهی صنعت برق پرداخت شود. 
روی این موضوع هم مانور زیادی 
انجام شده بود. االن به طور واقعی 
در قبال این وعــده تا کنون چه 

اتفاقی رخ داده است؟
به طور مشــخص آن وعده که کل  □

بدهــی صنعت برق تا ابتدای ســال 96 
پرداخت شــود محقق نخواهد شد. البته 
رقــم بدهی هم هنوز برای ما مشــخص 
نیســت. اما رقمی که بیشتر بر روی آن 
تاکید شــده و بیشتر مورد پذيرش است 
همان عدد 30 هزار میلیارد تومان است. 
تا کنون که نه ماه از سال گذشته و من با 
شما صحبت می کنم از اين رقم 30 هزار 
میلیاردی، بین 10 تــا 12 هزار میلیارد 
تومان بازپرداخت شده است. يعنی اصوال 
بايد حجم بدهی دولت در اين بخش 18 

تا 20 هزار میلیارد تومان باشد. 
این عملکرد مالی در بازپرداخت  ■

بدهی هــا را چطــور ارزیابــی 
می کنید؟

بايد ببینیم بر اســاس چه مالکی  □
اين ارزيابــی صورت می گیرد. اگر مالک 
مــا وعده دولــت و قانون بودجه ســال 
95 برای بازپرداخت بدهی ها باشــد که 
بايد بگويیم عملکــرد رخ داده تا کنون، 
عملکرد مثبتی نیست. چون به هر حال 
از آن برنامه تنها 30 تا 35 درصد محقق 
شده است. اما اگر مالک را شرايط واقعی 
بگیريم باز هم نمی توان نمره عالی به آن 
داد امــا می توان گفت که تا کنون اتفاق 
خوبی رخ داده اســت. آن هم با توجه به 
کاهش جدی منابع مالی دولت. خصوصا 
اينکه تا پايان ســال هنوز زمانی فرصت 

باقی مانده و رقم 10 تا 12 هزار میلیارد 
بازپرداخت بدهی هــا می تواند  تومــان 

افزايش هم پیدا کند. 
فکــر می کنید تا پایان ســال  ■

بازپرداخت بدهی ها  چقدر رقــم 
افزایش پیدا کند؟ یعنی اینکه تا 
ابتدای سال 96 می توانیم بگوییم 
که چــه میزان از ایــن بدهی ها 

تسویه شده اند؟
ارزيابی های اولیه ما نشان می دهد  □

که اگر با همین ســرعت پیش برويم تا 
پايان سال می تواند امیدوار بود که نیمی 
از آن حجــم بدهی يعنی حدود 15 هزار 
میلیارد تومان آن تسويه شود. البته برای 
اينکــه قضاوت دقیق تــری دراين رابطه 
داشته باشــیم بهتر است مقامات دولتی 
که در متن کار هســتند اظهارنظر کنند. 
اما من بر اساس يک ارزيابی نظارتی اين 

پیش بینی را دارم. 
بر اساس یک دیدگاه واقع بینانه  ■

آیا می شــد حجم بیشتری از این 
بدهی ها در سال 95 تسویه شود؟

به نظــرم آنچه تــا االن هم اتفاق  □
افتــاده نبايد بد باشــد. هــر چند فکر 
می کنم با تمهیداتی می توانســتیم رقم 
تسويه را در سال 95 به 20 هزار میلیارد 
اما هدف گذاری  تومان هم می رسانديم. 
30 هزار میلیــارد تومانی قدری در اين 
شرايط ســنگ بزرگی بود که معلوم بود 

برداشتن آن امکان پذير نیست. 
به این ترتیب برای سال آینده  ■

حجم بدهی ها روی همان 15 هزار 
میلیارد تومــان خواهد بود. وقتی 
دولت رقم مشابه را در سال جاری 
می تواند تســویه کند، آیا تسویه 
آن برای دولت در سال آینده غیر 
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قابل امکان است؟ 
نه. ولی توجه کنیــد که همزمان  □

بدهی های ديگری هــم بر اين حجم در 
بخــش تولید برق افزوده می شــود. اين 
رقــم احتمالی 15 هــزار میلیارد تومان 
فقط معوقه اســت. خــب صنعت برق ما 
در همین مدت هــم کار کرده و باز هم 
از دولت طلبکار خواهد شد که آن را هم 
بايد به اين رقم 15 هزار میلیارد تومانی 

اضافه کرد. 
با این سرعت فکر می کنید چه  ■

زمانی می توان امید داشــت که 
بدهی دولت به صنعت برق تقریبا 

تسویه شود؟
بانکــی  □ اگــر بحــث وام هــای 

تولیدکنندگان برق در کشــور توســط 
دولت و با مســاعدت بانک ها حل شود، 
به اين شــکل که سود وام ها پايین بیايد 

و جريمه آنها بخشــیده شــود و يا اينکه 
بحث ما بــه التفاوت قیمــت تکلیفی و 
قیمت تمام شده برق هم تعیین و تکلیف 
شــود، قطعا می توان امید داشــت که تا 
پايان ســال آينده يعنی سال 96، چیزی 
از رقم باقی مانــده بدهی های دولت به 
نمانده  باقی  برق  بخش خصوصی صنعت 
باشــد. مســیری هم که دولت در پیش 
گرفته و ســرعتی که در آن دارد هم به 
صورت منطقی همین را نشــان می دهد. 
اما اين به شــرط آن است که در همین 
مدت در اين حــوزه تولید بدهی مجدد 

صورت نگیرد. 
با این تفاسیر برنامه شما برای  ■

بازپرداخت این بدهی ها در قالب 
بودجه 96 چیست؟

مــن عرض کردم که مــا بايد اول  □
از هر چیز بررســی کنیــم و ببینیم که 

دولت خود چه پیشنهادی برای ما آورده 
و اين پیشــنهاد چه انطباقی با مطالبات 
و خواســته های صنعت بــرق دارد. اين 
بررسی هم قدری زمان نیاز دارد. اما فارغ 
از اين همانطور که اشــاره کردم موضوع 
نیروگاه های  وام هــای  ســبک کــردن 
خصوصی يک بحث مهم برای ما اســت. 
چون به هر حــال اين وام ها در خیلی از 
موارد برای تسويه بدهی نیروگاه ها گرفته 
شده بود و اگر دولت خود بدهی اينها را 
پرداخت می کرد، ديگر نیازی به اين کار 
نبود. بنابراين اينجا دولت موظف اســت 
که در اين خصــوص اقدامی انجام دهد. 
مساله ديگر اين است که ما منبعی ثابت 
برای تامین ما به التفاوت قیمت تکلیفی 
و قیمت واقعی بــرق را تعیین کنیم. در 
بودجه ســال 96 ما قصد داريم تا قدمی 
برای ايــن کار برداريم. هر چند شــايد 
کامل موفق نشويم اما قطعا از اين لحاظ 
وضع بهتر از گذشــته خواهد شد. توزيع 
اوراق مشــارکت و روش هايی مانند اين 
هم احتماال از جمله راهکارهايی باشــند 
که مد نظر قــرار بگیرند. البته هیچکدام 
از اينها هنوز قطعی نیســت. ما اول بايد 
ببینیم که پیشــنهاد خود دولت چیست 
و نهايتا اينکه اجمــاع نمايندگان بر چه 
روشــی خواهد بــود تا در آخــر به يک 
راهکار مشــخص برسیم که دولت بتواند 
به صورت منطقــی آن را اجرا کند. مثال 
همین هــدف گــذاری بازپرداخت تمام 
بدهی های صنعت برق در سال 95 که در 
بودجه آمد يک بند کامال غیر واقع بینانه 
بــود که ما می بینیــم در فاصله کمتر از 
چهــار ماه تا پايان ســال چیزی بیش از 
يک سوم آن محقق شده است. اين عدم 
تحقق تنها ناشــی از ضعف دولت نبوده 
و به نظــرم هدف گذاری مــا در بودجه 
قدری غیر منطقی بوده است. چیزی که 
مهم است اين است که در بودجه از اين 
دست راهکارها فاصله بگیريم و به سمت 

روش های عملیاتی برويم.
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نقــش بخش خصوصی در تولید  ■
بــرق ایران در چه ســطحی قرار 

دارد؟ 
اگر مــا بخواهیم به اين ســوال از  □

منظر کمی پاسخ دهیم، بر اساس آمارهای 
موجود و ارقامی که اعالم می شــود بیش 
از50درصد برق کشور توسط نیروگاه های 
بخش خصوصــی تولید می شــوند که از 
منظر کمی فعال رقم قابل قبولی است. هر 
چند من معتقدم که بايد اين آمار در آينده 

گفتگو با احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس

طلبکاران دولت را 
در تصمیم گیری شریک کنیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد اســت که بخش خصوصی صنعت برق باید نقش پر 
رنگ تری در تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری های این صنعت داشته باشد. احمد مرادی، 
نماینده بندرعباس در گفت و گویی با محور بررسی نقش بخش خصوصی در صنعت برق تاکید 
دارد که دیدن چنین نقشی باعث اتخاذ تصمیمات منطقی تر و پدید آمدن افقی رشن تر برای 

صنعت برق کشور خواهد شد.

افزايش داشــته باشــد و بخش خصوصی 
تحرک بیشــتری در تولید انرژی برق از 
خود نشــان دهد. البته اين مهم بیش از 
آنکه به اقدامات بخش خصوصی بر گردد 
به نقش نهادهــای حاکمیتی و دولت در 
حوزه اقتصــاد و انرژی بــر می گردد که 
زمینــه را چگونه فراهم کنند. به هر حال 
صنعت برق يک صنعت ســرمايه بر و پر 
دردســر و در عین حال استراتژيک است 
که علــی رغم اين مهم بــازده اقتصادی 

چندان بااليی در کشــور مــا ندارد. مثال 
آمارها حکايــت از بازده 6 تا 13 درصدی 
ســرمايه در ايــن بخش دارد کــه انصافا 
در قیاس با خیلــی از بخش های اقتصاد 
ما، حتی اگر دردســرهای اين صنعت را 
هــم ناديده بگیريم، باز هــم بازده بااليی 
نیســت. اما جدای از اين اگــر بخواهیم 
ســهم بخش خصوصی در صنعت برق را 
از منظری فــارغ از میزان تولید، يعنی از 
منظر سیاســت گذاری و هدايت صنعتی 
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و اقتصادی بســنجیم، بايد گفت که اين 
سهم بسیار بسیار اندک و ناچیز و حتی در 

جاهايی قابل چشم پوشی است. 
اساسا بخش خصوصی چه نقشی  ■

می تواند در این حوزه داشته باشد؟ 
به هر حال سیاست گذاری همیشه 

یک موضوع حاکمیتی است؟
ايــن درســت اســت امــا منظور  □

من چیــزی فراتــر از اين اســت. اينکه 
در سیاســت گذاری ها عمومــا نظــر 
بخش خصوصی به عنوان بهترين مشــاور 
و بــازوی مهــم اجرايــی پروژه ها حذف 
می شــود. ما در هدايت پروژه ها و هدايت 
اقتصادی صنعت برق به طور کلی شــاهد 
خالء حضور بخش خصوصی هســتیم. به 
عبارتی اين بخــش کانالی ندارد تا بتواند 
نظرات خود را در تصمیم گیری ها دخیل 
کند. دقیق تــر اگر بخواهــم بگويم اين 
اســت که بخش خصوصی در صنعت برق 
هر چنــد االن چیزی حــدود 60 درصد 
بار تولیــد را بــر دوش دارد امــا امکان 
تصمیم گیری فنی برای آن مهیا نیســت. 
همین موضوع در مبحث بدهی های اين 
صنعت بسیار مهم اســت، چرا که عموما 
صدای آنها شنیده نمی شود و در بسیاری 
از موارد ما شاهد اخذ تصمیماتی هستیم 
که به بخش خصوصــی تولیدکننده برق 
کشــور نه تنها کمکی نکرده، بلکه ضربه 
هم زده اســت. از اين منظر است که بنده 
فکر می کنم در حد همان میزان و درصد 
نقش بخش خصوصــی در تولید برق بايد 
در حوزه هــای تصمیم گیری نیز برای آن 
نقش قايل باشــیم. البته ايــن مهم تنها 
ناظر به دولت نیســت. ما در مجلس هم 
وقتی داريم تصمیــم می گیريم و چیزی 
را مصوب می کنیم، عموما مباحثمان در 
غیــاب فعاالن ذی نفــع آن بخش انجام 
می شــود و از اين نظر بايد به خودمان به 
عنوان نماينده مجلس هم ايراد بگیريم. به 
هر حال فکر می کنم رفتن به سمت ايجاد 
نقش مســئولیتی در حوزه تصمیم گیری 

مديريتی برای بخش خصوصی در صنعت 
برق و بقیه صنايع، يک ضرورت مهم برای 

کشور باشد. 
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
اين ضــرورت را مجلــس و دولت  □

می دانند. همین ســال جــاری گام های 
مهمی برای تسويه بدهی ها برداشته شده 

است. 
اما میزان زیادی از بدهی ها باقی  ■

مانده است؟
بله درســت است. من فکر می کنم  □

که باقی مانــدن بدهی ها ناشــی از اين 
نیســت که توجهی برای تســويه طلب 
بخش خصوصی در اين حوزه وجود ندارد. 
قسمت زيادی از آن به کمبود منابع مالی 
دولت بر می گردد. البته بخشی هم به سوء 
مديريت و تصمیم گیری مربوط می شود. 

در واقــع ممکن اســت مــا در مجلس و 
دولت يک ضرورت را بدانیم و به لزوم حل 
آن پی برده  باشــیم اما برای حل مشکل 
تصمیم اشتباه بگیريم. االن آنچه که اتفاق 
افتاده، حداقل در دو سه سال اخیر ناشی 
از اين مســايل و داليل است نه ناشی از 
اينکه مجلس و دولت ضرورت بازپرداخت 
اين بدهی هــا را درک نکرده اند. بنابراين 
اقدام الزم اين است که برای حل مساله، 
مجموعه های حاکمیتی و تصمیم گیر به 

سمت تصمیم درست سوق داده شوند. 
این تصمیم درست چیست؟ ■
من اگر االن به موردی اشــاره کنم  □

نقض همان حرف های قبلی بنده اســت. 
پايه تصمیم درســت اين است که نه در 
يک حرکت نمايشــی، بلکه به شکل موثر 
بیايیم و خود کســانی که طلبکار دولت 
هستند را در تصمیم گیری شريک کنیم. 
يعنــی بیايیــم و يک تصمیم مشــترک 
بگیريم. آن وقت است که مثال تصمیمی 
مثل اينکه آيا بــرای بازپرداخت بدهی ها 
فروش اوراق مشــارکت صحیح اســت يا 
نه، قبــل از اجرايی شــدن چکش کاری 
می شــود. من به عنوان نماينده می آيم و 
حرفی می زنم، حتما هم می خواهم از حق 
بخش خصوصی دفاع کنم. اما احتمال زياد 
دارد که بدون اينکــه متوجه نظر واقعی 
و منطقی فعاالن بخش خصوصی باشــم، 
نظری بدهم که يا به کار اين بخش نیايد 

و يا حتی مزاحم آنها باشد. 
فارغ از این بحث شما که صحیح  ■

هم هست، به عنوان یک نماینده 
مجلس در کمیســیون تخصصی 
انرژی به هر حال ارزیابی و قضاوتی 
از وضعیت موجــود دارید. یکی از 
مسایل و مشــکالت نیروگاه های 
خصوصــی، دســت بــه گریبان 
بودنشان با سازمان خصوصی سازی 
و ســازمان امور مالیاتی است. به 
زعم شــما چگونه می تــوان این 

مشکل را حال کرد؟

پایه تصمیم درست این 
اســت که نه در یک 
حرکت نمایشی، بلکه 
به شکل موثر بیاییم و 
خود کسانی که طلبکار 
دولت هســتند را در 
تصمیم گیری شــریک 
کنیــم. یعنی بیاییم و 
یک تصمیم مشــترک 
ـم. آن وقت  بگیرـی
است که مثال تصمیمی 
مثل اینکــه آیا برای 
بازپرداخت بدهی ها 
فروش اوراق مشارکت 
صحیح اســت یا نه، 
قبل از اجرایی شدن 
چکش کاری می شود
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راه حل ها می تواند متفاوت باشــد.  □
اما يکی از عینی ترين راهکارها اين است 
که به سمت تهاتر مطالبات روی بیاوريم. 
البته در اين خصوص دولت و وزارتخانه ها 
بايد بتوانند بین خودشان با سازمان امور 
مالیاتی هم بر ســر ايــن بنگاه ها و مراکز 
تولیدی به توافقی برسند. اينکه مثال يک 
نیروگاه خصوصی، برق و انرژی وارد شبکه 
توزيع کند و تا مدت هــا طلب خود را از 
دولت نگیرد و موظف باشــد از آن طرف 
در يک بازه زمانــی معین مالیات خود را 
به سازمان امور مالیاتی بپردازد، مساله ای 
اســت که به نظر می رسد دولت می تواند 
آن را در درون خــود حــل کند. هر چند 
البته از نظر حسابرسی های دستگاه های 
مختلف پیچیدگی هايی داشــته باشد اما 
به هر حال طرف حســاب آن نیروگاه دو 
مجموعه در يک پیکره واحد يعنی دولت 
هســتند. يا مثال در نرخ بهره اقساط و يا 
جريمه ديرکرد آن به همین شکل. به هر 
حال بخش خصوصی ما مشــکالت بسیار 
عمده ای در تولید دارد و به نظر می رسد 
برای جان گرفتــن آن دولت بايد بیايد و 
قدری شرايط را تسهیل کند. دولت بابت 
دير کرد اقســاط سازمان خصوصی سازی 
گاهی تا سقف 23 درصد جريمه دريافت 
می کند اما از آن طرف وقتی بحث دريافت 
پول فــروش برق تولیــدی نیروگاه های 
خصوصــی به دولت مطرح اســت، بعد از 
مدت های به مراتــب طوالنی تر، دريافت 
خســارت ديرکردی در کار نیست و اين 
منصفانه نیست. کاری که بايد انجام شود 
اين اســت که بايد در قوانین و مقررات به 
سمت توازن در اين دست مسايل برويم. 
چرا که فعال قوانیــن و مقررات مالی بین 
دولــت و بخش خصوصی صنعــت برق، 
عادالنه نیســت و همه چیز به نفع دولت 

ديده شده است.
برای این موضوع آیا اتفاقی در  ■

بودجه ســال 96 و یا برنامه ششم 
خواهد افتاد؟

نمايندگان روی اين موضوع حساس  □
هســتند چون فقط هم بحث صنعت برق 
نیست. در برنامه ششــم به احتمال زياد 
تغییــری در اين رويه ايجاد شــود. اما بر 
اســاس فضايی که در مجلس هســت و 
مطالباتی که توسط بخش خصوصی مطرح 
شده به نظرم بعید نباشد که مراودات مالی 
دولــت و بخش خصوصی از اين حیث در 
سال آينده قدری به سمت متوازن شدن 
برود. هر چند به نظرم بعید است که اين 
وضعیت کامال به صــورت صد در صدی 
متوازن گردد. اما امید اين وجود دارد که 
اوضاع قدری به نفع بخش خصوصی تغییر 
کند. چون به هر حال دولت هم در تالش 
است که از رکود خارج شويم و عمال زمین 
خوردن بخش خصوصــی هم زنگ خطر 
جدی است که به صدا در آمده و از همین 
رو دســتگاه اجرايی هم چاره ای جز اين 

کار ندارد. 

یعنــی فکر نمی کنیــد دولت  ■
بخواهد بــرای رفع نیاز مالی خود 

قدری از این توازن فرار کند؟
پیش بینــی من اين نیســت. البته  □

دولت قبال در اين خصوص اشــتباه کرده 
است اما اين بار مساله عدم توازن قوانین و 
بحث بدهی های صنعت برق بسیار جدی 
و البته در برخی موارد در ســطح نگران 
کننده ای قــرار دارد. عمال اگر اين اتفاق 
نیفتد کشور با مشکل تولید انرژی مواجه 
خواهد شد و دود آن شديدا به چشم خود 
دولت مــی رود. يعنی حتی می توان برای 
انرژی  برخی مناطق پیش بینی بحــران 

کرد. 
برای چه مدت بعد؟ ■
شايد مثال امسال و سال بعد نباشد  □

اما اگر وضعیــت مالی برخی نیروگاه های 
خصوصی بــه همین منــوال پیش برود 
اصال بعید نیســت که مثال برای سال 97 
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يا 98 شــاهد ورشکستگی های جدی در 
اين بخش باشیم. يعنی می خواهم بگويم 
در کوتاه مدت خطری متوجه ما نیســت 
اما قطعا در میان مدت اتفاقات خوبی در 
اين عرصه نخواهد افتاد. خصوصا اينکه اگر 
تصمیم درســتی نگیريم بیم آن می رود 
که اتفاقی مثل ورشکســتگی و يا کاهش 
سطح و میزان تولید تبديل به يک حالت 
دومینويی شود که زنجیره ای از نیروگاه ها 

را درگیر خود کند. 
فکر می کنید این دست مسایل  ■

به عدم شــناخت از صنعت و برق 
ونقش بخش خصوصی در این عرصه 

مربوط می شود؟
قطعا همین طور اســت. البته بايد  □

متذکر شــويم که اصل و اســاس مشکل 
بــه دولت قبل بر می گردد که قوه مجريه 
را بدهــکار بخش عظیمی از پیمانکاران و 
تولیدکنندگان بخش هــای مختلف کرد 

و در پــی آن همین بخــش خود بدهکار 
نظام بانکی شد. در کالن قضیه هم مساله 
صرفا مربــوط به صنعت برق نمی شــود 
و ما خصوصا در دولــت قبل با يک عدم 
شناخت بســیار مشــهود از فعالیت ها و 
مناســبات اقتصادی در باالدســت دولت 
مواجــه بوديم که صنعت بــرق هم از آن 
مســتثنی نبود. در اين دولت وضع بهتر 
شده اما آنطوری نیست که بگويیم اوضاع 
کامال خوب اســت، فقط مقــداری بهتر 
شده اســت. همین که بدهی ها در حال 
باز پرداخت شدن هستند، خودش نشان 
همین موضوع اســت. البته من قبل تر به 
موضوع لزوم ايفای نقش بخش خصوصی 
در تصمیم گیری ها اشــاره کردم. مساله 
اساســی ما عدم شــناخت از اين حوزه و 
آن حوزه نیســت. در دنیــا هم بدنه تمام 
دولت هــا با اين موضوع مواجه هســتند. 
به هــر حال دولــت در ماهیت خود يک 

مجموعه انســانی با تخصص هــا و توان 
محدود اســت. مســاله اين است که اين 
بدنه محــدود خود را بی نیــاز از نظرات 
کارشناسی بداند و بخواهد خود راسا برای 
هر حوزه ای تصمیم بگیرد. دولت پیش از 
هر چیز بايد متوجه باشد که الزاما نظرات 
کارشناسی حوزه های مختلف و از جمله 
صنعت برق مختص به او نیست و ديگران 
هم نظراتی دارند و الزاما دولت نیست که 
تمام مســايل را می داند. يعنی اينکه بايد 
نیاز به مشاوره را احساس کند تا بعد از آن 
بیايد و همکاری های متقابل را کلید بزند. 

با ایــن وضعیت از نظر شــما  ■
چشــم انداز تولیدکننــدگان 
بخش خصوصــی در صنعت برق 

چگونه است؟ 
ما داريم مســیر صحیحی می رويم  □

اما مســاله سرعت حرکت در مسیر است. 
مثال اينکه بدهی های ما بايد تا قبل از اين 
سال تسويه می شد اما کماکان برای سال 
بعــد هم دولت بدهــی دارد. يعنی اينکه 
دارد بدهــی را می دهد اما نه با ســرعتی 
که نیاز اســت. صنعت برق حوزه ای است 
که الزاما رفتن در مســیر صحیح برای آن 
کافی نیست و بايد سرعت ان هم رعايت 
شــود. ما بايد متوجه بازارهای منطقه ای 
و پیشــرفت های صنعتی و تکنولوژيکی 
باشیم و اگر سرعت را رعايت نکنیم بیش 
از اين عقب می افتیم. ما داريم بدهی ها را 
می دهیم ولی اگر اين کار سرعت مناسب 
را نداشــته باشد می تواند در برخی مواقع 
نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. پس 
الزاما مسیر تعیین کننده همه چیز نیست. 
ما االن در اطراف خود بازارهای مناســبی 
بــرای صادرات برق داريم کــه بايد از آن 
اســتفاده کنیم. بازارهايی مثل پاکستان، 
افغانســتان، عراق و کشــورهای آسیای 
میانه. اينها نیازمند انرژی ما هســتند. به 
نظر من افق اينده رو به جلو اســت اما با 
اين ســرعت جهش و پويايــی الزم را به 

دست نخواهیم آورد.
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 گفت وگو با »مهندس جمال الدين عزيزی«؛ 
مدير نیروگاه شهدای پاکدشت )شرکت تولید نیروی برق دماوند(

نظارت دقیق بر اجرای قوانین؛
الزمه حل مشکل بدهی 
بخش خصوصی

در کیلومتر 35 جاده تهران به گرمســار واقع اســت، نیروگاهی که به عنوان »شهدای پاکدشت« شناخته 
می شود و تحت مالکیت شرکت تولید نیروی برق دماوند است. اين نیروگاه که در زمان ساخت، بزرگترين 
نیروگاه ســیکل ترکیبی خاورمیانه بوده، ظرفیت تولید آن ۲۸۶۸ مگاوات اســت که شامل ۱۲ واحد گازی 
۱۵۹ مگاواتی مدل 94.2V با ظرفیت ۱۹۰۸ مگاوات و ۶ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی با ظرفیت ۹۶۰ مگاوات 
در زمینی به مساحت ۱۹۴ هکتار است. هر دو واحد گازی و يک واحد بخار، يک بلوک نیروگاهی را تشکیل 
می دهد. میانگین قدرت عملی آن ۲۳۶۶ مگاوات است که در زمستان ۲۵۳۲ مگاوات و در تابستان ۲۱۷۲ 
مگاوات است. نیروگاه دماوند که ساختش، 2 میلیارد يورو، هزينه داشته است را يک سال و 3 ماه است که 
» مهندس جمال الدين عزيزی« مديريت می کند و البته خود از کارکشــته های عرصه مديريت برق کشور 
اســت. او در گفت وگويی که با »نیرو و ســرمايه« داشــت و متن کامل آن را در ادامه می خوانید، پرداخت 
نشدن مطالبات تولیدکنندگان، عدم تامین نقدينگی مورد نیاز، افزايش نیافتن نرخ خريد برق با وجود قانون 
شــفاف در اين زمینه، تغییر مداوم قوانین بازار برق، مشــکالت حاد با امور مالیاتی و خصوصی سازی ناشی 
از پرداخت نشدن مطالبات، نهايی نشدن واگذاری ها و باز بودن مسائل فی مابین با وزارت نیرو در رابطه با 

واگذاری نیروگاه را از مهم ترين چالش های نیروگاه های فعال در صنعت برق می داند.

حمیدرضا محمدی

جناب آقــای مهندس عزیزی؛  ■
لطفــا برای آغاز بحــث، کمی از 
سرگذشت خود را گفته و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را بیان فرمایید؟
اينجانــب جمال الديــن عزيــزی  □

هستم. نزديک به 18 سال سابقه فعالیت 

در بخش های مختلف نیروگاهی دارم. که 
مهمترين آنها 3 سال مدير عامل شرکت 
مديريــت تولید برق يزد، 4 ســال عضو 
هیات مديره ســبالن برق امید 1.5سال 
عضو هیات مديره و مدير عامل شــرکت 
مديريت تولید برق دماوند و از شــهريور 
سال 1394 به عنوان عضو هیات مديره 

و مديرعامل شــرکت تولید نیروی برق 
ترکیبی  نیروگاه ســیکل  )مالک  دماوند 
شــهدای پاکدشــت( در حــال خدمت 
می باشم. نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای 
پاکدشت )دماوند( با ظرفیت نامی 2868 
نیروگاه  بزرگتريــن  به عنــوان  مگاوات 
حرارتی کشــور بیش از 5 درصد ظرفیت 
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تولید کشــور را به خــود اختصاص داده 
است. اين نیروگاه در سال 1391 به بنیاد 
شــهید و امور ايثارگران واگذار گرديد و 
پس از آن در ســال 1394 به بانک دی 
منتقــل گرديد و در اســفند ماه 1394، 
7 درصد از ســهام آن به عنــوان اولین 
نیروگاه حاضــر در بازار برق در فرابورس 

عرضه گرديد. 
اين نیروگاه پس از پشت سرگذاشتن 
نوســانات و بحران های پس از واگذاری 
بــه حــول و قــوه الهــی و بــه همت 
کارکنان متخصــص و پرتالش خود و با 
حمايت های ســهامداران و هیات مديره 
محتــرم، هم اکنــون در شــرايط بهره 
برداری بسیار خوبی قرار گرفته و تقريبا 
بدون محدوديت و با توان کامل به تولید 

برق مشغول است.
پیش بینی ما در ســال 95، دستیابی 
بــه رکــورد 17 هــزار و 500 گیگاوات 
ســاعت آمادگی و تولید 16 هزار و 100 
گیگاوات ساعت تولید ناخالص است که 
با توجه به عملکرد 8 ماهه، رســیدن به 

اين اعداد قابل پیش بینی است.
ارزیابی تــان از وضعیت کنونی  ■

تولید نیروی برق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را شرح دهید؟

در حــال حاضر تولیــد کنندگان  □
بخش خصوصــی بــرق بــا چالش ها و 
مشــکالت زيادی در ايــن بخش مواجه 
هســتند. پرداخت نشدن مطالبات تولید 
کننــدگان، عدم تامیــن نقدينگی مورد 
نیــاز، افزايش نیافتن نــرخ خريد برق با 
وجود قانون شــفاف در اين زمینه، تغییر 
مداوم قوانین بازار برق، مشکالت حاد با 
امور مالیاتی و خصوصی ســازی ناشی از 
پرداخت نشــدن مطالبات، نهايی نشدن 
واگذاری ها و باز بودن مسائل فی مابین با 
وزارت نیرو در رابطه با واگذاری نیروگاه، 

از مهمترين اين چالش ها می باشند.
البته تقريبا تمامــی اين نیروگاه ها با 
توجه بــه اهمیت بهــره وری و عملکرد 
در بخش خصوصــی به هــر نحو ممکن، 
عملکرد خــود را در بخش های مختلف 
ارتقــا داده و نســبت به زمــان قبل از 
واگذاری شــاخص های عملکردی خود 
را ارتقا بخشــیده اند که ادامه اين روند 
با وجود مشکالت اشــاره شده، سخت و 

شايد غیر ممکن باشد.

از مهمتريــن چالش هــای  يکــی 
بــا  لــزوم رقابــت  بخش خصوصــی، 
نیروگاه هــای دولتــی و فــروش برق به 
شــرکت های دولتی اســت کــه باعث 
گرديده کنترل بازار برق صرفا در اختیار 
وزارت نیرو باشــد. کما اينکــه اخیرا با 
تعیین نرخ 230 ريال برای شــرکت های 
تولید کننده برق دولتی، اين شــرکت ها 
ملزم به فروش حداقــل 50 درصد برق 
خود به شــرکت های توزيع استانی شده 
اند کــه در صــورت عملی شــدن اين 
موضوع، عمال بايد فاتحــه تولید کننده 

خصوصی برق را خواند!
نقش بخش خصوصی در تولید  ■

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

را برعهده دارد؟
بــر اســاس آمار منتشــر شــده  □

صنعت بــرق، آمار تفصیلی ســال 94، 
از50 درصــد  بیــش  بخش خصوصــی 
ظرفیت نصب شــده نیروگاهی کشــور 
را در اختیار دارد. اين در حالیســت که 
عمال حدود60 درصد برق کشــور توسط 
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بــا ســنديکای شــرکت های  انــرژی 
تولیدکننده برق و تشريح واقعی مسائل، 
می تواند کمک شايانی به تدوين قوانین 
جديد و اجرای قوانین وضع شــده قبلی 
بکنــد. در حال حاضر خال قانونی در اين 
زمینه نداريم و بايســتی نظارت بر اجرا 
به صورت دقیــق صورت گیرد. در قانون 
بحــث افزايش قیمت خريــد به صورت 
ســالیانه و الزام به تهاتر بدهی ها و طلب 
شــرکت ها از دولت به صــورت دقیق و 
شــفاف بیان گرديده و لیکن متاســفانه 
هیچ يک از اينها اجرايی نگرديده است. 

یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■
خصوصی، دســت بــه گریبان 
بودنشــان با ســازمان خصوصی 

که هر کــدام در جايگاه خود دارای پیچ 
و خم ها و مشــکالت عملیاتــی زيادی 

هستند.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
قانون رفع موانع تولید رقابت پذير  □

و ارتقای نظام مالی کشــور کامال ناظر بر 
ايــن موضوع بوده و دولت موظف شــده 
است تا عالوه بر اعالم مبلغ بدهی خود به 
به تسويه حساب  بخش خصوصی نسبت 

آن نیز اقدام نمايد. 
بــه اعتقاد بنده تشــکیل جلســات 
مشترک نمايندگان مجلس و کمیسیون 

بخش خصوصــی تامین می گردد چرا که 
نیروگاه هــای در اختیار بخش خصوصی 
اغلب نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی 
جديد االحداث می باشند که نقش زيادی 

در تامین برق مورد نیاز کشور دارند.
از  ■ قراردادهــای خریــد برق 

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

تاثیر دارد؟
تا جايی کــه بنده اطالع دارم عقد  □

قرارداد خريد برق که توســط شــرکت 
مديريت شــبکه منعقد می گردد و کامال 
نیــز به صــورت يکطرفه بــوده و از نظر 
ما و اکثريت تولید کنندگان اشــکاالت 
فراوانی دارد هیچ ارتباطی با رتبه بندی 
نیروگاه ها ندارد و اساسا شرايط نیروگاه ها 
و رتبه بندی آنها در بخش خصوصی، در 
هیچ کجا تاثیری ندارد و همین نکته نیز 
از نقاط ضعف اين بخش به شمار می رود.

تامین مالی سرمایه پروژه های  ■
تامین برق، چگونه صورت می گیرد 
و چه مواردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
در حاضر امکان انتشار اوراق سلف  □

موازی اســتاندارد وجــود دارد که البته 
انتشــار آن نیازمند دارايی متناســب با 
مبلغ مورد نظر بعنوان وثیقه می باشــد و 
همچنین ســود تضمین شده متناسب با 
بازار و ترجیحا باالتر از نرخ سپرده بانکی 
می باشــد، که اين مورد هم به علت عدم 
پرداخت به موقع مطالبات از طرف دولت 
ريسک نقدينگی آن را به منظور پرداخت 

در سررسید افزايش می دهد. 
همچنین تامین مالی کوتاه مدت در 
حــال حاضر در بورس انــرژی نیز وجود 
دارد که نیروگاهها می توانند برق تولیدی 
خــود را با قیمتی پايین تــر از بازار روز 

فروش به فروش برسانند. 
استفاده از فاينانس خارجی و صندوق 
توسعه ملی نیز راهکارهای ديگری است 
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ســازی و ســازمان امور مالیاتی 
است. به زعم شما چگونه می توان 

این مشکل را حال کرد؟
در حال حاضــر در خصوص تهاتر  □

مطالبات اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
خصوصی از شــرکتهای دولتی ذيربط با 
بدهی اشخاص مزبور به دولت با استفاده 
از ظرفیــت موجــود در بنــد )پ( ماده 
)2( قانون رفع موانــع تولید رقابت پذير 
و ارتقــای نظام مالی کشــور، اين امکان 
توســط دولت محترم بوجود آمده است 
ولیکــن مراحل انجــام کار زمان بر بوده 
با مشــکالت کامال  و بخش خصوصی را 
جدی در زمینه پرداخت بدهی ها مواجه 

کرده است. 

به اعتقاد بنده چون با تصويب هر يک 
از اين تهاترها، بدهــی مربوطه به دولت 
منتقل می گــردد انجام اين امر با کندی 
صورت می گیرد. مثال مصوبه تهاتر بدهی 
مالیاتی نیــروگاه دماوند پــس از تائید 
وزارت امور اقتصــادی و دارايی، بیش از 
3 ماه اســت که در انتظار تصويب هیات 
دولت اســت و امور مالیاتی نیز عملیات 

اجرايی خود را متوقف نکرده است.
نیروگاه های بخش خصوصی را  ■

چگونه می توان از بودجه بهره مند 
ساخت؟

اگر منظور شما رديف بودجه های  □
دولتی است که عمال به صورت مستقیم 
امکانپزير نیست و لیکن در رديف بودجه 

وزارت نیرو بايستی بودجه مناسب جهت 
خريد بــرق از بخش خصوصی و پرداخت 

مطالبات پیش بینی گردد.
بودجه چگونــه می تواند گره  ■

بدهی دولت به این شــرکت ها و 
نیروگاه ها را پر کند؟

بــا تخصیــص مناســب بودجه و  □
تامین اعتبار به موقــع و از همه مهم تر 
مديريت بهینه منابــع در اختیار وزارت 
نیرو، می توان اين گره را باز کرد. در اين 
زمینــه تولید کنندگان برق از جمله اين 
شــرکت آماده ارائه طرح هــای عملیاتی 

خود می باشند.
عــدم پرداخــت بدهی ها چه  ■

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

آینده_ رخ خواهد داد، دارد؟
همان گونه که قبال نیز اشــاره شد  □

همکاران مــا در نیروگاهها با وجود همه 
مشــکالت مالی و محدوديت های تامین 
منابع و تجهیزات با ســخت کوشــی و 
تالش تا به االن چــرخ اين صنعت را به 
خوبی بــه گردش در آورده و هر ســاله 
نســبت به ســال قبل عملکرد بهتری از 
خود نشــان داده اند. به طــور مثال در 
نیروگاه دماوند در تابســتان سال جاری 
محدوديت هــای تولید در پیــک بار به 
صفر نزديک شــد و آمادگی اين نیروگاه 
نیــز بیش از 10 درصد افزايش داشــت 
و لیکــن به همان داليلــی که قبال ذکر 
شد در خواســت برای تولید اين نیروگاه 
از طرف بازار کاهــش پیدا کرد )علیرغم 
اينکه نرخ های پیشــنهادی در بازار برق 
نیز کاهش داشــت و در بسیاری از موارد 

در آرايش بازار نیز پذيرفته می شد(.
به هرحال تمامی نیروگاه های کشــور 
الخصــوص بخش خصوصــی در  علــی 
نیازمنــد تعمیرات  زمان هــای مقتضی 
دوره ای و اساسی بلند مدت می باشند، از 
طرفی تامین به موقع قطعات و شارژ انبار 
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نیروگاه ها از مهمترين مواردی اســت که 
به منظور تولید برق پايدار و مطمئن الزم 
می باشــد که با وضعیــت موجود و نحوه 
پرداخت مطالبــات از طرف دولت، موارد 
ذکر شده با مشــکالت جدی و غیرقابل 

جبران مواجه خواهند شد. 
تصور می کنید مشکالتی از این  ■

دست، به عدم شناخت دولتمرداِن 
دولت هــای مختلف از صنعت برق 
و حضــور بخش خصوصی در این 

عرصه بازمی گردد؟
بیشــتر از اين که عدم شــناخت  □

دولتمردان در دولت های مختلف را عامل 
اين مشکالت بدانیم، تضادهای موجود در 
صنعت برق و برخی مشکالت ساختاری 

در اين صنعت عامل اين مشکالت است.
در اين صنعت، بیش از نیمی از تولید 
توســط بخش خصوصی صورت می گیرد 
ولی تقريبــا 100 درصد بخــش توزيع 
و خريــد برق دولتی اســت. از طرفی به 
قیمت های متفاوت بــرق توجه فرمايید. 
ادعــا می شــود کــه قیمت تمام شــده 
)اقتصادی( برق بیش از 100 تومان است. 
اين برق، تقريبا 65 تومان از تولید کننده 
خريد می شــود و به طور متوســط 40 
تومان به مصرف کننده عرضه می شود. از 
طرفی با اعمال سیاست های خاص وزارت 
نیرو، همین برق در بورس انرژی با نصف 

قیمت توســط بخش خصوصی به فروش 
می رسد. خب با اين شرايط چه انتظاری 
از ســاير دســتگاه ها برای کمک داريم؟ 
وقتی تولید کننده مجبور به فروش برق 
به صورت ارزان در بورس انرژی اســت، 
دولتمردان و قانونگذاران نیز تابلو بورس 
را مالک قرار می دهند در حالیکه واقعیت 

چیز ديگری است.
مقــررات متعــددی که بــرای خريد 
برق از تولید کننــدگان وضع می گردد، 
از جمله بخشــنامه اخیر فروش مستقیم 
برق شرکتهای دولتی به شرکتهای توزيع 
که به آن اشــاره شــد چه ربطی به ساير 
وزارتخانه هــا و مجلس دارد. اين مقررات 
مســتقیما توســط وزارت نیــرو تدوين 
می شــود و باعث گرديده که در سال 95 
شــرکتهای تولید کننده بــرق با کاهش 
حداقــل 20 درصدی درآمــد، علیرغم 
افزايش آمادگی خود مواجه باشــند که 
بــه نظر بنده در هیچ صنعتی در کشــور 
اين اتفاق رخ نداده است و اين يک زنگ 
خطر بزرگ برای کســانی است که مايل 
به سرمايه گذاری در اين صنعت هستند.

چشم انداز آینده نیروگاه های  ■
تولیدکننده نیروی برِق حاضر در 
بخش خصوصی را چگونه می بینید؟

بــا شــرايطی که االن بــر صنعت  □
برق حاکم اســت و وضعیــت قیمت ها 

و پرداخت هــا، چشــم انداز روشــنی در 
انتظــار تولید کننــدگان برق نیســت. 
ولیکن از طرفی حرکت کشــور به سمت 
توسعه صنعتی و افزايش مصرف برق در 
سال های آينده می تواند بازار مناسبی را 
بــرای تولید کنندگان بــرق ايجاد نمايد 
امیدواريم نمايندگان محترم مجلس  که 
قوانیــن مناســبی را در جهت ماندگاری 
و حضــور بیشــتر بخش خصوصی وضع 
نموده و در راستای اجرای اصل 44 قانون 
اساســی ابالغیه مقام معظم رهبری هر 
چه بیشــتر به حمايت از بخش خصوصی 

بپردازند.
نیروگاه دماونــد، از این حیث  ■

چه وضعیتــی دارد؟ افق کاری و 
حرفه اِی نیروگاه شهدای پاکدشت 
)شرکت تولید نیروی برق دماوند( 

را در این میان چگونه می بینید؟
اين  □ انــداز تدوين شــده  چشــم 

شرکت به صورت 1- انتخاب اول سرمايه 
گذاران 2 – رهبری در بــازار برق ايران 
3- سرآمدی کارکنان، تعريف شده و اين 
شرکت با توجه به حضور در بورس و لزوم 
حفظ منافع سهامداران تمام تالش خود 
را در جهــت افزايش بهــره وری و نهايتا 
ســود بکار می گیرد. اجــرای طرح های 
بهینه سازی، رفع محدوديت های تولید، 
افزايش بهره وری نیروی انسانی متخصص 
و توجه ويژه به محیط زيست و بهداشت 
حرفــه ای و محیــط کار از مهمتريــن 
اســتراتژی های کاری اين شرکت است 
که در قالــب برنامه های عملیاتی تدوين 

گرديده و انشاهلل به اجرا خواهد رساند.
در پايان ضمن تشکر از همکاران مجله 
وزين نیرو و سرمايه، از مسئولین محترم 
وزارت نیرو عاجزانه تقاضا دارم مشکالت 
تولیدکنندگان برق را از نزديک بشنوند و 
به آن اهمیت دهند. همه ما آماده ايم که 
با ارائه راهکارهــای تخصصی اين وزارت 

خانه را در حل مشکالت ياری نمايیم.
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دستاوردی مرهون انرژی های تجديدپذير

آنچه باید از صنعت برق آلمان بدانیم
ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی

اروپــا،  آلمــان واقــع در مرکــز 
پرجمعیت ترين کشــور اين قاره اســت 
و با بیــش از 80 میلیــون نفر جمعیت 
توانســته بازار برقش را بــه لحاظ تعداد 
به  تولیــد  ســرمايه گذاران و ظرفیــت 
بزرگترين بازار در قاره اروپا تبديل کند. 
بازار برق آلمان طبــق گزارش DRI با 
مصرف ســاالنه نزديک به Twh550 و 
ظرفیت تولید 125گیگاوات بازار عظیمی 
اســت که نمونه بســیار موفقــی برای 

ســرمايه گذاران و مشارکت کنندگان اين 
صنعت محسوب می شود.

در حالی که اروپا از وابســتگی اش به 
گاز روسیه خوشنود نیست، آلمان روز به 
روز به سمت پاک ترشدن انرژی اش قدم 
 Fraunhofer برمی دارد. طــی گزارش
انــرژی بادی بــه تنهايــی از 12 تا 13 
درصد تولید در ســال های گذشــته، به 
سهم 17درصدی در چرخه تولید انرژی 
رسیده و به دنبالش انرژی خورشیدی نیز 

به 28 درصد افزايش يافته است. 
در ســال 2015 برای نخســتین بار 
انرژی باد، بیوگاز و خورشــید در چرخه 
تولیــد برق نقش پررنگ تری نســبت به 
گذشــته ايفا کردند و بیشــتر از سوخت 
تولید کنند.  برق  توانســتند  زغال سنگ 
قدم بزرگتر دو ســال بعد برداشته شد؛ 
در 15 می 2016 نیز برای نخســتین بار 
تمامی برق مصارف شــهری از اين ســه 

منبع تامین شد. 
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آلمــان در حال حاضر بــا 3.7 هزار 
میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلی، 
اقتصــاد اول اروپا و چهارمیــن اقتصاد 
بزرگ کره زمین به شمار می رود. رسیدن 
تولید بــرق از منابع تجديدپذير به نقطه 
اوج خــود در روز 15 می نشــان داد که 
انرژی باد و انرژی خورشــیدی به خوبی 
می توانند نیاز داخلی اين کشــور به برق 
را تامین کنند و نکته ديگر اينکه، انرژی 
پاک در اين کشــور شانه به شانه اقتصاد 

آن رشد کرده است. 
به گفتــه آژانس بین المللــی انرژی، 
آلمان به دلیل برخــورداری کافی از نور 
خورشــید و باد در حــال حاضر دومین 
کشور جهان در زمینه تولید انرژی پاک 
به شــمار می رود و اين کشــور به طور 
متوسط حدود 30 درصد از برق موردنیاز 
خود را از منابع انرژی تجديدپذير تامین 

می کند. 
بــا وجود آنکــه اتحــاد دو آلمان در 
اکتبر ۱۹۹۰ چالــش بزرگی را در پیش 
روی اقتصاد اين کشــور قــرار داد اما با 
استراتژی های اقتصادی و سیاسی موفق 
اين کشور توانسته به يکی از قدرت های 
جهانی در حــوزه انرژی و اقتصاد تبديل 
شود. در گذشــته جمهوری دموکراتیک 
آلمــان دارای موفق ترين اقتصاد در بین 
اقتصادی  تعاون  کشورهای عضو شورای 
کمــکان بود، ولــی بر حســب میزان و 
کیفیت تولید محصوالت، و سطح زندگی 
مردم کمتر از آلمان غربی ســابق توسعه 
يافته بود. کیفیت زندگی در نیمه غربی 
آلمان همچنان باالتر از نیمه شــرقی آن 

است. 
سیاست دولت آلمان مبتنی بر ترويج 
حفاظت از انرژی و استفاده از انرژی های 
تجديدپذيــر اســت. در ســال 2010 
آمار اســتفاده انرژی ها در کشــور آلمان 
به صورت زير بوده اســت: زغال ســنگ 
)22/9٪(، گاز طبیعــی )21/8٪(، انرژی 
هسته ای )10/8(، برق آبی و باد)٪1/5(، 

و ديگــر منابــع تجديدپذيــر)7/9٪(. با 
گذشــت پنج سال يعنی در سال 2015، 
اســتفاده از انرژی هــای تجديدپذير در 
اين کشــور به اندازه ای تقويت شــد که 
31درصد تولید برق کشور را شامل شد. 
کشــور آلمان در میانه  طرحی به نام 
Energiewende )گــذار انرژی( قرار 
دارد. دولت اين کشــور امیدوار است تا 
از طريق اين طرح میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای را بــه میزان ۸۰ تا ۹۵ درصد 
کاهش داده و تا سال ۲۰۵۰ سهم منابع 
انــرژی تجديدپذيــر را در تامین انرژی 

مورد نیاز کشور به ۶۰ درصد برساند.
دستیابی به هدف تامین ۶۰ درصد از 
میزان انرژی مصرفی ساالنه توسط منابع 
انرژی تجديدپذير، مستلزم آن است که 
دولت آلمان ســطح بهــره وری فناوری 

کنونی خــود را بهبود داده و راهکارهای 
جديــدی را جهت ذخیره ســازی انرژی 
برای روزهايی که خیلی آفتابی نیســتند 
يــا باد چندانی نمــی وزد، پیدا کند. اين 
چالشی است که کشورهای سراسر جهان 

با آن روبرو هستند.
در حال حاضر، آلمــان از لحاظ نوع 
منابع انــرژی تجديدپذيــر به دو بخش 
شــمال و جنوب تقســیم شــده است، 
بــه اين ترتیــب که توربین هــای بادی 
عمدتا در شــمال کشــور و نیروگاه های 
خورشــیدی در جنوب آن واقع شده اند. 
همچنیــن مقامــات اين کشــور پس از 
فاجعه فوکوشیما در ژاپن، در نظر دارند 
تا اســتفاده از انرژی هسته ای را تا سال 

۲۰۲۰ بطور کامل متوقف کنند.
با توجه به پیشــروی آلمان در جهت 

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / پاييز 1395 / شماره 17
24



اهــداف خود، کارشناســان معتقدند که 
اين کشــور يک الگوی خوب برای ساير 

کشورهای توسعه يافته است.
نويسنده ی  اوشــا گری ديويدســن 
کتابــی در خصــوص »گــذار انــرژی« 
می گويــد: »تولید، ســهم بیشــتری از 
اقتصاد آلمان را نسبت به اقتصاد اياالت 
متحده بــه خود اختصاص داده اســت، 
اين در حالی اســت کــه جمعیت آلمان 
۸۰ میلیــون نفــر اســت. جمعیت اين 
کشور در مقايســه با کشور ۵.۵ میلیون 
نفری دانمارک بسیار زياد است. علیرغم 
آنکــه دانمارک از بنیان صنعتی بســیار 
کوچکتری بهــره می برد اما با اين وجود 
بخش عمده ای از انــرژی مورد نیاز اين 
کشــور از منابع انرژی تجديدپذير تامین 
می شــود. ما در ســال های گذشته نیز 

شــاهد به ثمر نشســتن اهداف امیدوار 
کننــده ای بوده ايــم. در ســال ۲۰۱۵، 
اســکاتلند بیش از نیمی از انرژی مورد 
نیاز خود را از منابــع انرژی  تجديدپذير 
تامین کرد، اروگوئــه در حال حاضر ۹۵ 
درصــد از انرژی خــود را از منابع انرژی 
تجديدپذير بدست می آورد، در حالی که 
بخش بزرگی از اتريــش به رکورد ۱۰۰ 
درصد دســت يافته است. در حال حاضر 
ظرفیــت انرژی های تجديدپذير بســیار 
ســريع  در حال افزايش است. در مقیاس 
جهانی، مــا در حال حرکت به ســمت 
تامین ۲۶ درصد از انرژی مورد نیاز خود 
از منابع طبیعی تا ســال ۲۰۲۰ هستیم. 
هنوز هم راه زيــادی پیش رو داريم، اما 
فکر کــردن در مورد اينکه تــا کنون تا 
چــه حد در اين زمینه حرکت رو به جلو 

داشته ايم، بسیار هیجان انگیز است.«

گشوده شدن درهای 
سرمایه گذاری

در سال 1988 درهای بازار انرژی در 
اين کشــور برای رقابت گشوده شد. اين 
امر با حضور 255 شــركت در نمايشگاه 
e-World در محل نمايشگاه و همايش 
بین المللی انرژی در اسن آلمان كه از 13 
لغايت 15 فوريه 2001 برپا شــد كاماًل 
مشــهود بود. به گفته يكــی از ناظران، 
اگرچه تولید نیروی برق در زنجیره بازار 
انــرژی يک محصول جانبی به حســاب 
می آيد اما با اين وجود جايگاه های سوم و 
چهارم را در فعالیت های مديريت تجارت 
و خطرپذيــری به خــود اختصاص داده. 
يک بررسی ساده از تیراژ نشريات انرژی 
به زبان آلمانی عالقه به مشاركت در اين 

بازار را تصديق می كند.

خود تنظیمی برای دستیابی به نفع 
شخصی

بازار انــرژی آلمان )هم بــرق و هم 
گاز( تنها نمونه در اتحاديه اروپاســت كه 

ندارد.  هیچ گونه تنظیم كننده مســتقلی 
در عوض، يک ســامانه  خــود تنظیم از 
طريق قوانین گوناگــون موجود درمورد 
انــرژی و مهمتر از همه كــه معروف به 
بازی  قاعده  انجمن ها«ست،  »توافق های 
انجمن ها  را تعیین می كنــد. توافق های 
كه توسط سه انجمن صنعتی پیش نويس 
آن تهیه و مورد موافقت واقع شده است 
اختیاری  خصوصی ای  موافقت نامه هــای 
هســتند كه در قراردادهــای مربوط به 
لوله هــای گاز و شــبكه برق اســتفاده 
می شــوند. اين توافق نامه ها به تنهائی از 
جايــگاه قانونی برخوردار نیســتند. آنها 
درصورتــی تعهــدآور خواهنــد بود كه 
مشــاركت كنندگان در قالب يک قرارداد 

رسمی آنها را لحاظ كنند. 
متوســط هزينه دسترســی به شبكه 
بــرق در مناطــق آلمان جديــد )آلمان 
شرقی سابق( بســیار باالتر است و طبق 
هر اســتاندارد بین المللی نیز اين هزينه 
باالســت. بدون يك تنظیم کننده اصلی 
تصمیمــات قبــل از يک رويــداد اتخاذ 
نمی شود. دفتر کارتل فدرال ممکن است 
فقط و فقط بعد از يک رويداد دخالت کند 
و تصمیمات براساس موضوعات جداگانه 
اتخاذ می شوند. اين فرايند به خودی خود 
کند و دشوار است. شرکت های خدماتی 
آلمانی در حال حاضر به طور عمودی با 
يکديگر تلفیق شــده اند بدون وجود يک 
هیات سیاست گزاری که جداشدن آنها از 
يکديگر را تضمین کند. پرفسور فلفگانک 
پافنبرگ از موسســه انرژی برمر از ايده 
به کارگیری يک موسســه با توان اتخاذ 
تصمیم های ســريع قبــل از يک رويداد 
حمايت می کند. او معتقد است که چنین 
هیاتی برای تنظیم قیمت گذاری شــبکه 

ضروری است.

برق براساس اولویت
اگــر آن دســته از قوانینی که حامی 
تولید برق هستند  روش های مشــخص 
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را مدنظر قــرار دهیم پس اين اعتقاد که 
فعالیــت در بازار برق آلمــان برای همه 
متقاضیان کاماًل بدون مانع است تا حدی 
بی معنی است. اگر ما اولويت و قیمت های 
مشخص شده برای زغال سنگ قهوه ای، 
قانون حمايــت از نیروگاه های دومنظوره 
و انــرژی تجديدپذير که بر راه های ديگر 
تولید ارجح هســتند را لحاظ کنیم آنگاه 
تنهــا حدود کمتر از ۵۰ درصد از بازار به 

صورت رقابتی باقی می ماند.
انجمن هــا،  براســاس توافق هــای 
دسترســی به شــبکه تنهــا در صورتی 
می تواند پذيرفته نشــود که زغال سنگ 
قهوه ای بــه مخاطره بیفتــد. اين قانون 
که تا ســال ۲۰۰۲ پابرجا بود از صنعت 
زغال ســنگ قهوه ای در آلمان شــرقی 
که بــه عنــوان دارائی  رهاشــده به آن 
نگاه می شــد همانند نیروی هسته ای در 
انگلســتان حمايت کــرد. پیش از اين تا 
۴۰ درصد از انــرژی برق آلمان از جمله 
آلمان غربی از زغال سنگ قهوه ای تولید 
می شد. قانون حمايت از نیروگاههای دو 
منظوره درآمد اضافی تضمین شده ای به 
 )CHP( نیروگاه ترکیبی گرمايش و نیرو
اختصاص داده اســت. ايــن قانون که با 
گذشت زمان در حال تضعیف است يک 
نرخ ثابــت برای نیروی بــرق از نیروگاه 
ترکیبی گرمايش و نیرو که قبل از ســال 

۲۰۰۰ ساخته شده فراهم می کند.
به نقل از پفامنبرگر، قانون بحث انگیز 
توسعه CHP در دســت تهیه است كه 
ممكن اســت كمک های غیر مستقیمی 
معرفــی كند كه به وســیله مشــتركان 
بــه خاطر يک قرارداد جديــد كه آنها را 
ملزم بــه خريد مجوزهائــی برای خريد 
نیــروی بــرق از CHP میکند پرداخت 
شود. همچنین تولید برق از منابع انرژی 
تجديدپذيــر ترجیح داده می شــود كه 
طبــق قانون انــرژی تجديدپذير نه تنها 
شــامل يک مبلغ اضافی ثابت می شــود 
بلكه شامل تعهدی به منظور خريد است. 

آن دسته از اپراتورهای شبكه برق كه به 
نزديک  انرژی تجديدپذير بســیار  منبع 
هستند ملزم به اتصال و جبران خسارات 
وارده بــه تامین كنندگان بــرق از انرژی 

تجديدپذير هستند.
 دكتر میشــل كراوس، استاد اقتصاد 
انرژی مانهايم، در اين خصوص می گويد: 
»ايــن متضمن منافع بــادآورده ای برای 
انرژی تجديدپذير است.  فراهم آورندگان 
به طور خالصه، پنج ايالت از آلمان شرقی 
ســابق كه در برگیرنده ۴۰ درصد از بازار 
تولید هستند به وسیله قانون زغال سنگ 
قهوه ای حمايت می شــوند. تولید انرژی 
تجديدپذيــر هفت درصد و رو به افزايش 
اســت. تولیــد نیــروگاه دو منظوره ۱۰ 
درصد و ۴۳ درصد باقی مانده بر حســب 
قیمت بــازار تعیین می شــود. از نگاهی 
ديگر حدود ۸۵ درصد از تولید نیرو تحت 
كنترل شش اپراتور شــبكه انتقال نیرو 
اســت و ۱۵ درصد باقی مانده در اختیار 
شهرداری ها با نیروگاه دو منظوره است.«

هزینه ها برای مصرف كنندگان 
نهائی با تغییرات اندک

بــرای مشــتركان خانگــی، هزينه 
بهره بــرداری از شــبكه )دسترســی به 
شــبكه( از خود هزينه برق بسیار باالتر 
اســت حــال آنكه ايــن مشــتركان از 
پائین ترين سطح ولتاژ استفاده می کنند. 
اپراتور شــبكه هزينه ديگری  همچنین 
ناشی از مالیات امتیاز در عوض حق عبور 
برای انتقال برق به مناطق محلی مطالبه 
می کند. يک مالیات اضافی 16 درصدی 
و مالیــات تصاعدی به ايــن مبلغ اضافه 
می شود. هزينه دستیابی به شبكه، انرژی 
كه از اولويت برخوردار است و مالیات ها 
بیش از ۸۰ درصد از قبض برق برای يک 

خانوار را تشكیل می دهند.
از ســال ۱۹۹۸ تنها ۲ تا ۳ درصد از 
خانوارها در آلمان منابع تامین برق خود 
را تغییر داده اند كه در قیاس با انگلستان 

كه ۳۰ درصد از خانوارها موفق به انجام 
چنین كاری شــده اند رقم پائینی است. 
به نقل از اگهارد شــولز، قائم مقام مدير 
كل اجرائی VDEW اين موضوع بیانگر 
رضايت مصرف كنندگان اســت. شخصی 
ممكن است اين سوال را مطرح كند كه 
آيــا اين آمار به خاطر داليل زير اســت: 
تغییــر منابع تامین برق بــه دلیل امور 
اداری ۴ تــا ۵ ماه به طــول می انجامد. 
از آنجا كه اســتانداردهای بــازده انرژی 
آلمان باالســت و برق به طــور معمولی 
بــرای مصــارف گرمايش و ســرمايش 
استفاده نمی شــود و خانوارها در فرايند 
قانون زدائی نقشی ندارند لذا تغییر منابع 
تامین بــرق برای آنهــا از اهمیت كمی 

برخوردار است.
به نقــل از دكتر میشــل كــراوس، 
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اســتاد اقتصاد انرژی دانشــگاه مانهايم، 
آنكه  از  بیــش  نهائی  مصرف كننــدگان 
نگران صرفه جوئی روی صورت حســاب 
برق خود باشــند، نگرانی خود را متوجه 
هزينه بنزيــن و چگونه فراهــم آوردن 
تعطیالت شش هفتگی ساالنه می کنند. 
به لطف تالش هــای بازاريابی E.ON و 
Yellowstrom، شعبه ENBW، در 
آلمان، مصرف كنندگان  شهر كارلسروهه 
خانگی به هــر حال از ايــن امر آگاهی 
دارند كه آنها می توانند منابع تامین برق 

را تغییر دهند.

تازه واردان فائق خواهند شد
به رغم پیچیدگی و عدم شفافیت در 
اين بازار، آلمان بســیاری از شركت های 
جديــد را به ســمت خود جلــب كرده 

اســت. مارتین الئو، مدير توسعه تجاری 
شــركت فورتوم انرژی هامبورگ توضیح 
می دهــد كه به چــه داليلــی آلمان به 
شــركت های برق و گاز محلی عالقه مند 
اســت:»منطقه، وســعت بازار و فرصت. 
آلمان يک قطب طبیعی در مركز شبكه 
گاز اروپاســت. آلمان بزرگترين بازار گاز 
است كه ۴۵ درصد از گاز اروپا را مصرف 
می كند. قیمــت گاز صنعتــی در میان 
باالترين رده ها قرار گرفته. او می گويد كه 
تازه واردان به شبكه به داليل ذيل ترغیب 

می شوند: 
1. تالش برای رشد

2. فشــار در بازارهای داخلی از قبیل 
پرداخت قراردادها 

3. فشار ناشی از رقابت در بازار داخلی
4. پیگیــری جابجائــی مشــتركان 

اروپايی و چند ملیتی فراسوی مرزها.«
 vahenfall A.B شركت ســوئدی
Vallingby يــک شــركت دولتــی و 
اپراتور شبكه های انتقال و چند خدماتی 
 )HEW( آلمانی و ســوئدی منطقه ای 
اســت كــه از طريق يک شــركت مجزا 
بــه نــام Nordic power house و 
يک شــركت تضامنی برای تجارت برق 
فیزيكــی، گاز و محصوالت مالی مربوطه 
راه اندازی كردند. اين راهی است كه يک 
شركت خارجی می تواند وارد بازی شود.

نشانه هایی از امید
فقــدان يــک تنظیم گــر و اپراتــور 
شبكه های مســتقل نتوانست آلمان را از 
تأســیس دو بازار بورس برق: بازار انرژی 
اروپايی مســتقر در فرانكفــورت و بازار 
بورس برق اليپزيک باز دارد. در حالیكه 
اين بازار به شفافیت قیمت عمده فروشی 
بــرای بــرق می افزايــد اما مشــكالت 
دسترسی به شبكه را رفع نمی كند. تونی 
رايكرز، مدير شــركت انــرژی خدمات و 
انرژی بنلوكس، ســما، هلند معتقد است 
كه بازارهای بورس نقش بســیار مهمی 
را در قانون زدايــی ايفــا می كنند. وقتی 
كه از الكســاندر كوكس، مدير فروش و 
بازاريابی بورس انرژی اروپا در فرانكفورت 
آلمان، ســوال شد كه آيا وجود بازارهای 
بورس با توجه به بازارهای O.T.C بازار 
بورسی كه معامالت اوراق قرضه از طريق 
تلفن و كامپیوتر انجام می شودكه به نظر 
سريع تر توســعه می يابند ضروری است، 
پاســخ داد بازارهای بــورس و بازارهای 
O.T.C ممكن است در كنار يكديگر به 
فعالیت خود ادامه دهند. اما مزايای ديگر 
بازارهــای بورس عبارتنــد از: آنها خطر 
مربوط به عدم پرداخت از طرف شخصی 
بدهكار را مرتفــع می كنند، فعالیت های 
الزم بــرای انجام يــک معامله تا حصول 
توافق نهايی را فراهم می آورند، محاسبه 
يا  ثبــت قیمت  روزانه)MTM(عمــل 
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ارزش اوراق بهادار برای ارائه ارزش فعلی 
بازاری آن بــه جای ارزش دفتری ترازها 
و Positions و فراهم آوردن شــفافیت 
بیشــتر را نیز انجام می دهند. در ضمن 
نقدينگی ممكن اســت از يــک بازار به 
بازار ديگر انتقال يابد بنابراين هم زيستی 

امری مطلوب است.
جــان اشــبورن مديرعامل شــركت 
نرم افزاری FENICS تاكید می كند كه 
بازارهای بورس به دنبــال ايجاد اعتماد 
هستند كه به اعضاء كوچک تر نیز اجازه 

ورود به بازار را می دهد.
مدير عامل پیشــین اين شركت، كه 
هم اكنون به عنوان مدير بخش بازرگانی 
مســؤولیت تمامی دادوستدهای فناوری 
GIFTNET را برعهده دارد شاهد دوره 
جديدی از تب طال در اروپا بود. از آنجائی 
از پیشــگامان قانون زدائی در  كه آلمان 
قاره اروپاست، فضای انرژی آلمان نه تنها 

بانكها و كارگزاران را به خود جلب كرده 
بلكه ناشــران و فروشندگان نرم افزارها را 

هم مجذوب خود ساخته است.
ماهیت برق چند كاالئی اســت زيرا 
تولید نیروی برق براســاس سوخت های 
متفاوتــی اســت. تجارت در يــک بازار 
به معنــای جلوگیری از زيــان احتمالی 
در بازار ديگر اســت. وی معتقد اســت 
كه بازار با شــتاب به ســوی محصوالت 
سازماندهی شده جائیكه حاشیه های سود 

وســیع تر هســتند حركت خواهد كرد. 
ثانیــًا، همانطور كه از طريق نمايشــگاه 
باشــكوه e-world بــه نمايش درآمد، 
بازار صحنه ای است از ظهور شركت های 
عظیم انرژی E.O.N و R.W.E و ديگر 
شركت های انرژی، اشــتیاق اعضاء بازار 
آنها را به سويی می كشاند كه پول تبديل 
به مديريت خطرپذيــری و تجارت و در 
نهايــت وجود نیروی كار ماهــر در بازار 

می شود.
دكتر جی آرجی اســپیكر، مديرعامل 
 ،Aquila Energy GmbH شــركت
در ايســن آلمان مشــاهده كرد كه تازه 
واردان همانطــور كــه خودشــان دچار 
دردسر و زحمت شده اند مقامات دولتی 
مانند وزيــر اقتصاد را تحت فشــار قرار 
داده اند، فرايندهای توافــق انجمن را از 
طريــق دادگاه و دفتر كارتــل فدرال به 
چالش كشــیدند و تحقیقات مســتقلی 
را از طريق مشــاورانی مانند Bratte و 
NERA انجــام داده و تالش های خود 
را از طريق اتحاديه بازرگانان انرژی اروپا 
يكپارچه كردنــد و با كمیســیون اروپا 
به منظور پرسیدن ســواالت مناسب در 

موقعیت های مناسب همكاری كردند.

سیاست های موثر، آینده ای 
درخشان

آلمان به بیشــترين میــزان مازاد و 
صادرات برق در تاريخ اين کشــور دست 
يافته است. اين موضوع مرهون گسترش 
استفاده از انرژی های تجديدپذير در اين 
کشور است، تا آنجا که سرمايه گذاری در 
نیروگاه های اتمی به مخاطره افتاده است.

اين کشــور با تولید حدود ۹ میلیارد 
کیلووات در ســاعت بــرق در اين مدت 
به بیشــترين مازاد صــادرات در تاريخ 
خود دســت يافتــه اســت. در حالیکه 
 )Krümmel( نیروگاه های اتمی کرومل
و برونس بوتل )Brunsbüttel( در طول 
اين دوره  زمانی حتی يک کیلووات ساعت 

برق هم تولید نکردند.
کارشناســان می گويند که زمســتان 
نســبتَا طوالنی سال گذشته سبب تولید 
تنها ۹۰۰ میلیارد کیلووات ســاعت برق 
از انرژی خورشــیدی شده که در قیاس 
با تولید برق از ســاير انرژی ها نسبتَا کم 
اســت. با اين همه، صنعــت فتوولتائیک 
فتوولتائیک صنعتی اســت که  )صنعت 
قــادر به تبديــل انرژی خورشــیدی به 
الکتريســیته اســت( در آلمان نسبت به 
ســال قبلش ۳۰ در صــد افزايش تولید 

داشته است.
کارشناسان بر اين نظرند که با توجه 
انرژی خورشیدی  به گسترش چشمگیر 
اين منبع در سال های آينده نیز همچنان 
جايــگاه ارزنده ی خــود در صنعت برق 

آلمان را حفظ خواهد کرد.
انــرژی آبی نیــز از ســیری مطلوب 
برخــوردار بــوده و تولید بــرق از آن با 
افزايشــی ۵ درصدی بــه ۴/ ۴ میلیارد 
کیلووات ساعت رســیده است. بیوماس 
يا زيســت توده نیز ســیری مثبت نشان 
می دهــد وتولیــد بــرق را با افزايشــی 
بــه ۷ و ۳میلیــارد  ۱/ ۶  میلیــاردی 

کیلووات ساعت رسانده است.
پیشــرفت های صنعــت انرژی هــای 
انرژی  آلمــان طرفداران  تجديدپذير در 
اتمی در اين کشور را بیش از پیش نگران 
کرده اســت. نه تنها اين پیشرفت ها بلکه 
مقررات مالیات بر ســوخت نیز ســد راه 
 EnBW آنها شده است. شــرکت برق
که از نیروگاه های اتمی برخوردار اســت 
ابراز ناامیدی کرده اســت که در صورت 
وضع مالیات های جديد امکان دارد دست 
به توقف ســرمايه گذاری در اين صنعت 
بزنــد. در صورت وضع مالیات های جديد 
سود ســاالنه ی اين شرکت ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

میلیون يورو کاهش خواهد يافت.

منابع: 
بلومبرگ، بی بی سی، ايرنا، رويترز
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داســتان برق در لبنان هم داستانی 
به غايت جذاب و شــنیدنی است؛ برای 
دهه ها لبنان مازاد انرژی تولیدی برقش 
را به همسايه اش سوريه صادر می کرد اما 
امروزه آنقدر در تولید انرژی ناتوان شده 
که برق کافی برای روشــن نگه داشــتن 
خیابان هايش در شــب ندارد. اوضاع به 
اندازه ای وخیم شــده که برخی از مردم 
وضعیتشــان را بدتر از مــردم درگیر در 

سوريه توصیف می کنند. 
قطع مکرر بــرق از جنگ داخلی در 
ســال های 1975 تــا 1990 آفــت اين 
کشور شــد. بحران قطع برق به اندازه ای 
در لبنان بزرگ است که به زعم بسیاری 
از اقتصاددانــان مانــع بزرگ توســعه و 

پیشرفت اين کشور محسوب می شود. 
برنامه نويس  بالباکی کــه  مصطفــی 
اپلیکیشن »برق بیروت«  موبايل است و 
را ســاخته می گويد:» ديگر مردم لبنان 
نمی توانند بحران بــرق را تحمل کنند. 
اين وضعیت که برق مدام قطع می شــود 
روند زندگــی عادی مــا را مختل کرده 

است.« 
اپلیکیشــن بــرق بیــروت، برنامه ای 
اســت کــه قطعی هــای بــرق را دنبال 
می کند و اکنون روزانه توســط 15هزار 
لبنانی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. او 
با وجود اينکه برای نوشــتن اين برنامه 
زمان بســیار زيادی را صــرف کرده اما 
می گويد:» صادقانــه بگويم من اهمیتی 

برای اپلیکیشــنم قائل نیستم، هرلحظه 
که وضعیت برق لبنــان بهبود پیدا کند 
اپلیکیشــن من ديگر مورد استفاده قرار 
نخواهد گرفت؛ و من امیدوارم که اينطور 

شود.«
در حالی که پســت رياست جمهوری 
لبنــان به مدت يک ســال خالــی بود و 
پارلمان نیز انتخابات را تا ســال 2017 و 
ايجاد ثبات بیشــتر به تعويق انداخته، به 
نظر می رســد که چالش های پیش روی 
صنعت برق اين کشــور مــدام در حال 

افزايش يافتن است. 
تجهیزات انتقال و تامین برق در نقاط 
مختلف لبنان بســیار متفاوت است. در 
نقاط اصلی سیاســی و اقتصادی بیروت 

لبنان؛ برق و نیازی که هر روز بیشتر می شود

داستان لبنــان و بــرق
ترجمه و تلخیص: فرحناز دهقی
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روزانــه قطعی برق ســه ســاعت طول 
می کشد اما در برخی مناطق ديگر مردم 
تنها برای چند ساعت در روز برق دارند. 
به  بــرق منجر  قطعی هــای مکــرر 
روی آوردن مردم به استفاده از روش های 
گران تــر و نامنظم ژانراتورها شــده که 
در دوران جنــگ در خیابان های بیروت 
سروکله شان پیدا شد. اين در حالی است 
كه بازرگانان كه بیشــتر آنــان از طرف 
جريان های سیاســی حمايت می شوند، 
مولدهای بزرگ بــرق را خريداری كرده 
و پس از آن با اســتفاده از شــبكه های 
توزيع رسمی و در مقابل آبونمان ماهانه 
اقدام به توزيع بــرق در منازل می كنند. 
اين اقدام در دو دهــه اخیر يک تجارت 
پرســود به شــمار می رود. به گونه ای كه 
ســاالنه، يک میلیارد و دويست میلیون 
دالر به جیب اين افراد ريخته می شود.از 
اين رو طبقه ای جديد به نام طبقه مالكین 
مولدهای برق خصوصی ايجاد شده است.

اســتفاده از مولدهــای خصوصی چه 
پیامدهای ديگری برای لبنان دارد؟

- تاثیــر منفی روی بخــش تولید به 
دلیــل افزايــش بهای بــرق و در نهايت 

كاهش يا نابودی روند تولید
- پیامدهای خطرناک زيست محیطی 
به دلیل وجود نیم میلیون دستگاه مولد 
برق كه شامل مولدهای خانگی و عمومی 

می شود.
خانواده هــای لبنانی به طور میانگین 
در ســال 2013 هزار و سیصد دالر پول 
برق پرداخت کردند که دو سوم آن برای 
ژنراتورها مصرف شــده بود. اين آمار در 
حالی منتشــر شــد که براساس گزارش 
بانک جهانی، در اين کشــور متوســط 
درآمد هر فرد در ســال کمتر از 10 هزار 

دالر است. 
حســام بیدس يکی از مقامات بانک 
جهانی که در بیــروت زندگی می کند و 
مســئولیت مديريت و اجراکردن برنامه 
توســعه و زيرســاخت منطقه را برعهده 

دارد معتقد اســت:» عدم تطبیق درآمد 
و هزينه برق طبقه متوسط را هدف قرار 
می دهد و روز به روز وضعیت مردم بدتر 

می شود.«

نیاز به سرمایه گذاری
ظرفیت تولید برق در لبنان45درصد 
کاهش يافته و بخش زيادی از اين مقدار 
در طی پروسه انتقال جريان برق از دست 
می رود. اتصــاالت غیرقانونی و غیرعلمی 
و ديگر داليــل تکنیکی از جمله عواملی 
اســت که انرژی برق تولیدشــده را هدر 
می دهند. کارشناسان برق شديدا اخطار 
داده انــد که جذب ســرمايه گذاری های 

عمده و بزرگ همه آن چیزی اســت که 
صنعت برق لبنان به آن نیاز دارد. 

بیدس می گويــد:» ما تخمین زده ايم 
که در پنج يا شش سال آينده ما به جای 
تولیــد میانگین 16 يا 18 ســاعت برق، 
به تولید متوســط روزانه 12 ساعت برق 
تنزل پیدا خواهیم کرد. اين بحران اصلی 
در لبنان اســت؛ ســوال اين است که با 
وجود چنین وضعیت بغرنجی چه باليی 
سر صنايع خواهد آمد؟ اقتصاد و توسعه 
به چه صورتی پیــش خواهند رفت؟ آيا 
می توان رشــدی را برای کشــور در نظر 

گرفت؟«
براســاس برآوردهــای خــود دولت، 
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نزديــک به 5 يا 6 میلیارد دالر پول الزم 
اســت تا سیســتم تولید و انتقال برق را 
برای خدمت رسانی 24ساعته تعبیه کرد. 
اين در حالی اســت که دولــت با اتکا به 
بخش خصوصــی و جذب ســرمايه گذار 
می تواند بخش زيــادی از هزينه ها را از 

دوش خود بردارد. 
بیــدس اشــاره می کنــد:» تمامــی 
اثبات شــده و  راه حل هــای تکنیکــی 
آزمايش شــده هستند، چیزی که در اين 
میان الزم اســت اراده سیاسی است که 

بتواند تصمیمی قاطعانه بگیرد.«
قانون گذاران ســال گذشته جلسه ای 
گذاشــتند تا به مســائل و چالش های 

زيرساختی لبنان بپردازند. آرتور نظريان 
وزير انرژی و آب لبنــان نیز که در اين 
جلسه حضور داشت مطرح کرد:» مردم 
لبنان و ســاکنین اين کشور حق دارند 
کــه درخواســت تجهیزات بهتــر برای 
انرژی داشته باشند و از مشکالتی که به 
دلیل کمبود و کاستی در سرمايه گذاری 
در بخــش تولیــد، انتقــال و توزيع از 
ســال های 1997 بــه بعد پیــش آمده 
ناخرســند باشــند. آنچه امروز برای ما 
بیــش از هرچیزی اهمیــت دارد جذب 
سرمايه گذاری اســت که ما را در جهت 
توســعه تولید و توزيع انرژی ياری دهد. 
تمامی تالش و تمرکز ما بايد روی جذب 

سرمايه گذار گذاشته شود.«
نظريان همچنیــن گفت:»میلیاردها 
دالری که از سال 1995 تاکنون از خزانه 
دولت به بخش برق اختصاص يافته صرف 
خريد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها شده و 
صرف احــداث نیروگاه ها و تاسیســات 

جديد در اين بخش نشده است.«
ســاکنان مناطق شــرقی شهر زحله 
معتقدند که در سطح ملی پیشرفت های 
صنعت برق بسیار کم است. بنابراين آنها 
دست به ساخت پروژه ای زده اند که برای 
کل شبانه روز برق داشته باشند. در نتیجه 
اين اقدام تیربرق های اين مناطق در شب 
می درخشد و مردم از عملکردشان راضی 
هستند. در زحله طی سال های اخیر 50 
الی 60 درصد مواقع برق داشــته است، 
و شــهروندانش مجبور بودند که هر ماه 
100 الی 120 دالر هزينه برای مولدهای 
)ژنراتــور( محلی طی زمــان قطعی برق 

پرداخت کنند. 
يک شرکت تولیدکننده برق محلی با 
امتیازی از دولت، تصمیم گرفته  گرفتن 
فاصلــه را میان دولت و مردم پر کند و با 
خريد برق از شبکه ملی آن را در زحله به 

مردم ارائه می کند. 
اســعد نــکاد مديــر ايــن شــرکت 
می گويد:» فشــار و درخواســت بسیار 
زيادی از سمت مردم داشتیم، مشتريانی 
که مدام از ما می پرســیدند چرا به جای 
استفاده از مولد، برق تولید نمی کنید؟« 

نکاد چهارســال پیش قــراردادی را 
با يک شــرکت بريتانیای منعقد کرد تا 
به موجب آن نقشــه ســاخت نیروگاهی 
کشیده شــود که در زمان قطعی برق به 
کمک مردم بشــتابد و برق مورد نیاز را 
تامین کند. ظرف هشــت ماه گذشته با 
کمک اين نیروگاه 57 هزار مشــتری از 
مولدها دســت کشــیدند و به اين پروژه 
پیوستند. آنها به جای پرداخت دو هزينه، 
تنها يک هزينه می پرداختند که 35 الی 
45 درصد هزينه شان را کاهش داده بود. 
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اما مســئله ديگــری در زحله وجود 
دارد و آن ايــن اســت کــه مصرف برق 
مردم نسبت به گذشته بیشتر شده است. 
مرد مغازه داری ايــن موضوع را طبیعی 
قلمــداد می کند و می گويــد:» مردم از 
بخاری و کولر اســتفاده می کنند. ما 30 
ســال اســت که جريان برق 24 ساعته 
نديده ايم. بنابراين طبیعی است که طول 
بکشد تا مردم زحله بتوانند خود را با آن 
تطبیق دهند و نحوه اســتفاده صحیح را 

ياد بگیرند.« 

راه حل های جایگزین
بحران کمبود انــرژی برق در لبنان، 
مردم اين کشــور را به استفاده از منابع 
ديگر انرژی همچون انرژی خورشــیدی 
و انرژی باد ســوق داده است. به گزارش 
نیوز عربی،  اســکای  تلويزيونی  شــبکه 
بحران کمبود انرژی برق در لبنان باعث 
شــد تا شهروندان لبنانی به فکر استفاده 
از انرژی خورشــیدی بــرای تامین برق 

مورد نیاز خود بیفتند. 
 اين در حالی اســت که کار شناسان 
لبنانی سالهاســت که خواستار استفاده 
از منابع تجديد پذيــر برای تولید انرژی 
برق شــده اند. اين طرح هــای جديد از 

تولید  انحصار شــرکت های خصوصــی 
بــرق جلوگیری می کند. از ســوی ديگر 
مشــکالت مالی و اداری اين شــرکت ها 
نیــز بر تولید انرژی بــرق تاثیرات منفی 

گذاشته است. 
الريســا عون خبرنگار شبکه اسکای 
نیوز عربی در گزارش ارسالی خود به اين 
شبکه گفت: جريان برق منازل، محله ها 
و کوچه های بیروت پايتخت لبنان هر روز 

بیش از دوازده ساعت قطع می شود. 
نیــاز  بــه  ناتوانــی در پاســخ دادن 
شهروندان به برق در طول فصل تابستان 
کــه نیاز به بــرق بیش از فصــول ديگر 
ســال اســت باعث شــد تا فعالیت های 
شــرکت های تولید کننده برق در بیروت 

و حومه آن افزايش يابد. 
 يکی از شهروندان لبنانی در مصاحبه 
با خبرنگار اســکای نیوز عربی گفت: »ما 
توقع نداشــتیم که بحران کنونی برق تا 
اين حد پیش بــرود؛ زيرا روزانه 13 الی 
14 ســاعت برق ما قطع می شود. ما بايد 
تولید برق داشته باشــیم تا حداقل برق 

مورد نیاز بیروت را تامین کنیم«. 
لبنــان ســاالنه به بیــش از دو هزار 
مگاوات انرژی برق نیاز دارد و اين میزان 
انرژی را معمــوال از نیروگاه های حرارتی 

تولید برق تامیــن می کند. برخی از اين 
نیروگاه هــای تولید برق بســیار قديمی 
است و مشــکالتی در آن به وجود آمده 
اســت که بر حجــم تولیــد تاثیر منفی 

می گذارد. 
از ســوی ديگر وضعیــت آب و هوايی 
لبنان از شــمال تا جنوب اين کشــور، 
استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی باد 
را به خوبی ممکن می سازد. کار شناسان 
اســتفاده از اين دو منبع انرژی را برای 
تولید جريــان برق توصیــه می کنند تا 
فشــار بر شــرکت های تولید برق کمی 
کاسته شــود. اين شــرکت ها مشکالت 
زيادی دارند. اينجــا و در کنار رودخانه 
بیروت اولین نیروگاه خورشــیدی تولید 
برق تاسیس شده اســت که پیش بینی 
می شــود اهالی اين منطقه در آغاز سال 
آينــده میالدی از انــرژی حاصل از اين 

نیروگاه خورشیدی استفاده کنند. 
رمزی ابو ســعید رئیس انجمن انرژی 
خورشــیدی لبنان در ايــن رابطه اظهار 
داشــت: »اين اولین طــرح تولید برق از 
نیروگاه خورشــیدی در لبنان به شــمار 
می رود که حجــم تولید آن يک مگاوات 
است و اولین بار اســت که قرار است از 
طريق انرژی خورشــیدی بــرق تولید و 
انرژی حاصل از آن به شبکه برق رسانی 
لبنان افزوده شود. اين طرح دولتی است 
و قرار اســت عملیات ساخت آن تا پايان 

فوريه يا مارس آينده به پايان برسد.« 
قرار است در سال های آينده پنل های 
خورشــیدی بــه طول ســه کیلومتر در 
امتداد ايــن رودخانه قرار داده شــود تا 
ســاالنه 10 مگاوات انرژی بــرق از اين 
پنل های خورشــیدی تولید شــود. قرار 
اســت طرحی ديگر همانند اين طرح نیز 
در نزديکــی نیروگاه الزهرانــی واقع در 
جنوب لبنان تاسیس شود. طرحی که به 
نظر می رسد برای پیشبردش نیاز فوری 

به حضور سرمايه گذاران دارد. 
منابع: الجزيره، رويترز
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بخش خصوصی در تولید برق کشور نزديک به 
60 درصد سهم دارد و در هر لحظه تقريبا نیمی 
از برق مورد نیاز کشور را وارد شبکه می کند. اما 
با وجود اين همراهی، نمی تواند مطالبات خود 
را وصول کند و اکنون دولت بیش از 14هزار 
میلیارد تومان به اين بخش بدهی دارد. اين 
موضوع اقتصاد بنگاه های تولید برق کشور و 
تمايل بخش خصوصی برای توسعه اين صنعت 
را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در اين 
میان نهادهايی نظیر اتاق بازرگانی، وجود دارد که 
وظیفه آن ها آسان تر کردن تعامل بخش خصوصی 
با دولت است. به همین بهانه سراغ دکتر علی 
شمس اردکانی،رئیس کمیسیون انرژی،صنايع 
پااليشی وپتروشیمی اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی ايران رفتیم تا از او بپرسیم که 
اين مشکل از کجا آب می خورد و تا کنون اتاق 
بازرگانی برای احقاق حق نیروگاه های خصوصی از 
دولت چه کارهايی انجام داده است؟ گفتگو با اين 
فعال بخش خصوصی را در ذيل بخوانید:

دکترعلی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ايران در گفتگو با >نیرو و سرمايه<

اتـــاق،
خواسته های بخش خصوصی را 
فریاد می زند
از پول نفت به مردم يارانه می دهیم 
که برق بیشتری مصرف کنند 
اما پول تولیدکننده آن را نمی دهیم

ë عطیه لباف

33
نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / پاييز 1395 / شماره 17



بخش خصوصی در تامین برق  ■
مصرفی کشور سهم چشمگیری 
دارد اما با وجود این نقش همواره 
در دریافت پول از دولت با موانع 
متعددی مواجه است. این مشکل 

از کجا نشات می گیرد؟
در آســیب شناســی اين پديده  □

توجه بــه يک نکتــه ضروری اســت. 
بروکرات ها خودشــان را صاحب  اينکه 
مملکت می دانند. در قانون آمده اســت 
که پــروژه دولتی اجــازه کلیدخوردن 
نــدارد و پروژه هــای موجــود نیز بايد 
بر مبنــای اصل 44 قانون اساســی به 
بخش خصوصی واگذار شود. اين کلیات 
قانون اســت و دولت نمی تواند در هیچ 
بخشــی از جمله پروژه های صنعت برق 
با قانون مبــارزه کند. اگرچه دولت قبل 
طــوری برنامه ريزی کرد کــه تا جای 
ممکن کار در دست خودشان و يارانشان 
باشــد اما به هر حال رونــد خصوصی 

سازی صنعت برق شکل گرفت.
صنعت ملــی وقتی کــه خصوصی 
می شــود بايــد ســودده باشــد. يعنی 
تولیدکننــده به ازای تولیــد بتواند در 
حداقل زمان به درآمد برسد اما صنعت 
برق با خصوصی سازی مشکالتش نمود 
پیدا کــرد. در صنعت بــرق يک تعهد 
ملی داريــم. برق کااليی اســت که در 
همان لحظه تولید، بايد مصرف شــود.

اگر کشــش مصرف وجود نداشته باشد 
خطــوط انتقال، برق را پــس می زند و 
به طور اتوماتیک تولید نیروگاه محدود 
می شود. يعنی نیروگاه کمتر از ظرفیت 
و توان خود برق وارد شــبکه می کند و 

درآمدش کاهش می يابد.
بنابراين وقتی ســرمايه گذار در اين 
بخش سرمايه گذاری می کند نمی تواند 
تولیداتــش را انبار کند. اما صنايع ديگر 
اينطور نیســتند. برای مثال وضع بازار 
اتوموبیــل را می تــوان از شــرايط انبار 
آن فهمیــد. وقتی هواپیمــا از فراز يارد 

کارخانه خودروسازی عبور می کند از پر 
و خالی بودن انبار آن می توان بازار اين 
کاال و تولیدکنندگان آن را تحلیل کرد 

اما صنعت برق فرق دارد. 
برق کااليی لحظه ای است و سرمايه 
گذار به میزان تقاضا در هر لحظه مجبور 
اســت که اين محصول را تولید کند. لذا 
بايد در همان لحظه پول کاالی تولیدی 
صنعتگر هم پرداخت شود. اما می بینیم 
که در ايران اين شــرط رعايت نمی شود 
و پول صنعتگر نه اينکه در همان لحظه 
بلکه تا ماه ها بعد هم پرداخت نمی شود.

اين مشکل با يارانه دادن دولت قبل 
شــدت گرفت. عــده ای در دولت قبل 
تصمیــم گرفتند که به جــای پرداخت 
پول به تولیدکننده، منابع مالی کشــور 
را نقدی به مصــرف کنندگان پرداخت 
و به مــرور قیمت انرژی را اصالح کنند. 

امــا فکر نکردنــد که اين مــال و پول 
تولیدکننده اســت و دولت با برداشتن 
مال غیــر و تصرف در مال ديگری جرم 

انجام می دهد.
یعنی عقیــده دارید که مقصر  ■

اصلی دولت قبل است؟
از دولــت قبــل  □ ايــن مشــکل 

بــا خصوصی ســازی و اجــرای طرح 
هدفمندی يارانه ها برجســته شــد اما 
اين دولت هم نتوانســت آن را حل کند. 
تولیدکننده ای که بــرق تولید می کند 
بايد خرج و دخلش روز به روز باشد. اين 
صنعتگر کااليی را تولید نمی کند که اگر 
امروز به فروش نرســید فــردا بتواند در 

بازار بفروش برساند.
امــا در عمل می بینیم کــه دولت با 
وجــود پرداخت يارانه بــه مردم برق را 
با قیمت بســیار پايین می فروشد و در 

در صنعت برق یک 
تعهد ملی داریم. برق 
کاالیی است که در 
همان لحظه تولید، 
باید مصرف شود.

اگر کشش مصرف 
وجود نداشته باشد 
خطوط انتقال، برق 
را پس می زند و به 
طور اتوماتیک تولید 
نیروگاه محدود 
می شود. یعنی نیروگاه 
کمتر از ظرفیت و توان 
خود برق وارد شبکه 
می کند و درآمدش 
کاهش می یابد
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نهايت منابــع مالی کافی برای پرداخت 
پول برق بــه تولیدکننده ندارد و ماه ها 
نمی توانــد هزينه برق خريده شــده را 

بپردازد.
راه حل این مشکل چیست؟ ■
اگر قرار باشــد که بدهی دولت به  □

بايد هرچه  بخش خصوصی صفر شــود 
ســريعتر پرداخت يارانه نقدی به مردم 
از نظام اقتصادی کشــور برچیده شود. 
تا چه زمانی می خواهیم پول نفت را که 
سرمايه کشور اســت، به صورت نقدی 
به مردم بدهیــم تا خرج کنند. در تمام 
دنیا ســرمايه چیزی نیست که دولت ها 
و ملت آن را بــه راحتی خرج کنند. اما 
ما از اســفند 1329 تا االن هر چه نفت 
خام و فرآورده های نفتــی فروخته ايم 
پول آن را خورده ايم. در حالی که نفت 
سرمايه کشور و ثروت بین نسلی است. 

برق هــم به عنوان يکــی از بخش های 
انــرژی همین وضع را دارد. از پول نفت 
به مردم يارانه می دهیم که برق بیشتری 
مصرف کنند اما پول تولیدکننده آن را 

نمی دهیم.
خرج کردن ســرمايه ريشه بسیاری 
از مشکالت اين مملکت است. اصطالح 
سرمايه از ســر و مايه تشکیل می شود. 
جالب اســت که ســرمايه در زبان های 
مختلــف از انگلیســی تــا عربی اصالح 
مشــابهی دارد و تمام دنیا عقیده دارند 
که نبايد اين پول را به راحتی خرج کرد.

ازای صادرات نفت  بنابراين آنچه در 
خام به دســت می آيد بايد به حســاب 
ارزی کشور واريز شــود نه آنکه تبديل 
به وجه نقد و خرجی مردم شود. دولت 
فقط از اين طريق می تواند صنايع کشور 

را فعال کند.

انداز ســرمایه  ■ چگونــه پس 
کشور به فعال شدن صنایع و حل 
مشــکالتی نظیر پرداخت هزینه 
تولیدکنندگان برق کمک می کند؟

ما در ايران بیش از کشور فرانسه  □
دانشــجو و بیش از دوبرابر اين کشــور 
دانشــجو دختــر داريــم. 4/3 میلیون 
دانشــجو رقم کمی نیست. 2/3 میلیون 
نفر آن دختر هســتند و اين مايه افتخار 
کشور است. سالی 1/2 میلیون نفر فارق 
التحصیل می شــوند و بايــد برای آن ها 
شــغل ايجاد کرد. اين عددی نیســت 
که بخواهیــم برای آن قانــون تصويب 
کنیــم بلکه بايــد به حکــم دموگرافی 
)جمعیت شناســی( از همان سالی که 
اين افراد متولد شدند به فکر امروزشان 

و نیازهايشان می شديم.
پــس مســاله فراتــر از پرداخــت 
يارانه های نقدی است. از سالی که يک 
فرد متولد می شــود بايد برای آن برنامه 
ريزی شــود. نیمی از فارق التحصیالن 
امــروز شــغل "های تــک" يــا همان 
شــغل های تخصصی و پیشــرفته نیاز 
دارند. برای ايجاد شــغل نیاز به سرمايه 
داريم. هر شــغلی به طور متوســط نیاز 
به 30 هزار دالر بــه اضافه 20 میلیون 
تومان ســرمايه دارد. اين پولی نیســت 
که امروز بتوانیم فراهم کنیم. بايد برای 
آن ســالها قبل فکر می کرديم و راه آن 
هم پس انداز ســرمايه حاصل از فروش 
نفت و فرآورده های نفتی در کنار جذب 
سرمايه خارجی به کشور بود. اگر به اين 
امر مهم توجه می کرديم االن برای ايجاد 
يک نیروگاه و شاغل شدن جوانان کشور 
در آن و خريد برق تولیدی آن ها به اين 

اندازه مشکل نداشتیم.
ما نمی توانیم با شغل های کم هزينه 
نظیر نانوايــی، تمام جوانان کشــور را 
شــاغل و راضی کنیم. اگرچه کشور به 
تمام مشــاغل نیاز دارد اما فعال شدن 
صنايع و کار در آن می تواند بســیاری از 
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افراد جويای کار را اغنا کند.
برای مثال يک واحــد نیروگاه هزار 
مگاواتــی می تواند بیش از 500 شــغل 
ايجــاد کنــد و از جامعه مهندســان تا 
کارگران را از بیــکاری نجات دهد. اين 
امکانی است که مشاغل "های تک" برای 
کشــور ايجاد می کند و دولت بايد برای 
آن تــالش کند. راه حــل آن هم جذب 
سرمايه خارجی و پس انداز پول فروش 
ســوخت در حساب ســرمايه است؛ نه 

پرداخت يارانه نقدی.
مردم تقریبا به دریافت یارانه  ■

نقــدی و پرداخت هزینه کمتر از 
قیمت تمام شــده برای مصرف 
انرژی عــادت کرده اند و با توجه 
به درآمدشــان تــوان پرداخت 
بیشــتر هم ندارند. دولت ها هم 
نمی خواهند فشــار بیشــتری 
به مــردم وارد شــود. در چنین 

شرایطی چاره کار چیست؟
تمام اين اســتدالل ها نوعی بهانه  □

جويی اســت. فرار دادن سرمايه با دادن 
يارانه نقدی به مردم خیانت بزرگ ملی 
محسوب می شــود. انگار دستمان را در 
جیب تولید کننده کرده ايم. راضی نگه 
داشــتن مردم با پرداخــت يارانه نقدی 
عوام فريبی است که ناشی از بی سوادی 
و بخشــی هم ناشــی از نخواندن تاريخ 
جهان است. شما يک کشور را در جهان 
پیدا کنید که جوانانش بیکار باشــند اما 
به همه مردمش يکسان کمک شود. ما 
با سخت کردن شــرايط صنعتگری در 
کشــور کاری کرده ايم که سرمايه گذار 
خارجی هم تمايلی به سرمايه گذاری در 
ايران نداشته باشد. اين موضوع خواسته 
صهیونیسم و وهابیت است که نادانسته 

به تحقق آن کمک می کنیم.
به نظر شما ورود سرمایه گذار  ■

خارجــی به صنایعــی نظیر برق 
مشــکل بیکاری جوانان را حل 

می کند؟

جذب ســرمايه خارجی می تواند  □
کمک بزرگی به تامیــن مالی صنايع و 
ايجاد شغل در کشــور کند اما بايد اين 
کار از راه درســت انجام شود. ما اکنون 
برای جذب سرمايه خارجی در صنعتی 
نظیر بــرق مذاکــره می کنیم. ســوال 
اينجاســت که چرا دولت فراخوان برای 
جذب ســرمايه در صنعت برق نمی دهد 
و مذاکره بین المللــی می کند؟ دولتی 
که نمی تواند پول سرمايه گذاران داخلی 
خــود را پرداخت کند با چــه قدرتی با 
بخش خصوصی کشورهای ديگر مذاکره 

می کند؟
اگــر  بــرق  بنابرايــن در صنعــت 
برای توســعه بــا اســتفاده از ظرفیت 
بخش خصوصــی داخلــی و خارجــی 
فراخوان بدهیم می توانیم در يک رقابت 
عادالنه سرمايه گذاران داخلی و خارجی 

را در کنــار هــم جذب کنیم. شــرط 
موفقیت در اين زمینه هم اصالح اقتصاد 

صنعت برق است.
ما در زمینه تولید برق مزيت نســبی 
داريم. در دنیا کمتر کشــوری است که 
با 14 کشور ديگر همسايه باشد. از نظر 
دسترســی به انرژی اولیه چه فسیلی و 
چه تجديدپذير بهترين شرايط را داريم. 
اين مزيت ما حتی نسبت به کشورهای 
همجــوار اســت. برای مثال کشــور ما 
بــا داشــتن کوهســتان و زمین های 
مرتفع نســبت به عربستان صعودی که 
ســرزمینی پست اســت، در استفاده از 
انرژی خورشــیدی مزيت نســبی دارد. 
اين امتیازات می تواند ما را تولید کننده 
و صادرکننــده قدرتمند برق در منطقه 

کند.
با در نظر گرفتــن جمعیت تحصیل 

ما در زمینه تولید 
برق مزیت نسبی 
داریم. در دنیا کمتر 
کشوری است که 
با 14 کشور دیگر 
همسایه باشد. از نظر 
دسترسی به انرژی 
اولیه چه فسیلی و چه 
تجدیدپذیر بهترین 
شرایط را داریم. این 
مزیت ما حتی نسبت 
به کشورهای همجوار 
است
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کرده و بی سواد کشور تقريبا 9میلیون 
بیــکار داريم کــه اگر از خارج کشــور 
ســرمايه جذب کنیم و درست سرمايه 
گذاری کنیم ظرف 4 سال اين مشکالت 
برطرف می شــود اما اگر به روش کنونی 
ادامه دهیم حل مشکالت فعلی 64سال 

زمان می برد.
با اقداماتی نظیر کارهای دولت قبل 
نمی توانیم مساله را حل کنیم. اين عمل 
فقط پاک کردن صورت مساله است. آن 
دولت اگرچه تعريف بیکاری و اشتغال را 
عوض کرد اما حقیقت امر تغییری نکرد. 
دولت وظیفــه اش حکمرانی خوب 
اســت. برای مثال نبايد اجازه دهد که 
عده ای بــرق دزدی کنند اما در عوض 
تولید کننده بــه پول برق تولیدی خود 
نرســد. درک اهمیت اين بحث دکترای 
اقتصاد نیاز ندارد، فقط الزم اســت که 

عقاليی بیانديشــیم. آيا درســت است 
که پــول تولیدکننــدگان را به مصرف 
کننده هــا بدهیــم؟ بخش خصوصــی 
نزديک به 60 درصد از برق ملی را تولید 
می کند اما ســود که هیچ، اصل پول را 
هم بــه آن نمی دهیم. مــا نبايد گرفتار 

اداراه نادرست کشور شويم.
 قلب مساله چگونگی تامین، جذب، 
انباشت و احیای سرمايه است تا بتوانیم 
ســرمايه گذاری و اشــتغالزايی کنیم و 
رشد و رونق اقتصادی ايجاد کنیم. ولی 
مدل انتخابی ما برای اداره کشــور غلط 
و بر مبنای مدل فرار ســرمايه از ايران 

است. 
اتاق بازرگانی چه کاری می تواند  ■

برای گرفتن حق تولیدکنندگان از 
دولت انجام دهد؟

ارائه تصمیمات در زمینه حمايت  □

بخش خصوصي، راه حل جويي مشکالت 
فراراه توســعه اقتصاد کشور و اثرگذاري 
در مصوبات قانوني مطــرح در دولت و 
مجلس از جمله نقش های اتاق بازرگانی 
امــا در حقیقت  برشــمرده می شــود 
اتــاق بازرگانــی غیر از آنکه خواســته 
بخش خصوصی را فرياد بزند، توان انجام 
کاری را ندارد. اساســا اتاق در تصمیم 
گیری های کشــور نقشی ندارد. واسطه 
ای میان دولت و بخش خصوصی است. 
فقط می تواند مشکالت بخش خصوصی 
را به گوش دولتمردان برساند. اما اينکه 
دولت چه کاری بــرای بخش خصوصی 
انجام دهــد و نظارت بــر کار دولت از 
اختیارات اتاق نیست. ما سعی کرده ايم 
که با ارســال نامه و گفتگو با مسئوالن 
درد دل بخش خصوصــی را به دولت و 
مجلس شورای اسالمی انتقال دهیم. در 
اين گفتگو ها تبیین خواست صنعتگران 
برق نیز بوده اســت. دولت ادعا می کند 
که بــه دنبال پیدا کــردن راه حل اين 
مشــکالت و پرداخــت بدهــی خود به 
بخش خصوصی اســت اما تــوان کافی 
ندارد. البته اتاق بازرگانی راه حل مشکل 
را بارها به دولت پیشنهاد کرده است. اما 
خواسته های اتاق از دولت هیچ ضمانت 
اجرايی ندارد. فکــر می کنید در چنین 
اتاق می تواند  فريادهای  شرايطی چقدر 

موثر باشد؟
راه حل اتاق چه بوده است؟ ■
اينکــه ســرمايه مملکــت را بــا  □

پرداخــت يارانه نقدی به مــردم به باد 
ندهیم. پول بايد در جامعه گردش کند 
اما عده ای سرمايه دار حاضر نیستند در 
پروژه ها مشــارکت کنند. چراکه اقتصاد 
ما نقص دارد و اگر کســی در صنعت از 
جملــه نیروگاه ها ســرمايه گذاری کند 
مجبور است برق را امروز تولید و ماه ها 
بعــد پول آن را دريافت کند. اصالح اين 
شــرايط نیازمند بازنگری در سیســتم 

پرداخت يارانه است.
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معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: از ابتداي امســال تاکنون، هزار و 
500 مگاوات نیروگاه حرارتی و ســیکل 
ترکیبی به بهره برداری رســیده و بقیه 
300 مگاوات پیش بینی شده نیز تا 22 

بهمن ماه آماده افتتاح خواهد شد.
"هوشــنگ فالحتیان" گفت: مقرر بود 
تا پايان امسال يک هزار و 800 مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی و حرارتی جديد 
وارد مدار شــود که با گذشــت 6 ماه از 
سال، يک هزار و 500 مگاوات آن به بهره 
برداری رسیده و بقیه نیز به طور قطع تا 

22 بهمن ماه آماده افتتاح خواهد شد.
فالحتیان ادامه داد: مقرر شــده است 
در مدت سه سال، بازده 17 هزار مگاوات 

نیروگاه هــای گازی موجود از 32 به 47 
درصد افزايش يابد.

معــاون وزيــر نیــرو ســپس گفت: 
اســتفاده از کنتورهای هوشــمند برق، 
جزو پروژه هــای اقتصاد مقاومتی وزارت 
نیرو دســته بندی شده است که امسال، 
اولويت با مشــترکان ديماندی )انشعاب 
30 کیلــوات و بیشــتر( و تعويض تعداد 
400 هزار کنتور اين مشترکان در سطح 

کشور خواهد بود.
وي آغاز عملیات نزديک به پنج هزار 
مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی جديد را 
از ديگر برنامه های اين وزارتخانه در قالب 

اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

همه نیروگاه های واگذار شده 
به بخش خصوصی کادر خبره و 

کاربلدی دارند
همچنیــن معاون وزير نیــرو در امور 
بــرق و انــرژی گفــت: وزارت نیــرو بر 
نیروگاه هــای خصوصی نظارت  عملکرد 
کامــل دارد. همه نیروگاه هــای واگذار 
شــده بخش خصوصــی کادر خبــره و 
کاربلدی داشتند که همزمان با واگذاری 
نیــروگاه، نیروهــای انســانی آن نیز به 

بخش خصوصی منتقل شدند.
"مهندس هوشنگ فالحتیان" با اعالم 
اينکه دولت تالش زيــادی برای اصالح 
تعرفه های بــرق کرده اســت، گفت: تا 
حدی اين تعرفه ها اصالح شد و بخشی از 

معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی خبر داد

بهره برداري از 18۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتي و سیكل تركیبي 
در سال جاري
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بدهی ناشی از نپرداختن مابه التفاوت ها 
نیــز از طريــق اســناد خزانه اســالمی 

پرداخت خواهد شد.
مهنــدس فالحتیــان گفــت: به اين 
ترتیب بخش عمــده ای از بدهی وزارت 
بانکی کشــور تســويه  نیرو به شــبکه 
و از عهــده شــرکت توانیــر و شــرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی خارج شــد و 
زمینه بیشتر برای تعامل با شبکه بانکی 

فراهم گشت.
وی افزود: در طول سال های گذشته 
با اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی تعداد 
قابــل توجهــی از نیروگاه هــا در قالب 
رد ديون بــه بانک ها و ســاير نهادها يا 
از طريــق مزايده عمومی و شــیوه های 
معامالتی ديگر به بخش خصوصی و غیر 

دولتی منتقل شد.
معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی 
با اشــاره بــه اينکه بیــش از ۵۵ درصد 
انرژی برق کشــور از طريق نیروگاه های 
خصوصی تولید و تحويل شبکه سراسری 
کشــور می شــود، گفــت: در نیروگاه ها 
واگذاری شده در دولت قبل، بدهی های 
ناشــی از فــروش اوراق مشــارکت يــا 
وام هايی که برای ساخت نیروگاه دريافت 
شــده بود به خريداران منتقل نشــد که 
با پیگیری وزارت نیرو در دو ســال اخیر 
موفق شديم اين بدهی را به دولت منتقل 

کنیم.
فالحتیــان افزود: با وجــود واگذاری 
به بخش خصوصی، مسئولیت  نیروگاه ها 
وزارت نیــرو بر فرآينــد تولید و انتقال و 

توزيع برق همچنان پابرجاست.
وی گفــت: وزارت نیرو بــر عملکرد 
نیروگاه های خصوصی نظارت کامل دارد؛ 
گرچه خريداران نیروگاه ها شــرکت های 
خصوصی جديد تأســیس کردند که ما 
تالش می کنیــم فنــاوری الزم را برای 
کاهش ريســک نیروگاه های واگذار شده 

به اين شرکت ها منتقل کنیم.
معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی 

افزود: امســال رکورد بی ســابقه ای در 
آمادگی نیروگاه ها به ثبت رســیده است 
که نشــان می دهد آمادگی ۱۰۰ درصد 
نیروگاه ها در زمان پیک مصرف در طول 

۳۷ سال قبل بی سابقه بوده است.

گردش مالي صنعت برق ایران 
بیش از 15 میلیارد دالر است

در اظهارنظری جداگانه، معاون برق و 
انرژی وزير نیرو گفت: گردش مالی بازار 
برق ايران با صنايع مختلف وابسته به آن 
و همچنین با احتســاب ارزش صادرات 
فنی و مهندسی آن، بیش از 15 میلیارد 

دالر است.
مهنــدس »هوشــنگ فالحتیــان«، 
معاون برق و انــرژی وزير نیرو، در آيین 
بین المللی  نمايشگاه  پايانی شانزدهمین 
صنعت برق ايران، ضمن تشکر از حضور 
پررنگ شرکت های داخلی و خارجی در 
اين نمايشــگاه، گفت: صنعت برق كشور 
توانايی صادرات بیش از 20 میلیارد دالر 

را به کشورهای منطقه دارد.
وی تصريح کرد: سرمايه انسانی بسیار 
مجربی در کشــور وجود دارد و ما بايد با 
سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری های 
درســت، اين سرمايه را به سمت انباشت 

ثروت بیشتر سوق دهیم.
فالحتیــان خاطرنشــان کــرد: 
خوشبختانه در پســابرجام فضای بسیار 
مناســبی برای گســترش روابط فنی و 
اقتصادی با کشورهای مجرب دنیا برقرار 
شــده و اين نمايشــگاه می تواند نمونه 
خوبی برای اين مســأله و توسعه روابط 
شرکت های داخلی با شرکت های خارجی 

باشد.
وی تأکید کــرد: هدف ما از برگزاری 
اين نمايشــگاه ها و ايجاد فضای تعامل با 
تکنولوژی  انتقال  شــرکت های خارجی، 
است و امید اســت بتوانیم از اين طريق 
کاالی باکیفیت و البته ارزان تري را ارائه 

کنیم.

اين مقــام مســئول ادامــه داد: در 
نمايشگاه شانزدهم با ظرفیت های بسیار 
خوب شرکت های داخلی و خارجی آشنا 

شديم.
بايــد  فالحتیــان تصريــح کــرد: 
شــرکت های مــا اين مســأله را در نظر 
داشته باشند که عامل موفقیت در آينده، 
تفکــر و محصوالت  »جهان تراز« کردن 

تولیدی است.
معاون برق و انرژی وزير نیرو در پايان 
به فعاالن اين صنعت توصیه کرد: امیدوارم 
تولیدکننده های داخل تمام اندوخته های 
خــود را در يک ســبد نگذارند و ســعی 
کنند برای بقا و ايفای نقش موثرتر، منابع 

درآمدی خود را متنوع تر کنند.
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قائم مقــام وزير نیرو گفــت: به دلیل 
سیاســت های خردمندانه دولت يازدهم 
و فضای پســابرجام، دنیــا موانع پیش 
روی توسعه کشــور را برداشته و فرصت 
برای رشد و اعتالی کشور در زمینه های 

مختلف از جمله صنعت برق مهیاست.
وی افزود: بايد توجه داشته باشیم که 
در اقتصاد يک کشور همه صنايع وابسته 
به همديگر هســتند و قــرار گرفتن يک 
حلقه ضعیف در اين زنجیر می تواند باعث 

سستی و پارگی آن شود.
مهنــدس محمــودي تصريــح کرد: 
خوشبختانه در صنعت برق کشور سرمايه 
انسانی بسیار خوبی وجود دارد و می تواند 
مکمل منابع طبیعی غنی اين کشــور در 
راستای طی کردن پله های ترقی و رشد 

باشد.

قائم مقام وزير نیرو:

وزارت نیرو با تمام توان پشتیبان بخش خصوصي است
ايــن مقام مســئول افــزود: به دلیل 
سیاســت های خردمندانه دولت يازدهم 
و فضای به وجود آمده در پسابرجام، دنیا 
موانع پیش روی توسعه کشور را برداشته 
و فرصت برای رشــد و اعتالی کشور در 
زمینه هــای مختلف از جمله صنعت برق 

مهیاست.
وی ادامه داد: فقط کافی اســت برای 
استفاده از اين فرصت ها موانع ذهنی را از 
پیش رو برداشته و محصوالت خويش با 
هدف عرضه در بازار جهانی تولید کنیم.

قائم مقام وزير نیرو خاطرنشــان کرد: 
هم اکنون صادرات فنی و مهندســی ما 
در صنعت بــرق به بیش از 40 کشــور 
دنیا اســت و شــايد اگر درايــت و خرد 
بخش خصوصی نبود، چنین امری حاصل 

نمی شد.

مهندس محمودي افزود: وزارت نیرو 
با تمــام توان، خود را پشــتیبان و البته 
نیازمند خدمات بخش خصوصی می داند 
و امید اســت با کمــک همديگر بتوانیم 

کااليی با کیفیت را به مردم ارائه دهیم.
وی گفت: تأمیــن منابع مالی معقول 
از دغدغه هــای بخش خصوصی اســت و 
وزارت نیرو خود را موظف به پیگیری اين 
امر می داند؛ اما نبايد از نظر دور داشــت 
که ابتکار عمل در اين مســأله به  دست 

وزارت نیرو نیست.
قائم مقــام وزير نیرو تأکید کرد: همه 
بايــد با هم حرکت کنیم و ســعی کنیم 
پاسخ هايی مناسب برای سئواالت اساسی 
اين صنعت پیدا کنیم؛ چرا که در نهايت 
خیر و شــّر ايــن صنعت به خــود ما بر 

می گردد.
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معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير 
نیرو گفت: از ابتدای سال تاکنون يک سوم 

بدهی صنعت برق پرداخت شده است.
مهنــدس "علیرضا دائمی" با اشــاره به 
برنامه هــای وزارت نیــرو بــرای پرداخت 
بدهی های صنعت برق، از اختصاص فروش 
حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای پرداخت مطالبات بخش غیر دولتی و 
تولید کنندگان برق در سال جاری خبر داد 
و افزود: 1500 میلیارد تومان از اين اوراق از 
اسناد خزانه اسالمی بوده که بین شرکت ها 
توزيع شــده و به زودی 500 میلیارد تومان 

اوراق مشارکت ديگر نیز توزيع مي شود.
وی مجمــوع پرداخت ها بــه طلبکاران 
بخش برق در 8 ماهه اول امســال را بیش 
از 10 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: 
هم اکنون يک ســوم بدهی های صنعت برق 
پرداخت شده که امیدواريم با تدابیر صورت 
گرفته و حمايت دولت، تا پايان سال جاری 
بخش بیشتری از بدهی های باقی مانده نیز 

پرداخت شود.
مهنــدس دائمــی با بیــان اين مطلب 
کــه دولت آمادگی خود را بــرای پرداخت 
مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور اعالم 
کرده است، افزود: بخشی از مطالبات مربوط 
به بانک ها و بخشــی ديگر مربوط به تولید 
کنندگان غیر دولتی برق است و پیش بینی 
می شــود با پرداخت حدود 5 هزار میلیارد 
تومان ديگر، میــزان بدهی های وزارت نیرو 
به رقم معقول 15 هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: تدابیری نیز در بودجه ســال 
96 پیش بینی شده تا بتوانیم بخش ديگری 
از مطالبات را در سال آينده پرداخت کنیم.

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير 
نیرو تصريح کرد: بخشی از بدهی های وزارت 
نیرو از ابتدای دولت يازدهم به صورت بدهی 
تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه التفاوت 
قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده 

و رقم اين بدهی ها حداقل 25 هزار میلیارد 
و حداکثر 32 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افــزود: از ابتدای امســال با کمک 
دولت بخشــی از اين بدهی ها پرداخت شد 
و بخش ديگری از اين بدهی ها در خصوص 
تســهیالت بانکــی مربوط بــه طرح های 
نیروگاهــی واگــذار شــده وزارت نیرو به 

بخش خصوصی بوده است.
مهنــدس دائمــي ادامــه داد: پس از 
بررســی های دقیــق و جلســات متعدد با 
سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت 
و وزارت اقتصاد، شش هزار و 200 میلیارد 
تومان از اين بدهی هــا از تعهد وزارت نیرو 
خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک ها 
منتقل شد. اين معاون وزير نیرو ادامه داد: 
بخــش ديگری از ايــن بدهی ها هنوز باقی 
است و تا پايان ســال جاری 800 میلیارد 
تومان از اين میزان بدهــی و تعهداتی که 
مربــوط بــه نیروگاه های واگذار شــده به 
بخش های غیردولتی بوده، توســط دولت 

کسر خواهد شد.
وی افــزود: پیش بینــی می کنیــم در 
ســال 95، حدود هفت هزار میلیارد تومان 
تســهیالتی که مشــابه اوراق مشارکت از 

بانک ها دريافت شــده بود، پرداخت خواهد 
شد و يا اينکه از عهده وزارت نیرو خارج و به 

عهده دولت واگذار می شود.
دائمــی در خصوص بحــث هدفمندی 
يارانه هــا نیز بــا بیان اين مطلــب که اگر 
می خواستیم با همان مصوبه هدفمند کردن 
يارانه ها ســهمی را به ســازمان هدفمندی 
اختصاص دهیم، بايستی امسال نیز حدود 
4 هــزار میلیارد تومــان از منابع درآمدی 
بخش برق را به اين امر اختصاص می داديم 
بیان داشــت: با پیگیری های صورت گرفته 
و مســاعدت و مصوبات دولت و رياســت 
جمهوری اين رقم نیز از تعهدات وزارت نیرو 

خارج شد.
وی میــزان اســتفاده از اســناد خزانه 
اسالمی در وزارت نیرو را تا کنون بر اساس 
تبصره 5 قانون بودجه ســال 95 گفت: کل 
اسناد خزانه اسالمی 7 هزار و 500 میلیارد 
بود که از اين میزان 3500 میلیارد تومان به 

صنعت آب و برق تعلق گرفته است.
اين مقام مسئول اضافه کرد: اسناد خزانه 
اسالمی بر اساس قانون در پايان سال جاری 
بايستی نقد شود و قابلیت معامله در شرکت 
فرابورس ايران را نیز داراســت و نسبت به 
اوراق مشــارکت و ســاير اوراقی که دولت 
منتشــر می کند از شرايط بهتری برخوردار 
است. وي تصريح کرد: اسناد خزانه اسالمی 
بهترين روش بــرای پرداخت مابه التفاوت 
قیمــت برق خواهد بود کــه در حال انجام 
اســت و پیمانکاران اســتفاده خوبی از آن 

کرده اند.
معــاون وزير نیــرو از رضايــت کامل 
پیمانکاران در خصوص اســتفاده از اسناد 
خزانه اسالمی سخن گفت و در ادامه افزود: 
رقــم پیش بینی شــده در بودجه به میزان 
هفت هزار و 500 میلیارد تومان بود که تمام 
آن اختصاص پیدا کرد و منابع ذخیره شده 

ديگری در حال حاضر موجود نیست.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نیرو اعالم کرد:

پرداخت یک سوم از بدهي هاي صنعت برق کشور
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در حــال حاضر ســه هــزار مگاوات 
نیروگاه فرســوده با راندمان کمتر از ۳۰ 
درصد در کشور فعالیت می کند که طرح 
آخر دولت برای به دوش کشیدن بخشی 
از بدهی های شــرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی می تواند عاملی بر تسريع اسقاط 

نیروگاه های فرسوده کشور باشد.
وزارت نیرو مجوز بازسازی و نوسازی 
۱۳ نیــروگاه بخاری و يک نیروگاه گازی 
را از شورای اقتصاد گرفته تا مطابق ماده 
۱۲ قانــون رفع موانع تولیــد و از محل 
منابع مالی صرفــه جويی در انرژی، اين 

اقدام انجام شود. 
 به طور معمول نیروگاه های حرارتی 
با عمر باالی ۲۵ سال نیازمند نوسازی و 
بازسازی محسوب می شوند. در ايران نیز 
در حال حاضر از مجموع ۷۵ هزار و ۸۷۵ 
مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق کشور، 
۱۲ هزار و ۲۶ مگاوات ظرفیت واحدهای 
حرارتی است که بیش از ۲۵ سال از عمر 

آنها می گذرد.
ضرورت بازتوانی نیروگاه های حرارتی 
بــا عمر بیش از ۲۵ ســال اخیــرا مورد 
توجــه وزارت نیرو قرار گرفته اســت. به 
همین منظور طــرح از رده خارج کردن 
بنا به تاکید  نیروگاه های فرسوده امسال 
وزير نیرو بــه اجرا درآمد، امــا با توجه 
 بــه  اينکه بــرای از رده خارج کردن يک 
نیــروگاه فرســوده نیاز بــه احداث يک 
ترکیبی است، بی شک  نیروگاه ســیکل 
برای عملیاتی کردن ايــن برنامه نیاز به 

بودجه زيادی دارد.
عالوه بــر اين اســتراتژی صنعت برق 
افزايش  اين است که راندمان نیروگاه ها 
دهــد. لــذا وزارت نیرو درصدد اســت 
که به تدريــج نیروگاه هــای قديمی را 
بازنشســته کند. در اين راستا نیز هیأت 

سبک شدن بار بدهی صنعت برق 
فرصتی برای اسقاط نیروگاه ها

وزيــران مصوبه ای دربــاره انتقال بدهی 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی برای اجرای طرح ها و پروژه های 
سرمايه گذاری به حساب بدهی دولت را 

برای اجرا ابالغ کرد.
بر اســاس اين ابالغیه مبلغ 62 هزار 
و 593 میلیــارد و 409 میلیون ريال از 
بدهی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی ناشی از اصل، سود و جرايم 
تعهدات دريافت تســهیالت برای اجرای 
طرح ها و پروژه  های ســرمايه گذاری، به 

بدهی دولت منتقل می شود.
همچنین معــادل مبلغ بدهی انتقال 
يافته، ســرمايه دولت در شرکت يادشده 
افزايش می يابد. وزارت نیرو موظف است 
مراتب اجــرای اين بند را با ارائه تأيیديه 
ســازمان حسابرســی، بــه وزارت امور 
اقتصادی و دارايی اعالم کند و بدهی های 
انتقالی به دولت در وزارت امور اقتصادی 
و دارايــی )اداره کل مديريــت بدهی ها 
و تعهدات عمومــی دولت( به نمايندگی 
از دولت ثبت و صرفا مبلغ ســود آن، به 
نرخ مقرر در قراردادهای مربوط )نسبت 
به مبلــغ اصل بدهی و بدون احتســاب 

جريمه( به روزرسانی می شود.
عالوه بر اين، ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور موظف اســت اعتبار الزم برای 
تســويه بدهی های موضوع اين تصويب 
نامــه را در لوايح بودجه ســنواتی پیش 
بینی و برای پرداخــت در اختیار وزارت 

امور اقتصادی و دارايی قرار دهد.
در طول اجرای برنامه ششــم توسعه، 
بايد ۲۶ تا ۲۷ هــزار مگاوات به ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی کشور افزوده شود. 
بر همین اســاس وزارت نیــرو در صدد 
اســت که بخشــی از اين رقم با بازتوانی 

نیروگاههای موجود محقق شود.
چنــدی پیــش نیــز دســتوری به 
شــرکت های تولید برق از طرف شرکت 
نیروی برق حرارتی  تولید  مادرتخصصی 
ارسال شده تا برنامه های عملیاتی خود را 
جهت بهسازی، نوسازی و يا بازنشستگی 
نیروگاه های تحت نظارت و محل تأمین 
منابــع مالی مربوطه را اعــالم و در اين 
زمینه اقدام کنند. با صدور اين دســتور، 
عماًل بحث نوسازی نیروگاه های فرسوده 
در کشــور کلید خورده و اجرايی شــده 

است.
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براي سال 2050 برنامه ريزي شد:

تامین صددرصدي انرژي دانمارک از منابع تجدیدپذیر

با استفاده از انرژی خورشیدی

روش های نوین تولید برق در راه است

وزارت اقلیــم و انرژی دانمارک اعالم 
کرد: قصد دارد تا سال 2050، وابستگی 
خــود را به انرژی های زغال ســنگ، گاز 
و نفــت به صفر برســاند و تمامی انرژی 
موردنیــاز خود را از منابــع تجديدپذير 

تأمین کند.
بر اســاس اعالم کارشناســان انرژی 
دانمارک، ايــن طرح دولت دانمارک گام 
اولیه اين کشــور برای رسیدن به اهداف 
جاه طلبانه اين کشــور برای رسیدن به 

انرژی پايدار در اين کشور است.
کشور دانمارک بنا دارد تا سال 2020 
انرژی های فســیلی  به  وابســتگی خود 
را تــا 33 درصد کاهش دهــد. در طول 
سال های 1980 تا 2010 میزان استفاده 
از انرژی هــای تجديدپذيــر در کشــور 
دانمارک از 3 درصد به 19 درصد رسیده 
است؛ بنابراين بر اســاس اين استراتژی 

محققان دانشگاه هوستون و موسسه 
تولید  تکنولوژی ماساچوســت در صدد 
برق از طريق ترکیب انرژی خورشــیدی 
متمرکز و مواد ترموالکتريک هســتند و 
در ايــن زمینه به نتايج مطلوبی دســت 

يافته اند. 
مديريت پژوهش و فناوری شــرکت 
ملی نفت ايــران در گزارشــی با عنوان 
يافته های پژوهشی صنعت  »جديدترين 
نفت جهان« به اين موضوع اشاره و اعالم 
کرده است: محققان اين پروژه امیدوارند 
با ترکیب انرژی خورشــیدی متمرکز و 
انرژی جديدی  ترموالکتريــک،  بازوهای 
بــا بازدهی بیشــتر را جايگزيــن انرژی 

کشور دانمارک سعی دارد تا سال 2020، 
انرژی های تجديدپذير  از  استفاده  میزان 

را به يک سوم کل انرژی خود برساند.
کشــور دانمارک اعالم کــرده عمده 
تکیه اين کشــور برای توسعه انرژی های 
تجديدپذيــر روی انرژی هــای بــادی و 

زيست توده خواهد بود.
همچنین اين کشور برنامه ريزی کرده 
تا ســال 2020 حدود نیمــی از انرژی 
الکتريسیته خود را از انرژی بادی تأمین 

کند.
انرژی دانمارک در  مســئوالن وزارت 
پاسخ به اين ســؤال که آيا قیمت انرژی 
تجديدپذير برای مصرف کنندگان افزايش 
خواهد يافت، توضیــح داده اند که عمده 
تأمین مالی توسعه انرژی های تجديدپذير 
بر اســاس نظــام تعرفه خواهد بــود، اما 
اين افزايش ها بــه صورتی خواهد بود که 

خورشیدی کنند.
"رن ژيفینگ"، استاد فیزيک دانشگاه 
هوســتون در اين زمینه گفــت: در اين 
تحقیق به دنبال تولید برِق کم هزينه تر 

و سازگار با محیط زيست هستیم.
بر اســاس اين گزارش، در آينده ای 
نزديــک می توان اين فنــاوری جديد را 
جايگزين ســاخت نیروگاه هــای برق با 
مقیاس بزرگ کرد. همچنین استفاده از 
اين فناوری به ويــژه در مناطقی که در 
آنها شبکه برق سنتی وجود ندارد، بسیار 
حائز اهمیت است. زيرا با استفاده از اين 
انرژی های خوشــه ای کوچک، می توان 
برق خانه و يا محل کسب و کار را تامین 

33 درصد مصرف کننــدگان انرژی های 
تجديدپذيــر در ســال 2020، هزينه ای 
کمتــر از 11 درصد مصرف کنندگان اين 

انرژی ها در سال 2002 پرداخت کنند.
انــرژی دانمارک  مســئوالن وزارت 
يــاد آور شــده اند؛ ايــن انتقــال برای 
مصرف کنندگان و صنايع رقابتی نســبتًا 
ارزان خواهد بود؛ آن هــا تخمین زده اند 
که هزينه اين انرژی ها برای هر خانوار در 
طول يک ماه در باالترين حالت در سال 

2020، به 10 يورو برسد.
مســئوالن اين کشــور خاطرنشــان 
کرده انــد؛ علت اتخاذ اين سیاســت اين 
افزايش غیرمنتظره قیمت  از  اســت که 
سوخت های فسیلی و افت شاخص سهام 
انــرژی که ممکن اســت آينــده امنیت 
انرژی اين کشــور را به خطــر بیندازد، 

جلوگیری کند.

و از آن بــرای گرم کردن آب در مقیاس 
صنعتــی و خانگی در مناطــق محروم 

استفاده کرد. 
در اين فناوری با استفاده از بازوهای 
ترموالکتريــک، شــاهد بهبــود عملکرد 
اســتفاده از انرژی خورشــیدی با دمای 
جاذب 600 درجه ســانتی گراد خواهیم 

بود.
محققان در اين پــروژه امیدوارند که 
با تمرکز بر روی ساخت ژنراتور حرارتی 
خورشــیدی )STEGs( به يك فناوری 
انــرژی جايگزين با چنــد برابر بازدهی 
بیشتر نسبت به انرژی خورشیدی دست 

يابند.

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / پاييز 1395 / شماره 17
43



معاون برنامه ريــزی و امور اقتصادی وزير نیرو گفت: 
سرمايه گذاری شرکت های خارجی به طور کامل از طرف 

دولت تضمین می شود.
ايــن مطلب را مهنــدس »علیرضا دائمــی«، معاون 
برنامه ريــزی و امور اقتصادی وزيــر نیرو، در آخرين روز 
برگزاری شــانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق 
ايران بیان كرد و نگرانی شرکت های سرمايه گذار خارجی 
در خصوص تامین امنیت ســرمايه را بی مورد خواند و 
افزود: اين مســأله حل شــده و با حمايت دولت ايران، 

سرمايه گذاران نبايد نگران بازگشت سرمايه خود باشند.
دائمــي با بیان اين مطلب کــه دغدغه تامین امنیت 
سرمايه در بخش ســرمايه گذاری خارجی برطرف شده 
اســت، گفت: در جلســه ای که امروز در وزارت اقتصاد 
در خصوص حمايت از ســرمايه سرمايه گذاران خارجی 
برگزار شــد، مقرر شــد كه دولت ايران برای طرح های 
دولتی تضمیــن کامل دهد و در بحث ســرمايه گذاری 
بخش خصوصی نیز با کمــک بانک های عامل، تضمین 

الزم صورت گیرد.
دائمی با اشاره به حضور گسترده شرکت های خارجی 
در شــانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق گفت: 
آنچه در نمايشگاه ملموس است، رشد چشمگیر صنايع 
وابسته به صنايع برق و الکترونیک است و حکايت از آن 

دارد که اثرات رفع تحريم و اجرايی شدن برجام در کشور 
نمود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با افزايش همکاری و مشارکت صنايع، 
روابط ما با کشــورهای ديگر نیز از تحکیم و اســتواری 

بیشتری برخوردار خواهد شد.
معــاون برنامه ريزی و امور اقتصــادی وزير نیرو در 
ادامه با بیان اينکه واقعی شدن قیمت برق باعث خواهد 
شــد تا مشــکالت شــرکت های تولیدی فعال در اين 
صنعت مرتفع شــود و آنان از توانايی باالی خود برای 
ارتقای صنعت برق بهره ببرند، افزود: بیشــترين توقع 
شــرکت های خصوصی از دولت اين است که مطالبات 
آنان را به موقع پرداخت کند و شــرايطی ايجاد کند تا 

آنها به تعادل مالی برسند.
وی با اشاره به اينکه در بسیاری از بخش های صنعت 
برق به خودکفايی کامل رســیده ايم، افزود: اگر دغدغه 
مالی بخش خصوصی تامین شود، اين بخش می تواند در 
عرصه صنعت برق ايران و ساير کشورهای جهان، موفق تر 

عمل کند.
دائمــی تصريح کــرد: صنعت برق ايران پتانســیل 
ســرمايه گذاری در تمــام بخش هــا را دارد و به همین 
خاطر از حضور سرمايه گذاران داخلی و خارجی در تمام 

بخش های صنعت برق استقبال می کنیم.

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير نیرو:

سرمایه گذاران 
نباید نگران بازگشت 

سرمایه خود باشند
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مديرعامل شــرکت توانیر گفــت: صنعت برق ايران به 
عنوان بزرگ ترين شــبکه صنعت بــرق در منطقه، دارای 
شــاخصه های متعدد و فراوانی اســت که آن را به عنوان 

صنعتی برتر و زيربنايی در کل کشور معرفی می کند.
مهندس "آرش کردی" در آيین آغازين ســی و يکمین 
کنفرانس بین المللی برق، ضمن گرامی داشت مقام مرحوم 
دکتر "قدرت اهلل حیدری" بانی اين کنفرانس گفت: موضوع 
انرژی را بی شــک می تــوان در زمره موضوع هاي مهم در 
جهان امروز برشمرد؛ به طوری که موضوع هايی همچون 
امنیت انرژی، همگانی شدن اســتفاده از انرژی و محیط 
زيســت، از چالش های جهان امروز به شــمار می آيند که 

ارتباط معناداری با صنعت برق دارند.
وی بــا اشــاره به تحوالتــی که در صنعــت برق طی 
دهه گذشته شاهد بوده اســت، گفت: مفاهیمی همچون 
انرژی های تجديدپذير و نقش آن در کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، توجه به محیط زيســت، شبکه های هوشمند 
و آماده ســازی برق برای خدمت در يک جامعه و اقتصاد 
ديجیتال و بســیاری مفاهیم ديگر، موضوع هاي جديدی 
را پیش روی محققان، دســت اندرکاران و تصمیم گیران 

صنعت برق نهاده است.
کردی افزود: اگرچه هنوز يک میلیارد نفر در سراســر 
جهان از نعمت برق بی بهره هســتند، ولی تحوالت بسیار 

چشــمگیری درحال رخ دادن است. به طوری که ظرفیت 
1037 گیگاواتی انرژی های تجديدپذير در سال 2006 به 

بیش از 1985 گیگاوات در سال 2015 رسیده است.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 30 درصد ظرفیت نصب 
شــده و تولید 23 درصد انرژی بــرق جهان به انرژی های 
تجديدپذير اختصــاص دارد که با تالش هايی که در حال 
انجام است، میزان انرژی تولیدی برق از طريق انرژی های 

تجديدپذير تا سال 2030 به بیش از 30 درصد می رسد.
وی با تشــريح وضعیت برق کشــور گفت: صنعت برق 
ايران به عنوان بزرگ ترين شــبکه صنعت برق در منطقه، 
دارای شاخصه های متعدد و فراوانی است که آن را به عنوان 

صنعتی برتر و زيربنايی در کل کشور معرفی می کند.
مديرعامــل شــركت توانیر افزود: حجم تاسیســات و 
تجهیزات زيربار، میزان رشد مصرف انرژی، جايگاه جهانی 
در ظرفیت نصب شــده، خودکفايی در ساخت تجهیزات، 
اتــکا به نیروی انســانی ماهر و کارآمد، صــادرات فنی و 
مهندسی و وجود شرکت های بزرگ در بخش های مختلف، 

مويد اين جايگاه برتر و شاخص است.
وی يادآور شــد: اين موفقیت ها و دستاوردهای فراوان 
نقش بی بديل دانشــگاه ها و مراکز علمی و کنفرانس ها و 
ســمینارهای تخصصی در رشــته برق به خوبی مشخص 

است.

مديرعامل توانیر:

صنعت برق ایران 
دارای بزرگ ترین شبکه برق 
در منطقه است
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در حادثه نیروگاه جیانگشی چین که 
بــه علت خرابی برج هــای خنک کننده 
نیروگاه رخ داده اســت،۶۷ نفر کشــته 

شدند.
اين حادثه در ساعت ۷ صبح به وقت 
محلی و در ايالت جیانگشــی چین و به 
دنبــال خرابی ســکوی برج های خنک 

کننده نیروگاه رخ داده است.

در عکس هــای مربوط به اين حادثه، 
تل انباشــته شــده از خاک و تیرآهن و 
فلزات سوخته شده ناشی از آتش سوزی 

ديده می شود.
گفتــه می شــود برج خنــک کننده 
مربوط به يک نیروگاه با ســوخت زغال 
ســنگ به ارزش ۱.۱ میلیارد دالر است 
که قرار بود در سال 2018 تکمیل شود.

ترکیه مناقصه ساخت 1000 مگاوات 
نیروگاه خورشیدی جديد را تا پايان سال 

جاری میالدی برگزار می کند.
"بارات آلبايراک"، وزير انرژی ترکیه، با 
اعالم اين خبر گفت: ترکیه در نظر دارد 
که مناقصه های جديد ايجاد ظرفیت های 
جديد نیروگاه های خورشــیدی و ذغال 

سنگ سوز ايجاد کند.
وی افــزود: بــا برگــزاری مناقصــه 
نیروگاه هــای خورشــیدی و ذغــال 

سنگ ســوز تا پايان سال جاری میالدی، 
ترکیه در جهت تحقیق و توسعه در اين 

زمینه گام برخواهد داشت.
براســاس اين گزارش، اولین مناقصه 
ايجــاد نیروگاه های خورشــیدی نیز به 
ظرفیــت 1000 مگاوات اســت و امکان 
ايجــاد ايــن ظرفیت بــا تکنولوژی های 
مختلــف نیروگاه های خورشــیدی يا با 
اســتفاده از يک تکنولوژی خاص وجود 

دارد.

کشته شدن 67 نفر در حادثه نیروگاهی در چین

تا پايان سال 2016 صورت مي گیرد
مناقصه ساخت 1۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدي در ترکیه ژاپن با استفاده از 

تفاوت دمای آب های 
دریا، جزایر اندونزی را 

برق دار می کند
وزيــر شــیالت و دريانوردی 
اندونــزی اعالم کــرد: ژاپن قصد 
دارد در پــروژه ای در اعماق دريا 
بازيافت  قابل  انــرژی  اندونزی  در 
تولید و برق جزاير دور دســت را 

تامین کند.
به گزارش خبرگزاری رســمی 
اندونزی )آنتــارا(، اندونزی از 17 
هزار جزيره تشــکیل شــده و به 
دلیل شرايط سرزمینی و براساس 
برخی آمارهــا حدود 35 درصد از 
مردم هم اکنون فاقــد برق برای 

زندگی هستند.
"سوســی پودجیاستوتی"، وزير 
شــیالت و دريانوردی اين کشور، 
اعالم کــرد: اين نــوع فناوری در 
جزيــره "موروتــای" در "ماالکوی 
شمالی" به عنوان يکی از 12 مرکز 

جامع شیالت توسعه می يابد.
وی بــا بیــان اين کــه ژاپن 
اســتفاده از فناوری آبی در بخش 
های عمیق دريا را پیشنهاد کرده 
اســت، تصريح کرد: اين وزارتخانه 
در برنامه ای قصد جذب ســرمايه 
افزايش ظرفیت  به منظور  گذاری 
های تجــاری در ايــن منطقه از 

اندونزی را دارد.
"برامانتیو ســاتیامورتی"، مدير 
کل بخش مديريت دريايی وزارت 
شیالت و دريانوردی اندونزی، نیز 
اعالم کرد: ژاپن با ارائه اين فناوری 
قصــد دارد با توســعه انرژی قابل 
بازيافت، جزايــر کوچک و بزرگ 
اندونــزی را که از بــرق بی بهره 

هستند، برق دار کند.
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کشور پاکستان با دارا بودن جمعیتی 
حدود ۱۹۳ میلیون نفر )۲.۴ برابر ايران( 
تولید برقی کمتر از ۳۴ درصد ايران دارد 
که به عنوان نیازمندترين کشور همسايه 
در واردات برق شــناخته شــده است.اما 
بررسی ها نشان داده اســت که با وجود 
ظرفیــت صادرات برق به میزان ۱۰ هزار 
مگاوات به اين کشــور، فقط ۷۴ مگاوات 
صادرات برق از ايران به پاکستان صورت 

می گیرد.
ايران و پاکســتان ســال ۹۴ تفاهم 
نامه ای به منظــور افزايش حجم تبادل 
و صــادرات برق تا مرز يكهــزار مگاوات 
امضا کردند و مقرر شده بود با پرداختی 
وامی حدود ۹۰۰ میلیون دالری، نیروگاه 
و شــبکه انتقال جديــد برقی به صورت 
مشترک توسط دو کشور راه اندازی شود. 
براســاس اين طرح، نرخ هــر واحد برق 
وارداتی پاکستان از ايران حدود ۸ تا ۱۰ 
سنت تعیین شــد و مقرر شد با ساخت 
يک نیــروگاه جديد، برقــی تولیدی از 
زاهدان در اســتان سیستان و بلوچستان 
ايران به کويته در پاکستان منتقل شود. 
اما پس از تعلیــق توافق گازی تهران – 
اسالم آباد، وزير نیرو هم پرداخت کمک 
مالی به پاکســتان را برای ساخت شبکه 
انتقال و يا ساخت نیروگاه برای صادرات 
برق به اين کشــور همســايه رد کرد تا 
عمال طرح ســاخت شــبکه انتقال برق 
ايران – پاکســتان – هند تا اطالع ثانوی 

منتفی شود.
در ســفر رئیس جمهور به پاکستان 
در فروردين ماه ســال ۹۵، مجدداً مقرر 
شد صادرات برق به اين کشور ۴۰ درصد 
میــزان کنونی افزايش يابــد. در همین 
زمینه، وزارت آب و برق پاکســتان نامه 
ای را به وزارت نیرو ارسال کرده که اين 
کشــور خواهان افزايــش واردات برق از 
ايران بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار مگاوات 

بازار تشنه پاکستان؛ فرصتی برای صادرات برق ایران

شده اســت. اما در روزهای اخیر کمیته 
هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان طرح 
افزايش واردات برق از ايران به میزان ۷۴ 

مگاوات را تصويب کرده است. 
پاکســتان هم اکنــون از طريق مرز 
تفتــان - میرجاوه، ۷۴ مــگاوات برق از 
ايران وارد می کند که براســاس مصوبه 
اين  اقتصادی  جديد کمیته هماهنگــی 
کشور، اين رقم به حدود دوبرابر افزايش 
خواهد يافــت. اگرچه تصويب اين میزان 
از واردات بــرق از ايران تــا توافق اولیه 
برای صــادرات ۳۰۰۰ مــگاوات برق به 
اين کشــور فاصله زيادی دارد، اما شروع 
اين اتفاق گام مهمــی در جهت افزايش 
همکاری های پاکستان و ايران در زمینه 

انرژی محسوب می شود.
صادرات برق به پاکســتان به عنوان 
بازار تشنه برق از ايران از اهمیت بااليی 
برخوردار اســت؛ چراکه صــادرات برق 
در تحقــق اقتصاد مقاومتــی نقش قابل 
توجهــی دارد و در سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتــی به منظــور مقابله با 
از صادرات  ضربه پذيری درآمد حاصــل 
نفــت و گاز و افزايــش ارزش افزوده، بر 
افزايش صادرات برق تأکید شده است. با 

باالی کشورهای همسايه  تقاضای  وجود 
به ويــژه پاکســتان برای بــرق، میزان 
صادرات برق کشور محدود مانده است و 

حتی کاهش نشان می دهد.
کشــور پاکســتان با ۱۹۲ میلیون و 
۸۰۰ هــزار نفــر جمعیــت، ۹۳ تراوات 
ســاعت در سال ۲۰۱۴ تولید برق داشته 
است. اين کشــور با دارا بودن جمعیتی 
بیش از 2/4 برابــر جمعیت ايران، تولید 
برقی کمتر از ۳۴ درصد ايران را دارد. به 
عبارت ديگر اين کشــور ظرفیت واردات 
بــرق حتی تــا ۱۰ هزار مــگاوات را هم 
دارد. با اين وجود کشور پاکستان تا سال 
۲۰۱۴ تقريبا هیچ برقی را از کشورهای 
همجوار خود وارد نکرده اســت و تنها در 
برخی از مقاطع زمانی به صورت محدود 

از کشور ايران واردات برق داشته است.
بنابر اين با توجه به نیاز پاکســتان به 
واردات بــرق و اهمیت توســعه صادرات 
بــرق در ايجــاد ارزش افــزوده باالتر از 
سوخت فسیلی و اهمیت مسائل امنیتی 
در صــادرات بــرق، ضروری اســت که 
پاکســتان به عنوان نیازمندترين کشور 
همسايه در واردات انرژی برق مورد توجه 

مسئوالن وزارت نفت و نیرو قرار گیرد.
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گزارش
گزارش میدانی »نیرو و سرمايه« از نیروگاه شهید ُمدَحج )َزرگان( اهواز

روایِت نور و روشنایی 
در سرزمیِن خورشید

حمیدرضا محمدی



هوای پايتخت اگرچه سرد است و سوز دارد اما طبع 
و طبیعِت خوزســتان بهاری می نمايد. نیروگاه »شهید 
ُمدَحــج« که بــه آن را به نام قديمــش، »َزرگان« هم 
می شناسند، در 8 کیلومتری شمال شرقی فرودگاه اهواز 
واقع است و خوِد نیروگاه هم، در کیلومتر 9 جاده اهواز 
– مسجدسلیمان در شمال شرقی اهواز بنا شده است. 
نیروگاهی 41 ساله که از قديمی ترين تولید کننده های 
برق ايران اســت که در همان زمان، پیمانکار واحدهای 
 )GEC( بخاری آن، شرکت جنرال الکتريک انگلستان
بــوده و پیمانکاری واحدهای گازی اش را هم شــرکت 

ACEC بلژيک بر عهده داشته است. 
واحد اول بخار با قدرت 145 مگاوات درسال 1354 
و چهار واحــد گاز نیز هرکدام با قــدرت 32 مگاوات، 
درســال 1357 به بهره برداری رســیدند. در اســفند 
1352 موافقــت نامه احداث واحــد دوم بخار نیروگاه 
به قدرت 145 مگاوات با شــرکت GEC مبادله شد. 
پس از تصويب نهايی قرارداد در ســال 1356 پیمانکار 
عملیــات اجرايی طرح خود را آغــاز کرد که در دوران 
پیروزی انقالب اسالمی )اواخر سال 57( پیمانکارکارگاه 
را تعطیل و ايران را تــرک کرد. چندی پس از متوقف 
شدن عملیات اجرايی طرح توســط پیمانکار، شرکت 
توانیر به منظور جلوگیری از فرســوده شــدن و آسیب 
ديدگــی تجهیــزات طرح کــه درکشــورهای جنوب 
خلیج فارس تخلیه شــده بود اقدام به حمل تجهیزات 
به داخل کشور نمود. همزمان با اين اقدامات مذاکراتی 
جهت ازســرگیری مجدد طرح با پیمانکار انجام گرفت 
که اين بــار پیمانکاربه بهانه جنــگ تحمیلی از ادامه 

تعهدات شانه خالی کرد. 
ســرانجام در ســال 1360 مواقفت نامه ديگری با 
پیمانکار به امضا رســید که به موجب آن مســئولیت 
اجرای عملیات ساختمانی ونصب از مفاد قرارداد حدف 
شد و شــرکت توانیر اين مســئولیتها را راسًا به عهده 
گرفــت. به دنبــال عقد اين قرارداد با شــرکت جنرال 
الکتريک انگلیس، شــرکت توانیر در ارديبهشت سال 
1363 قراردادی را جهت عملیات ســاختمانی و نصب 
با شــرکت کره جنوبی به امضا رساند. کوتاه زمانی پس 
از شروع پیمانکار در سال 65 – 64 بر اثر بمباران های 
هوايی دشــمن خســارات و تلفات جانبی به تجهیزات 
توانیر و پرســنل کره ای وارد شدکه يک بار ديگر توقف 

عملیات اجرايی را به همراه داشت.
بــه دنبــال قبــول قطعنامــه 598 و توقف جنگ 

تحمیلی، تجهیزات صدمه ديده شــده شناسايی و طی 
موافقت نامه ای جهت بازسازی و قرينه سازی تجهیزات 
شامل روتور توربین فشار قوی و پوسته ها و يافراگم های 
توربین به کشور ســازنده ارسال و موافقت نامه مربوط 
 Dewoo ( به از ســرگیری عملیات اجرايی با شرکت
Corporation( نیز مجدداً منعقد شــد و در نهايت 
شرکت مذکور از نیمه دوم ســال 68 عملیات اجرايی 
خود را تحت نظارت شــرکت مهندســان مشاورساز و 

کارشناسان کارگاه نوسازی طرح آغاز کرد.
بازســازی تجهیزات صدمه ديده در داخل کشور را 
کارشناسان ايرانی طی ســال های 68 و 69 با کوشش 
فــراوان انجام دادند و تجهیزات ارســالی بــه کارخانه 
سازنده پس از بازسازی و قرينه سازی، دراواخر سال 69 
وارد ايران شــد. با دريافت تجهیزات و آماده بودن ساير 
اقالم بازسازی شــده، عملیات اجرايی در سال های 70 
وباســرعت قابل مالحظه ای انجام پذيرفت و با عنايات 
الهی و تالش های مســتمر و مجدانه شــرکت توانیر و 
کلیه دست اندکاران پروژه، اين واحد درتاريخ 71/7/18 
با موفقیت راه اندازی و به شبکه سراسری پیوست. آب 
مصرفی نیروگاه زرگان از انشعاب رودخانه کارون تامین 
می شــود و گاهی به علت کم شدن ويا بسته شدن آن 
مسیر در بعضی فصول، از طريق پمپهای کمکی از مسیر 
اصلی رودخانه نیز تامین می گردد. اين نیروگاه در زمان 
جنگ تحمیلی پنج بار توسط دشمن مورد حمله هوايی 

قرار گرفت.
در اين بازديد »بهرام مرشديان« به عنوان مديرفنی 
نیروگاه زرگان اهواز حضور داشت و با او، از بخش های 
مختلف ايــن مجموعه بازديد به عمــل آمد که همراه 
بــا توضیحات تکمیلی او بــود. وی درباره آب مصرفی 
نیــروگاه زرگان اهواز کــه از رودخانــه کارون تامین 
می شــود، گفت: هر ساعت 1200 مترمکعب دريافت و 
به تصفیه خانه نیروگاه ارســال می شود. در تصفیه خانه، 
آب توسط سیستم رزينی به آب مقطر تبديل می شود. 
البته قبل از آن سیســتم RO نصب شده که می تواند 
کنداکــت آب را از 2000 بــه 70 تبديل کند. در اين 
مرحله، آب مقطر به واحد بخار ارســال شده و در رزرو 
تانک ذخیره می شــود. مصرف آب مقطر هر واحد 4.5 
متر مکعب است ولی با توجه به فرسوده بودن نیروگاه، 

باالتر بوده و ممکن است به 10 مترمکعب هم برسد.
مرشــديان در ادامه با اشاره به ســوخت نیروگاه که 
از گاز طبیعی اســت، گفت: سوخت گاز برای واحدهای 
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گازی هر مــگاوات 400 مترمکعب و بــرای واحدهای 
بخار هر مگاوات 240 مترمکعب مصرف گاز دارد که در 
اينجا، گاز ذخیره سازی نمی شود بلکه با لوله مستقیم به 
نیروگاه می رود. اين سوخت از پااليشگاه بیدبلند تامین 
می شود که در 185 کیلومتری جنوب شرق نیروگاه و در 
کیلومتر 33 جاده رامهرمز به بهبهان واقع اســت. گاز از 
اين پااليشگاه، توسط يک لوله 14 اينچی ارسال می شود 
و در ايستگاه از فشــار تقلیل پیدا کرده تا مناسب برای 
استفاده در واحد شود. البته در اينجا، در سال های 1354 
تا 1356، يعنی دو ســال ابتدای راه انــدازی، از مازوت 
استفاده می شد که در پااليشگاه تفاله محسوب می شود 
اما در صنعت برق يکی از بهترين ســوخت ها هست. با 
افزايش چاه های نفت و افتتاح پااليشگاه بیدبلند، سوخت 
اينجا هم گاز شد که بخاطر نزديکی نیروگاه به شهر، ضرر 

کمتری نسبت به مازوت برای محیط زيست دارد.
بهرام مرشديان اما درباره ويژگی های واحدهای بخار 
گفت: نیروگاه بخار تمام فاکتورهای خوردگی و خرابی 
مانند فشــار باال، دمای باال و مواد شیمیايی را دارد که 
همه اينها می تواند باعث خرابی شود. در صنايع ممکن 
است سیال پرفشار يا ســیال دمای باال نداشته باشد و 
مثال در ســد، دمای باال در کار نباشــد اما در نیروگاه 

بخــار، تمام فاکتورهايی کــه می تواند تجهیز را از بین 
ببــرد را در يک جا مجتمع دارد. نیــروگاه بخار دارای 
ژانراتور اســت که 15 کیلوولت را بــه 230 کیلوولت 
تبديل می کند. عالوه بر اين، در مجموعه تجهیزاتی که 
مجموعا به توربین هال شــناخته می شود و وابسته به 
توربین هستند، دو سیلندر توربین است که می چرخد 
و توربین هم، دو حالت فشار قوی و فشار ضعیف دارد. 
همچنیــن اتاق کنترل جز برای واحدهــای گاز، برای 
واحدهای بخار و ايستگاه خروجی کل نیروگاه هم است. 
البته بخار و گاز از هم جدا اســت اما اشتراک در ُپسِت 
انتقال اســت و خط 806 و 807 که به ايســتگاه اهواز 
2 می رود و تحويل برق سراســری می شود. همچنین 
بخار نیروگاه دارای ســیکل خنک کن است و بويلر هم 
که ساخت شرکت جیمز هودن انگلیس است، ظرفیت 
تولیدی برابر با 660 تن بخار خشک در ساعت با شرايط 
540 درجه و 120 بار را دارد. توربین نیروگاه هم البته 
انگلیسی اســت که دارای دو مرحله فشار قوی و فشار 
ضعیف اســت. ژنراتور هم ساخت GEC انگلیس است 
که ظرفیت آن 150 مگاوات اســت. همچنین در ادامه 
دربــاره برج خنک کن که هدفــش خنک کردن بخار 
توربین اســت، افزود: بخاری که به ســمت کندانسور 
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وجود دارد، توســط برج خنک کن وارد می شــود که 
يک سیکل بســته است. يعنی حرارتی که قرار است از 
توربین توسط کندانسور دفع شود توسط برج خنک کن 
از کندانسور گرفته می شود و به محیط داده می شود. 

او در پاســخ به اين پرسش که آيا در نیروگاه زرگان، 
تالشی جهت ارتقای دانش نیروی انسانی متخصص انجام 
می شود، اظهار داشت: سعی می کنیم ارتباطات را به روز 
کنیــم. نیازی که هرکس در هرتخصصی به آن دارد اين 
است که اطالعاتش به روز شود ولی بصورت خاص چون 
نیروگاه زرگان، قديمی اســت و مثال همه بخش هايش 
دســتی است، اگر بتوان آن را اتوماتیک کرد خیلی بهتر 
است و توان ما را به لحاظ نگهداری نیروگاه بهتر می کند 
اما روند آموزش را منتفی نمی کند. برای نیروگاهی مشابه 
همین در انگلیس، 120 سالگی اش را جشن گرفتند اما 
اينجا با 41 سال عمر، دارد نفس های آخرش را می کشد 
و نیاز به بازســازی اساســی دارد. در حال حاضرنیروگاه 
خرمشــهر تمام اتوماتیک اســت ولی اينجــا به دلیل 

فرسودگی، نیاز به صرف هزينه های زياد دارد.
مرشديان در اين باره که با توجه به منطقه واقع شده 
نیروگاه يعنی خوزرســتان، در تابستان چگونه فعالیت 
می کند، گفــت: واحدهای گازی در زمســتان فعالیت 

چندانی ندارند. زيرا در فصل سرما، گاز برای مردم حیاتی 
تر است، سوخت گاز را برای مردم می فرستند. اما واحد 
بخار در حالت فعالیت اســت. اکنون هم 4 واحد گاز ما 
خاموش اســت اما 2 واحد بخار بــا ظرفیت نامی 145 
مگاوات فعالیت می کند که البته حداکثر توان به بیش از 
120 مگاوات نمی رسد. البته در تابستان به خاطر شرايط 
آب و هوايی، به ما محدوديت داده می شــود با اين حال 

تولید از 120 مگاوات به 100 مگاوات تنزل می يابد. 
وی درخصــوص میزان آمادگی ايــن نیروگاه برای 
رسیدن به نقطه مطلوب، پس از خاموشی گفت: واحدها 
طراحی می شوند که پیوسته در مدار باشند و خاموش 
و روشــن کردن، به آن ضربات ســنگین وارد می کند. 
آزمايش های ديســپاچینگ ملی معمــوال با واحدهای 
آبی )يعنی ســدها( يا گازی انجام می شــود که سريع 
وارد شــبکه و خارج می شوند. بخصوص گاز که فلسفه 
حضورش کم کردن برق شبکه بصورت آنی است. زيرا 
واحد بخار از زمانی که روشن می شود تا وقتی که وارد 
شبکه شود، 8 ساعت طول می کشد اما اين زمان برای 
يک واحد گازی، چیزی در حدود 4 دقیقه و برای يک 
واحد آبی، کمی کمتر از اين هم هست. به هر روی، برق 
فرآيندی است که تولیِد انجام شده به رينگ سراسری 
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داده می شــود اما تولید نیــروگاه را به مصارِف مناطق 
نزديک آن می دهند که از طريق رينگ سراسری کشور 
انجام می شــود. پس اگر نیروگاه های خوزستان از کار 
بیفتند، برق اما قطع نمی شــود و از بقیه کشور تامین 
می شــود. او البته اين نکته را هــم ذکر کرد که واحد 
گازی ترانس 11 کیلــووات را به 230 کیلووات تبديل 
می کند و تحويل شرکت توزيع می شود. ُپست است که 

برق را به شبکه سراسری می فرستد.
ســرمايه گــذاری در عرصه نیــروگاه، محور ديگر 
صحبت های مرشــديان بود که حیــن صحبت به آن 
اشاره شــد. وی دراين باره با اشاره به اين نکته که اين 
حوزه می تواند سود خوبی به دنبال داشته باشد اما توام 
با خطرپذيری بسیار است، ابراز داشت: صنعت برق که 
می تواند سودآور باشد اما شرايط خاص خود را دارد که 
بايد به وقت هزينه شود، به اندازه کافی هزينه شود و به 
صورت کارشناسی هزينه شود و مورد بهره برداری قرار 
گیرد. صنعتی که مثل بچه اســت و همیشه و به موقع 
بايد برايش هزينه کرد و حتی ممکن است در مقطعی 
خسارت بار هم شود. خسارت های ناشی از عدم تامین 
بودجه می تواند بیشتر از عدم هزينه مشکل ساز شود. 

خودکفايِی نیروگاه بخــش ديگری از صحبت های 

او بود: در ســال 1372، ســازنده انگلیسی نیروگاه که 
ديگر نمی توانســت، حضور داشــته باشد، شرکت دوو 
کره جنوبــی را برای مونتاژ معرفی کرد. البته شــرکت 
GEC، تا سال 1379 برای ما سوپروايزر می فرستاد اما 
از آن زمان، خودکفا شديم و مهندسان خود ما عملیات 
تعمیر می کنند. آخرين انگلیســی مستقر در اينجا هم 
فردی به نام »هاروی« بود که تا ســال 1374 فعالیت 
می کــرد. اتفاقا هنوز 2 نفر از پیشکســوتانی که کار با 
انگلیسی ها را در سال های پیش از انقالب تجربه کرده 

اند، در اينجا حضور دارند.
 نیروگاه در سال های جنگ تحمیلی، 5 بار بمباران 
شــد که طی آن، واحد 1 و 4 گاز و ُپســت برق و بويلر 
واحد 1 صدمه ديد اما منهدم نشد. اما مجموعه توربین 
هال از ابتدای تاســیس در سال 1354 دست نخورده 
است. آب مقطر برای کولینگ از رودخانه کارون گرفته 
می شود، پســاب آن پس از بهینه ســازی به رودخانه 
می رود در تصفیه خانه که آب کشــیده شــده بهینه 
ســازی می شــود. روی آب در اســکله کنار رودخانه، 
تصفیه فیزيکی انجام شــده و صاف تر می شود و به آن 
ماندگاری داده می شــود و پمپ می شود و وارد مخازن 
و بعد تصفیه خانه می شود. آب مقطر نیروگاه تا 2 سال 
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قبل توسط سیستم های آنیون و کاتیون تامین می شود 
اما اکنون که با گاز بهینه ســازی انجام شد، از سیستم 
اســموز معکوس انجام می شود و سیســتم رزينی به 
اســموز معکوس تبديل شد که جديد است و تولید آن 
خیلی باال اســت و عالوه بر اين، با کیفیت و ُتناِژ باالتر 
صورت می گیرد با اين مزيت که ديگر به خارج وابسته 
نیستیم. در سیستم قديم، برای تولید آب مقطر از اسید 
سولفوريک و اســید کلريد استفاده می کردند که ماده 
شیمیايی خطرناک است و سیستم ما هم را تحت تاثیر 
خورندگــی می گذارد و حتی گازهــای متصاعد از آن، 

سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد.
امــا او دربــاره توجه به محیط زيســت در نیروگاه 
زرگان اهواز خاطرنشــان ســاخت: بخار ساطع شده از 
نیروگاه، بخار آب اســت که ضرری برای محیط زيست 
ندارد. البته ما هم تا جايی که در توان هســت ســعی 
می کنیم از محیط زيست صیانت کنیم و مثال در زمان 
تعمیرات روغن گريس اضافه ای در محیط باقی نماند. 
ناگفته نماند فضای ســبز تا آنجا که توانسته ايم انواع 
نهال کاشــته ايم و از آنها آبیاری و نگهداری می شود. 
سیستم دفع فاضالب نیروگاه و همینطور حوضچه های 
آن، طوری طراحی شــده که روغــن را نگه می دارد و 

آب را خــارج می کند. از تصفیه خانه مواد شــیمیايی 
استفاده می شــود و در آنجا چاهک خنثی را داريم که 
مواد شــیمیايی که ستون های رزينی را با آن شستشو 
و احیــا می کنیم، در شــرايط خنثی قــرار می گیرد و 
عمیات خنثی سازی برای آب انجام می شود. زمانی که 
به شــرايطی می رسد که می توان از طريق فاضالب در 

رودخانه تخلیه شود اين عملیات انجام می شود. 
بــه لحــاظ ايمنی و بهداشــتی هم، بطــور دائمی 
واحدهــای آتش نشــانی و آمبوالنس اســت در اينجا 
مستقر هســتند و همیشه هم يک پزشک حضور دارد. 
وضعیت سالمت نیروی انسانی، در آزمايش های ادواری 
بررســی می شود و مشــکل هرکس، پیگیری و مرتفع 
می شود و ساالنه محیط کار را بررسی می کنند. لباس 
و کفش و کاله ايمنی در ســال دوبار داده می شود که 

همه مکلف هستند بپوشند.

توربین 
توربین واحد بخار به صورت افقی قرار گرفته و برای 
شــرايط bar 121 فشــار در 540 درجه سانتی گراد 
طراحی شده است و از نوع ضربه ای است. اين توربین 
دارای يک سیلندر فشار قوی که مشتمل بر 15 مرحله 
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)stage( اســت ويک سیلندر فشار ضعیف که دارای 6 
مرحله دوبل است. )Double Flow Stage( میزان 

نهايی خالء درکندانسور -0/0898 است. 
توربین فاقدمرحله ری هیت اســت و قادربه تولید 
145مگاوات در ترمینالهای ژنراتور در 3000RPMبه 
طور دائم می باشد. از قسمت های مناسبت توربین بخار 
جهت گرم کردن آب تغذيــه تا درجه حرارت حداکثر 

222 درجه سانتیگراد گرفته است.
کنترل ورود بخار به ســیلندر فشارقوی توربین به 
وسیله دو والو اصلی به نام CIES Valve و چهار والو 

کنترل کننده به نام گاورنر والو انجام می شود.
بخارخروجی از قســمت ســلیندرهای فشارقوی از 
طريق دو لوله به نام Cross Over Pipe به سیلندر 
فشــار ضعیف هدايت و نهايتًا به قسمت کندانسور وارد 
می شــود. سیستم روغن بافشــار کم جهت روغنکاری 
بیرينگ ها و با فشــار باال جهت ســیل بندی ژنراتور و 
کنترل توربین و سیســتم روغن جکینگ با فشار زياد 
جهت ســیل بندی ژنراتور و کنترل توربین وسیســتم 
روغن جکینگ با فشــار زياد جهت اســتفاده درمواقع 
راه انــدازی و خواباندن واحد زمانی که ترنینگ گیر در 

سرويس است به کار برده شده است. 

ترنینگ گیر توسط يک موتور الکتريکی کار می کند 
و جهت چرخاندن شــافت توربین با سرعت 22 دور در 
دقیقه در موقع راه اندازی يا تريپ واحد و کمک به سرد 
شــدن يکنواخت توربین و جلوگیــری از خمش روتور 

مورد استفاده قرار می گیرد.

بویلر
بويلر نیروگاه شــهید مدحج اهواز از نوع يک درامی 
و برای سیرکوالســیون طبیعی طراحی شــده است و 
توســط 12 مشــعل گاز ســوز يا مازوت سوز مشتعل 
 )F.D. Fan( می گردد. کوره توســط دوعدد فن به نام
تحت فشــار هوا قرار می گیرد. هــوای ورودی به کوره 
توســط ايرهیترکه خود توســط گازخروجــی از کوره 
حرارت می گیرد گرم می شــود. اين بويلر قادر به تهیه 
556000kg/hr بخــار در درجه حــرارت 540 درجه 
سانتیگراد اســت. جهت حفاظت درام، دو سیفتی والو 
در دو طرف و دو ســیفتی والو نیز در انت های مســیر 
سوپرهیتر نهايی تعبیه شده است. بخار خروجی از بويلر 
توسط دو خط بخار به قسمت توربین فرستاده می شود.

 
سوخت 

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / پاييز 1395 / شماره 17
54



سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی است که از طريق 
خط 14 اينچ تامین و در ايســتگاه گاز نیروگاه با فشار 
PSI 60 جهت استفاده واحدهای بخار و با فشار 250 

جهت واحدهای گازی ارسال می گردد.

ژنراتور
خنک کاری اين ژنراتور با هیدروژن انجام می شود. 
دارای دو قطب و روتور استوانه ای يکپارچه که مستقیمًا 
با توربین کوبله شده میباشد. و با سرعت 3000 دور در 
دقیقه گردش نموده و جريان متناوب سه فاز با فرکانس 

50HZ تولید می نمايد.

قدرت نامی ژنراتــور حد اکثر MVA 5/187 بوده 
 CosQ 15و ضريب قدرت آنkv و ولتــاژ خروجی آن

= 8/0 است. 
همچنین سیســتم تحريک آن از نوع بون جاروبک 
و دارای 3 مرحلــه پیلوت اکســايتور - اکايتور اصلی و 

ديودهای گردان است. 

پست نیروگاه 
پست نیروگاه درای دو باس بار 230 و دارای دو بوده 

و ازنوع 1/5 بريکری ناقص می باشد.
بريکرهای موجود در پســت ازنوع گازی 6 که سه 

MCR سوخت مازوتدرحالت سوخت گازمشخصات بویلردرحالت
556T/HR556T/HRفشارنامی

ATA 127فشارنامی خروجی سوپرهیتردرمحل سیفتی والو BAR127
CC544 544درجه حرارت بخارخروجی

CC218 218درجه حرارت آب در ورودی اکونومايزر درجه حرارت آب 
CC298 294خروجی ازاکونومايزر

٪1 ± ٪85/56٪1 ± ٪85/56راندمان کلی برمبنای ارزش حرارتی سوخت
٪13/92 میزان Co2 درخروجی اکونومايزر

 
 سطوح حرارتی
M2 1573محفظه احتراق

M2 3210سوپرهیتر

M2 4950اکونومايزر

M2 6650ايرهیتر

 
نقطه تنظیم سیفتی والوها

ATA 134/8 سیفتی والو شماره يک سوپرهیتر
ATA 135/3سیفتی والو شماره دو سوپرهیتر

148/5فشارطراحی درام 
155/5فشارخروجی پمپ تغذيه بويلر

147سیفتی والو شماره1 درام 
147سیفتی والوشماره 1 درام
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دستگاه از آن دارای مکانیزم سارژ فنری و سه دستگاه 
ديگر دارای مکانیزم هیدرولیکی هســتند. انرژی تولید 
شده توسط دوخط خروجی به ايستگاه های اصلی برق 

اهواز 1 و2 منتقل می گردد.

مسیر سیکل تغذیه
آب تغذيه توســط دو پمپ، يکی درحال رزو به نام 
اکستراکشن پمپ، از کندانســور مکیده شده وپس از 
عبور از اجکتور وارد گلند هیتر وســپس از درين کولر 
و هیترهای فشــار ضعیف 1 و 2 و3 گذشته وارد هیتر 
شــماره 4 بنام ديريتور می شــود که مرحله گاز گیری 
از آب نیز دراين مرحله انجام می گیرد. ســپس آب از 
طريق 3 دســتگاه پمپ تغذيه بويلر، به هیترهای فشار 

قوی 5 و6 و از آنجابه بويلرهدايت می گردد.
 

 سیستم آب خنک کننده
آب درگردش از تصفیــه خانه به حوضچه آب برج 
هدايت و سپس توسط دو cwp )پمپ آب خنک کن( 
از طريق لوله های زير زمینی به کندانسور کولرها وارد 

می شود.
آب گرم برگشــتی از کندانسور و خنک کننده ها به 
باالی برج هدايت می شــود که با ريزش از باالی برج و 
با اســتفاده از جريان هوای ايجاد شده توسط 9 عدد فن 
وعمل تبخیر سطحی خنک میگردد. برج دارای اسکلت 
چوبی با تعداد 9 فن میباشد. اين برج ازنوع برج تر بوده و 
بزرگترين برج درنوع خود در نیروگاههای کشور می باشد.

 
توربین های گازی

ساخت واحدهای گازی را شرکت ACEC )آسک( 
بلژيک به عهده داشــته که موتــور آن مدل 2 – 251 
شرکت وستینگهاوس می باشــد. اين نیروگاه دارای 4 
واحد گازی که هرکدام با قدرت 32 مگاوات می باشد و 
اولین واحد درسال 1357 به بهره برداری رسید.توربین 

گاز از نظر عملکرد مانند موتورهای احتراقی چها زمانه 
اســت و دارای 1- تراکم 2- احتراق 3- انبســاط 4- 
تخلیه گازهای سوخته میباشــد ولی با اين تفاوت که 
در توربین های گازی اين مراحل همزمان درحال انجام 
اســت. به طوريکه هرکی ازمراحل چهارگانه درقسمت 
خاصی از واحد که برای همان منظور درنظر گرفته شده 

است. صورت میگیرد.
اجزاء مختلف توربین گاز :

1- سیستم تامین هوای دم ) کمپرسور و تجهیزات 
مربوطه (

2- سیستم احتراق 
3- سیستم تولید نیروی مکانیکی 

ژنراتور
کمپرســور توربین گازی از نوع محوری و دارای 18 
مرحله می باشد. هرمرحله شامل يک رديف پره ثابت و 
يک رديف پره متحرک است. وظیفه کمپرسور، تامین 
هوای اتاق احتراق و توربین می باشد. اين توربین دارای 
3 مرحله پره ثابت و متحرک می باشد و دور آن 5000 
– 4854 در دقیقه و راندمان حدود 27درصد می باشد.

واحدتصفیه 
آب پــس از طــی مراحل پیش تصفیــه، به محوطه 
نیروگاه تلمبه می شود. واحد تصفیه مقدار 340 مترمکعب 
درساعت آب خام منتقل شــده را برای تولید آب عاری 
ازمواد معلق موردنیاز برج خنک کننده و 38 مترمکعب 
آب درســاعت را نیز بــرای تولید آب مقطــر مورد نیاز 
واحدهای تولید بخار )بويلرها(، آب آشــامیدنی و مصرف 
سرويســها را مورد استفاده قرار میدهد. واحد تصفیه آب 
شامل قسمتهای کاليرفايرها، صافی ها، واحدهای کاتیون 
گیــر، واحد گاززدايــی، واحدهای آنیون گیــر و باالخره 

واحدهای مختلط کاتیون وآنیون گیر است.

مشخصات ترانسفورمرها

 ترانسهای واحد شامل 
MVA,15KV/230KV  /  MAIN TRANS 185ترانسهای داخلی

20MVA,230KV6.3,  /  STATION TRANSترانس مصرف داخلی از شبکه
20MVA,15KV/6.3,  /  UNIT TRANSترانس مصرف داخلی از شبکه 
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گفت و گو با مهندس »تراب کريمی«؛ 
مدير نیروگاه شهید مدحج )َزرگان( اهواز

مشکل، انحصاری بودن 
خریداری برق 
توسط دولت است

از قدیمی ترین نیروگاه های ایران است و پیشینه اش به 41 سال 
قبل می رسد. وقتی هم که واردش می شوی، این قدیمی بودن، 
از سر و شکلش می بارد. جایی که چهار دهه پیش، انگلیسی ها 
پایه  اش را نهادند و ســه سالی اداره اش کردند اما به انقالب که 
رسید اوضاع عوض شد. در جنگ، نیروگاه زرگان اهواز 
با وجود آســیب های جدی اما استوار ماند و مردم 
خوزستان را بی  برق نگذاشت.حاال از پس از 28 
سال از پایان جنگ، اما این نیروگاه که دیگر پیر 
شــده، نیاز به ترمیم دارد که اگر چنین نشود، 
عمرش دمی بیشــتر نخواهد پایید. در جریان 
سفر به خوزســتان و بازدید از نیروگاه شهید 
مدحــج )زرگان( اهواز، با »تراب کریمی« به 
گفت وگو نشســتیم. او که از نخستین روز 
دی ماه 1393 در جایگاه مدیر نیروگاه، به 
فعالیت مشــغول شد، در این گپ و گفت 
درباره این نیروگاه گفــت: این نیروگاه 
قدیمی اســت که با همین شــرایط و 
این نیروی انســانی و تولیدی موجود، 
مقرون به صرفه نیســت مگر اینکه 
در طرح جدیــد واحدهای تازه نصب 
کنند یا ارتقا پیدا کند. نیروگاه زرگان 
نیاز به بهینه ســازی تجهیزات اصلی 
بویلرها توربین های بخار و گاز و پمپ 
و تاسیســات و برج های خنک کن و 
مصرف آب و ســوخت را دارد و برای 
این منظور نقدینگــی الزم وجود ندارد. 
عدم تامین به موقع نقدینگی و قطعات یدکی و 
بهینه سازی تجهیزات باعث کاهش تولیدی و درآمد 
و نهایتًا توقف واحدها و تعطیلی نیروگاه خواهد شد 
که مسئولین محترم باید چاره اندیشی کنند. آنچه 

در ادامه می خوانید، متن کامل این گفت وگو است.
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لطفا برای آغــاز بحث، کمی از  ■
سرگذشت خود را گفته و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را بیان فرمایید؟
ـد 1340 هســتم. دوران  □ متوـل

دبیرستان را در دبیرستان عشايری شیراز 
در رشــته رياضی فیزيک تحصیل کرده و 
کارشناســی خود را در رشته الکترونیک 
از دانشــکده صنعــت آب و برق )شــهید 
عباســپور( در ســال 1368 اخذ نموده و 
از همان سال در شــرکت توانیر )نیروگاه 
زرگان( مشــغول به کار شــدم و تا سال 
1375 مسئولیت قسمت ابزاردقیق نیروگاه 
را عهده دار بودم و از سال 76 تا 78 مدير 
تعمیرات نیروگاه زرگان. از سال 1379 تا 
1381 معاونت تعمیرات شرکت تعمیرات 
نیروگاه های خوزستان که مسئولیت تعمیر 
و نگهــداری نیروگاه های رامین و زرگان و 
ســدهای شهید عباســپور و دز را برعهده 
داشــت انجام وظیفــه نموده ام. از ســال 
1383تا 1388 مديرعامل شرکت تعمیرات 
نیروگاه های خوزستان بوده و بعداز آن در 
بخش صددرصد خصوصی فعالیت داشته ام. 
در سال 1393 از طرف شرکت بهره برداری 
و تعمیرات نیروگاه های صبا طی يک قرداد 
مديريتی مسئولیت راهبری نیروگاه زرگان 
را پذيرفتم و در حال انجام وظیفه و اجرای 
برنامه های مورد نظر شرکت صبا می باشم.

نیروگاه زرگان اهواز، دو واحد بخار 145 
مگاواتی و 4 واحد گازی 32 مگاواتی دارد 
اما بــا توجه به قدمت آن و کاهش کارايی، 
قادر بــه تولیدظرفیت نامی خــود )412 
مگاوات نبوده( و با ظرفیت کمتری حدود 
270 مگاوات کار می کنــد. تمامی تالش 
مجموعه صبــا و کارکنان نیــروگاه براين 
است تا با بهینه سازی و رفع محدويت های 
ناشی از کمبود نقدينگی و قطعات يدکی به 
ظرفیت نامی و وضعیت پايدار رسانده شود.

در مجموعه تحت مدیریت خود تا  ■
چه اندازه توجه به محیط زیست را 

در دستور کار داشته اید؟

هر ســازمانی بايستی حفظ محیط  □
زيست و جلوگیری از آالينده های طبیعت 
را سرلوحه کار خود قرار دهد. بی شک يکی 
از دغدغه های نیــروگاه زرگان نیز رعايت 
مسايل محیط زيست و جلوگیری از آلوده 
شــدن هوا و آب و خاک به پســماندهای 
شیمايی و گازهای حاصل از احتراق و غیره 

می باشد. 
از نظر مصرف سوخت _ که منبع ايجاد 
آلودگی هوا اســت _از ابتــدا اين نیروگاه 
گاز ســوز بوده و از ســوخت های مازوت و 
گازوئیل استفاده نمی شود. استفاده از گاز 
طبیعی آلودگی کمتری داشــته و معموال 

کیفیت سوخت آن نیز تحت پايش است.
يکی از مهمترين موارد زيست محیطی 
در نیروگاه ها نحوه تولید آب مقطر و مواد 
شیمايی می باشد که پسماندهای شیمايی 
ناشی از آن بايستی قبل از برگشت آب های 
سطحی خنثی و اصالح شود که اين کار با 
دقت انجام می شود و از سويی نیروگاه برای 
کاهش مصرف مواد شیمیايی و جلوگیری 
از تبعــات ناشــی از آن نحــوه تولید آب 
مقطر خود را از سیستم ِرزينی به سیستم 

پیشرفته اســموِز معکوس تغییر داده و از 
حداقل مواد شیمیايی استفاده می گردد لذا 
پسماند خاصی نداريم و با سعی و تالش و 
نظارت مستمر، از آلودگی آب های برگشتی 
بــه رودخانه کارون جلوگیــری می گردد. 
البته اداره بهداشــت و اداره محیط زيست 
هــم بطور مســتمر عملکرد مــا را پايش 
می کنند و تقريبًا وضعیت مطلوبی برقرار 

است.
ارزیابی تــان از وضعیت کنونی  ■

تولید نیروی بــرق در نیروگاه های 
بخش خصوصی را شرح دهید؟

طی سال های اخیر بخش خصوصی  □
فعالیــت چشــمگیری در تولیــد برق از 
خود نشــان داده اکثر نیروگاه های بزرگ 
را شــرکت های شــبه دولتی )صبا، مپنا، 
غدير،...( خريده اند و بخش کاماًل خصوصی 
نیــز چند نیروگاهی خريده و يا تاســیس 
کرده اند، به خصوص در تاسیس واحدهای 
کوچک متقاضیــان زيادی وجــود دارد. 
ولی ســرمايه گذاران بزرگ از قبیل صبا با 
مشکالت نقدينگی شديدی مواجه شده اند 
که باعــث کاهش تولید نیروگاه های تحت 
پوشش خواهد شد و اين مشکل بايستی از 
طرف شرکت توانیر بعنوان مشتری خريدار 

برق حل شود. 
اینگونه اتفاقات سبب نمی شود  ■

تا ســرمایه گذاری در صنعت برق 
کاهش یابد و خطر را برای سرمایه 

گذار به دنبال داشته باشد؟
همینطــور اســت. عــدم پرداخت  □

مطالبات و تحمیل هزينه های ناخواسته بر 
تولید کننده باعث می شود که سرمايه گذار 
به اين ســمت نیايد. نحوه حضور شرکت 
توانیر و دولت که خريدارعمده اين بخش 
اســت، باعث می شــود نحوه تعامالت و 
اطمینان خاطر ســرمايه گذار بهتر شود و 
روند خوبی داشــته باشد مشروط براينکه 
پرداخت ها نیز به موقــع صورت پذيرد. از 
طرفی بايد قبول کنیــم که نیروگاه داری 
کار ســاده ای نیســت مشــکالت خاص 

تمامی تالش مجموعه 
صبــا و کارکنــان 
نیروگاه براین است تا 
با بهینه سازی و رفع 
محدویت های ناشی 
از کمبــود نقدینگی 
و قطعــات یدکی به 
ظرفیت نامی و وضعیت 
پایدار رســانده شود

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / پاييز 1395 / شماره 17
58



خود را دارد. هزينــه زيادی برای تعمیر و 
نگهداری و بهره بردای وتعمیرات و بهینه 
سازی مســتمر تجهیزات مورد نیاز است 
تا به موقع انجام شــود و هنگام نیاز شبکه 
واحدها،پايداری خود را حفظ کنند و تولید 
الزم را ارائــه دهند. بــا اين حال می دانیم 
که برق، محصولی اســت لخظه ای و بايد 
در لحظه نیاز، تولید و به ارائه شود و قابل 

ذخیره نمی باشد.
خريد نیروگاه های بــزرگ از دولت به 
علت فرســودگی و راندمان نامناســب و 
قیمت باال و ساير مشکالت مشتری کمتر و 
خاص خود را می خواهد ولی برای نیروگاه 
کوچک وضعیت به گونه ديگری است. زيرا 
هم راندمان شــان باال است و هم با ارزش 
باالتــری خريداری می شــوند. در نتیجه 
بخش خصوصی بیشتر تشويق می شود و 
اخیراً متقاضیان سعی برآن دارند که راسًا 

خودشان نیروگاه را تاسیس نمايند. 
تامین مالی ســرمایه پروژه های  ■

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

رعایت شود؟
اينجا بحث بر ســر اين اســت تنها  □

خريــدار برق فعــال دولت اســت و چون 
مشــتری ديگری وجود ندارد سرمايه گذار 
در تامین ســرمايه الزم جهت امور جاری 
خود با مشــکالت زيادی مواجه می گردد 
و اينکــه خريدار چقدر و کی پول می دهد 
تا هزينه های نیروی انســانی و هزينه های 
جاری به موقع تامین شــود مشکل اصلی 
کار اســت. لذا پرداخت به موقع مطالبات 
تولید کننده از طرف دولت مهم و بايد مورد 

توجه مسئولین باشد.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
بی شــک اين موضوع دغدغه خاطر  □

تمامی مسئولین دست اندر کار می باشد و 
در تالش رفع موانع هستند. 

یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■
خصوصی، دست به گریبان بودنشان 
با سازمان خصوصی سازی و سازمان 
امور مالیاتی اســت. به زعم شما 
چگونه می توان این مشکل را حال 

کرد؟
مالیات کــه امری قانونی اســت. و  □

هر تولید کننده ای بايســتی مطابق قانون 
ســه مالیاتی خود را پرداخــت نمايد. اما 
در خصــوص جرايم مالیاتی و ديرکردها با 
توجه به وضعیت نقدينگی کشور بايستی 

تهمیداتی در نظر گرفته شود.
یعنی افزایش درآمد نســبت به  ■

هزینه، همخوانی ندارد؟
بله، بايد واحدها به روز شــوند و به  □

بار نامی برســند، نیروی انسانی تعديل و 
تخصصی شــوند. ولی عمده اين مســئله 
محدوديت تولید اســت که برای ما ايجاد 
شده و از ظرفیت نامی فاصله داريم، ساير 
هزينه هادر قبال کاهش درآمد ناچیز است. 

عدم پرداخت بدهی ها چه نسبتی  ■
با کمبــود تولید نیروی برق و حتی 
خاموشی های ناگزیری که در آینده 

نزدیک _وحتی در سال آینده_ رخ 
خواهد داد، دارد؟

هیچ کارگاه و کارخانه ای نمی خواهد  □
تعطیل شود چون ضرر او در اين کار است. 
اما اگر هزينه و درآمد آن تناســب نداشته 
باشد، ناچار به اين می شود اما برق، تعطیل 
بردار نیست. فوالد و پتروشیمی اگر روزی 
يا حتی بعضا هفته ای تولید نشود، در روند 
زندگی مردم مشکلی ايجاد نمی کند ولی 
برق، دائم بايد باشــد زيــرا لحظه ای نبود 
آن، تمام شــئون زندگــی روزمره مردم را 
تحت الشعاع قرار می دهد. پس نیروگاه ها، 
در قبال مردم مســئولیت دارند. خودشان 
هم نمی خواهند امــا گاهی تجهیز جواب 
نمی دهد و از دســت صاحب نیروگاه هم 
خارج می شود. برق کاالی استراتژيک است 
و هر نیروگاهی هم بخواهد به بهانه بدهی 
تعطیل کند خوِد دولت با او برخورد میکند. 
و شعار خصوصی ســازی اين است که ما 
نیروگاه را به بخش خصوصی که بهتر شود 
نه اينکه متوقف گردد، يعنی همه عالقمند 
نتیجه مطلوب هستند که الزم است همه 

کمک کنند. 
نیروگاه زرگان اهواز، از این حیث  ■

چه وضعیتــی دارد؟ افق کاری و 
حرفه اِی این نیروگاه را در این میان 

چگونه می بینید؟
اين نیــروگاه قديمی اســت که با  □

همیــن شــرايط و اين نیروی انســانی و 
تولیدی موجود، مقرون به صرفه نیســت 
مگر اينکه در طــرح جديد واحدهای تازه 
نصب کنند يا ارتقا پیدا کند. نیروگاه زرگان 
نیاز به بهینه سازی تجهیزات اصلی بويلرها 
توربین های بخار و گاز و پمپ و تاسیسات 
و برج های خنک کن و مصرف آب و سوخت 
را دارد و برای ايــن منظور نقدينگی الزم 
وجود ندارد. عدم تامین به موقع نقدينگی 
و قطعات يدکی و بهینه ســازی تجهیزات 
باعث کاهش تولیدی و درآمد و نهايتًا توقف 
واحدها و تعطیلی نیروگاه خواهد شــد که 

مسئولین محترم بايد چاره انديشی کنند.

ـه امری  مالیات ـک
قانونی اســت. و هر 
تولیــد کننــده ای 
بایستی مطابق قانون 
ســه مالیاتی خود را 
پرداخــت نماید. اما 
در خصــوص جرایم 
مالیاتی و دیرکردها 
با توجه بــه وضعیت 
نقدینگــی کشــور 
بایســتی تهمیداتی 
در نظر گرفته شــود
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نخســتین نیروگاه تمام صادراتی ایران در بهمن امسال 
با هدف صادرات برق به کشــور عراق در کمربندی مهران تا 
کناره های مرز در 75 هکتار زمین کلنگ زنی می شــود و در 
چهار فاز 250 مگاواتی این پروژه در سه سال به اتمام می رسد.
"محمد آزادی"، مدیرعامل شرکت پیچک صنعت مهران، 
که در ســفر اخیر وزیر امور خارجه به اروپای شرقی در تیم 
اقتصادی وی حضور داشــت، از اجرایی شدن توافق با یک 
شرکت رومانیایی در زمینه ایجاد نیروگاه هزار مگاواتی در مرز 

بین المللی مهران خبر داد. 
وی گفت: این نیروگاه که نخستین نیروگاه تماما صادراتی 
ایران اســت در بهمن امسال با هدف صادرات برق به کشور 
عراق در کمربندی مهران تا کناره های مرز در 75 هکتار زمین 
کلنگ زنی می شود و در چهار فاز 250 مگاواتی این پروژه در 

سه سال به اتمام می رسد. در واقع با شروع هر 250 مگاوات 
سعی می شود کارهای الزم براي250 مگاوات دیگر انجام گیرد 

تا در نهایت نیروگاه هزار مگاواتی شکل گیرد.
آزادی در مورد همکاری شرکت تحت نظرش با شرکت های 
خارجی ادامه داد: ما و یک شرکت رومانیایی 700 میلیون دالر 
سرمایه الزم برای این کار را تهیه خواهیم کرد که از این مقدار 
نزدیک 200 میلیون دالر سهم شرکت پیچک است. اما عملیات 

اجرایی کار را شرکت آلمانی زاپکو انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه این پروژه چه میزان 
شغل ایجاد می کند، افزود: پیش بینی ما بر این است از محل 
اجرای این کار نزدیک به یكهزار جوان مســتعد کشورمان 
به کار مشغول شوند که این خود گام بزرگی براي خدمت به 

هموطنانمان مخصوصا همشهریان ایالمی است.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در حال تدوین 
سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند 
برق ایران در شــورای عالی علوم تحقیقات و فناوری 

هستیم.
" وحید احمدی" در حاشیه یکصد و چهل و هفتمین 
کمیسیون دائمی شــورای عتف در جمع خبرنگاران 
گفت: طبق مصوبه شــورای عتف طرح های کالن ملی 
باید دارای سند راهبردی باشند که طرح ملی توسعه 
دانش بنیان شبکه هوشــمند برق ایران دارای سند 

راهبردی نبود.
وی افزود: با تدوین سند راهبردی برای طرح های 
کالن ملی می توانیم جایگاه طرح ها را در توسعه کشور 

مشخص کنیم.
معاون پژوهشــی وزارت علوم خاطرنشان کرد: بر 
اساس این سند جایگاه طرح ملی توسعه دانش بنیان 

شبکه هوشمند برق ایران و آینده این طرح مشخص 
خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه دانشــگاه صنعتی امیر کبیر 
مجری طرح کالن ملی توســعه دانش بنیان شــبکه 
هوشمند برق ایران است، گفت: قرار است 5۰ درصد 
بودجه این طرح از طریق شورای عتف و 5۰ درصد نیز 

از طریق دستگاه های مربوط تامین شود.
وی اضافه کــرد: برای اجرای این طرح 5۰۰ میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه 
طرح می تواند نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داشته 

باشد، پیش بینی می کنیم که این بودجه تامین شود.
احمدی عنوان کرد: این طرح شــبکه هوشمندی 
است که می تواند راندمان شبکه برق کشور را افزایش 
دهد. بنابراین نقش بسزایی در توسعه اقتصاد مقاومتی 

خواهد داشت.

مديرعامل بورس انرژی از صدور مجوز ثبت نخســتین 
صندوق ســرمايه گذاری پروژه در حوزه برق و انرژی خبر 
داد و گفت: به زودی از ماه آينده پذيره نويســی واحدهای 

اين صندوق برای عموم آغاز خواهد شد. 
"دکترســیدعلی حســینی" گفت: پس از پیگیری سه 
ساله، در تاريخ هشتم آبان ماه امسال مجوز ثبت نخستین 

صندوق پروژه در حوزه برق و انرژی صادر شد.
وی از آغاز پذيره نويســی واحدهای سرمايه گذاری اين 

صندوق از ماه آينده خبر داد و يادآور شــد: راهبرد بورس 
انرژی در حوزه بین المللی توسعه بازارهاست.

مديرعامل بورس انــرژی افزود: هم اکنون نیمی از بازار 
بــورس انرژی به معامــالت فرآورده های نفتــی صادراتی 
اختصاص دارد و به تازگی نیز دو شرکت بزرگ بین المللی 
فعال در حــوزه نفت برای فعالیت در بازار ســرمايه ايران 

اقدام به دريافت کد معامالتی کردند.
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 )RTU( به روزرسانی میان افزار پایانه هاي راه دور
ساخت كشور ایتالیا در برق فارس

در راســتاي استفاده از توانمندي هاي متخصصان داخلي در كشور و به منظور 
پايش وضعیت، افزايش كنترل پذيري و بررســي حوادث شبكه هاي برق رساني، 
براي اولین بار توسط متخصصان برق فارس میان افزار )FirmWare( پايانه هاي 
راه دور)RTU( از نوع ســلتا )SELTA( كه ساخت كشور ايتالیا هستند به روز 

رساني شد.
شــركت هاي برق منطقه اي در سراسر كشــور، مسئولیت خطیر انتقال انرژي 
الكتريكي مطمئن مورد نیاز مشــتركان برق را به عهده دارند. در اين شبكه عظیم 
و به هم پیوسته، عالوه بر بهره برداري از برق تولید شده، عملیات پايش و كنترل 
شــبكه هاي حســاس، با هدف حفاظت از تاسیســات و تجهیزات با ارسال دقیق 
و بــدون وقفه اطالعات به مراكز ديســپاچینگ برق از طريق ســخت افزار و نرم 

افزار هاي پیشرفته انجام شده و بسیار حائز اهمیت است.
"محمد داود مجیدپور"، مجري طرح ديســپاچینگ و مخابرات اين شــركت، 
درباره اهمیت ارســال اطالعات به مركز كنترل برق گفت: مراكز مهم و حســاس 
ديســپاچینگ در ســطح كشــور وظیفه جمع آوري، كنتــرل و پايش اطالعات 
شبكه هاي برق را به نحو مطلوب برعهده دارند تا ماموريت مهم برق رساني بدون 
وقفه انجام شــود. انجام عملیات جمع آوري اطالعات، توسط تجهیزات مخابراتي 

نصب شده در پستهاي برق با نرم افزارهاي پیشرفته صورت مي پذيرد.
مجري طرح ديســپاچینگ و مخابرات برق فارس گفت: اطالعات مهمي چون 
مقادير بــار، جريان و ولتاژ، وضعیت كلیدها و آالرم ترانس ها و ســاير تجهیزات 
ايســتگاه هاي برق رساني، توســط تجهیزات مخابراتي به مركز كنترل ارسال مي 

شود.
وي افزود: خوشبختانه براي اولین بار با پشتكار، تالش و همت متخصصان اين 
شــركت، میان افزار )FirmWare( پايانه هاي راه دور )RTU( از نوع ســلتا كه 
ساخت كشور ايتالیا است، به روز رساني شد و موجب شد كه اطالعات ياد شده با 

دقت و سرعت بیشتر در اختیار كاربران مربوطه قرار گیرد.
مجیدپور با بیان اين مطلب كه میان افزار قبلي ســلتا، با ايرادات زيادي مواجه 
بود، گفت: مشــكالت برنامه ريزي و تغییرات نرم افزاري میان افزارپايانه هاي راه 
دور سلتا، موجب شده بود ارسال اطالعات به مركز ديسپاچینگ با اختالل مواجه 
شــود. از اين رو، با توجه به اهمیت موضوع در اولیــن فرصت فايل هاي اصلي از 
شركت تامین كننده تجهیزات دريافت شد و با كسب آموزش و مهارت هاي الزم، 

عملیات به روز رساني انجام شد.
كارت هاي CPU شــامل میان افزار يادشده بســیار حساس بوده به گونه اي 
كه قیمــت هر كدام از اين كارت ها، حدود پانزده میلیون تومان اســت كه براي 
صرفه جويي در هزينه و عادي سازي فرآيند ارسال اطالعات در سريع ترين زمان 
ممكن، اين به روزرساني توسط مهندسان شركت برق منطقه اي فارس انجام شد 
تا اطالعات 19 ايستگاه برق به مركز ديسپاچینگ منطقه اي جنوب كشور ارسال 

شود.
اين پروژه توســط زهرا مهرابي، ناصر شتابنده و علي رهبر، طراحي و اجرا شده 

است.

گام های صنعت برق 
 برای حضور 

در بازارهای جهانی
گام های اولیه صنعــت برق ايران 
با عضويت يک  برای جهانی شــدن، 
ايرانــی در کارگروه تدويــن کننده 
استانداردهای IEC  و پذيرفته شدن 
پیشــنهاد ايران در تدوين استاندارد 
بیــن المللــی مقره هــای هیبريدی 

برداشته شد.
الکتروتکنیکــی  کمیســیون 
 IEC )International بین المللی
  )Electrotechnical Commity
اســتاندارد غیرانتفاعی  يک موسسه 
غیردولتی اســت که اســتانداردهای 
بین المللی همــه فناوری های مرتبط 
با الکترونیک و الکتريســیته )در کنار 
الکتروتکنولوژی شــناخته  نام  با  هم 
می شــوند( را تهیه و منتشر می کند. 
مقر اين کمیسیون در شهر ژنو کشور 

سويیس است.
مقره يا گیره چینــی پايه، عايقی 
اســت که در دکل های انتقال برق در 
محل اتصال کابل های برق با دکل به 
نیرو  انتقال  کار می رود. در خطــوط 
الزم اســت هادی های تحت ولتاژ به 
نحوی از برج ها ايزوله شــوند و برای 
اين کار از مقره ها اســتفاده می شود. 
اين مقره ها دو وظیفــه عمده دارند: 
ايزوله کردن  وظیفه اصلی مقره هــا، 
هادی از بدنه برج است و بايد بتوانند 
بدون داشتن جريان نشتی، ولتاژهای 
بــاالی خطوط انتقــال را از بدنه برج 

ايزوله کنند.
مقره هــا همچنیــن بايــد تحمل 
نیروهــای مکانیکی حاصــل از وزن 
هادی ها و نیروهای اعمالی ناشــی از 

باد و يخ را داشته باشند.
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