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نگراِن خاموشی
قراردادهای دوجانبه منافع قابل توجهی برای صنایع بزرگ در پی دارد
ساخت 25 هزار مگاوات نیروگاه در برنامه ششم توسعه
اصالح کف قیمت خرید تضمینی برق حرارتی تا پایان سال
موقعیتی استراتژیک در شبکه برق اروپا
آغاز عملیات اجرایي نیروگاه سیریك هرمزگان
لزوم آمادگي واحدهاي مختلف صنعت برق براي پیک بار تابستان
فعالیت 490 تولیدکننده خصوصی برق
احداث بیش از 7 هزار مگاوات بخش بخار در نیروگاه هاي گازي کشور
پیشنهاد وزارت نیرو به دولت برای توسعه استفاده از برق
رشد بار مصرف برق در صنعت در سال گذشته 4.5 درصد بوده است
زمین رایگان، سهم تولید کنندگان برق در شهرک های صنعتی
اختصاص رتبه اول تولید انرژی برق آبی کشور به نیروگاه مسجدسلیمان
مجوز تأمین ارزی احداث بخش بخار نیروگاه ارومیه صادر شد
۶۰ طرح برقی برای گذر از پیک تابستان تعریف شده است
نگاه نوین به صنعت برق در سرزمین علم وعبادت
اثرگذاری مدیریت بخش خصوصی در صنعت برق
H تا E مسیر نیروگاهی ایران از توربین های کالس
خودکفایی صنعت برق ایران چگونه محقق شد؟
وارد مدار شدن 7400 مگاوات نیروگاه جدید در دولت تدبیر و امید
ایجاد مناطق آزاد تولید  انرژی در نقاط مرزی
6.5 میلیارد دالر موافقت اصولی نیروگاهی با خارجی ها در پسابرجام امضا شد
کلنگ احداث نیروگاه 540 مگاواتی زاهدان بر زمین زده شد
بازگشت سهم صنعت برق از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها
واحد 4 بخار نیروگاه نکا به شبکه سراسری برق کشور پیوست
به شوق رونق اقتصادی و روشنایی خانه های مردِم جنوب شرق ایران
روشنایی بخِش مرزنشیناِن بلوچ
رشد سه برابری صادرات برق ایران
خودکفایی ایران در تولید تجهیزات آنالیز آب و برق نیروگاه ها
ساخت بزرگ ترین ذخیره ساز برق خورشیدی جهان در استرالیا
»نوآوری«؛ نوشداروي رفع چالش هاي فراروي بخش تولید برق
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سرمقاهل

"ساعت 9 شــب تلویزیون در حال پخش یکی 
از پــر بیننده تریــن برنامه هاســت. برنامه ای که 
خیابان ها را خالی می کند و مردم را برای دیدنش 
به خانه می کشــاند. تمام اعضای خانــواده رو به 
روی تلویزیون نشســته اند و منتظرند که قسمت 
بعدی شروع شــود. مجری تلویزیون از بینندگان 
خواهش می کنــد که دســت کم در مدت پخش 
برنامه بعدی چراغ هــای اضافه را خاموش کنند و 
از وسیله برقی غیرضروری استفاده نکنند، تا همه 
هموطنان بیشــتری موفق به تماشای برنامه مورد 
عالقه خود شــوند. او از همکاری بینندگان تشکر 
می کند و می گوید "بسیاری از بینندگان از اقصی 
نقاط ایران با سازمان صدا و سیما تماس گرفته اند 
و خواسته اند که این پیام را به مردم برسانم. مردم 
هــم با روحیه انقالبی و بســیجی خود این دعوت 
مجری را لبیک می گویند و خانه ای نیست که در 
آن ســاعت چراغی اضافه روشن کرده باشد. همه 
خوشــحالند که می توانند در کنار اعضای خانواده 
به تماشــای برنامه مورد عالقه خود بنشینند. اما 
ناگهان در قسمت حساس برنامه برق قطع می شود 

و تنها صدایی که از شهر برمی خیزد "ا...ه" است."
این یک ســکانس از روزهای ســخت دهه 60 
ایران است. روزگاری که جمعیت با سرعت در حال 

افزایش بــود و هر روز تعداد مشــترکان و به تبع 
آن مصرف برق بیشــتر می شد اما تولید برق رشد 
چندانی نداشت. چراکه در سال های قبل آن کشور 
به خاطــر جنگ و نبود منابع مالی نتوانســته بود 
برای ساخت نیروگاه سرمایه گذاری کند. مدام برق 
خانه ها قطع می شد و مردم چاره ای جز سر کردن 

شب های خود با خاموشی نداشتند.
اگــر آن روزها را به خاطــر نمی آوردید و یا با 
چشــمان خودتان ندیده اید؛ چیزی را از دســت 
نداده اید. چراکه روزگار کنونی صنعت برق کشــور 
بی شــباهت به آن روزها نیست. هر سال مصرف 
برق کشــور روند صعودی خود را طی می کند و 5 
هزار مگاوات به پیک بار )اوج مصرف( برق کشــور 
افزوده می شود اما به این اندازه ظرفیت تولید برق 
رشــد نمی کند. دولت به جــای آنکه تولید برق را 
افزایش دهد هر ســال از کشــاورزان و صنعتگران 
می خواهد که مصرف برق خود را از ســاعات پیک 
به ســاعات غیر پیک انتقال دهند و در عوض آن 

برق مجانی مصرف کنند. 
ســال گذشــته از این طریق 3 هــزار مگاوات 
از پیک بار کاســته شــد که اگر همکاری صنایع 
و کشــاورزی نبود قطعا شــاهد خاموشی بودیم. 
چراکــه وقتی مصرف برق ســاالنه 5 هزار مگاوات 

اصغر آریانی پور

نگــراِن خاموشــی
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رشد می کند اما طی یک سال کمتر از این نیاز به 
ظرفیت اسمی افزوده می شود، توازن میان تولید و 

مصرف برق برهم خورده است. 
حال تصور کنید برای چند ســال پی در پی هر 
سال کمتر از نیاز به ظرفیت تولید برق کشور اضافه 
شــود. در بلند مدت تکلیف چه خواهد بود؟ تا کی 
می توان با جلب همکاری کارخانه ها و کشــاورزان 
و بخش خانگی مصرف برق کشــور را در ســاعات 
پیک کاهش داد؟ قطعا بعــد از مدتی باید منتظر 
خاموش شــدن بدون برنامه ریزی چراغ خانه ها و 
دســتگاه های صنعت باشــیم. اما چرا؟ چه چیزی 
باعث شــده تا از اواسط دولت دهم سرمایه گذاری 

در صنعت برق کم شود؟
در دهه 80 و در اجرای اصل 44 قانون اساسی 
دولــت ملزم شــد کــه نیروگاه های کشــور را به 
بخش خصوصــی واگذار کند و از آن پس ســاخت 
نیروگاه های جدید را هم به دست بخش خصوصی 
بســپارد. دولت که تا آن روز بدون هیاهو ســکان 
اقتصاد صنعت برق را در دســت داشت، بر اساس 
نص قانون شــروع به واگذاری نیروگاه ها کرد. در 
آن برهه ساخت نیروگاه با سرمایه بخش خصوصی 
نیز رونق گرفــت. ســرمایه گذاران از بانک ها وام 
گرفتند، نیروگاه ساختند و وزارت به عنوان متولی 

این صنعــت، برق تولیــدی نیروگاه هــا را خرید 
اما به خاطــر پایین بودن تعرفه ها نتواســت پول 
تولیدکنندگان برق را بپردازد. در نهایت بدهی های 
صنعت برق ســر به فلک کشید. ســرمایه گذاران 
تولیدبرق باید هم بدهی خود را به بانک ها پرداخت 
می کردند و هم صنعت را ســرپا نگه می داشتند تا 

مبادا برق خانه ای قطع شود. 
اواخر دولــت دهم بود که ســرمایه گذاری در 
صنعت برق به شــدت کاهش یافت و به دلیل منع 
قانونــی حضــور دولتی ها در پروژه هــای نیروگاه 
ســازی و بدعهدی آن هــا در پرداخت حتی اصل 
پــول تولیدکنندگان بخش خصوصــی، تولید هم 
پای مصرف برق رشــد نکرد. امروز بعد از گذشت 
چند ســال هنوزهم شــرایط مطلوب نیست و به 
نظر می رســد تا زمانی که دولت عزم خود را برای 
اصالح تعرفه هــای برق جزم نکند، وضع به همین 
منوال خواهد ماند. امــا آنچه نگران کننده به نظر 
می رسد، خاموشــی های پی در پی در نتیجه این 
عدم ســرمایه گذاری و عــدم بازپرداخت مطالبات 
بخش خصوصی است که به زودی تصویری جدی 
از خود به نمایش می گذارد. تصویری که اگر برای 
آن چاره اندیشــی نشــود، آســایش مردم و روند 

توسعه کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
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مهندس وحدتی رییس هیات مدیره 
ســندیکای شــرکت های تولیــد کننده 
بــرق در همایش قراردادهــای دو جانبه 
با صاحبــان صنایع که درروز دوشــنبه 
هجدهــم اردیبهشــت ماه ســال جاری 
در حاشــیه بیســت و دومین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایران برگزار شــد گفت: مهمترین مسأله 
حال حاضر تولیدکنندگان برق غیر دولتی 
عدم دریافت بموقع بهای برق تولید شده 

آنهاست.
وی تاکید کرد: با توجه به مشــکالت 
جدی وزارت نیرو درتأمین منابع و اینکه 
چند سالی است بین منابع و مصارف این 
وزارتخانــه تعادل برقرار نیســت و بهای 
برق همیشه با تأخیر آنهم تنها بخشی از 
آن که در حد هزینه های جاری نیروگاه 
اســت پرداخت می شــود. این در حالی 
اســت که دولت بابت مطالبات خود اگر 

تأخیــری صورت گیــرد جریمه دریافت 
می کند. این تناقص در رفتار به شــدت 
مالکین نیروگاهها را تحت فشار قرارداده 
اســت. وی در ادامه افزود: در بهمن ماه 
1394 هیأت محترم وزیران مصوبه ای را 
تصویب کرد که بر اساس آن مشترکینی 
که قــدرت قــراردادی آنها بــاالی پنج 
مــگاوات می باشــد، می تواننــد تمام یا 
بخشــی از انــرژی مورد نیاز خــود را از 
طریق قراردادهای دو جانبه با نیروگاهها 
تأمیــن نماینــد، همچنیــن واحدهای 
متقاضی جدید که قدرت درخواستی آنها 
باالی پنج مگا وات می باشد موظفند برق 
مصرفــی خود را از طریــق نیروگاههای 
متعلــق به خــود یا بــورس انــرژی یا 
قراردادهای دو جانبه با نیروگاهها تامین 
کننــد و به وزارت نیرو تکلیف شــد که 
شــرایط را بگونه ای فراهــم نماید که تا 
پایان سال 1394 تأمین حداقل دو سوم 

مجمــوع انرژی مورد نیاز مشــترکین از 
طریــق بورس انرژی یــا قراردادهای دو 

جانبه امکان پذیر شود.
 رییس هیات مدیره ســندیکا تصریح 
کرد: هــم اکنون تکلیف این اســت که 
متقاضیان صنعتی که بیش از 5 مگاوات 
برق نیاز دارند بایســتی از طریق انعقاد 
قرارداد بــا نیروگاههــای خصوصی و یا 
بورس انرژی نســبت به تأمین برق خود 
این  اجرائی شــدن  نمایند.برای  اقــدام 
تا تشکلهای مربوط  مسأله ضرورت دارد 
به صنایع بزرگ نظیر پترو شیمی، فوالد، 
ســیمان و... با این موضوع کاماًل آشــنا 
شــوند و منافعی را که می توانند از این 
طریــق عاید خود ســازند را متوجه و با 
اجرائی شــدن این مسأله از آن بهره مند 

شوند.
مهندس وحدتی در ادامه با اشــاره به 
ضــرورت اطالع صاحبــان صنایع از این 

مهندس وحدتی در همایش قراردادهای دو جانبه با صاحبان صنایع:

 قراردادهای دوجانبه منافع قابل توجهی 
برای صنایع بزرگ در پی دارد
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دســتورالعمل گفت: با توجــه به اینکه 
دســتور العمل الزم برای اجرای این امر 
در وزارت نیرو تهیه و ابالغ شده، ضروری 
است مسأله برای صاحبان صنایع توضیح 
داده شود. شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایــران تاکنون چندین جلســه با صنایع 
بزرگ برگزار و مســائل را تشریح نموده 
ولی همچنان ضــرورت دارد که این کار 
تداوم یابد. به همین منظور ســندیکای 
بــرق تصمیم  تولید کننده  شــرکتهای 
گرفت تــا در اقدامی جدید با شــرکت 
در نمایشــگاههای صنعتی، ضمن برپائی 
غرفه ای برای حضور در کنار این صنایع، 
نسبت به برگزاری جلساتی برای تشریح 

مسأله اقدام نماید.
در این جلســه از مســؤولین محترم 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بورس 
انــرژی و نماینــدگان محتــرم مجلس 
شورای اســالمی نیز دعوت شــده تا با 
حضورشــان در گردهمائی، و توضیحاتی 
کــه خواهنــد داد، مســأله را بــه نحو 
شایسته ای تشریح و صاحبان صنایع را از 
بابــت تداوم تأمین برق با قراردادهای دو 
جانبه مطمئن و آنها را نسبت به منافعی 
نمایند.  که می توانند کسب کنند مطلع 
همچنین از اعضاء ســندیکا که موفق به 
انعقاد قرارداد شــده اند تجاربشان را در 

اختیار سایرین قرار دهند.
 درادمه این نشست مهندس حسین 
عســگری مدیرعملیات بازاربورس انرژی 
ایــران در ســخنانی ضمــن اشــاره به 
بســترهای قانونی موجود در این زمینه 
از قبیل بند 5 ماده 7 دســتورالعمل بند 
»و« ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه 
مصــوب 91/08/29 شــورای اقتصــاد، 
مصوبات شــماره 95/50373/20/100 
مورخ 95/12/07 و95/681/15/20/100 
مورخ 95/03/01 وزیر نیرو و 145937/

ت50999 ه مــورخ94/11/10 هیئــت 
وزیــران، مزایــای حضــور نیروگاه ها و 
خریــداران در بــازار مصرف کننــدگان 

بــزرگ بورس انرژی ایــران را بیان کرد 
و افــزود: از جمله مزایای عمومی حضور 
بازار  این  مشــارکت کنندگان مذکور در 
بــرای خریــداران و فروشــندگان برق، 
کاهش ریســک نکول تعهــدات طرفین 
معامله با استفاده از خدمات اتاق پایاپای، 
کاهش هزینه هــای معامالتی )شــامل 
و...(  بازاریابی  قــرارداد،  هزینه های عقد 
برای مشــتریان در مقایسه با هزینه های 
قراردادهــای معامله شــده در خارج از 
بورس، وجود شــبکه بازاریابی متشکل و 
حرفه ای شرکت های کارگزاری، شفافیت 
در قیمــت قراردادها و برخــورداری از 
چارچــوب مقرراتــی جامــع در حوزه 
معامــالت و تســویه معامالت اســت. 
ایران  انــرژی  بازاربورس  مدیرعملیــات 
همچنیــن منافــع حضور در ایــن بازار 
را بــه صورت خــاص بــرای نیروگاه ها، 
از 10 درصد  تولیدکنندگان  برخورداری 

تولیدکننده  مالیاتی، خــروج  معافیــت 
)نیروگاه( از ریســک تولیــد و دریافت 
وجه معامله در بازه زمانی بسیار کوتاه تر 
نسبت به بازار برق شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران برشــمرد. وی گفت، بر اساس 
ماده 6 قانون توســعه ابزارهــای مالی، 
در آمــد حاصل از فروش کاالهایی که در 
بورس هــای کاالیی پذیرفته شــده و به 
فروش می رســد از 10 درصد بخشودگی 
مالیاتــی برخوردارنــد که ایــن موضوع 
موجب استقبال نیروگاه ها از این بازار به 
منظــور فروش برق خود می گردد، عالوه 
بر این، عمومًا وجه ناشــی از فروش برق 
نیروگاه ها در بازار برق شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران به حساب »حسابهای 
دریافتنــی« آنها ثبت گردیــده و عمدتا 
دوره وصول مطالبات در این بازار حداقل 
یکسال طول می کشد. در حالی که طبق 
ســازوکارهای تسویه مورد توافق خریدار 
و فروشنده در بازار فیزیکی برق )عمومًا 
یک ماهه( و همچنین تســویه معامالت 
در بازار مشــتقه )ســه روز کاری پس از 
معاملــه(، دوره دریافــت وجه معامالت 
را بــرای نیروگاه ها کاهــش می دهد که 
این موضوع نیز به نوبه خود بســیار حائز 
اهمیت می باشد. عســگری، همچنین با 
اشاره به منافع مصرف کنندگانی که برق 
خود را از طریق این بازار تامین می کنند 
اظهار داشت: بر اســاس ماده 17 قانون 
توســعه ابزار های مالی جدید و بندهای 
قوانین بودجه سنواتی شرکت های دولتی 
و عمومی متقاضــی خرید برق از بورس 
انرژی ایران نیازمند طی تشریفات اداری 
)مزایده یا مناقصه( خرید کاال نمی باشند 
و عالوه بر این موضوع مصرف کنندگانی 
کــه برق خود را از طریــق بورس انرژی 
ایــران خریداری می نماینــد در اولویت 
تامین بــرق قــرار گرفتــه و در برنامه 
مدیریت مصرف در دوران پیک بار سال 

قرار نخواهند گرفت.
ـی  ـدل معامالـت ـه، ـم در اداـم

در ایــن جلســه از 
مســؤولین محترم 
شرکت مدیریت شبکه 
برق ایــران، بورس 
انــرژی و نمایندگان 
محترم مجلس شورای 
اســامی نیز دعوت 
شده تا با حضورشان 
ـی، و  در گردهماـئ
توضیحاتی که خواهند 
داد، مسأله را به نحو 
شایســته ای تشریح و 
صاحبان صنایع را از 
بابت تداوم تأمین برق 
بــا قراردادهای دو 
جانبه مطمئن و آنها 
را نســبت به منافعی 
که می توانند کســب 
کنند مطلــع نمایند
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مصرف کننــدگان بزرگ بــرق در بورس 
انرژی ایــران نیز توســط مدیر عملیات 
بــازار بــورس انرژی ایــران ارائه شــد. 
بر اســاس مــدل ارائه شــده، معامالت 
مصرف کننــدگان بزرگ بــرق در بورس 
انرژی ایران در تابلوی " قراردادهای سلف 
موازی اســتاندارد برق بازار مشتقه-ویژه 
"برق  تابلوی  بــزرگ" و  مصرف کنندگان 
بــازار فیزیکی" صــورت خواهد پذیرفت 
و مصرف کننــدگان متقاضــی حضور در 
تابلوهای مذکور به منظــور دریافت کد 
معامالتــی بایســتی فرآیندهایی را طی 
نمایند که روال آن در وبســایت شرکت 
بورس انرژی ایران قابل دریافت می باشد.

ســپس مهندس کیقبادی مدیر امور 
فروش و قراردادهای بخــش پروژه های 
سرمایه گذاری شــرکت مپنا درخصوص 
قراردادهــای دو جانبــه گفــت: طرفین 
قراردادهــای تامین بــرق مصرف كننده 
شــامل: 1- عرضــه كننــده 2- خریدار 
3- شرکت مدیریت شــبکه برق ایران و 
4- شــرکت برق منطقه اي مي باشــند. 
حداقــل زمان عقــد این قــرارداد میان 
مصرف کننده و عرضه کننده، یک ســال 
اســت. قــرارداد تامین بــرق بین عرضه 
كننــده و خریــدار منعقــد مي گردد و 
قرارداد ترانزیت برق بین مدیریت شبكه و 
عرضه كننده منعقد می شود. وی تصریح 
کرد: شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
محاســبات الزم در صورت حســابهای 
تولید کننده و مالک شــبکه را براساس 
قوانین و مقررات بازار برق انجام می دهد. 
الحاقیه انشعاب برق بین مصرف کننده و 
برق منطقه ای منعقد شود و این الحاقیه 
به قرارداد ترانزیت پیوســت خواهد شد. 
مصرف كننــده و عرضه كننــده هر دو 
باید مجوز اتصال به شبكه داشته باشند. 
حتي در صورتیكه مصرف كننده یا عرضه 
كننده، كل نیاز مصرف و یا تولید خود را 
از طریق قرارداد دوجانبه تامین نماید نیز 

این مجوز الزامي مي باشد. 

مدیرامورفــروش وقراردادهای بخش 
پروژه های ســرمایه گذاری شرکت مپنا 
گفــت : خریــدار بدون در نظــر گرفتن 
نوســانات تولید عرضــه كننده و مصرف 
برق خود، بهاي پروفیل باري كه به عرضه 
كننده اعالم نموده است را مطابق قرارداد 
به عرضه كننده پرداخــت مي نماید. در 
صورت عدم تولید انرژی توسط نیروگاه به 
دالیلی نظیر تعمیرات، خروج اضطراری و 
محدودیت واحد، شرکت مدیریت شبکه، 
برق مورد نیاز مشترک را تأمین و تحویل 
شــرکت برق منطقه ای می دهد. عرضه 
كننده موظف اســت ظرفیــت متناظر با 
پروفیــل بــار را در طول مــدت قرارداد 
تأمیــن نماید. چنانچــه عرضه كننده به 
دالیــل فني و یا غیرفنــي قادر به تأمین 
نباشد،  برق مصرف كننده مطابق قرارداد 
پروفیــل بار مورد نیــاز مصرف كننده بر 
اســاس قرارداد انشــعاب برق و الحاقیه 
قرارداد انشــعاب برق که فیمابین مصرف 
کننده و مالک شــبکه وجود دارد، تأمین 
خواهدشــد. مهندس کیقبــادی درادامه 
افــزود: هزینه ترانزیت انــرژی خریداری 
شــده از تولید کنندگان غیــر دولتی با 
توجه به تبصره 3 ماده 4 آیین نامه بند و 
ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، در 
سال 1394 ماهانه مبلغ 49500 ریال به 
ازای هر کیلووات قدرت قراردادی با تولید 
کنندگان غیــر دولتی)ظرفیت ترانزیت( 
اســت. با توجه به وجود ظرفیت قانونی 
قراردادهای دوجانبه، مشــترکین عمده 
صنعتی میتوانند با عرضه کنندگان برق 
وارد مذاکره شده و برق مورد نیاز خود را 

از آنها با قیمت توافقی خریداری نمایند.
وی در خاتمــه گفت: سیاســت های 
وزارت نیــرو در جهت کاهش بدهی ها به 
بخش خصوصی و ادامه رویه های گذشته، 
بورس انرژی به عنوان رقیب بازار دوجانبه 
تقویت شــده و از مصرف کنندگان عمده 
و صنایع جهت شــرکت در بورس انرژی 
برای تامین برق مورد نیاز نیز دعوت شده 

است. با توجه به قیمتهای بسیار پایین و 
غیر واقعی کــه دلیل عمده آن نیاز مبرم 
نیروگاههای موجود در بازار به نقدینگی 
است، عدم اصالح نرخها در بورس انرژی 
عرصه را بیــش از این بر نیروگاهها تنگ 
کــرده و آینده مبهمــی را در پیش روی 
سرمایه گذاران در صنعت نیروگاهی قرار 

داده است.
 در ادامــه این همایــش رضا ظریفی 
مدیر دفتر قراردادهای بازار برق شــرکت 
مدیریت شــبکه برق ایــران ضمن بیان 
قابلیت هــا و تاثیــر این نوع قــرارداد در 
کاهش هزینه های مصــرف برق صنایع، 
به معرفی چهار قــرارداد دوجانبه ای که 

تاکنون بسته شده اند پرداخت.
وی نحوه برخورد و چگونگی پرداخت 
بهــای برق خریداری شــده طی قرارداد 
دوجانبــه در زمــان تعطیلــی صنایع و 
مواقعــی که بــرق مصرف نمی شــود را 
نگرانی اصلی مصرف کنندگان برق عنوان 
کــرد و گفت: با توجه به تبــادل برق بر 
اســاس قراردادهای دوجانبه منعقد شده 
و حداقل یک ســاله بودن این قراردادها، 
هزینه هــا در پایــان هر ماه محاســبه و 
تسویه می شود. توصیه ما به صنایع برای 
رفع نگرانی مذکور این است که درصدی 
از بار پایه را برای تامین از طریق قرارداد 
دوجانبــه در نظــر بگیرنــد. در واقع آن 
بخشی از مصرف خود را قرارداد دوجانبه 
ببندند که مطمئن هســتند در طول ماه 
بصورت تجمعی مصرف می شود و نگران 

زمان تعمیرات و یا تعطیالت نباشند.
در قســمت پایانی این نشســت که 
به پرســش و پاســخ اختصــاص یافته 
بــود، دکتــر قراگوزلو معاون بــازار برق 
شــرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن 
پاسخگویی به پرســش های مطرح شده 
پیرامــون قراردادهــای دوجانبــه برق و 
گواهی ظرفیــت، موضوع گواهی ظرفیت 
را یکــی از الزامــات اجرایی شــدن یک 
قرارداد دوجانبه برای مشــترکین جدید 
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دارای قــرارداد اتصال به شــبکه بیان و 
اضافه کرد: تا زمانی کــه طبق مقررات، 
ســازوکارهای خریــد و فــروش گواهی 
ظرفیت و نرخ آن تعیین نشــده اســت، 
مصرف کننده می بایست تعهدی را مبنی 
بر تهیه و ارائــه گواهی ظرفیت به مالک 
شــبکه )شــرکت برق منطقه ای( ارائه 
نماید. همچنین وی خواســتار تحرک و 
فعالیت بیشتر از سوی اعضای سندیکای 
تولیدکنندگان برق برای نیل به اهداف و 
مزایای بخش خصوصــی در حوزه تولید 
برق شد و توصیه کرد که با سندیکاهای 
مصــرف کنندگان عمده بــرق در بخش 
صنایع از جمله صنعت فوالد، آلومینیوم، 
پتروشیمی، پاالیشــگاه، خودروسازان و 
ســیمان برای دســتیابی به قراردادهای 
دوجانبــه در حوزه تامیــن برق مصرفی 

تعامل و مذاکره الزم صورت پذیرد. 
در ادامه پرســش و پاســخ مهندس 
عزیزی مدیر عامل شــرکت تولیدنیروی 
برق دماونداظهار داشــت: در حال حاضر 
نیروگاه دماوند قرارداد دوجانبه به میزان 
200 مگاوات ســاعت بار پایه با شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهــان را منعقد کرده 
اســت و در حال اجرا می باشد. همچنین 
مذاکرات با سایر مصرف کنندگان صنعتی 
در حال انجام می باشــد. قرارداد دوجانبه 

قراردادي اســت که میــان عرضه کننده 
و مصرف کننــده بمنظــور تأمیــن برق 
مصرف کننــده بصورت مســتقیم منعقد 

می شود. 
وی همچنیــن گفــت: از الزامــات و 
مــوارد قانونی می توان به دســتورالعمل 
بنــد و مــاده 133 قانــون برنامه پنجم 
توسعه و ماده 8 آیین نامه تعیین شرایط 
و روش خریــد و فروش برق در کشــور 
اشــاره نمود. همچنین هزینه ترانزیت در 
ســال 1394 ماهانه مبلغ 49500 ریال 
بــه ازای هر کیلووات قــدرت قراردادی، 
جهت جابجایی از نقطه مرجع شــبکه تا 
مبادی مصرف مشترکین، توسط شرکت 
مالک شبکه)شــرکت برق منطقه ای( از 
طرف قرارداد دریافــت و نرخ فوق الذکر 
در ســالهای بعد توسط وزارت نیرو تعین 
و ابالغ می شــود. مدت قرارداد دو جانبه 
مضرب صحیحی از ســال می باشــد که 
ســقف آن توســط معاونت برق و انرژی 

تعیین می شود. 
مدیر عامل شــرکت تولیدنیروی برق 
دماوند ســپس به فرآیند اجرای قرارداد 
دوجانبه اشاره کرد و مراحل آن را به این 

شرح برشمرد: 
1- عقد قــرارداد بین عرضه کننده و 

مصرف کننده 

1-1- پس از مذاکــرات و تفاهم فی 
مابین بر اساس شرایط طرفین 

2- درخواســت عرضــه کننــده به 
مدیریت شبکه 

2-1- ارســال فرم ترانزیت و مدارک 
مــورد نیاز )از قبیل پروانــه بهره برداری 
اتصال به شــبکه  نیروگاه، قرارداد/مجوز 
مشــترک، دیاگرام تک خطــی مصرف 
کننــده و تولیــد کننــده )محل نصب 

کنتور های اندازه گیری(
3- درخواســت مصرف کننده به برق 

منطقه ای مربوطه 
4- دریافت الحاقیه از برق منطقه ای 

5- صــدور اطالعیه شــروع ترانزیت 
توســط مدیریت شــبکه و اعالم به برق 

منطقه ای 
در صــورت عدم تولید انرژی توســط 
نیروگاه بــه دالیلی که به خــود نیروگاه 
منتســب باشــد )نظیر تعمیرات، خروج 
اضطــراری و محدودیت واحد( شــرکت 
مدیریت شــبکه برق مورد نیاز مشــترک 
را تامین و تحویل شــرکت برق منطقه ای 
میدهد. نیروگاه موظف به جبران هزینه های 
مربوط به این امر در بازار بر اساس قوانین و 

مقررات مصوب هیات می باشد. 
وی تاکیــد کــرد: یکی از مــوارد و 
مشکالت موجود در این زمینه که در حال 
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حاضر تا حد بســیار زیادی برطرف شده 
است نحوه مذاکرات و توافق در خصوص 
قیمت مورد توافق طرفین می باشــد که 
توصیه می گردد مبنای مذاکرات صرفنظر 
از تعرفه صنعتی موجود قبض صادر شده 
برای مشــترک درنظر گرفته شود بدین 
صورت که کل مبلغ قبض صادر شــده و 
به صورت میانگین در کل ســال تقسیم 
بر مصرف برق مشــترک به عنوان قیمت 
برق مبنای مذاکرات به ازای هر کیلووات 

ساعت مبنا قرار گیرد. 
در ادامــه مهنــدس شمشــاد قــد 
مدیرامورمعامــالت برق شــرکت تولید 
ا نــرژی برق شــمش پا ســارگاد اظهار 
ایحاد شــده در مالکیت  داشت:تغییرات 
نیروگاه هــا و واگــذاری بخشــی از 
نیروگاه هــای دولتی به بخش خصوصی، 
همچنین ایجاد بازار برق و تغییر ماهیت 
برق از یــک خدمت دولتی بــه کاالیی 
خصوصی ســبب گردیده مالکین جدید 
نیروگاه ها در بخش خصوصی، با رویکرد 

بنگاه اقتصادی وارد این عرصه شوند.
وی افزود: هرچند در ســال های اخیر 
به ســبب کمبــود شــدید نقدینگی در 
صنعت برق، پرداخت مطالبات فروش برق 
نیروگاه های خصوصی به بازار برق همراه 
با مشکالت حاد بوده و صرفا درصد کمی 
از مطالبــات به صورت واقعــی پرداخت 
شده اند ولی ایجاد فضای جدید معامالت 
برق دست کم ســبب شد تا فروشندگان 
برق که تا این زمان اکثرا تمام توجه شان 
به مباحث فنی بود، بخشی از نگاه خود را 

به مسائل اقتصادی معطوف نمایند.
وی گفــت: مطالعات انجام شــده در 
سایر کشورهای پیش تاز در امر معامالت 
بــرق حاکی از آن اســت کــه بر خالف 
آنچــه تا کنون در ایران رخ داده اســت، 
بخش عمده معامالت بــرق در بورس و 
معامــالت دوجانبه انجام می گیرد و بازار 
ســاعتی )Spot( وظیفــه حفظ امنیت 
شبکه و تعادل بار را بر عهده دارد.با توجه 

بــه مصوبات و ابالغیه هــای اخیر وزارت 
نیرو در زمینه ایجاد بســتر جهت توسعه 
معامالت دو جانبه و کاهش تصدی گری 
دولت در امــر معامالت بــرق و کاهش 
چشمگیر درآمد نیروگاه ها در بازار، الزم 
اســت فروشندگان و خریداران به صورت 
جدی تری وارد فضای معامالت دو جانبه 

شوند.
این نشســت همچنین دغدغه ها  در 
و مشــکالت فراروی نیروگاه ها در انجام 
معامالت دو جانبه مطرح شد که اهم آنها 

به شرح زیر می باشد: 
- درخواست ایجاد سهولت بیشتر در 
انجام معامالت دوجانبه توســط شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران بــه گونه ای 
کــه طرفین قــرارداد اعم از فروشــنده 
و خریــدار اطمینان حاصــل کنند عقد 
قــرارداد محدودیتی در عرضــه برق به 
بازار برای فروشنده و زیانی برای خریدار 
به جهت عدم امکان اســتفاده از بســته 
خریداری شده ایجاد نمی نماید. با توجه 
به توضیحات مســئولین بازار بخشــی از 
این نگرانی حل شــد ولی جا دارد تا حل 
کامل این دغدغه، موضوع از دســتور کار 

خارج نشود.
- تعیین حدود وظائف و مسئولیت های 
دولت در معامالت دو جانبه برق و حوزه 
اختیــارات وی، همچنیــن هرکــدام از 
ذینفعان اعم از دیســپاچینگ و بازار به 
عنــوان نمایندگان دولت، فروشــندگان 
)مالکیــن نیروگاه های بخش خصوصی(، 
خریداران )شــرکت های توزیع بر، خرده 
فروشــان، صنایع، تجاری و سایر مصرف 

کنندگان ( با شفافیت کامل انجام شود.
- اســتفاده از تجربیات شرکت هایی 
که تا کنــون اقدام به عقد ایــن قرارداد 
نموده انــد در تشــکیل کارگروه هــای 
تخصصــی فنــی، مالی، حقوقــی و... در 
ســندیکا و اقدام به تهیه شرایط عمومی 
پیمــان در قراردادهــای دوجانبــه و 

فرمت های استاندارد برای قرارداد

- استفاده از طرفیت موجود در قانون 
حمایت از تولیــد داخلی جهت تضمین 
پرداخــت بهــای بــرق در قراردادهای 

دوجانبه توسط خریداران 
- با توجــه به اینکه صنایع حدود 32 
% از مصرف را شــامل می شوندکه بخش 
عمده ای از این مصارف نیز روی شــبکه 
20 کیلوولت توســط شرکت های توزیع 
تامین می شــود و با عنایت بــه اینکه تا 
کنــون هزینه ها و تعرفــه ترانزیت روی 
شبکه توزیع مشــخص نگردیده است و 
امکان عقد قرارداد با این بخش از مصرف 
کنندگان صنعتی میسر نیست، ضرورت 
پرداختــن به نحــوه انجــام معامالت با 
سایر تعرقه های موجود )تجاری و خرده 
فروشی( و حل مشکل یارانه متقاطع نیز 

باید در برنامه کار سندیکا قرار گیرد.
در بخش پایانی این همایش مهندس 
صبوری نایب رییس هیات مدیره سندیکا 
با تشکر از حضور موثر اعضاء هیأت مدیره 
سندیکا، مسؤولین شرکت مدیریت شبکه 
برق ایــران، بورس انــرژی و نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
حضور اعضاء محترم ســندیکا و شرکت 
آنهــا در پرســش و پاســخها، همچنین 
ارائه نمونه های اجرا شــده از قرارداد های 
دو جانبه توســط بعضی از اعضاء محترم 
ســندیکامی تواند برای سایرین راهگشا 

باشد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه درآینده 
با برگزاری جلســاتی از ایــن نوع بتوان 
گامهای مؤثری در این مســأله که برای 
تداوم فعالیت تولیــد کنندگان برق غیر 
دولتی بسیار حیاتی است، برداشت گفت: 
وظیفه خــود می دانم از همکاران محترم 
دبیر خانه سندیکا که زحمات زیادی در 
برپایی این جلســه کشیده اند و در طول 
نمایشگاه با حضورشان در غرفه سندیکا 
پاســخگویی مراجعــات صاحبان صنایع 
حاضر در نمایشــگاه بودند سپاسگزاری 

نمایم.
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هر سال و با شروع فصل گرما مصرف 
برق کشور اوج می گیرد و 
رکورد جدیدی را از خود به جا 
می گذارد. برای آنکه کشور با پدیده 
خاموشی مواجه نشود، بایدهرسال حدود 5 
هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی موجود 
بیافزاید. اما چند سالی است که با برهم خوردن 
توازن میان درآمدها و هزینه های این صنعت، 
افزایش ریسک سرمایه گذاری و منع قانونی 
دولت از نیروگاه سازی، تولید برق هم پای 
مصرف رشد نکرده و دولت مجبور است برای 
جبران این فاصله از روش تعدیل مصرف در 
ساعات پیک )اوج مصرف برق( استفاده کند. 
اما این روش تا چه زمانی پاسخگو خواهد بود؟ 
دولت برای جبران این عقب ماندگی چه کارهایی 
را باید انجام دهد؟ در این باره گفتگویی 
بامهندس ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو 
انجام دادیم. او در این گفتگو به تشریح وضع 
فعلی صنعت برق و برنامه برون رفت از این 
بحران پرداخت. مهندس محمودی می گوید: در 
برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید 25 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید با کمک بخش خصوصی 
وارد مدار کند که این میزان می تواند تا اندازه ای 
کمبود تولید برق کشور را جبران کند. جزئیات 
میزان ظرفیت نیروگاهی کشور، پیش بینی پیک 
امسال و راهکار دولت برای عبور بدون خاموشی از 
تابستان را از زبان قائم مقام وزیر نیرو بخوانید.

ë عطیه لباف

 مهندس ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو 
در گفتگوی اختصاصی با نیرو و سرمایه خبر داد

 ساخت 25 هزار مگاوات نیروگاه
در برنامه ششم توسعه
صنعت برق با استفاده از توان بخش خصوصی جلو می رود 
و اصالتش بر همین موضوع است

9
نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / بهار 1396 / شماره 19



در دولت یازدهم چه میزان به  ■
ظرفیت نیروگاهی کشــور افزوده 

شد؟ 
ظرفیــت تولید برق کشــور در طول 
دولت یازدهــم از 69 هزار مــگاوات به 
حدود 76 هزار و 500 مگاوات رســیده 
اســت. یعنــی 7500 مــگاوات ظرفیت 
جدیــد ایجاد شــد و تا پایان ســال 96 
حدود 3 هــزار و 500 مگاوات دیگر هم 
نصب خواهد شــد و ظرفیت برق کشور 
به مرز 80 هزار مگاوات خواهد رسید که 
ظرفیت خوبی اســت. به عبارت دیگر بر 
اساس آمار رشــدی حدود 11 درصد تا 
کنون و 16 درصد تا پایان سال در عرصه 

ایجاد ظرفیت برق حاصل شده است.
اگــر از زاویه دیگری بــه این اعداد و 
ارقام نگاه کنیم، از ابتدای انقالب تا سال 
92 به طور میانگین ســاالنه یک هزار و 
800 مگاوات ظرفیــت نیروگاهی جدید 
نصب شــده اما در این دولت ســاالنه 2 
هزار و 124 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی 
کشور افزوده شده است. این قیاس نشان 

می دهد که شــاخص عملکرد ســاالنه 
نسبت به میانگین بیش از 300 مگاوات 

در سال رشد کرده است.
یکــی دیگــر از مواردی کــه در این 
دولت قابل توجه اســت رشــد ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر اســت. کشــور 
ما ظرفیت خوبــی در زمینه انرژی های 
خدادادی نظیر خورشیدی و بادی دارد، 
لــذا دولت یازدهم جهــت گیری کرد تا 
بتواند به تدریج اســتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر را بیشتر کند. 
در ابتــدای انقــالب اســالمی ما از 
این انرژی های خــدادادی هیچ بهره ای 
نمی بردیم امــا به مرور به این بخش نیز 
توجه و تا مردادماه ســال 92 در مجموع 
ایجاد  انــرژی تجدیدپذیر  149 مگاوات 
شــد. در حالی که در مقطع سال 1395 
این میزان به 340 مگاوات رســید. این 
رقم نســبت به ابتــدای دولت بیش از 2 

برابر رشد را نشان می دهد.
همانطور که اشــاره شــد در زمینه 
فعالیت های غیر سازه ای، کاهش تلفات 

برق را هدفگــذاری کردیم. در مرداد ماه 
ســال 1393 تلفات شــبکه برق 15.3 
درصــد بود. این میزان در ســال 1395 
به 10.7 درصد تقلیل یافت که حدود 4 
درصد کاهش را نشان می دهد. بر اساس 
برنامه ها این رقم تا پایان امســال به 10 

درصد نیز می رسد.
وقتی بیان می شــود که از سال 92 
تا پایان ســال جاری میــزان تلفات برق 
کشور 4.6 درصد کاهش یافته، مثل این 
اســت که 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید 
ســاخته باشــیم. آن هم بدون هزینه و 
ســرمایه گذاری. چراکه اگــر در واقعیت 
بخواهیم 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید با 
تاسیسات جانبی آن ایجاد کنیم، نیازمند 
8 هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

هستیم.
بنابراین معدل ایجاد ظرفیت برق در 
دولت یازدهم تا این لحظه 7 هزار و 500 
مــگاوات نیروگاه جدید و 2 هزار مگاوات 
از بابت کاهش تلفات برق اســت که رقم 
قابل توجهی اســت. این رقم نســبت به 
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میانگین سال های گذشته نمود بیشتری 
می کند.

ناگقته نماند که 2 هزار مگاوات صرفه 
جویــی حاصل از کاهش تلفات برق، 10 
 CO2 میلیون تن در کاهش آالینده های
موثر بــود. این دســتاورد از بعد جهانی 
اکنون هدفگذاری  اهمیت دارد.  بســیار 
کاهش تلفــات برق رســیدن به رقمی 

حدود 9.5 درصد در بلند مدت است.
یعنی اعتقاد دارید که عملکرد  ■

این دولــت در زمینــه افزایش 
ظرفیت بــرق و نیروگاه ســازی 

مطلوب بوده است؟
برخــورداری از انرژی بــرق به دلیل 
اینکه جز نیازهای اساســی جامعه است، 
در تمام کشــورها مدیریت و برنامه ریزی 
برای آن مهم تلقی می شــود و کشــور 
ما نیز از این امر مســتثنی نیســت. هر 
کشــوری برنامه های خود را با گام های 
زمانی یک ســاله تا 5 ساله برای پیشبرد 
کارهــا هدفگذاری می کند و بر اســاس 
آن جلو می رود. برای آنکه خواســته ها و 
اهداف بسیار گسترده است و هیچ دولتی 
قادر نیســت که همه آن ها را با هم جلو 
ببــرد. بنابراین اولویت بندی بر اســاس 
منابع، زمان و ظرفیت ها برای رسیدن به 

اهداف اهمیت ویژه ای دارد.
زمانی کــه دولت یازدهــم روی کار 
آمد، برنامه پنجم توسعه از قبل تصویب 
شده بود. لذا این دولت وظیفه داشت که 
کار برنامــه پنجم توســعه را ادامه بدهد 
و بــا توجه به شــرایط موجــود، بر یک 
ســری از موضوعات با اولویت و ضرورت 
بیشــتری تمرکز کنــد. وزارت نیرو در 
دولت یازدهم به عنــوان یکی از وزارت 
خانه های کارگزار مردم تا حد امکان در 
مســیر تحقق این برنامه گام برداشت و 
هم در زمینه افزایش ظرفیت های کمی 
و فیزیکــی و هم در زمینه های برنامه ای 
و غیر ســازه ای بــرای صنعت آب و برق 
هدفگذاری کرد. همانطور که اشــاره شد 

در حــوزه برق افزایــش ظرفیت و توان 
تولید برق، پیشــبرد و توسعه انرژی های 
نو ازنظر کمی مورد توجه قرار گرفت و در 
بعد غیر سازه ای نیز برای کاهش تلفات 
برق، ارتقای راندمان، تسهیل ارتباطات با 
مصرف کنندگان، اصالح نظام مشترکین 
و مجموعه ای از کارهایی که می توانست 
به سامانه های ســنجش و مدیریت برق 

کمک کند، برنامه ریزی شد.
اما بایــد توجه کنیم کــه تولید برق 
در ســال های پایانی دولت دهم با شیب 
منفی روبه رو شــد و نســبت به گذشته 
رشــد کمی داشــت. در حالی که پیک 
)اوج مصرف( برق هر ســال رشــد قابل 
مالحظه ای داشــت. این بــود که دولت 
یازدهــم اهتمام زیادی را بــه کار برد تا 
با جذب ســرمایه و ایجــاد اعتماد برای 
ســرمایه گذاران و تــالش بــرای ترمیم 
تعرفه هــا، ســرمایه گذاران را دوباره به 
وادی ســرمایه گذاری در صنعــت برق 
بیاورد. حاصل کار به زبان آمار و ارقامی 
که مستند اســت و از زاویه های مختلف 

میتوان چک و کنترل کرد نشان میدهد 
که در مجموع شــرایط این 4 سال خوب 
بوده و برنامه هــا و هدفگذاری به میزان 

قابل قبولی به مقصود رسیده است.
پــس چــرا هر ســال از مشــترکان 
خواســتید که در پیک برق، مصرف خود 
را کاهــش دهنــد و یا به ســاعات غیر 
پیک منتقل کنند؟ در این زمینه ســال 
گذشــته بیش از 3 هزار مــگاوات پیک 
را کاهش دادیــد و مقامات اعالم کردند 
که اگر همکاری صنایع، کشاورزی نبود، 

خاموشی انکار ناپزیر بود.
به هر حال در حوزه برق یک ســری 
مصــارف داریم کــه باید محدود شــود 
و ســری دیگــر را باید افزایــش داد. به 
عبارت دیگر آنجا که رشــد مصرف برای 
با اطالع  فعالیت های غیر تولیدی است، 
رســانی و اجرای برنامه های آگاه سازی 
به مشــترکین و نظارت بــر مصرف در 
حوزه هــای مختلف، توانســتیم مصرف 
مشترکان را مدیریت کنیم. اما رشد نرخ 
مصــرف در بخش های مولــد و صنعت، 

بیانگر آن است که رونق وجود دارد.
 در تمام دنیا هم معموال حوزه صنعت 
را به عنوان پیشــانی توســعه هر کشور 
تقویت می کننــد. البته بایــد از تلفات 
بــرق در مصارف صنعتی هم به شــدت 
جلوگیــری کنیــم اما مصــرف واقعی و 
بهینه را باید تشــویق کنیم چراکه باعث 
توسعه صنعت می شود. در دولت یازدهم 
آمارهایی کــه از میزان مصرف انرژی در 
صنعت کشور داریم نشــان می دهد که 
در سال 95 نســبت به سال 94 به طور 
متوسط 6.3 درصد رشــد داشته است. 
صنایــع بــزرگ 5.57 درصــد و صنایع 
کوچک 7.1 درصد از این رشــد ســهم 
داشــتند. این اعداد نشان از آن دارد که 
صنایع فعال تر شده اند. این اتفاق مثبتی 
اســت که از تحرک بیشــتر صنایع خبر 

می دهد.
البته این درست است که توانستیم با 

باید توجــه کنیم که 
تولید برق در سال های 
پایانی دولت دهم با 
شیب منفی روبه رو شد 
و نسبت به گذشته رشد 
کمی داشت. در حالی 
که پیک )اوج مصرف( 
برق هر سال رشد قابل 
ماحظه ای داشــت
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جلب همکاری صنایع و کشــاورزی پیک 
بار را بیش از 3 هزار مگاوات کاهش دهیم 
و اگر همکاری آن هــا نبود ممکن بود با 
خاموشی مواجه شــویم اما این اتفاق در 
زمان اورهال صنایع و یا با انتقال مصرف 
به ساعت غیر پیک رخ داد و در ازای این 
همکاری تســهیالتی نظیر کاهش هزینه 
برق مصرفی به آن ها داده شد و آن ها نیز 

از این توافق رضایت داشتند.
تعداد مشترکان برق طی 4 سال  ■

گذشته چقدر افزایش یافت؟
تعداد مشــترکین برق از 29 میلیون 
و 300 هــزار نفر در ابتدای دولت به 33 
میلیــون و 800 هزار نفر تا پایان ســال 

95 رسید. 
آیا فکر می کنید رشد ظرفیت  ■

با رشد  نیروگاهی کشور متناسب 
جمعیت و مصرف است؟ 

همانطور که اشــاره شــد در 4 سال 
گذشته سعی کردیم که هم روی اقدامات 
سازه ای و هم فرهنگســازی و مدیریت 
مصرف کار کنیــم. مجموع این دو اقدام 

رشــد جمعیت و مصرف را با تولید برق 
متناسب کرد. اکنون در برهه ای هستیم 
که 76 هزار و 500 مگاوات ظرفیت تولید 
بــرق را داریم و تا پایان ســال 3 هزار و 
500 مگاوت دیگر به آن اضافه می شود. 
سال گذشته حداکثر مصرف برق کشور 
به حدود 52 هزار مگاوات رسید و امسال 
پیش بینی می شــود این میــزان از 55 
هزار مــگاوات فراتر برود. به همین دلیل 
از بهمن ماه ســال گذشــته برنامه ریزی 
الزم برای تعمیر پست ها، خطوط انتقال 
و نیروگاه انجام شــد و سیستم ها آماده 
بهره برداری در زمان پیک است. برآورد 
کرده ایم که از پیک تابســتان امســال 
بدون خاموشــی عبور کنیم اما واقعیت 
این اســت که با توجه به افزایش درجه 
حرارت می تواند پیش بینی های مصرف 
تغییر کنــد. خصوصا که بخش عمده ای 
از افزایش مصرف برق در تابستان ناشی 
از سیســتم های خنک کننده است. لذا 
همچنان نیازمند فرهنگ سازی مدیریت 

مصرف در ساعت پیک هستیم.

تا چه زمانی می توان افزایش پیک بار 
را با جلب همکاری مصرف کنندگان در 
ساعات پیک مدیریت کرد؟ گفته می شود 
که ســاالنه 5 هزار مگاوات مصرف برق 
کشور بیشتر می شود. اما از اواسط دولت 
دهم رشد ظرفیت نیروگاهی کشور با این 

رقم همخوانی نداشته است. 
درســت اســت. به طور میانگین هر 
ســال 5 هزار مگاوات بسته به شرایط و 
پارامترهــای مختلف با توجــه به میزان 
درجه حرارت و رشــد مصرف در صنعت 
باید ظرفیــت جدید نیروگاهی وارد مدار 
شــود. اما در ســال های اخیر به خاطر 
برهم خــوردن توازن منابــع و مصارف 
مالی این هدف محقق نشد. خوشبختانه 
رشد مصرف هم کمتر از این میزان بود. 
به همین خاطر توانســتیم شرایط را به 
خوبی مدیریت کنیم. اما در برنامه ششم 
توسعه وزارت نیرو باید 25 هزار مگاوات 
که حدود 20 هزار مگاوات آن نیروگاهای 
فســیلی و برق آبی است و حدود 5 هزار 
مگاوات دیگر نیروگاه تجدیدپذیر اســت، 
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بخش خصوصی االن 
در حــال ســاخت 
ـی در  نیروگاه هاـی
مناطق مختلف کشور 
هستند و اینطور نیست 
که نیروگاه سازی در 
کشــور متوقف شده 
باشــد. عاوه بر این 
با ســرمایه گذاری 
ی  ـ بخش خصوـص
اقدامات دیگری نیز 
در حال اجراســت. 
از افزایــش راندمان 
نیروگاه هــا گرفته 
تا ســاخت تجهیزات 
پیشرفته در صنعت برق 
و انتقــال دانش فنی

با کمک بخش خصوصی وارد مدار کند. 
براي ساخت یك نیروگاه هزار مگاواتي 
به ۲۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است 
و این سرمایه بایدتوسط بخش خصوصی 
تامین شــود. برای جذب این ســرمایه 
گام هایــی رو بــه جلو برداشــته ایم که 
تحقق آن ها منجر به توازن مجدد تولید 
و مصرف برق خواهد شــد. همانطور که 
می دانید دولت اجازه ســرمایه گذاری در 
نیروگاه ســازی را ندارد و ایــن اقدام با 
لذا  سرمایه بخش خصوصی جلو می رود. 
مذاکرات جدی برای نیروگاه ســازی به 
میزان حداقل 10 هزار مگاوات در جریان 
اســت و تفاهــم نامه هایی نیــز به امضا 
رسیده است. البته در نظر داریم که برای 

جذب بیش از این مقدار مذاکره کنیم.
حداقــل 3 الی 4 ســال زمان  ■

می برد که مذاکرات امروز تبدیل 
به نیروگاه جدیدی شــود. تا آن 

زمان برنامه چیست؟
بخش خصوصی االن در حال ساخت 
نیروگاه هایی در مناطق مختلف کشــور 
هستند و اینطور نیست که نیروگاه سازی 
در کشــور متوقف شده باشــد. عالوه بر 
این بــا ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
اقدامات دیگری نیز در حال اجراســت. 
از افزایش راندمــان نیروگاه ها گرفته تا 
ساخت تجهیزات پیشرفته در صنعت برق 

و انتقال دانش فنی.
راندمــان نیروگاه های حرارتی برق در 
سال 92 حدود 37 درصد بوده اما در سال 
1395 به 38 درصد رسیده است. این یک 
درصد افزایــش راندمان مثل رکورد زدن 
در وزنه برداری اســت. در زمینه ساخت 
تجهیزات پیشرفته در صنعت برق و انتقال 
دانش فنی نیز اقدامات ارزشمندی انجام 
شــد. از جمله انتقال دانش فنی و ساخت 
توربین هــای گازی 25 مگاواتــی و 45 
مگاواتی و توربین های بادی 2.5 مگاواتی 
که برای اولین بار توسط بخش خصوصی 
داخلــی رقــم خورد.ایــن همــکاری 

سرمایه گذاران بخش خصوصی به ما کمک 
کرد تا بتوانیم روستا های باالی 20 و 10 
خانــوار را در دولت یازدهم به طور کامل 
برق دار کنیــم. بنابراین اقدامات خوبی با 
همکاری بخش خصوصی در دولت یازدهم 
رقم خورد که در دولت دوازدهم نیز ادامه 

می یابد. 
اما مطالبــات بخش خصوصی  ■

از دولت باعث شــده تا این بخش 
با وزارت  مانند سابق به همکاری 
نیــرو عالقه مند نباشــند. برای 
بازگرداندن اعتماد این بخش چه 

کاری انجام داده اید؟
صنعــت بــرق بــا اســتفاده از توان 
بخش خصوصی جلــو می رود و اصالتش 
بــر همیــن موضوع اســت. فقــط در 
صورتی که امکان ســرمایه گذاری برای 
بخش خصوصــی وجــود نــدارد، دولت 
می توانــد اقدام به ســرمایه گذاری کند. 
بخش خصوصــی وقتــی وارد میــدان 
می شــود ضمن آنکه می خواهد خدمتی 
انجام دهد، به دنبال حفظ ســرمایه اش 

و با ســود معقولی اســت. سودی که در 
بلند مدت کمتر از ســود بانکی نباشــد. 
اما وقتــی می خواهــد وارد صنعت برق 
شود با این واقعیت رو به رو می شود که 
متولی دولت اســت و در ایــن برهه اگر 
نسبت به بازگشت پول خود به اطمینان 
نرســد، وارد ایــن عرصه نمی شــود. از 
اواســط دولت دهم همین موضوع اقبال 
بخش خصوصی به صنعت برق را کم کرد. 
اما با مجموعه اقدامات وزارت نیرو دوباره 
ایــن اعتماد جلب شــد و االن می بینیم 
که ســرمایه گذاران نه تنها عقب نشینی 
نمی کنند بلکــه عالقه مند به حضور در 
صنعت برق هم هستند. بخش خصوصی 
به 2 دلیل دوباره از صنعت برق استقبال 
کردند. اول آنکه وزارت نیرو با اســتفاده 
از تهاتر، اســناد خزانه اسالمی، سکوک 
و شــیوه های مختلفی که غالبا نقد نبود 
اما امکان نقد شــدن داشــت، بخشی از 
بدهی ها را پرداخت کــرد که عدد قابل 
توجهی بود. مورد دیگر این بود که وزارت 
نیرو وجوه باالیــی از درآمدهای صنعت 
برق را کــه صرف هدفمنــدی یارانه ها 
می شــد امــا تعرفه ها تغییــر عمده ای 
نداشــت، تغییر ایجاد کرد. دولت در این 
زمینه با نظر مســاعد مجلس شــورای 
اســالمی برای رونق ســرمایه گذاری و 
افزایش ظرفیت تولید برق کشــور سهم 
یارانه را کم کرد و در ســال 95 به صفر 
رســاند. امیدواریم امســال هم این روند 
ادامه داشته باشــد تا صنعت برق بتواند 
به موقع بخش هــای اضطراری مطالبات 
را پرداخــت کنــد. اعتبار هر ســازمان 
موضوع بســیار مهمی است. خوشبختانه 
سرمایه گذاران در بخش برق این باور را 
دارند که صنعت برق عرصه مولدی است 
و اصالح مناســب و تدریجــی تعرفه ها 
می تواند سیستم را به گردش دربیاورد و 
صنعت برق یک صنعت مســئول و پاسخ 
گودر قبال تولیدکنندگان و کسانی است 

که در این بخش فعال هستند.
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عطیه لباف

از پله های ساختمان شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی باال می روم و وارد اتاقی 
می شــوم که بیش از 2 سال است محل انجام مذاکرات با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
ساخت نیروگاه حرارتی اســت. بعد از احوال پرسی با مدیرعامل شرکت، پشت میز می نشینم؛ 
اما نه برای سرمایه گذاری بلکه برای پرسیدن چند سوال تا از حال و هوای این روزهای صنعت 
برق حرارتی با خبر شــوم. اینکه دولت برای بهتر شدن وضع صنعت برق می خواهد چه کار کند 
و چه پاســخ و راه حلی برای مشکالت سرمایه گذاران دارد. مهندس محسن طرزطلب در همان 
ابتدای گفتگو می گوید که " در دو ســال اخیر وضع صنعت برق و سرمایه گذاری آن بهتر شده و 
توانســته ایم گام های بلندی برای بهبود شرایط صنعت برداریم. اما هنوز مشکالتی وجود دارد 
و عقیده دارم که حق با ســرمایه گذاران است". از او می خواهم که بیشتر توضیح دهد. از وضع 
پیمانکاران، ســرمایه گذاران و دغدغه هایشان می پرســم. از این که دولت برای حل مشکالت 
اقتصادی آن ها چه برنامه ای دارد. او هم با حوصله تک تک پرســش هایم را توضیح می دهد. 
مشروح گفتگو با مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را در ذیل بخوانید:

گفت وگوی اختصاصی با مهندس محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 اصالح کف قیمت خرید تضمینی برق حرارتی 
تا پایان سال

برای احداث بیش از 7 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بخش خصوصی داخلی قرارداد بسته ایم
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ارزیابــی شــما از وضعیــت  ■
ســرمایه گذاری در صنعــت برق 
چیست؟ آیا به هدف ترسیم شده 

برای این صنعت دست یافته ایم؟
ســرمایه گذاری در صنعــت برق در 
مقایسه با سایر بخش های اقتصاد وضعیت 
مناســب تری دارد. به ایــن ترتیب که از 
11 ســال پیش با اســتفاده از اعتبارات 
صنــدوق ذخایر ارزی ســابق و صندوق 
توســعه ملی اعتباراتی به سرمایه گذاران 
ایرانی پرداخت شده و آن ها با استفاده از 
این تسهیالت اقدام به احداث نیروگاه های 
حرارتی کرده اند. خوشبختانه با استفاده 
از این تســهیالت طی ده ســال گذشته 
میانگین حدود یک هزار مگاوات در سال 
بــه ظرفیت نیروگاه حرارتی نصب شــده 
کشــور اضافه کردیم که ســرمایه گذاری 
این یــک هزار مگاوات نیــروگاه حرارتی 
توسط بخش خصوصی داخلی انجام شده 
و مجمــوع ده ســال آن 11 هزار و 275 
مگاوات اســت. البته ایــن روند همچنان 

ادامــه دارد و االن هــم بخش خصوصی 
داخلی با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
در صدد ســرمایه گذاری در صنعت برق 

است.
در زمینه جذب ســرمایه خارجی طی 
سه دهه گذشــته اتفاق مهمی رخ نداده 
بود. امــا بعد از برجــام خارجی ها نیز به 
ســرمایه گذاری صنعت برق ایران عالقه 
مند شــدند. در این دو سال از کشورهای 
مختلف برای ســرمایه گذاری در صنعت 
برق درخواست داشتیم و در نهایت برای 
ساخت نزدیک به 5 هزار مگاوات نیروگاه 
حرارتی با آن ها مذاکره کرده ایم و حتی 
در برخــی از موارد قرارداد بســته ایم و 
تبدیل بــه قرارداد خریــد تضمینی برق 
شــده اســت. به این ترتیب که از این 5 
هزار مگاوات حدود 2 هزار و 100 مگاوات 
آن تبدیل به قرارداد خرید تضمینی برق 
شده و برای کمتر از ۳ هزار مگاوات دیگر 
نیز در حال مذاکره هستیم که امیدواریم 
به زودی به خرید تضمینی برق یا همان 

قراردادهای مشــهور به )ECA( تبدیل 
شود.

ســرمایه گذار خارجی بــه دنبال این 
است که بتواند منابعی را برای احداث این 
نیروگاه ها فراهم کند و پیگیر است که بین 
بانک ها و کسانی که منابع در اختیار دارند 
و می خواهند در یک پروژه سرمایه گذاری 
کننــد، از طریق وزارت نیرو و ســازمان 
سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی 
ایران هماهنگی ایجاد کند. البته هنوز به 

نتیجه قطعی نرسیده ایم.
چه شد که بعد از برجام رویکرد  ■

ما نسبت به جذب سرمایه خارجی 
تغییر کرد؟

قبــل از آن هــم جــذب ســرمایه 
خارجی مطرح بــود و اینگونه نبود که به 
سرمایه گذار خارجی اجازه داده نشود؛ اما 
عالقمند وجود نداشت. قوانین و مقرررات 
ما نیز ممنوعیتی برای آن ها قائل نشــده 
است و حتی ســرمایه گذار چه داخلی و 
چه خارجی را به این امر تشویق می کند. 
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اما محدودیت ها و یا ذهنیت آن ها نسبت 
بــه ایران اجازه نمــی داد که وارد صنعت 
برق کشورمان شــوند. برجام که اجرایی 
شــد، با رفع پــاره ای از تحریم ها، توجه 
ســرمایه گذاران خارجی بــه صنعت برق 
ایران جلب شد و همانطور که اشاره کردم 
االن 5 هــزار مگاوات قرارداد و مذاکره در 

دست داریم. 
در دولــت یازدهم چــه میزان  ■

سرمایه داخلی جذب صنعت برق 
شد؟

در حــال حاضر برای احــداث بیش 
از 7 هــزار مــگاوات نیــروگاه حرارتی با 
بخش خصوصی داخلی قرارداد بســته ایم 
و عملیاتی شده است. هر روز هم این رقم 
در حــال افزایش اســت. چراکه برای آن 
بخشــی که در مذاکره و مراحل ابتدایی 
قرارداد هســتیم به مرور روند اداری کار 
پیش می رود، LC ها )اعتبارات اسنادی( 
گشــایش می یابــد و در نهایت به حجم 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی 
افزوده می شود. چندین هزار مگاوت دیگر 
نیز اکنون با سرمایه گذاران داخلی در حال 
مذاکره هســتیم که اگر به قرارداد تبدیل 

شود این رقم جهش خواهد داشت.
در 2 ســال اخیر اســتقبال  ■

ســرمایه گذاران داخلی از ساخت 
نیروگاه در کشــور بیشتر بود یا 

سرمایه گذاران خارجی؟
هــر دو گروه بســیار مشــتاق بودند 
و هســتند. اتفــاق مهمی کــه در این 2 
ســال رقم خورد این بود که بســیاری از 
پروژه های ما که در صندوق توســعه ملی 
منتظر گشــایش LC بودند، مشکلشان 
رفع و ســرمایه گذاری شروع شد. همین 
اتفاق سبب شــد تا امروز 7 هزار مگاوت 
نیروگاه در دست احداث داشته باشیم که 
در مقایسه با متوســط 10 سال گذشته 
رکورد بی نظیری اســت. به خصوص در 
سال 95 تعداد زیادی از پروژه ها توانستند 
از صندوق توســعه ملی اعتبــار دریافت 

کنند و کار جریان یافــت. برای مثال در 
نیروگاه های ســیکل ســاده که قرار بود 
تبدیــل به نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
شــود، بخش عمــده ای که مربــوط به 

سرمایه گذاران داخلی بود کار شروع شد.
اما نمودار ســرمایه گذاری چیز  ■

دیگری می گوید. بر اساس آمار از 
سال 89 شیب سرمایه گذاری در 

نیروگاه ها کم شد. علت چه بود؟
وقتی به نمودار در 10 ســال گذشته 
ظرفیت هــای منصوبه و وارد مدار شــده 
نیروگاهــی نگاه می کنیــم، در یک دوره 
افت ســرمایه گذاری کامال مشهود است. 
باالخره دولت و صندوق توســعه ملی به 
دالیل مختلف در آن ســال ها نتوانستند 
منابع مالی را درگیر نیروگاه ســازی کند 
و ســرمایه گذاران نیز عالقــه چندانی به 
حضور گســترده در این صنعت نداشتند. 
در برخی از سال ها 3 هزار و 400 مگاوات 
و حتی در برخی دیگر تنها 300 مگاوات 
وارد مدار شده است. این روند کاهشی تا 
سال 93 هم مشهود بود اما در سال 94 و 

95 با یک جهش رو به رو شدیم. امسال و 
سال بعد هم این رشد ادامه خواهد داشت 
و نتیجه آن را خواهیــد دید. برای مثال 
در ســال گذشــته حدود ۲۲۰۰ مگاوات 
از مجموعــه حرارتــی و DG به ظرفیت 
منصوبه نیروگاهی کشــور اضافه کردیم. 
امسال ۳۵۰۰ مگاوات و سال آینده ۴۷۰۰ 
مگاوات به ظرفیت نصب شــده کشــور 
افزوده خواهد شد. ناگفته نماند که احداث 
یک نیروگاه حداقل به سه سال زمان نیاز 

دارد.
بنابراین اگرچه براساس آمار 10 سال 
گذشــته در یک دوره شــاهد افت شدید 
سرمایه گذاری بوده ایم اما به لطف خدا و 
با همتی کــه در دولت یازدهم رقم خورد 

دوباره سرمایه گذاری افزایش یافت.
وقفه ای که در نیروگاه ســازی  ■

کشور رقم خورد یک عدم تناسب 
میان منابــع و مصارف برق را رقم 
زد که بــه راحتی قابــل جبران 
نیست. چرا این موضوع خود را در 

سال های 91 و 92 نشان نداد؟
در دوره ای ســرمایه گذاری کم شــد 
که خوشبختانه رشــد مصرف برق کشور 
هم کند شــده بود. ما در آن زمان شاهد 
رکود و منفی شدن رشد اقتصادی بودیم 
که تاسف برانگیز است اما این موارد رشد 
تقاضا بــرای مصرف بــرق را کمتر کرد. 
اگر ایــن اتفاقات رقم نمی خورد؛ ما حتما 
با کمبود بــرق در ســاعات پیک مواجه 
می شــدیم و مجبور بودیم که خاموشی 
دهیم. در ســه ســال اخیر هم دولت این 
کاهش سرمایه گذاری را با جذب مشارکت 
مردم، صنایع و کشاورزی جبران کرد. اما 
اکنون اگر مطابــق برنامه های اقتصادی 
کشور بخواهد رشد8 درصدی اتفاق بیافتد 
و رونق صنایــع و افزایش تولید عملیاتی 
شــود حتما مــا نیاز داریم که هر ســال 
حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه بســازیم؛ 
که 4 هزار مگاوات آن ســهم نیروگاه های 
حرارتی خواهد بــود. هرچند که اقتصاد 

وقتــی بــه نمودار 
در 10 ســال گذشته 
ظرفیت های منصوبه 
و وارد مدار شــده 
نیروگاهــی نــگاه 
می کنیم، در یک دوره 
افت ســرمایه گذاری 
کاما مشــهود است. 
باالخــره دولت و 
صندوق توســعه ملی 
به دالیــل مختلف در 
آن سال ها نتوانستند 
منابع مالی را درگیر 
نیروگاه ســازی کند 
و سرمایه گذاران نیز 
ـه چندانی به  عاـق
حضور گســترده در 
این صنعت نداشــتند
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برق به ما اجازه چنین کاری را نمی دهد.
چرا؟ ■

قیمت تمام شــده بــرق، تعهداتی که 
بابت خرید تضمینی بــرق داریم و پولی 
که از مصرف کننــده می گیریم اختالف 
زیادی بــا یکدیگر دارنــد. دولت هم در 
بودجه های ســنواتی پیش بینی می کند 
که ما به التفاوت آن را به ما پرداخت کند 
اما به دلیل مشــکالت مالی این اتفاق هم 
باکندی رخ می دهد و ما همواره در اقتصاد 
برق با مشکل رو به هستیم. این موضوع تا 
اندازه ای سرمایه گذاران صنعت برق را نیز 

بدبین کرده است.
آیــا تا به حال پیــش آمده که  ■

سرمایه گذاری به خاطر این موضوع 
در مذاکرات و یا قرارداد شرطی را 

مطرح کند؟
ایــن موضــوع هــم رغبــت  بلــه. 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت 
به ســرمایه گذاری در صنعــت برق کم 
کرده و هم قیمت تمام شــده را باال برده 
است. چراکه ســرمایه گذاران عدم النفع 

خــود را به قیمت اضافــه می کنند و در 
نهایت به ضرر مصرف کننده اســت. البته 
آن ها فشــار زیــادی را تحمل و ضرر هم 
می کنند اما با همان شــرط هایی که در 
قرارداد گنجانده اند به ازای هر روز تاخیر 
در پرداخت جریمه و ســود می خواهند. 
بخشی از این جریمه ناخودآگاه به مصرف 
کننده تحمیل می شود و هزینه اجرای کار 

به تدریج باال می رود.
تا به حال از زبان سرمایه گذاران  ■

شنیده اید که به خاطر عدم النفع 
صنعت برق می خواهند از صنعت 

برق کناره گیری کنند؟
بله. اما چون تسهیالت در اختیارشان 
قــرار داده شــده و دولت بــه هر نحوی 
ســعی می کند از آن هــا حمایت کند، تا 
به حال هیچ سرمایه گذاری کناره گیری 
نکرده اســت. اما وقتی نتوانند تسهیالت 
را بازگرداننــد و دچار ســودهای کالن و 
جریمه های بانکی شــوند قطعا کسب و 
کارشــان مختل خواهد شــد و حتی اگر 
عالقه مند به فعالیت در صنعت برق باشند 

با نچرخیدن چرخ فعالیت اقتصادیشــان، 
مجبور بــه توقف فعالیت خواهند شــد. 
البته برای آنکه این اتفاق رخ ندهد دولت 
خیلــی تالش می کنــد و پرداخت طلب 
ســرمایه گذاران را در صدر برنامه ها قرار 

داده است.
در صنعــت بــرق اولویــت با  ■

جذب ســرمایه از داخل کشور و 
اشتغالزایی است یا جذب سرمایه 

کم هزینه از خارج کشور؟
اگر ما بخواهیم اشــتغال ایجاد کنیم 
الزمه آن ســرمایه گذاری است. ایجاد 4 
هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به 
8تا 10 هزار میلیارد تومان ســرمایه نیاز 
دارد. اما منابع مالی دولت و ســرمایه در 
گردش داخل کشور تکافوی این حجم از 
سرمایه گذاری را نمی دهد. بنابراین برای 
آنکه نیروگاه بسازیم، مجبور هستیم که از 
منابع خارجی نیز استفاده کنیم. لذا باید 
با توجه به سیاست ها و قوانین و مقررات 
موجود هم از ســرمایه داخلــی و هم از 
سرمایه خارجی بهره ببریم. البته اولویت 
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ما در جذب ســرمایه بــا بخش خصوصی 
داخلی است. هرچند که جذب سرمایه از 

خارج کشور ارزان تر تمام می شود. 
نیروگاهی که قرار است شرکت  ■

مهندســی تکنوپروم اکسپورت 
روسیه در هرمزگان بسازد یکی از 
مواردی اســت که بخش خصوصی 
داخلی هم ســرمایه آن را داشت 
و هم مدعی بود که می توانست با 
تکنولوژی های موجود در کشــور 
بسازد. پس چرا سراغ یک شرکت 

روسی رفتید؟
ناگفته نماند که این شــرکت روســی 
یــک همکار ایرانی هم دارد. اما اینکه چرا 
ســاخت نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی 
ســیریک و پست فشــارقوی بالفصل آن 
را به یک شرکت روســی سپردیم، دلیل 
اقتصادی و سیاسی داشت. از این قرارداد 
انتقــال تکنولوژی و فنــاوری خاصی مد 
نظر نبود. موضوع اصلی تامین مالی ارزان 
خارجــی و برقراری مراودات سیاســی با 
دولت روســیه بود. قطعا اگر دولت ایران 
هم بتواند پروژه ای را در خارج از کشــور 
تامیــن مالی کند پیمانکار طــرح ایرانی 
خواهد بود و عمده کار به ایرانی ها سپرده 
خواهد شد. این یک عرف بین المللی است 
و هر کشــوری که تامین مالی کند حدود 
70 درصد کار را نیز به پیمانکاران کشور 
خودش خواهد ســپرد. البته ما در جذب 
سرمایه خارجی ســعی می کنیم قرارداد 
را به نحوی تنظیم کنیم که سهم ایران و 
پیمانکار ایرانی حداکثر باشد و بیشترین 

تعداد شغل از بابت قرارداد ایجاد شود. 
این قــرارداد اکنــون در چه  ■

مرحله ای است؟
کارهای مقدماتی انجام شده، مجوزها 
گرفته شده، کارهای مطالعاتی و طراحی 
شروع شده و به زودی کار اجرایی نیز آغاز 

خواهد شد.
خصوصی سازی صنعت برق چه  ■

تغییراتــی را در این صنعت ایجاد 

کرد؟ آیا بــا ورود بخش خصوصی 
شرایط بهتر از قبل شده است؟

متاســفانه در روابــط دولــت بــا 
بخش خصوصی مشــکالت مالی در حال 
غلبه کردن بر نقــاط مثبت این همکاری 
است. به هر حال وقتی یک چرخه ناقص 
باشد، هدف تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
مشــکل این اســت که بخش خصوصی 
بــرق را مدتی به قیمــت خرید تضمینی 
به دولت و پس از آن به شــرکت مدیریت 
شبکه می فروشــد. به همین خاطر بدهی 
و پرداخــت ما بابت تعهــدی که داده ایم 
بسیار باالســت و رقم قابل توجهی است. 
این باعث می شود که هم سرمایه گذاران 
رغبت کمتری به سرمایه گذاری در صنعت 
برق داشته باشــند، هم هزینه تمام شده 
باال برود و هم فلسفه خصوصی سازی زیر 
ســوال برود. ما خصوصی سازی کردیم تا 
بخش خصوصی مدیریت را به عهده بگیرد 
و بتوانیــم صنعت را به صورت بهینه بهره 
برداری کنیم. اما روند خصوصی ســازی 
مطابق برنامه ها پیش نرفت. البته اتفاقات 

خوب هم در این همکاری افتاده است. مثال 
اینکه بخش خصوصــی تکنولوژی نیروگاه 
سازی کشور را ارتقا بخشــید و با اتکا به 
توان خــود نیروگاه ها را حفظ کرده اما در 
اقتصاد موضوع و تعادل میان دخل و خرج 
دچار مشکل شــدیم. برای ما االن ایجاد 
یک تعهد جدید ســخت شده و مدام فکر 
می کنیم که چگونه می خواهیم حساب آن 
را پس دهیم. البته بخش خصوصی هم از 
دید خودش مشکالتی با این رابطه دارد که 

کامال قابل درک است.
قیمت خرید تضمیمی برق بر چه  ■

اساسی طراحی شده است؟
صندوق توســعه ملی بــرای آنکه به 
سرمایه گذاران وام دهد شرایطی دارد که 
این شرایط به سرمایه گذار و در نهایت به 
ما به عنوان خریدار برق دیکته می شــود. 
لذا برای آنکه سرمایه گذاران ایرانی تشویق 
به ســرمایه گذاری در صنعت برق شوند 
قیمتی را طراحی کردیم که از دل شرایط 
صندوق توسعه ملی استخراج و معروف به 
قیمت خرید تضمیمی برق شد. به عبارت 
دیگر ما در یک دوره نیاز به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنعت برق داشتیم. به 
همین خاطر شرایط مدل مالی خرید برق 
را با مدل مالی بانک و صندوق توسعه ملی 
هماهنگ کردیم تا هزینه ســرمایه گذار 
پوشش داده شود. اما این قیمت فقط برای 
خرید برق از نیروگاه است و عالوه بر این 
وزارت نیرو باید برای انتقال و توزیع برق 
تولیدی نیز هزینــه کند. این اتفاق باعث 
شــده که قیمت برق بــرای دولت خیلی 

گران باشد.
اما از ســال گذشته با توجه به اتفاقات 
خیلــی خوبی که رقــم خــورد؛ به این 
ترتیب که ســرمایه گذاران خارجی برای 
حضور در صنعت برق ایــران ابراز تمایل 
کردنــد، ســرمایه گذاران داخلی با وجود 
تمام مشــکالت آمدند و پای میز مذاکره 
نشستند و کار را مجددا در دست گرفتند 
و از طرفی شرایط تامین مالی برای ایران 

صنــدوق توســعه 
ملی بــرای آنکه به 
ســرمایه گذاران وام 
دهد شــرایطی دارد 
که این شــرایط به 
ســرمایه گذار و در 
نهایت به ما به عنوان 
خریدار بــرق دیکته 
می شــود. لذا برای 
آنکه سرمایه گذاران 
ایرانی تشــویق به 
ســرمایه گذاری در 
صنعت برق شوند قیمتی 
را طراحی کردیم که 
از دل شرایط صندوق 
توسعه ملی استخراج 
و معــروف به قیمت 
خرید تضمیمی برق شد
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با اجرای برجام آســان تر شــد، تصمیم 
گرفتیم که مناقصه ای بین المللی برگزار 
کنیم و کف قیمت خرید برق را به دست 
بیاوریم. این مناقصه امسال برگزار خواهد 
شــد. امیدواریم که بتوانیم در یک فضای 
رقابتی قیمتی ایده آل برای خرید قیمت 

برق به دست بیاوریم. 
راهــکار دیگری که در نظر گرفته ایم، 
افزایش مدت خرید تضمینی برق اســت. 
به خاطر آنکه نمی توانیم در شرایط فعلی 
تعرفه هــا را اصالح کنیم و نظام اقتصادی 
را درســت تعریف کنیم تــا قیمت تمام 
شده جنس فروخته شده را کامال دریافت 
کنیم، می خواهیم یک ریســک جدید را 
بپذیریم و مدت خریــد تضمینی برق را 
افزایــش دهیم؛ تا از ایــن طریق بتوانیم 
قیمت خریــد تضمینی را کاهش دهیم و 
فاصله تعهــدات و هزینه ها را با درآمدها 

کم کنیم.
فکر می کنید بــا کاهش قیمت  ■

خرید تضمینی برق سرمایه گذاران 
داخلی اشتیاقی به سرمایه گذاری 
در صنعت برق داشــته باشند؟ یا 
آنکه در مناقصــات بین المللی با 
توجه به باال بودن هزینه تامین مالی 

داخلی می توانند برنده شوند؟
باید تمهیداتــی را فراهم کنیم تا این 
شــرایط برای ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی یکسان شــود. مثال با بانک ها و 
صندوق توســعه ملــی می توانیم مذاکره 
کنیم تا نرخ سود خود را با نرخ بین المللی 
برابر کنند. اگر بتوانیم مشــکل نرخ سود 
تامین مالی و ریسک ســرمایه گذاری را 
حــل کنیم قطعا یک رقابت ســالم میان 
ســرمایه گذار داخلــی و خارجی شــکل 

خواهد گرفت.
از نظــر تکنولــوژی نیــز برخــی از 
شــرکت های داخلــی صاحب ســبک و 
تکنولوژی های روز دنیا هستند و در دنیا 
حرفی برای گفتــن دارند. بنابراین با حل 
مشکل سود تســهیالت بخش خصوصی 

داخلی بــه راحتی می توانــد رقابت کند 
و حتی در برخــی از مــوارد می تواند با 
ســرمایه گذار خارجی همراه شــود و کار 
را در دســت بگیرد. چراکه بســیاری از 
سرمایه گذاران خارجی فقط قصد تامین 

مالی پروژه را دارند.
چه زمانی تولید برق کشــور با  ■

مصرف برابر خواهد شد؟ آن هم در 
شرایطی که برخی از نیروگاه های 
کشور در سن بازنشستگی هستند.

ما نباید همگام با رشد مصرف نیروگاه 
بسازیم. هزینه سرمایه گذاری برای ساخت 
یک نیــروگاه جدید رقم قابــل توجهی 
است. اساسا باید مدیریت مصرف و اصالح 
تعرفه هــا را جدی گرفت تــا به ثباتی در 
زمینه تولید و مصرف برق برســیم. کما 
اینکه تمام دنیا هــم این کار را می کنند. 
در کشورهای دیگر افزایش ظرفیت ساالنه 
برق کشــور 1.5 تا 2 درصد اســت اما ما 
بدون آنکه تغییر چشــمگیری در صنعت 
و رشــد اقتصادی داشته باشیم، ساالنه 8 
درصد رشد مصرف برق داریم و دولت باید 
ســرمایه زیادی را برای این بخش صرف 
کند. بنابراین تصور من این است که ما در 
یک ظرفیت باید به سطح ثابتی برسیم و 
بــه دنبال اصالح تعرفه و مدیریت مصرف 
باشیم. حال ممکن اســت که این سطح 

100 هزار مگاوات باشد.
از سوی دیگر بیشترین مصرف ساالنه 
برق کشــور نهایتــا طــی 100 روز رقم 
می خورد و نیروگاه های کشور فقط در این 
مدت با حداکثر ظرفیت کار می کنند. در 
ســایر مواقع حتی برخی نیروگاه ها بدون 
اســتفاده می مانند و تعطیل می شــوند. 
عاقالنه نیست که تمام منابع مالی کشور 
را صرف نیروگاه ســازی کنیــم. لذا باید 
به مدیریت مصرف و فرهنگســازی را از 
نیروگاه ســازی بیشتر اهمیت دهیم. این 
کار با افزایش تعرفه در ســاعات پیک به 

خوبی امکان پذیر است.
در حال حاضر تعرفه برق چقدر  ■

با قیمت تمام شده آن فاصله دارد؟
برای هــر کیلووات برق متوســط 66 
تومان از مشــترکان دریافت می شود که 
در حقیقت شــامل تولید، انتقال و توزیع 
برق اســت و نمی توانیــم کل مبلغ را به 
تولیدکننده اختصــاص دهیم. اما قیمت 
برقی که دولت از ســرمایه گذار می خرد، 
متوسط 77 تا 80 تومان برای هر کیلووات 
ســاعت اســت که با هزینه های انتقال و 
توزیع بــه 110 تومان می رســد. با یک 
حساب سرانگشــتی می توان دریافت که 
حدود 44 تومــان در فروش هر کیلووات 
ســاعت برق کســری درآمد وجود دارد 
کــه به خاطر آن دولــت نمی تواند بدهی 
ســرمایه گذاران را بپردازد. از سوی دیگر 
ســرمایه گذار در قرارداد قید کرده که هر 
گونه تاخیر مشمول سود می شود. هرچند 
که مــا به دلیل محدودیت هــای مالی تا 
کنون این ســود را پرداخت نکرده ایم اما 
تعهــد آن بر عهده ماســت و هرچه زمان 
می گذرد این رقم بیشــتر می شود. االن 
در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان 
وزارت نیرو به ســرمایه گذاران بدهی دارد 
که البتــه از نظر ما حق با ســرمایه گذار 
اســت. چراکه به خاطر خواب ســرمایه و 
عدم وصول مطالباتش از دولت نمی تواند 
وام و تسهیالت دریافتی خود را از بانک ها 
و صندوق توسعه ملی به راحتی پرداخت 
کند. بــرای پرداخت این بدهــی باید از 
ظرفیت های قانون بودجه استفاده کنیم. 
ســال گذشــته نزدیک به 5 هزار میلیارد 
تومــان از این نوع بدهی را با اســتفاده از 
ظرفیت های قانون بودجه در قالب اسناد 
خزانــه اســالمی و اوراق تســویه خزانه 
پرداخت کردیم که امیدواریم امسال سهم 
بیشتری را به این بخش اختصاص بدهند. 
اما راهکار اصلی اصالح تعرفه هاســت که 
باید مطابق با برنامه ششم توسعه برای آن 
اقدام شود. در پایان این برنامه اگر به خوبی 
پیش برویم قطعا فعالیت های صنعت برق 

منطقی و اقتصادی خواهد بود.
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تولید برق خالص فرانســه در ســال 
2015 بالغ بر 563.2 تراوات ســاعت بود 
که این میــزان تولید 1.4 درصد کمتر از 
ســال 2005 و 1.1 درصد باالتر از تولید 
در ســال 2004 می باشــد. بــه عبارتی 
دیگرکمتر از پیک تاریخی 571.2 میلیون 
مگاوات ساعت در ســال 2005است. در 
سال 2015 تولید هســته ای که %77.7 
کل تولید برق فرانسه را از آن خود کرده 
اســت، تولید ترکیبی را کنار زد. میانگین   

سهم کل تولید هسته ای در دهه گذشته 
77.5 درصد بوده است. در طول سالهای 
2005 تا 2015 تولید هســته ای ساالنه 

0.3 درصد کاهش یافته است.
تولید برق از منابع آبی به عنوان دومین 
منبع اصلی تولید برق، 9.7 درصد از کل 

تولید )یا54.9 میلیون مگاوات ساعت( را 
در ســال 2015 به خــود اختصاص داده 
اســت. منابع تجدید پذیر، 16.3% از کل 
برق را تولید می کنند: بطوریکه سهم منابع 
آبی )9.7%(، بادی )3.8%(، خورشــیدی 
)1.5%( و ســوخت های زیســت تــوده 
)1.3%( بوده اســت که سهم انرژی های 
تجدیدپذیر در تولید از میزان 10.2% در 
سال 2005 افزایش داشته است. به طور 
متوسط، سهم تولید سوخت های زیست 
توده ســاالنه 3.7% بوده و تا طی ده سال 
گذشــته افزایش داشته اســت، در حالی 
که تولید خورشــیدی و بــادی به ترتیب 
به نرخ رشــد 32.9% و 36.2 درصدی در 
سال دست یافتند، البته با حساب درصد 
تولید های پراکنده. نرخ رشــد تولید برق 

آبی نسبت به سایرمنابع تولید برق کمتر 
بوده است. در سال 2015 تولید برق آبی 
6.7 درصد بیشــتر از میزان آن در سال 
2005 بوده و طی این دهه ســاالنه %0.6 

رشد داشته است.
سوخت های فسیلی 6 درصد از تولید 
برق در ســال 2015 را به خود اختصاص 
داده اند که متشکل از گاز طبیعی )%3.5(، 
زغال سنگ )2.2%( و نفت )0.3%( است. 
بــه دلیل محــدود بودن منابع زیســت 
محیطی و همچنین سودآوری پایین تری 
که منابع فسیلی دارند، زغال سنگ و نفت 
به تدریج از گردونه سوخت نیرگاه ها خارج 
شدند. سهم برق تولید شده از نفت %76 
طی ســال 2005 تا 2015 کاهش یافته 
است. در حالی که استفاده از زغال سنگ، 

نگاهی به وضعیت تولید برق در فرانسه

موقعیتی استراتژیک در شبکه برق اروپا
ë منبـع:

Energy Policies of IEA Countries:
France 2016/ published 17Jan2017/ iea.org

ë مترجم: بهاره جاندوست
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پس از تعطیلی 10 واحد نیروگاهی تولید 
برق به میزان 3 گیــگاوات یعنی %59.7 
کاهش داشــته اســت. برق تولید شده از 
گاز طبیعــی نیــز 14.5% کاهش یافته و 
برخــی از نیروگاه های تولیــد برق گازی 
جدید بال استفاده و بدون تولید مانده اند. 
نیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی نقش 
حمایتی در تولید بــرق دارند و در مواقع 
اوج مصرف برای کمک بــه منابع انرژی 
هســته ای و تجدید پذیر در پاسخگویی 
به تقاضــای مصــرف، وارد چرخه تولید 

می شوند. 
در مقایســه با دیگر کشــورهای عضو 

آژانس بین المللی انرژی، ســهم فرانسه از 
سوخت های فسیلی در رده بندی کمترین 
تولید برق از این طریــق رتبه چهارم در 
سال 2015 بوده است و سهم تولید برق از 
انرژی هسته ای باالترین میزان را در میان 
کشورهای آژانس بین المللی انرژی داشته 
اســت. پس از آن، جمهوری اســلواکی و 
مجارســتان در رتبه های دوم و سوم قرار 

گرفته اند. 
برای اولین بار در ســال 2014، بخش 
عمــده ای از تولید بــرق از منابع تجدید 
پذیر )به جز آبی( به جای ســوخت های 
فســیلی صورت گرفت. به استثنای تولید 

از منابع آبی، در سال 2015 تولید برق به 
رقم 36.9 تراوات ساعت رسید که بیش از 
نیمی از آن از طریق نیروی باد، فتوولتائیک 
خورشــیدی و زیســت توده حاصل شد. 
تولید برق آبی رقمی حدود 54.9 تراوات 
ساعت بود که این رقم 12.6 درصد کمتر 
از میزان تولید برق آبی در سال 2014 بود. 
منابع تجدید پذیر 16.3% از کل تولید برق 
در ســال 2015 را پوشش دادند. ظرفیت 
تولید بادی از سال 2008 تاکنون افزایش 
 GW 3.4 قابل توجهی داشته و از میزان
به 9 گیگا وات و خورشیدی از 80 مگاوات 

به 5.6 گیگاوات رسیده است. 
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تقاضا
مصرف برق در فرانسه در سال 2014 
به رقم 431.6 تراوات ســاعت رسید که 
5.6 درصد یا 25.5 تراوات ســاعت کمتر 
مصرف در سال گذشــته بوده است. این 
کاهش عمدتا به دلیل آب و هوای معتدل 
در طول سال اســت که به طور میانگین   

0.5 درجه ســانتی گراد باالتر از ســطح 
معمول بود. این امر نشان دهنده حرکت 
رو بــه پاییــن فعالیت هــای اقتصادی و 
استفاده کمتر از گرمایش الکتریکی است.

با  مشــترکین مســکونی )خانــوار( 
مصــرف 34.6% از تقاضــای کل برق در 
کشــور،   بزرگترین مصرف کننده بخش 
برق هستند. واحدهای تجاری و خدمات 
عمومــی )از جمله کشــاورزی( و صنعت 
25.8% تقاضــای بــرق را در  32.9% و 
رده های بعدی ثبت کرده اند. بخش نیرو و 
انرژی 3.8% از تقاضای کل را مصرف کرده 
در حالــی که بخش حمــل و نقل رقمی 
کمتر و حدود 2.9 درصد در سال 2014 

مصرف داشته است.
تقاضای بــرق خانگی طی ده ســال 
گذشــته تا ســال 2014 به میزان %4.2 
افزایش داشــته در حالی که تقاضای کل 
3.8% کاهش یافته است. دو بخش صنعت 

و انرژی هر دو مصــرف خود را به میزان 
18.5% و 43% بــه ترتیب در طول مدت 
مشــابه کاهش داده اند. میــزان تقاضای 
بخش حمــل و نقل نیــز 0.5% افزایش 
داشته اســت البته این بخش سهم بسیار 
کوچکی از کل افزایش تقاضا را در بر دارد. 
اوج تقاضای ســاالنه در چند دهه گذشته 
روند رو به رشــدی داشته اســت، اما در 
ســالهای اخیر رو به کاهش رفته و از رقم 
92.6 گیگاوات درســال 2013 به 82.5 
GW در سال 2014 کاهش یافته است. 

واردات و صادرات
فرانســه دارای موقعیتــی مرکزی در 
شــبکه برق اروپا است و ارتباط متقابل با 
بسیاری از کشــورهای همسایه از جمله: 
انگلستان، بلژیک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و 
سوئیس دارد. فرانسه به لطف سهم باالی 
تولید خود از انرژی هســته ای یک صادر 
کننده خالص برق اســت. در سال 2014 
فرانســه 75.1 میلیون تراوات ساعت برق 
)حدود 13 درصد از تولید کل( صادر کرد 
که این رقم باالترین ســطح صادرات برق 
فرانسه از ســال 2002 تا کنون و مقدار 
80.7 میلیون تراوات ســاعت برق صادره 
بود. بطوریکه ســهم صادرات برق فرانسه 

به انگلستان )21.2 درصد(، ایتالیا )20.7 
درصد(، آلمــان )19.7%(، بلژیک )%15(، 
ســوئیس )13.8%(، اســپانیا )7.9%( و 

لوکزامبورگ )1.5%( بوده است.
مجموع واردات برق فرانســه در سال 
2014 به 7.9 میلیون تراوات ســاعت در 
مقابــل 11.7 میلیون تراوات ســاعت در 
سال 2013 بوده است. اما در سال 2015 
به میزان طبیعی خود بازگشــت که این 
امر تا حــد زیادی به لطــف آب و هوای 
معتدل، قیمت کم ســوخت های فسیلی 
و در دســترس بودن بیشتر نیروگاه های 

هسته ای صورت گرفت. 
صادرات برق فرانســه به بلژیک تا حد 
زیادی بســتگی به وجــود ظرفیت های 
تاسیسات انرژی هسته ای در بلژیک دارد. 
از این رو فرانســه در سال 2014 حدود 
11.2 میلیون تراوات ساعت برق به بلژیک 
صادر کرد که این رقم 27.7 درصد باالتر 
از میــزان صادرات برق در ســال 2013 
می باشــد. صادرات برق به کشــورهای 
همسایه افزایش یافته است. فرانسه بیشتر 
مواقع به اسپانیا برق صادر می کند و تنها 
زمانی از اسپانیا برق وارد می کند که تولید 
انرژی های تجدید پذیر در اسپانیا بیش از 
نیاز مصرفی آن کشور و در نتیجه قیمت 
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پایین تری داشته باشد. 
از ســوی دیگر، واردات برق از آلمان، 
به ویژه برای پوشــش دهــی اوج مصرف 
زمستان فرانسه و همچنین صادرات تولید 
بــاالی برق از انرژی های تجدید پذیر این 

کشور، رو به افزایش است.

نهادهای قانونی
ـرژی  وزارت محیــط زیســت، اـن
 Ministère de( ا ـ و درـی
 l’environnement. de l’energie
et de la mer. MEEM( و مقامــات 
انرژی، خود مســئولیت تدوین و اجرای 
سیاســت های انرژی و آب و هوا، از جمله 
سیاست های مربوط به بازار برق و تامین و 

عرضه برق مطمئن را به عهده دارند.
کمیســیون تنظیم مقــررات انرژی 
 Commission de régulation de(
l’énergie. CRE( که در سال 2000 
شکل گرفت، مرجع نظارت ملی در بخش 
انــرژی مانند بازارهای گاز و برق اســت. 
این کمیسیون ( )CRE مسئول تضمین 
دسترسی آزاد به تمام شبکه های انتقال و 
توزیع برای هر دو بخش برق و گاز است. 
این کمیسیون مسئول تصویب تعرفه های 
بخش انتقال و توزیع و طرح های سرمایه 

گذاری ساالنه شبکه ها است. در دسامبر 
CRE ،2015 صالحیــت پیشــنهاد 
تعرفه هــای تنظیمی بــرق را همگام با 
ارائــه روش های جدید را به دســت آورد 
که قبال ایــن امر در اختیار وزارت محیط 
زیســت بود. از ســال 2014 تــا کنون، 
CRE مسئول پیشــنهاد تعرفه استفاده 
کنترل شده از برق تولید انرژی هسته ای 
بوده اســت. در حوزه انرژی های تجدید 
پذیر، CRE مسئول ارزیابی هزینه های 
خدمات عمومــی در زمینــه طرح های 
حمایتی انرژیهای تجدید پذیر و سازمان 

مناقصه انرژی های تجدید پذیر است.
این کمیســیون همچنین موظف به 
اجرای تعــدادی از تعهــدات خود تحت 
قوانین اروپــا در زمینه انــرژی از جمله 
نظارت بــر بازار، صــدور گواهینامه برای 
 RTE (Réseau de transport اپراتور
d’électricité) سیستم انتقال و حمل 
و نقل منطبق با هدف غیر متمرکز کردن 
و قوانین دسترسی شخص ثالث، تصویب 
قوانین مدیریت ارتباطات داخلی و سؤال 
از طرح های سرمایه گذاری RTE )طرح 
توسعه ده ساله شبکه( و پروژه های منافع 
مشــترک اروپایی اســت. با وجود اینکه 
استقالل و بی طرفی CRE در مفاد ماده 

L133- 6 قانون انرژی فرانسه تاکید شده 
اســت، اما برخی از تواناییها و ظرفیتهای 
آن )از نظــر بودجه و منابع( هنوز به طور 
کامل مستقل نیســت. CRE توسط دو 
مقام مستقل اداره می شود: هیئت مدیره 
شش کمیسیون که بدون انتخاب مجدد 
برای یک دوره شش ساله تعیین شده اند 
و کمیته حل و فصل اختالفات و تحریم ها 
متشــکل از چهار عضو. در سال 2015، 
CRE دارای 124 نفــر کارمنــد بود که 
در ســال 2016 به 127 رسید و تصمیم 
بر این اســت که تعداد معــادل کار تمام 
وقت را به رقم FTE 22 در سال 2017 
افزایش دهند. بودجه CRE توسط وزارت 
 )MEEM( محیط زیست، انرژی و دریا
تصویــب می شــود و وزارت دارایی طبق 
قانون امور مالــی آن را به مجلس ارجاع 
می دهد. منابع مالی CRE در سال های 
اخیر کاهش یافته است: با وجود تعهدات 
و اختیارات جدید CRE در قانون انتقال 
 NOME انرژی برای رشــد سبز، قانون
ســال 2010 و قانون اتحادیــه اروپا، در 
سال 2015 بودجه CRE به میزان 18.7 
میلیون یورو بوده است که این رقم کمتر 
از بودجــه 19.9 میلیون یورو در ســال 

2009 می باشد.
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ساختار صنعت 
با   )EDF( شــرکت بــرق فرانســه
مشارکت دولت فرانسه و داشتن ساختار 
رو به رشد و بسیار یکپارچه ای یک بازیکن 
کلیدی در بازار فرانسه به حساب می آید. 
EDF اداره تمام راکتورهای هســته ای 
در فرانســه و بخش های بزرگی از تولید 
برق آبی را بر عهده دارد. در بخش انتقال 
)RTE( و توزیــع )Enedis(، دارای 
سهام اســت و بخش توزیع 95 درصد از 
مالکیت زمین هــای اصلی بخش توزیع و 
تامین برق مصــرف کنندگان نهایی را بر 
عهده دارد. بعد از EDF، در سطح خرده 
فروشــی، در حدود 80 شرکت، از جمله 
20 عرضه کننــده تناوبی برق به مصرف 
کننــدگان نهایی مجوز خریــد و فروش 
 autorisation d’achat pour( (

revente را در اختیار دارند.
دولت با داشتن %84.5 سهام در شرکت 
 ،AREVA و 87% در شــرکت EDF
سرمایه گذار اصلی در صنعت برق فرانسه 
اســت. دولت تصمیم گرفت شرکت را به 
دو بخش NP AREVA )نیروگاه های 
هســته ای( و AREVA NAتقســیم 
کند. بنابراین EDF مسئول فعالیت های 
AREVA NP و دولــت تغییــرات 
اساسی در سهام دو شــرکت را از طریق 
فروش سهام در Engie حمایت می کند. 
EDF همچنین در نظر دارد مقدار اندکی 
ســهام در RTE را به فروش برساند. در 
ســال EDF ،2016 تصمیم به سرمایه 
گذاری برای تامین مالی ســاخت و تولید 
راکتورهای جدید در خارج از کشور )نقطه 
C در Hinkley انگلســتان، ســینوپ 
ترکیــه و Olkiluoto فنالنــد( گرفت. 
این ســرمایه گذاری باعث شد تا فرانسه 
در مــورد افزایش عمر ناوگان راکتور های 
خود در فرانسه نیز تصمیم گیری کند. )به 
اصطالح Grand Carénage نام دارد(

 RTE (The Réseau de شــرکت
transport d’électricité) اجــرا، 

نگهداری و توسعه شبکه انتقال ولتاژ باالی 
برق فرانســه که بزرگترین شرکت فعال 
در ایــن زمینه در اروپا اســت را بر عهده 
دارد. RTE مسئول حفظ تعادل و ایمنی 
عملیاتی سیســتم برق، بر اســاس پیش 
بینی های تولید و مصرف است. RTE یک 
شرکت با مسئولیت کامل و زیر مجموعه 
شــرکتEDF دولتی تولید برق فرانسه 
اســت. در ســال RTE ،2012 توســط 
CRE اجــازه اپراتوری مســتقل انتقال 
 )b()8(9 را با استناد به ماده )ITO( برق
دســتورالعمل برق اتحادیه اروپا دریافت 
کرد. بر اســاس الزامات منطبق بر گواهی 
ITO، در نهایــت RTE برنامــه کاری 
شــفاف و منحصر ازEDF را اتخاذ کرد. 
در حال حاضر هم بحث هایی برای تجدید 

ساختار مالکیتRTE در جریان است.
RTE شــبکه انتقــال 105331 
کیلومتــری از خطوط بــرق بیش از 50 
کیلو ولت در فرانسه و 47 خطوط مرزی 
با کشورهای همســایه )از جمله بریتانیا، 

بلژیــک، آلمان، لوکزامبورگ، ســوئیس، 
ایتالیا و اســپانیا( را دست دارد. مشتریان

RTE، 54 تولید کننده، 258 مشــترک 
صنعتی، 32 شــرکت توزیع برق و 135 

فروشنده و عرضه کننده برق می باشد.
از ســال 1906 جوامــع محلــی به 
عنوان موسسات ســازمانی توزیع کننده 
 Autorités organisatrices( انرژی
 de la distribution d’énergie,
AODEs) عمل کردهاند و بر اســاس 
ماده شــماره L. 322-4 قانون فرانســه 
دارای شــبکه های توزیع هســتند. این 
جوامع می تواننــد به دارنده امتیاز تآمین 
برق، اجــازه کار )توزیع برق محلی( دهد. 
برای 95 درصد از محدوده اصلی فرانسه 
 Enedis ،و یا 35 میلیون مصرف کننده
 Électricité Réseau کــه قبــال( (
 Distribution France, ERDF
بوده (، صاحب امتیــازAODE )همان 
جوامع محلی توزیع کننده برق( اســت و 
در عمــل 1.3 میلیون کیلومتر از خطوط 
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 Enedis .توزیــع را در اختیــار دارد
یک شــرکت با مســئولیت کامل و زیر 
مجموعــه ای از EDF اســت. 5% باقی 
مانــده از قلمرو ملی فرانســه در دســت 
 entreprises( شرکت های توزیع محلی
 .)locales de distribution )ELDs
( اســت. در فرانســه 150 شرکت توزیع 
برق محلی و یا اپراتورهای سیستم توزیع 
 ESR، ( وجود دارد که شــش تای آنها
 URM، SICAE،SRD، Gaz
 et Électricité de Grenoble
 ( Géredis Deux-Sèvres و
شبکه های محلی شــهرهای بزرگ را بر 
عهده دارند، در حالی که اکثریت بســیار 
کوچک هستند و کمتر از صدهزار مصرف 
کننده دارند. از سال 2006، فرانسه طرح 
ادغام منطقــه ای جوامع با 1 میلیون نفر 
جمعیت و گسترش ســازمان های توزیع 
شان را به شــرکت های بزرگتر ) اتحادیه 
دپارتمان برق( حمایت و مشوق آن بوده 

است.

بازارهای عمده فروشی
ساختار بازار ■

تمرکز بر بازار عمده فروشی )و خرده 
 EDF .فروشی( همچنان بسیار باال است
صاحب و مســئول اداره کل63 گیگاوات 
ظرفیت انرژی هســته ای فرانســه است. 
به منابــع برق آبــی امتیازاتی اختصاص 
داده شــده اســت. EDF اداره 80% از 
تمــام امکانــات برق آبــی )GW 16 از 
GW 25( از جملــه تمــام ذخیره پمپ 
آب را در اختیــار دارد. 20% باقــی مانده 
در دســت ENGIE اســت و اداره آن 
 Compagnie را از طریق دو شــرکت
nationale du Rhône (CNR( و 
 Société Hydroélectrique du
Midi (SHEM) که شرکت های تابع

ENGIE هستند، انجام می دهد.
در حالی که صحنــه رقابت در بخش 
تولیــد و خــرده فروشــی آماده اســت، 
همگام با دستورالعمل های اتحادیه اروپا، 
رقابت بر ســر تولید به مصرف کنندگان 

بــزرگ محــدود می شــود، در حالی که 
مصرف کننــدگان کوچک هنوز هم طبق 
تعرفه های پیشــنهادی اپراتورهای موقت 
به خدمات دسترســی دارند. EDF اداره 
91.5% از ظرفیت نصب شده را در دست 
 .%Uniper2.6 5.1% و ENGIE ،دارد
شــاخص هرفیندال-هیرشــمن 
 Herfindahl-Hirschman((
HHI((، شــاخص تعیین تمرکز بازار، به 
بازار برق فرانســه رتبــه باالیی می دهد. 
شــرکت با ســابقه و ملی بــرق EDF با 
داشــتن تمام راکتورهای هسته ای، مدت 
هاســت که قادر به تســلط بر بــازار برق 
فرانسه بوده است. در سال 2015، شاخص 
HHI در تولید، شامل EDF، 7318 در 
مقابل 6346 در بازار مصرف کننده نهایی 
بود که نشان دهنده تمرکز بسیار باال در هر 
دو بخش تولید و عرضه است.)تعرفه های 
تنظیمــی از آن زمان به بعد برای مصرف 
کنندگان بزرگ و متوسط   به تدریج متوقف 
شده است(. تولید برق خارج از EDF تنها 
بر چند بازیکن رقابتی متمرکز شده بود و 

شاخص HHI آن 3628 بود.
با توجه به ترویج رقابت در بازار فرانسه 
و در پاســخ به تحقیقات کمیسیون اروپا، 
قانون ســازمان جدید بازار برق 7 دسامبر 
 Loi sur la nouvelle( 2010
 organisation du marché de
l’électricité) دسترســی کنترل شده 
به 25% ناوگان هسته ای EDF یا حداکثر 
 Accès( 100 تراوات ســاعت در ســال
 régulé à l’électricité nucléaire
historique, ARENH) را تعریــف 
کرد و از ژوئیــه 2011 برای همه عرضه 
کنندگان بــرق قابل اجرا بوده اســت و 
در صورتی که تمدید نشــود باید تا سال 
2025 به پایان برسد. بر اساس مکانیسم 
ARENH، همه مصــرف کنندگان در 
فرانســه می توانند از قیمت رقابتی تولید 
هســته ای برق بــدون در نظــر گرفتن 

عرضه کننده آن بهره مند شوند.
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وزیر نیرو در آئین کلنگ زنی نیروگاه 
1400 مگاواتي سیریک هرمزگان گفت: 
احداث ایــن نیروگاه یکــی از نمادهای 

دوستی ایران و روسیه است.
مهندس »حمید چیــت چیان« این 
مطلب را خطاب به »الکســاندر نوواک«، 
وزیر انرژی روســیه، بیان كرد و با اعالم 
ایــن مطلب که ایــن نیــروگاه یکی از 
نمادهای دوســتی بین دو کشور ایران و 
روسیه است، افزود: خوشحالیم که روز به 
روز شاهد عمیق تر شدن روابط دو کشور 

در سطوح مختلف هستیم.
چیت چیان با اشــاره به اینکه صنعت 
برق دو کشــور تا کنــون همکاری های 
مشــترک بلنــد مدتی را با هــم تجربه 
کرده اند، افــزود: تاکنون چهار نیروگاه از 
نیروگاه هــاي منتظرقائم اصفهان  جمله 
و رامین اهواز، توسط متخصصان روسی 

احداث شده اند.
وزیر نیــرو با بیــان اینکــه نیروگاه 

ســیریک با چهار واحــد 350 مگاواتی 
بخــار از طریــق تأمیــن مالی روســیه 
احــداث مي شــود، افزود: ســاخت این 
نیروگاه گام مهمی در پیشبرد روابط دو 
کشــور خواهد بود؛ چرا کــه اقدام برای 
احداث این نیــروگاه بر اســاس نتیجه 
تصمیم هاي رئیســان جمهور دو كشور 
بوده اســت. چیت چیان سپس با اشاره 
به اینکه احــداث این نیــروگاه یکی از 
زیرســاخت های برنامه توسعه منطقه ای 
مکران اســت، اظهار داشت: دولت برنامه 
برای توسعه ســواحل مکران  وســیعی 
دارد و ما شاهد آینده متفاوتی برای این 

منطقه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ساخت این نیروگاه 
پیش درآمد توســعه اقتصادی و ارتقای 
سطح رفاه در کشــور خواهد بود، افزود: 
بلندتری  با گام های  بایستی  صنعت برق 
به ســمت جلو حرکت کنــد. وزیر نیرو 
ادامــه داد: مقام معظم رهبری و مجلس 

شورای اســالمی تکلیف کرده اند تا پایان 
برنامه ششــم توســعه، به طور مداوم و 
هرســاله بایســتی شاهد رشــد هشت 
درصدی باشیم که پیش شرط تحقق این 
رشد، توسعه فعالیت های نیروگاهی است.

وی تصریــح کــرد: وزارت نیــرو بنا 
دارد با توســعه ظرفیت نیروگاهی استان 
هرمــزگان، این اســتان را بــه یکی از 

قطب های انرژی کشور تبدیل کند.

وزیر انرژي روسیه: نیروگاه 
سیریک یکي از مدرن ترین 

نیروگاه ها خواهد بود
وزیــر انرژی روســیه در آیین کلنگ 
زنــی نیــروگاه ســیریک در هرمزگان 
گفت: نیروگاه سیریک هرمزگان یکی از 

مدرن ترین نیروگاه ها خواهد بود. 
»الکســاندر نوواک« با اشاره به اینکه 
در ســاخت این نیــروگاه از مدرن ترین 
تکنولوژی هــا اســتفاده خواهد شــد و 

با حضور وزیر نیروي ایران و وزیر انرژي روسیه صورت گرفت: 

آغاز عملیات اجرایي نیروگاه سیریك هرمزگان
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وزیر نیــرو گفت: به طور متوســط 
استفاده از وســایل سرمایشي از جمله 
کولرها حــدود 30 درصد از کل مصرف 
برق کشور را شامل مي شود و پیش بیني 
این است که در تابستان سال جاري نیز 
مصرف برق این وســایل سرمایشي به 
حدود 20 هزار مگاوات برسد. مهندس 
»حمید چیت چیــان«، وزیر نیرو، این 
مطلب را در نشســتي با مدیران ارشــد 
صنعت برق کشــور بیان كرد و بر لزوم 
آمادگــي هر چه بیشــتر مجموعه هاي 
صنعت برق بــراي مدیریــت پیک بار 

تابستان سال جاري تأکید کرد.
وي در این نشســت گفت: بر اساس 
پیش بیني هاي انجام شده و با توجه به 
شروع زودتر فصل گرما در سال جاري، 
به نظر مي رسد که پیک بار مصرف برق 
در مقایسه با پیک تابستان سال گذشته 

با افزایش قابل مالحظه اي روبرو باشد.
وي تصریح کرد: مقایســه متوســط 
مصرف بــرق در هفته جــاري با مدت 
مشابه سال گذشــته نشان مي دهد که 
حدود ســه هزار مگاوات مصرف برق با 
افزایــش روبرو بوده اســت و این یعني 
اینکه ممکن اســت روزهــاي پیک در 
تابســتان ســال جاري در مقایســه با 

سال هاي گذشته افزایش یابد.
وي تأکید کرد: از راهکارهاي بسیار 

مهم براي کنتــرل پیک مصرف برق در 
تابســتان و اجتناب از فرآیند خاموشي، 
همکاري بخش هــاي مختلف از جمله 
صنایع و مشترکان خانگي و اداري براي 
مصرف برق در زمان هاي کم باري شبکه 

برق است.
وي اضافه کرد: امیدواریم در تابستان 
سال جاري نیز مردم فهیم کشورمان با 
صنعت برق کشور برای کاهش مصرف 
برق خــود به ویــژه در زمینه وســایل 
سرمایشــي به ما کمک کنند. وزیر نیرو 
خاطرنشان کرد: به طور متوسط استفاده 
از وســایل سرمایشــي از جمله کولرها 
حــدود 30 درصــد از کل مصرف برق 
کشور را شامل مي شــود و پیش بیني 
این اســت که در تابســتان سال جاري 
نیز مصرف برق این وسایل سرمایشي به 

حدود 20 هزار مگاوات برسد.
وزیــر نیرو در پایــان تأکید کرد: در 
روزهاي مانده به پیک تابستان از توانیر 
انتظار مي رود که بــا اقدامات فرهنگي 
در سطح جامعه، زمینه همکاري بیشتر 

مردم با صنعت برق را فراهم آورد.
گفتني اســت پیک مصرف برق در 
تابستان سال گذشته برابر با 52 هزار و 
692 مگاوات بوده است که پیش بیني 
مي شود در تابستان سال جاري به حدود 

55 هزار مگاوات برسد.

وزیر نیرو در جمع مدیران ارشد صنعت برق تأکید کرد:

لزوم آمادگي واحدهاي مختلف صنعت برق 
براي پیک بار تابستان

راندمان آن حدود 45 درصد است، افزود: 
این پروژه یک طرح کلیدی در توســعه 
همکاری هــای اقتصادی بین دو کشــور 
اســت و این همکاری ها تنها به این امر 

محدود نخواهد شد. 
وی با بیان این مطلــب که از حدود 
20 سال قبل دو کشــور ایران و روسیه 
در زمینه هــای نیروگاهــی بــا یکدیگر 
اظهار كرد:  همکاری مشترک داشته اند، 
بــا احداث این نیــروگاه 1400 مگاواتی 
همکاری هــای دو جانبه بین دو کشــور 
دوباره آغاز می شــود. وزیر انرژی روسیه 
با اشــاره به افزایش سطح همکاری های 
بین دو کشور ایران و روسیه بیان داشت: 
نوعی اعتماد و حســن تفاهــم بین دو 
کشور حاکم شده که این امر به ما اجازه 
می دهد تا در شــکل وســیع تری به این 

همکاری ها تداوم ببخشیم.
وی ادامــه داد: این امر بــه ما اجازه 
می دهد تا بــه فکر اجرای طرح های بلند 
پروازانه ای در زمینه توسعه انرژی بین دو 

کشور باشیم.
نوواک با اشــاره به اینکــه انجام این 
پروژه بــزرگ نتیجــه ســفر »والدمیر 
پوتین« به ایران و مالقات وي با ریاست 
جمهــوری اســالمي ایران بوده اســت، 
افزود: شرکتی که برای اجرای این پروژه 
انتخاب شــده، دارای سابقه 54 ساله در 
نیروگاهی  فعالیت های  نیروگاه و  ساخت 
بوده و از بهترین شــرکت های روســی 
اســت. او ادامه داد: در فاصله زمانی بین 
سال های 1985 تا 2000 این شرکت دو 
نیروگاه رامیــن در اهواز و منتظرقائم در 

اصفهان را احداث کرده است.
وزیر انرژی روسیه با بیان این مطلب 
که روسیه برای ساخت نیروگاه سیریک 
وامــی به میــزان یک میلیــارد و 200 
میلیــون دالر در اختیار ایران گذاشــته 
اســت، افــزود: امیدواریم احــداث این 
نیروگاه زمینه ســاز اجــرای پروژه های 

دیگری توسط دو کشور باشد.

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / بهار 1396 / شماره 19
27



برنامه های  از  نیرو گفت: یکــی  وزیر 
محیط زیستی ایران در بخش نیروگاهی، 
احداث بیش از هفت هزار مگاوات بخش 

بخار در نیروگاه های گازی کشور است.
مهندس »حمیــد چیت چیان«، وزیر 
نیرو، در نشست مشــترک با »جان لوکا 
گالتــی«، وزیر محیط زیســت ایتالیا، با 
اشاره به ســابقه طوالنی روابط میان دو 
کشــور، گفت: ایران و ایتالیا از دیرباز با 
اقتصــادی و دیپلماتیک  یکدیگر روابط 
بتوانیم در دوران  امیدواریم  داشــته اند، 
پســابرجام روابط گرم دو کشور را دوباره 
احیا کرده و به پیش از تحریم ها برسانیم.

وی افــزود: بعد از توافق موســوم به 
»پاریس« و مشارکت داوطلبانه ایران در 
این توافق، برنامه های بســیاری از سوی 
ایران در راســتای اجرایــی تعهدات این 

توافقنامه در حال اجراست.
وی تصریــح کــرد: از جملــه ایــن 
برنامه هــا، اجرای بیش از 7500 نیروگاه 
تجدیدپذیــر بادی، خورشــیدی، زمین 

گرمایی و زیست توده است.
وزیر نیرو ادامــه داد: تجهیزات اولین 
نیروگاه زمین گرمایی ایران که قرار است 
تا چندماه آینده نصب شــود، توسط یک 

شرکت ایتالیایی ساخته شده است.
وی تأکیــد کرد: یکــی از برنامه های 
بســیار مهــم دیگر ایران احــداث بیش 
از هفت هــزار مگاوات بخــش بخار در 
نیروگاه های گازی کشور است که این امر 
می تواند باعث افزایش یك و نیم برابری 
راندمان نیــروگاه و کاهش قابل مالحظه 

انتشار گازهای گلخانه ای شود.
چیت چیان خاطرنشــان کرد: بخشی 
از تجهیــزات نیروگاه های گازی توســط 
شــرکت »آنســالدو« تأمین شده است 
و امیدواریــم این شــرکت بتواند با ارائه 

پیشنهادات مناسب در توسعه بخش بخار 
نیروگاه های گازی نیز وارد عمل شود.

وزیر نیرو با اشــاره به لزوم گشــایش 
یک خط اعتباری میان دو کشور، گفت: 
در حــال حاضر یکی از موانع اصلی برای 
توســعه همکاری ها عدم گشــایش یک 
خط اعتباری در میان دو کشور است که 
امیدواریــم ایتالیا قبل از هر چیز این امر 

مهم را به نتجه برساند.
در ادامه وزیر محیط زیست ایتالیا نیز 
با اشاره به لزوم اجرای تعهدات توافقنامه 
پاریــس، گفت: توافقنامــه پاریس، یک 
اکثر کشــورهای  بیــن  الزامی  پیمــان 
دنیاســت و اجرای تعهدات آن مستلزم 
توســعه همکاری در بخش های زیســت 

محیطی در کشورهای مختلف است.
وی افزود: ایتالیا یکی از کشــورهای 
پیشرو اروپایی در زمینه تولید انرژی های 
تجدیدپذیر اســت و در 10 سال گذشته 
قدم های بزرگی در این زمینه برداشــته 

شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه بیش از 
10 شرکت معتبر ایتالیایی در نمایشگاه 
تهران  انرژی های تجدیدپذیر  بین المللی 
شــرکت کردند و این امــر بیانگر عالقه 

مندی ایتالیا به بازار انرژی ایران است.

وزیر نیرو در دیدار با وزیر محیط زیست ایتالیا اعالم کرد:

 احداث بیش از 7 هزار مگاوات بخش بخار 
در نیروگاه هاي گازي کشور

وزیر نیرو خبر داد:

فعالیت 490 تولیدکننده 
خصوصی برق

وزیــر نیــرو از فعالیــت 490 
تولیدکننده بخش خصوصی در حوزه 
تولید برق از منابع تجدیدشونده خبر 

داد. 
»حمید چیت چیان« این مطلب را 
در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی 
در اســتان اصفهان بیان كرد و درباره 
اهمیــت تولید بــرق به ایــن روش 
در ایــران، اظهــار کــرد: انرژی های 
تجدیدپذیــر یکــی از نعمت هایــی 
است که در تمام کشــور وجود دارد 
و برای تولیــد برق اســتفاده از گاز، 
آب هــای زیرزمینــی گــرم و حتی 
زباله های شهری که امروزه به یکی از 
مشکالت زیست محیطی تبدیل شده، 

امکان پذیر است.
چیت چیــان افزود: در ابتدای کار 
دولت تنها سه تولیدکننده خصوصی 
برق از منابع تجدیدپذیر وجود داشت 
و در شــرایط فعلی ۴۹۰ تولیدکننده 
بخش خصوصی در برق تجدیدشونده 
فعالیــت دارند. وي با بیان اینکه یکی 
از برکات ایــن نیروگاه ها انرژی پاک 
است که باعث آلودگی و تولید گازهای 
گلخانه ای نمی شــود، گفت: این نوع 
تولید برق متکی به منابعی اســت که 
در هر منطقه وجــود دارد و وقتی از 
اینها برای تولید برق استفاده می شود، 
تولیــد ملی افزایــش و امنیت عرضه 

انرژی ارتقا پیدا می کند. 
وزیــر نیرو افــزود: تولید متمرکز 
برق نیازمند سوخت فسیلی و خطوط 
انتقال برق است. اما نیروگاه های انرژی 
تجدیدشونده در هر خانه ای می تواند 
ایجاد شود. این نیروگاه ها می توانند در 
اندازه های مختلف ایجاد شوند و با هر 

میزان سرمایه، تولید برق کنند.
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وزیر نیرو گفــت: وزارت نیرو به منظور 
توسعه استفاده از صنعت برق، پیشنهادهایی 
را به دولت ارائه کرده اســت که در صورت 
تحقق می تواند آینده بســیار خوبی را برای 

این صنعت رقم بزند.
»حمید چیت چیــان« این مطلب را در 
گردهمایي اتاق بازرگانی و صنعت و معدن 
ایران برای بررسی سند چشم انداز کسب و 
کار این صنعت بیان كرد و گفت: برقی کردن 
سیســتم حمل و نقل و تجهیزات گرمایش 
خانگی باعث کاهش آلودگی و سامان اقتصاد 
برق می شــود و صنعت بــرق به رغم تمام 
مشــکالتی که پیش روی آن است، آینده 

خوبی خواهد داشت.
وی با بیان این که تمام بخش های اقتصاد 
به نوعی نیازمند برق هستند و این امر هر روز 
نیز در حال گسترش است، ادامه داد: پیش از 
این حتی آب این مقدار به برق وابسته نبود. 
اما حوادث خوزستان، گیالن و شیراز نشان 
داد که با قطع برق، حتی آب نیز با مشــکل 
مواجه خواهد شــد و این نشان از گسترش 

دامنه تاثیرگذاری برق است.
وزیــر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در حال 
حاضر دو برنامه را به دولت پیشــنهاد داده 
که باعث افزایش بار مســئولیت وزارت نیرو 
می شــود. وي با بیان این کــه یکی از این 
برنامه ها، پیشنهاد برقی یا هیبریدی کردن 
ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی است، 
تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد 
آلودگی شهرهای کشور ناشی از خودروهای 
بنزینی و گازوئیل سوز است؛ بنابراین برقی 
کــردن خودروهــا به معنــای برون رفت از 
آلودگی ۶۰ درصدی کالن شــهرهای کشور 

است.
چیت چیــان گفت: باید توجه داشــت 
که می توان با ابزارهای تعرفه ای شــارژ این 
خودروهــا را به زمان غیرپیک بــار انتقال 
داد کــه این امر باعث اســتفاده از ظرفیت 

بالاستفاده نیروگاه های کشور می شود. 

پیشنهاد وزارت نیرو به دولت برای توسعه استفاده از برق
وزیر نیــرو اضافه کرد: ایــن امر هم به 
نفع اقتصاد برق اســت و هم باعث کاهش 
هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از آلودگی 

می شود.
وی پیشــنهاد دیگر به دولــت را برقی 
کردن لوازم گرمایشــی و پخت و پز خانگی 
عنوان کرد و افزود: بر اســاس پیش بینی ها، 
ترکیدگی لوله های گاز در سطح شهری مثل 
تهران به علت وقوع زلزله به مراتب ویرانگرتر 
از خود زلزله اســت؛ بنابرایــن برقی کردن 
وسایل گرمایشــی و پخت و پز می تواند به 

معنای کاهش آسیب های انسانی باشد.
چیت چیان با اشــاره به ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید گفت: ایــن ماده می تواند 
فرصتی برای توسعه بخش خصوصی و البته 
توسعه صنعت برق در کشور باشد و بر اساس 
آن ماده، دولت موظف اســت میزان انرژی 
صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی را 

با قیمت بازار آزاد خریداری کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی می تواند 
از طریق تبدیل نیروگاه های گاز به ســیکل 
ترکیبــی، بهینه ســازی روشــنایی معابر 
عمومی از طریــق المپ ها LED، بازتوانی 
نیروگاه هــای بخار قدیمــی، کاهش تلفات 
توزیــع و یا جایگزینی برج های خشــک به 
جای برج های تر باعث صرفه جویی در مصرف 
انرژی و البته تولید درآمد برای خود شــود؛ 
بنابراین ماده ۱۲ حائز فرصت های بســیار 

خوبی جهت توســعه بخــش خصوصی در 
کشور است. وزیر نیرو با اشاره به انتقادهای 
موجود در مورد علت اســتفاده از فاینانس 
خارجی با وجود توانایی شرکت های داخلی، 
گفــت: باید قبول کرد کــه نمی توان صرفًا 
با تکیه بر ســرمایه های داخلی بسیاری از 
پروژه های کشــور را به نتیجه رساند. بخش 
زیادی از پروژه های داخلی را نمی توان معطل 
گذاشــت تا شــرکت های خصوصی داخلی 

بتوانند با ماه ها تأخیر تأمین سرمایه کنند.
وی افــزود: در چهار ســال گذشــته با 
شرکت های داخلی قرارداد ساخت ۴۰۰ هزار 
کنتور هوشمند بسته شد. اما این شرکت ها 
در طی این ســال ها فقط حــدود ۸۰ هزار 

کنتور را تحویل دادند.
چیت چیان ادامه داد: نمی توان کشور را 
در احتمال خاموشــی قرار داد؛ به امید این 
که شرکت های داخلی بتوانند در بازه زمانی 
طوالنی کاالهای سفارش شــده را تحویل 
دهند. وی گفت: در حاضــر قرارداد ۱۱۰۰ 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کشــورهای 
خارجی منعقد شده و به زودی ۴۰۰ مگاوات 
دیگــر نیز به آن اضافه می شــود. وزیر نیرو 
افزود: کمکــی که مــا می توانیم به بخش 
خصوصی در این موارد بکنیم این است که 
بــا افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خرید برق به 
شرط تأمین تجهیزات از داخل زمینه فعالیت 

بیشتر شرکت های داخلی را فراهم کنیم.
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مدیرعامــل شــرکت توانیــر در 
»گردهمایی مدیریت بار و آمادگی پیک 
96 مدیران و کارشناســان شرکت های 
بــرق منطقــه ای و توزیع نیــروی برق 
کشــور« با تاکید بر شــرایط ویژه پیک 
96، پیگیری مؤثرتر اقدامات مدیریت بار 
و مصرف انرژی صنعت برق را خواســتار 

شد. 
»آرش كــردي« در ایــن گردهمایي 
گفت: الزم اســت امســال همه دســت 
انــدرکاران مدیریت مصــرف اقدامات را 
مؤثرتر و بهتر از ســال های قبل پیگیری 
کنند و جلسات با اســتانداران و صنایع 

برای بیشترین اثرگذاری برگزار شود.
کردی با تاکید بــر اینکه درخصوص 
بهینه ســازی مصرف انرژی همواره نیاز 
به کار داریــم، اوج فعالیت های مدیریت 
مصرف برق را مربــوط به مقطع خاصی 
از سال )حدود 300 ساعت( و به منظور 
محدودکردن رشــد پیک شــبکه عنوان 
کرد و افــزود: مدیریت مصرف از جهات 

مختلف می تواند مدنظر قرار بگیرد و در 
بســیاری از کشورها که از ضریب ذخیره 
باالی 12 درصد برخوردارند مانند ژاپن، 
موضــوع مدیریت مصرف بــرق از منظر 
منافــع اقتصادی مورد توجــه قرار دارد. 
در حالی که در صنعت برق کشــور از بعد 
برطرف ساختن کمبودها در پیک به آن 

توجه می شود.
وی تصریح کرد: همــکاران مدیریت 
مصرف بــرق با توجه به تفــاوت قیمت 
تمام شده با قیمت فروش برق، مجاهدت 
ویژه ای انجام می دهند. چرا که مدیریت 
مصرف تا حدی از طریق تبلیغات قابلیت 
اثرگــذاری دارد و از آن بــه بعد باید از 

طریق اهرم های اقتصادی پیگیری شود.
كــردي افزود: هم اکنــون جنبه های 
اقتصــادی مدیریت مصــرف، چندان در 
صنعت برق مطرح نیست و بیشتر جنبه 
پایداری شــبکه و جلوگیــری از اعمال 
خاموشــی مــورد توجه قــرار دارد و در 
صورتی که ســرمایه گذاری بخش تولید 

برق به تناسب در مدیریت مصرف مورد 
اســتفاده قرار بگیرد، کمــک مؤثری به 
عدم ســرمایه گذاری در ســایر بخش ها 

خواهد بود.
مدیرعامل شــركت توانیر با اشاره به 
اینکــه محدودیت ها در شــبکه انتقال و 
بعضًا فوق توزیع برق کشور سال به سال 
در حــال افزایش اســت، ضریب ذخیره 
صنعت برق در ایام پیک شبکه را زیر دو 
درصد ذکر کرد کــه ضریب ذخیره قابل 
اتکایی محســوب نمی شود و صنعت برق 
باید همکاری تنگاتنگی با دیســپاچینگ 

ملی داشته باشد.
كردي ســپس تاکید کرد: با توجه به 
رشد قابل توجه بارهای مصرفی از جمله 
رشــد بار صنعتی به بیش از 4.5 درصد 
و کاهش بــه مدارآمدن واحدهای جدید 
تولید، باید اقدامــات مؤثرتری در بحث 
مدیریت مصرف برق از سوی شرکت های 

برق پیگیری شود.

مدیرعامل توانیر:

رشد بار مصرف برق در صنعت در سال گذشته 4.5 درصد بوده است
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مدیــر عامل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان فارس گفــت: به ازای 
تولیدی، ۱۰۰  بــرق  هرمگاوات ظرفیت 
مترمربــع و تا ســقف دو هزارمتر مربع 
زمین رایگان در اختیار ســرمایه گذاران 
برای تولید بــرق در ایــن مکان ها قرار 

می گیرد.
»شــاهپور قنبری« افــزود: عالوه بر 
بانکی مناســبی کــه برای  تســهیالت 
راه انــدازی ایــن نیروگاه هــا پرداخــت 
می شود، وزارت نیرو برای حمایت بیشتر 
از ســرمایه گذاران این بخش، بخشی از 

برق تولیدی این نیروگاه ها را پیش خرید 
می کند.

قنبري سپس دسترســی پیوسته به 
برق مطمئن و ارزان برای صنایع کوچک 
و متوســط، اســتفاده از سوخت طبیعی 
گاز، تقویت پدافند غیرعامل و همچنین 
افزایــش پایداری شــبکه را از مهم ترین 
نیروگاه ها در  ایــن  احــداث  مزیت های 

شهرک ها و نواحی صنعتی عنوان کرد.
وي در ادامــه گفت گفت: ۲۳ قرارداد 
ساخت نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک 
در شــهرک های صنعتی اســتان منعقد 

شده است که از این تعداد، چهار نیروگاه 
در شهرک های صنعتی شیراز، فیروزآباد 
و سپیدان و اقلید در مرحله بهره برداری 
اســت که با بهره بــرداری آن ها در حال 
حاضــر ظرفیت تولیــد ۳۷ مگاوات برق 

ایجاد شده است.
قنبــری افــزود: عملیــات اجرایــی 
ســاخت شــش نیروگاه مقیاس کوچک 
با پیشــرفت های فیزیکی بین ۷۰ تا ۴۰ 
درصد در شــهرک های صنعتی اســتان 
ادامه دارد و برخی از این طرح ها تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.

زمین رایگان، سهم تولید کنندگان برق در شهرک های صنعتی

بــر اســاس ارزیابی دفتــر مدیریت 
نظارت بر بهره برداری نیروگاه های برق 
آبی شــرکت مدیریت منابــع آب ایران، 
رتبه اول تولید انرژی برق آبی کشــور به 

نیروگاه مسجدسلیمان اختصاص یافت.
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید و 
بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان 
بــا اعالم این خبر گفت: تولید انرژی این 
نیروگاه در ســال 94، دو میلیون و 639 
هزار و 12 مگاوات ســاعت بوده که این 
میزان تولید در ســال 95 با 3.63 درصد 
رشــد، به دو میلیون و 734 هزار و 975 

مگاوات ساعت رسیده است.
«فرهــاد علیدوســتی« تصریح کرد: 
ششــمین ســال متوالی اســت که این 
نیروگاه مقام نخســت تولید انرژی برق 
آبی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سهم 16.65 درصدی 
از  نیروگاه مسجدســلیمان  انرژی  تولید 
کل تولید نیروگاه های برق آبی کشور در 
سال 95 خاطرنشــان کرد: این موفقیت 
در ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
حاصل شده و نتیجه تالش همکاران در 

همة بخش های نیروگاه است.

مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید و 
بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان 
ادامــه داد: در حــال حاضــر، تعمیرات 
سالیانه واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان 
به اتمام رســیده و نیروگاه بــا حداکثر 
انرژی  آماده مشــارکت درتأمین  تولید، 

پیک تابستان است.
نیــروگاه 2000 مگاواتــی  ســد و 
مسجدســلیمان دارای هشت واحد 250 
مگاواتی اســت و نقش موثری در تولید 
انرژی الکتریکی، تنظیم ولتاژ، فرکانس و 

پایداری شبکه برق کشور بر عهده دارد.

اختصاص رتبه اول تولید انرژی برق آبی کشور به نیروگاه مسجدسلیمان

بیع متقابل شرکت  مجری طرح های 
تولید برق حرارتی گفــت: با صدور نامه 
پروژه  ارزی، ســرمایه گذار  مســدودی 
بخــش بخار نیروگاه ارومیــه می تواند از 
تسهیالت صندوق توسعه ملی به میزان 

350 میلیون دالراستفاده کند.
»حمید ســرداری« با بیان این خبر، 
افزود: مســدودی ارزی براي تأمین مالی 

پــروژه احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 
ارومیه در قالب قرارداد بیع متقابل توسط 
صندوق توســعه ملی اعالم شــده و این 
مســاله باعث خواهد شد تا روند احداث 
بخــش بخار نیــروگاه ســیکل ترکیبی 

ارومیه سرعت بیشتری بگیرد.
وی افزود: پــروژه احداث بخش بخار 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ارومیه شــامل 

ســه واحد بخار هریک به ظرفیت 160 
مــگاوات بــوده و احــداث آن از جمله 
پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در 
سال 95 بوده که توسط بخش خصوصی 
در حال اجرا اســت. بخش بخار نیروگاه 
ســیکل ترکیبی ارومیه شامل سه واحد 
160 مگاواتــی در کیلومتــر 30 جــاده 

ارومیه - مهاباد در حال احداث است.

مجری طرح های بیع متقابل شرکت تولید برق حرارتی:
مجوز تأمین ارزی احداث بخش بخار نیروگاه ارومیه صادر شد
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مدیر عامل شــركت بــرق منطقه ای 
تهران گفت: حــدود ۶۰ طرح برای گذر 
از پیک تابستان امســال به ارزش ۵۰۰ 
میلیــارد تومان تعریــف و بخش عمده 

اعتبارات هم جذب شده است.
»غالمرضا خوش خلق« با اشــاره به 
اینکه بخشی از این طرح ها به مدار آمده 
و بخشی دیگر در حال آماده سازی است، 
افزود: پســت ۴۰۰ کیلووات سعادت آباد 
نمونه ای از ۶۰ طرح پیش بینی شــده و 
خطوط هوایی و زمینی نیز برخی از این 
طرح هاســت که بیش از ۲۵۰ کیلومتر 

کابل زیرزمینی تاکنون اجرا شده است.
وی افزود: در دوره نــوروز مجوز کار 
۸ طــرح کابلی را از شــهرداری دریافت 
کردیم که پنج طرح تمام شده، یک طرح 
در حال اجراســت و دو طرح دیگر را نیز 

شروع کرده ایم.
مدیرعامل برق منطقه ای تهران درباره 
 )DG( نیروگاه های کوچــک و پراکنده
نیز گفت: پارسال ۵۰ مگاوات سهمیه این 
نوع نیروگاه را داشتیم که با کمک بخش 
خصوصی وارد مدار کردیم و امســال نیز 
با استفاده از سرمایه کوچک ۵۰ مگاوات 
دیگر به مدار می آوریم تا در محل مصرف 

به بهره برداری برسد.
خوش خلق با اشــاره بــه اینکه حدود 
یكهزار مــگاوات توافق نامه برای ســاخت 
نیروگاه )DG( صادر شــده اســت، افزود: 
۵۰۰ مگاوات از این نیروگاه ها در دســت 
اجراســت. وی تاکیــد کــرد: دو نیروگاه 
متوســط نیز هر کدام بــه ظرفیت ۵۰۰ 
مگاوات پیش بینی شده است که امیدواریم 

بخش خصوصی ساخت آن را شروع کند.
خوش خلــق گفت: بــرق منطقه ای 
تهران، ۲۵ درصد مشترکان کشور را در 
خود جای داده که شامل هشت میلیون 

و ۳۰۰ هزار مشترک است.

مدیر عامل شركت برق منطقه اي تهران:

نیروگاه های دولتی در محدوده برق منطقه ای تهران در حال واگذاری است

وی افــزود: حــدود ۲۰ درصــد کل 
تأسیسات برق کشور نیز در محدوده برق 
منطقه ای تهران )استان های تهران، البرز 

و قم( قرار دارد.
به  تهران  مدیرعامل برق منطقــه ای 
ویژگی های ایــن منطقه با وجود مناطق 
حساس مانند سفارتخانه ها، وزارتخانه ها 
و مناطق امنیتی اشــاره کــرد و گفت: 
تأمین بــرق این مناطق از حساســیت 
باالیی برخوردار بوده و مسئولیت سنگین 

آن به دوش برق منطقه ای تهران است.
خوش خلق افــزود: ۱۲ هزار مگاوات 
نیــروگاه نصب شــده در محــدوده برق 
منطقــه ای تهران وجــود دارد که بخش 
زیاد آن خصوصــی بوده و بخش دیگری 

در حال واگذاری است.
وی با اشــاره به اینکه حدود یكهزار 
میلیارد تومان از محل فروش برق )منابع 
داخلی( ساالنه به دست می آوریم، گفت: 
امــا نیاز نقدینگی به طــور کامل تأمین 
نمی شــود و ایــن درآمد هم بــه خاطر 
نرخ های پایین )میانگین ۶۰ تومان برای 

هر کیلووات ساعت( کافی نیست.
خوش خلق به اجــرای قانون تثبیت 

قیمت هــا در ســال ۸۶ اشــاره کرد و 
افــزود: این قانون در ســال ۸۹ همزمان 
با هدفمنــدی یارانه ها پابرجــا بود و از 
آن پــس با وجــود تغییر قیمــت برق، 
بخش عمده ای از درآمد برق به سازمان 
هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد و به 
همین دلیل شتاب ســرمایه گذاری در 
صنعت برق کم شــد و عقب افتادگی در 

آن به وجود آمد.
وی اضافــه کــرد: از آنجــا که برق 
منطقه ای تهــران قدمت زیــادی دارد، 
فرسودگی زیادی نیز در برخی تأسیسات 
برق این منطقه وجود دارد و عمر برخی 
تأسیســات به بیش از ۵۰ سال می رسد 
که چالش پیش روی ما در بهینه سازی 

است.
خــوش خلــق به فــروش ســاالنه 
۴۰ میلیــارد کیلووات ســاعت در برق 
منطقه ای تهران اشــاره کــرد و گفت: از 
این محل هزار میلیارد تومان به دســت 
می آید که ۵۰۰ میلیارد تومان آن صرف 
هزینه های جاری، پرداخت حقوق ســه 
هزار شــاغل و نگهداری ۳۲۰ پست برق 

می شود.
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ë حمیدرضا محمدی

 گفت وگو با »مهندس بهرام فردافشاری«؛ 
مدیر دفتر بازار برق و فروش نیروگاه قم

 نگاه نوین به صنعت برق 
در سرزمین علم وعبادت

بیست و چهار سال می گذرد از آن روز که سرزمین قم 
میزبان نیروگاه سیکل ترکیبی شد و همین روزها هم 
سالگرد گشــایش آن است. این مناسبت بهانه خوبی 
بود تــا با مدیر این مجموعه صنعتــی گفت و گویی 
انجام دهیم. مدیریت عالی نیروگاه درخواست گفت 
و گو با »نیرو و ســرمایه« را پذیرفت، اما پیشنهاد 
کرد بجای او با یکی ازمدیران جوان و مطلع نیروگاه 
مصاحبه صورت پذیرد که چنین هم شد و در نتیجه، 
این گفت وگو را با »بهرام فردافشاری«؛ مدیر دفتر 
بازار برق و فروش نیروگاه قــم انجام دادیم. او اما 
جامع و مانع در مقام پاســخ برآمد. او اگرچه گفت 
که »در حوزه محیط زیست تالش های بسیار زیادی 
در جهت افزایش سرانه فضای سبز و نگهداشت آن 
در نیــروگاه قم انجام پذیرفته و این نیروگاه مفتخر 
به دریافت "اولین گواهی اســتاندارد انطباق معیار 
مصرف انرژی نیروگاهی" در کشــور شده است« اما 
به مشکل همیشــگی نیروگاه های بخش خصوصی 
هم اشــاره داشــت و درباره بدهی های دولت و به 
واقع طلب خصوصی ها اشاره داشت: »عدم پرداخت 
بدهی ها از دو جنبه بسیار تأثیرگذار است؛ اثر کوتاه 
مدت آن در نگهداشــت و بهبود نیروگاه هایی که در 
حال حاضر در کشــور وجود دارند و بهره برداری ایمن 
از آن ها نمود پیــدا می کند و اثر بلند مدت آن در جذب 
سرمایه گذار برای ورود به بخش نیروگاهی کشور«. آنچه در 

ادامه می خوانید متن کامل این گفت و گو است.
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لطفــا برای آغــاز بحث، کمی  ■
از سرگذشــت و وضعیت کنونی 
نیروگاه و سوابق کاری خود را بیان 

فرمایید؟
نیروگاه سیکل ترکیبي قم در کیلومتر 
14 جاده قم– اراک در زمیني به مساحت 
220 هکتار ســاخته شده است و داراي 
چهار واحــد گازي و دو واحد بخاري در 
بخش سیکل ترکیبي مي باشد. هر واحد 
توربین گازي آن در شرایط ISO داراي 
قدرت اسمي 128.5 مگاوات و واحدهاي 
بخار نیز هر کدام به قدرت اســمي 100 
مگاوات هستند که جمع کل توان نصب 
شــده نیروگاه 714 مگاوات است. اولین 
واحد گازي نیروگاه قم در تاریخ 4 تیرماه 
1372 راه انــدازي و مابقــي واحدها به 
فاصله چند ماه پــس از راه اندازي اولین 

واحد در مدار قرار گرفتند.
در راستای اجراي سیاست هاي اصل 
44 قانون اساسي و تغییر وظایف دولت از 
تصدی گری و مالکیت به سیاست گذاری 
و نظــارت، طرح واگــذاري نیروگاه هاي 
تولید برق به بخش خصوصي و غیر دولتي 
مطرح گردید. در این راستا کنسرسیومي 
متشــکل از شــرکت هاي تابعه و وابسته 
به بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمي، 
بــراي حضــور در حوزه تولیــد برق در 
تاریــخ 21دي 1389برنده مزایده خرید 
نیروگاه ســیکل ترکیبي قم، از سازمان 
خصوصي سازي شــدند. صاحبان سهام 
خرید نیروگاه به منظــور مدیریت بهتر 
در اداره نیروگاه و حســب الزام از طرف 
وزارت نیرو، اقدام به تاســیس شــرکت 
برق و انرژي پیوندگستر پارس )به عنوان 

شرکت مالک( نمودند. 
اینجانب فارغ التحصیل مهندسی برق 
از دانشــگاه صنعتی اصفهــان در مقطع 
کارشناســی ارشد می باشم و از سال 94 
به عنوان مدیــر دفتر بازار برق و فروش، 
مســوولیت تمامــي مباحــث درآمدي 
نیروگاه قــم را بر عهــده دارم. نیروگاه 

سیکل ترکیبی قم طبق رتبه بندی اعالم 
شده از طرف شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران درحوزه فروش در ســال های 92 
تا 94 رتبه نخســت نیروگاه های کشور 
را از منظر درآمد کســب شده نسبت به 
ظرفیت آماده به تولید، کسب کرده است. 

در این مجموعــه تا چه اندازه  ■
توجه به محیط زیست را در دستور 

کار داشته اید؟
یکــی از کلیدی ترین اصول مدیریت 
در مجموعه هــای نیروگاهی ایجاد توازن 
و تناســب جامــع در پیشــبرد تمامی 
نیروگاه  بهبود  شاخصه های نگهداشت و 
از مهمترین شاخص های  می باشد. یکی 
ارزیابی مدیریت نیروگاه، برآورده ساختن 
الزامات و بهبود شرایط نیروگاه در حوزه 
نیروگاه  محیط زیست می باشــد. درهر 
می توان با نگاهی گــذرا بر تأییدیه های 
زیســت محیطی و فضای ســبز موجود 
میزان توفیق در بهبود شــرایط زیســت 
محیطــی نیــروگاه را ارزیابــی کرد. در 
حوزه محیط زیســت تالش های بســیار 

زیــادی در جهت افزایش ســرانه فضای 
سبز و نگهداشت آن در نیروگاه قم انجام 
پذیرفته اســت. این نیــروگاه مفتخر به 
انطباق  استاندارد  "اولین گواهی  دریافت 
معیار مصرف انرژی نیروگاهی" در کشور 
شــده اســت که حاصل تــالش  تمامی 
کارکنان و مدیریــت مجموعه در توجه 
به بهبود شرایط زیست محیطی نیروگاه 
می باشــد و به طور جدی می توان گفت 
که نیروگاه ســیکل ترکیبــی قم یکی از 
پیشــتازان حوزه محیط زیست در کشور 
می باشــد. پس از واگذاری نیــروگاه به 
شــرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 
تالش های بسیار زیادی در جهت بهبود 
شــاخص های عملکردی نیــروگاه انجام 
پذیرفــت کــه از حوزه محیط زیســت 
می تــوان به عنــوان یکــی از مهمترین 
زمینه های فعالیت نــام برد. از آن جا که 
شــرایط آب و هوایی شــهر قم و مکان 
احداث نیروگاه بســیار خــاص بوده و با 
شــرایط کویری و همچنین کمبود آب 
روبه رو می باشــد اقدامات بسیار زیادی 
مانند حفظ، اصالح و توسعه فضاي سبز 
نیــروگاه و اســتفاده از گونه هاي گیاهي 
مقــاوم در شــرایط آب و هوایي منطقه، 
اســتفاده از سیســتم آبیــاري قطره اي 
به منظــور حداقل کردن مصرف آب خام 
و جلوگیــري از اتــالف منابــع موجود، 
بازیافت و اســتفاده مجدد از آب دور ریز 
بلودان بویلرهاي نیروگاه و كاهش مقادیر 
بلــودان بویلرهــا تا حــد ممكن، حذف 
واحد كالریفایر از پروسه تصفیه و تولید 
آب ســرویس و دمیــن مصرفي واحدها 
و صرفه جویي قابــل مالحظه در مصرف 
تولید پساب هاي  مواد شیمیایي، كاهش 
صنعتي واحد تصفیه خانه و حذف كامل 
تولیــد لجن هــاي آهكــي در این واحد 
و نصــب سیســتم فاگ بــر روي هواي 
ورودي به كمپرسورهاي واحدهاي گازي 
نیروگاه، به منظور بــاال بردن ظرفیت و 
توان تولیدي این واحدها و استفاده بهینه 

یکی از کلیدی ترین 
اصــول مدیریــت 
ـای  در مجموعه ـه
ـی ایجاد  نیروگاـه
توازن و تناسب جامع 
در پیشــبرد تمامی 
شاخصه های نگهداشت 
و بهبــود نیــروگاه 
می باشــد. یکی از 
مهمترین شاخص های 
ـی مدیریت  ارزیاـب
نیــروگاه، برآورده 
ســاختن الزامات و 
بهبود شرایط نیروگاه 
در حــوزه محیــط 
زیســت می باشــد

34
نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / بهار 1396 / شماره 19



از منابــع انرژي، آب و هوا انجام پذیرفته 
اســت که همگی گواه موفقیت نیروگاه 
سیکل ترکیبی قم در بهبود شاخص های 

زیست محیطی می باشد.
ارزیابی تــان از وضعیت کنونی  ■

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

متاسفانه به دلیل تغییر مداوم قوانین 
و مقررات خریــد بــرق از نیروگاه های 
بخش خصوصــی، فرضیــات اساســی 
بازگشــت  ســرمایه گذاران در خصوص 
ســرمایه آن ها کاماًل تغییــر پیدا کرده 
و منجــر به کاهــش انگیــزه آن ها در 
جهت ســرمایه گذاری بیشتر در صنعت 
برق شــده و ماهیــت بنــگاه  اقتصادی 
را  بودن شــرکت های خصوصــی فعال 
نیز زیر سوال برده اســت. البته همدلی 
نیروگاه هــای بخش خصوصــی با وزارت 
نیرو در ســالیان گذشته ستودنی بوده و 
گواه این موضوع تأمین برق بیش از %50 
مصرف کنندگان در سال های 93 تا 95 

می باشد.

نیروگاه های  از مهمترین مشــکالت 
بخش خصوصی پرداخت نشدن مطالبات 
آن ها اســت کــه اثــرات آن در بخش 
نگهــداري  بهره بــرداري، تعمیــرات و 
نیروگاه بســیار روشــن و قابل مشاهده 
اســت. کمبود نقدینگي در شرکت هاي 
نیروگاهي بخش خصوصي موجب شــده 
است تا این شرکت ها براي تأمین قطعات 
یدکي و انجام تعمیرات با مشکل مواجه 
باشــند. این مشکالت به مرور سبب افت 
پایداري سیســتم قدرت  شــاخص هاي 
خواهد بود و به صنعت برق کشور آسیب 
جدی خواهد زد. از طرف دیگر در سالیان 
گذشــته شــاهد بوده ایم وزارت نیرو به 
منظور کاهش مطالبات بخش خصوصی 
اقــدام بــه بهره بــرداری از واحدهای با 
راندمــان بســیار پایین بخــش دولتی 
نموده و از نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
با راندمان بــاال در بخش خصوصی بهره 
نبرده اســت. این امــر موجب هدر رفت 
سوخت که یکی از مهمترین سرمایه های 
ملی می باشد خواهد شد و نشان می دهد 

انجام شــده  کــه در تصمیم گیری های 
منافــع ملــی در اولویت قرار نــدارد. از 
طرف دیگــر تبعیــض در پرداخت های 
وزارت نیرو به شــرکت مدیریت شــبکه 
و شــرکت مادر تخصصــی تولید نیروی 
برق حرارتی نیز یکی دیگر از مشــکالت 
موجود در صنعت برق کشــور می باشد. 
در این حوزه وزارت نیرو بخش بیشتری 
از نقدینگی تزریق شــده به بدنه صنعت 
برق را در اختیار شــرکت مادر تخصصی 
نیــروی برق حرارتی بــه منظور  تولید 
قرار  نیروگاه های دولتی  نقدینگی  تأمین 
می دهــد و از طرف دیگر بخش کوچکی 
از نقدینگی موجود را به شرکت مدیریت 
شــبکه که طرف قــراراداد نیروگاه های 
خصوصی می باشــد اختصاص می دهد. 
این رفتار تبعیض آمیز موجب شده است 
تــا نیروگاه های دولتی هیچ مشــکلی از 
بابت تأمین نقدینگی نداشته باشند ولی 
نیروگاه های خصوصی به شــدت گرفتار 
مشــکالت مربوط به نقدینگی و حواشی 

آن باشند.
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اینگونه اتفاقات سبب نمی شود  ■
تــا ســرمایه گذاری در صنعت 
برق کاهش یابــد و خطر را برای 
ســرمایه گذار به دنبال داشــته 

باشد؟
قطعــًا همین طــور اســت. در تمام 
به  کشــورهای دنیــا، ســرمایه گذاران 
منظــور تصمیم گیــری بــرای ورود به 
حــوزه ســرمایه گذاری در صنعت برق، 
ســیگنال های بازار بــرق را مالک قرار 
می دهند. متاسفانه در شرایط فعلی بازار 
برق ایران ســرمایه گذاران نمی توانند به 
برق اطمینان کافی  بازار  ســیگنال های 
را داشــته باشند چرا که قوانین این بازار 
به ســرعت در حال تغییر بوده و تمامی 
تغییرات نیــز در جهت کاهــش میزان 
انجام  نیروگاه هــای خصوصی  مطالبات 
می پذیرد. بــه طور قطع اولیــن انتظار 
نیروگاهی،  ســرمایه گذاران در بخــش 
بازگشت ســرمایه طبق مفروضات اولیه 
می باشد. با وجود مشکالت موجود برای 
نیروگاه های بخش خصوصی، قطعًا خطر 
کاهش انگیزه سرمایه-گذاران برای ورود 
به حوزه نیروگاهی وجود خواهد داشــت 
که در بلند مدت امنیت شبکه برق کشور 

را به مخاطره می اندازد. 
تامین مالی سرمایه پروژه های  ■

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

رعایت شود؟
تأمیــن مالــی پروژه هایی که ســهم 
بخش خصوصی در آن کمتر از 20 درصد 
است از طریق صندوق توسعه ملی صورت 
می پذیرد. اما برای پروژه هایی با مالکیت 
بیش از 20 درصد بخش خصوصی در آن 
در حال حاضر بانک سپه اقدام به تأمین 

مالی در موارد محدود می نماید.
در حال حاضر سهل ترین روش تامین 
مالی، تامین مالی خارجی بوده که البته 
به صورت پرداخت ارزی نمی باشد. بلکه 
شــرکت های خارجی با تامین و استقرار 

تجهیزات پروژه را اجرا نموده و از طریق 
عایدات پروژه مبلغ تامین مالی محاسبه 
شــده را در اقســاط بلند مدت دریافت 

می کنند.
در خصوص تامین مالــی پروژه های 
تولیــد برق با توجه بــه عمر مفید باالی 
تجهیزات و نرخ ســود پایین نســبت به 
ســرمایه گذاری اولیه ) دوره بازگشــت 
ســرمایه باال( تامین مالی باید بلند مدت 
بــوده و همچنیــن نرخ باالیی نداشــته 
باشد. همچنین باید نســبت به دریافت 
مبلغ فــروش برق در دوره فعالیت پروژه 
اطمینان حاصل نمــود تا در بازپرداخت 
اقساط با مشــکل مواجه نگردد. به نظر 
می رســد اگر زمینه سازی الزم به منظور 
با طلب  تسویه بدهی های ســرمایه گذار 
او از وزارت نیرو انجام شــود تا حدودی 
می توانــد زمینه ســاز فعالیــت بیشــتر 

سرمایه گذاران در حوزه نیروگاهی شود.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

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

خصوصی کرد؟
یکــی از اســتراتژی هایی که صنایع 
مختلــف برای رســیدن به اهدافشــان 
بــه کار می گیرند ایجاد فشــار از طریق 
عــدم عرضه محصول تولیدی می باشــد 
اما با توجه به ایــن موضوع که برق یک 
کاالی استراتژیک است امکان انجام این 
اســتراتژی ممکن نیست. بنابراین تعامل 
سازنده دولت و مجلس با بخش خصوصی 
حاضــر در صنعــت نیروگاهی کشــور، 
از مشکالت  راه گشاری بسیاری  می تواند 
موجود باشــد. دولت و مجلس می توانند 
تهاتــر مطالبات  با فراهم ســازی زمینه 
شــرکت ها با اقساط ســازمان خصوصی 
و تهاتــر بدهی های مالیاتی به ســازمان 
امــور مالیاتی، گوشــه ای از مشــکالت 
تولیدکنندگان را مرتفع ســازد. از طرف 
دیگــر در حال حاضــر بخش خصوصی 
ازهیچ  اهرم فشــاری بــرای پرداخت به 
موقع بدهی ها برخوردار نیســت. در این 
زمینــه اگر پرداخت خســارت تأخیر در 
مطالبات شــرکت ها لحاظ شود می تواند 
تالش وزارت نیرو را درجهت پرداخت به 

موقع بدهی ها افزایش دهد. 
یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■

خصوصی، دســت بــه گریبان 
بودنشــان با ســازمان خصوصی 
ســازی و ســازمان امور مالیاتی 
است. به زعم شما چگونه می توان 

این مشکل را حال کرد؟
متاســفانه نیروگاه هــا در قبــال 
بازپرداخــت اقســاط خود به ســازمان 
خصوصی ســازی بــا پرداخــت جریمه  
دیرکرد مواجه می شــوند. این در حالي 
اســت که مطالبــات نیروگاه ها از بخش 
دولتي مشمول هزینه تأخیر در پرداخت 
نمی باشــد. به این ترتیب، تاخیر وزارت 
نیرو در پرداخــت مطالبات نیروگاه هاي 
خصوصي، صرفنظر از مشــکالتي که در 
گردش نقدینگي ایجاد مي کند، زیان مالي 
مســتقیم را نیز به همراه دارد و موجب 

در خصــوص تامین 
مالی پروژه های تولید 
برق بــا توجه به عمر 
مفید باالی تجهیزات و 
نرخ سود پایین نسبت 
به ســرمایه گذاری 
اولیه ) دوره بازگشت 
ســرمایه باال( تامین 
مالی باید بلند مدت 
بوده و همچنین نرخ 
باالیی نداشته باشد. 
همچنین باید نســبت 
بــه دریافــت مبلغ 
فروش برق در دوره 
فعالیت پروژه اطمینان 
حاصل نمــود تا در 
بازپرداخت اقساط با 
مشکل مواجه نگردد
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می شود تا نیروگاه های خصوصی همواره 
مشــکالتی را با ســازمان امور مالیاتی و 
ســازمان خصوصی داشــته باشند. البته 
ذکر این نکته ضروری است که به کمک 
قانون رفع موانع تولیــد، تهاتر مطالبات 
بــا بدهی به ســازمان  خصوصی ســازی 
امکان پذیــر بوده و شــرکت ها می توانند 
به کمک این قانــون مطالبات خود را با 
ســازمان خصوصی ســازی تهاتر نمایند. 
در ایــن رابطه چند شــرکت نیز موفق 
به تســویه بدهی های خود با ســازمان 

خصوصی سازی شده اند.
ـر  ـه تهاـت فراهم ســازی زمیـن
مطالبات نیروگاه ها با اقســاط ســازمان 
خصوصی سازی و ســازمان امور مالیاتی 
کشــور می تواند قســمتی از مشــکالت 
نیروگاه ها را در مرتفع ســازد. البته ذکر 
این نکته نیز ضروری اســت که سازمان 
امــور مالیاتی به دنبــال اخذ وجه نقد از 
شــرکت های مورد نظر می باشد و امکان 
تهاتر مالیاتــی تا کنون وجود نداشــته 
اســت. اگر دولت و مجلس بــا تصویب 

مصوبات جدیــد بتواننــد موضوعاتی از 
این دســت را حل کنند کمک شــایانی 
به حــل مشــکالت نیروگاه هــای فعال 

بخش خصوصی می کند. 
البتــه ذکر ایــن نکته نیــز ضروری 
اســت که برنامه ریزی بــرای بازپرداخت 
اقساط سازمان خصوصی سازی بر اساس 
محاســبات درآمــدی اولیــه مطابق با 
قوانین روز بازار بــرق در زمان واگذاری 
انجام پذیرفته اســت ولی متاسفانه پس 
از گذشــت چند ســال از زمان واگذاری 
نیروگاه هــا و حضور آن هــا در بازار برق، 
قوانین تغییر بسیار زیادی داشته و بیشتر 
برنامه ریزی هــا را در ایــن خصوص را با 

مشکل مواجه ساخته است. 
یعنی افزایش درآمد نسبت به  ■

هزینه، همخوانی ندارد؟
متاسفانه موضوع افزایش درآمد چند 
سالی است که در نیروگاه های خصوصی 
مطــرح نبوده و ایــن نیروگاه ها فقط در 
تالش برای حداقل ســازی میزان کاهش 
درآمد خود در بازار برق می باشــند. علی 

رغم اینکه به طــور واضح در ماده 6 بند 
"و" دستورالعمل اجرایی ماده 133 قانون 
برنامه پنجم توســعه در خصوص تعدیل 
نرخ آمادگی صحبت شده است اما وزارت 
نیــرو تصمیم به عدم اجــرای این قانون 
گرفته اســت و همچنین نرخ انرژی نیز 
به هیــچ وجه افزایش پیــدا نکرده و در 
مقطعی از ســال 95 حتی با کاهش نیز 
مواجه شده اســت. از سوی دیگر عمده 
هزینه های یک نیروگاه شامل هزینه های 
نیروی انســانی و تأمین قطعات می باشد 
که در هر ســال با افزایش نسبت به سال 
گذشــته مواجه می شــود. به این ترتیب 
می توان گفت کــه هزینه های نیروگاه ها 
در حــال افزایش بــوده و در طرف دیگر 
درآمــد آن ها رو به کاهش می باشــد که 
ایــن رونــد در آینــده ای نزدیک حیات 
ناممکن خواهد  را کاماًل  بخش خصوصی 

کرد.
عــدم پرداخــت بدهی ها چه  ■

نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
و احتمال بروز خاموشی ها دارد؟
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عــدم پرداخت بدهی هــا از دو جنبه 
بســیار تأثیرگذار اســت؛ اثر کوتاه مدت 
آن در نگهداشــت و بهبود نیروگاه هایی 
کــه در حال حاضــر در کشــور وجود 
دارند و بهره بــرداری ایمن از آن ها نمود 
پیــدا می کنــد و اثر بلند مــدت آن در 
جذب ســرمایه گذار برای ورود به بخش 

نیروگاهی کشور.
همانطــور که قباًل نیز اشــاره شــد 
عدم وجود نقدینگی و مشــکالت بسیار 
با ســازمان  نیروگاه های کشــور  زیــاد 
خصوصی سازی و ســازمان امور مالیاتی 
کشور منجر شده تا نیروگاه ها در تأمین 
قطعات جدید و همچنین بهبود شــرایط 
نیروگاه ناتوان باشند که این موضوع قطعًا 
در کیفیت بهره برداری از نیروگاه اثرگذار 
خواهد بود و در کوتاه مدت ممکن است 
کمبود تولید برق را در کشــور به دلیل 
عدم انجام به موقع تعمیرات و بازدیدهای 
دوره ای، شــاهد باشــیم. از طرف دیگر 
وجود چنین مشکالتی در صنعت برق به 
هیچ وجه ســرمایه گذاران را برای حضور 
در حوزه نیروگاهی ترغیب نخواهد کرد. 
بــه این ترتیــب در چند ســال آینده با 
درنظر گرفتن شــرایط فعلی در پرداخت 
مطالبات و مشــکالت بخش نیروگاهی، 
ظرفیت منصوبه کشــور جوابگوی تأمین 
برق مصرف کنندگان نخواهد بود و منجر 
به تحمل شرایط ســخت برای روزهای 
تابستان خواهد شد. در سال های اخیر در 
اکثر مواقع شاهد بوده ایم که در تابستان 
با انجــام مانورهای مدیریــت مصرف و 
خاموشی های موضعی، وزارت نیرو موفق 
بــه تأمین برق مصرف کنندگان شــده و 
صنعت برق کشور شرایط بسیار حساسی 
را در ماه های گرم سال تجربه کرده است. 
به طور کلی می توان گفت با فرض وجود 
شــرایط فعلی و با توجه به رشد مصرف 
برق، تأمیــن برق مصرف کننــدگان در 
آینده ای نزدیک با مشــکل اساسی رو به 

رو خواهد بود. 

نیروگاه قــم، از این حیث چه  ■
وضعیتی دارد؟ افق کاری و حرفه 
اِی این نیــروگاه را در این میان 

چگونه می بینید ؟
از زمــان واگذاری نیروگاه ســیکل 
ترکیبــی قــم، تالش شــده اســت تا 
شــاخص های عملکــردی و بهــره وری 
نیــروگاه بهبــود یابــد. خوشــبختانه 
موفقیت های بســیار زیادی نیز در این 
زمینه حاصل شــده اســت که از جمله 
آن ها می توان بــه کاهش میزان خروج 
اضطــراری واحدهــا به کمتــر از 0/3 
درصد، کاهش مصــرف آب در نیروگاه 
و رساندن آن به پایین ترین حد در بین 
نیروگاه هــای کل کشــور، توجه جدی 
به بحث راندمان و بهینه ســازی مصرف 
سوخت و کسب اولین گواهی استاندارد 
انطباق مصرف، کنترل مصارف داخلی با 
استفاده از نصب کنتور و سوق به سمت 
کاهش مصــرف، کاهش زمان تعمیرات 
اساســی بــه کمتــر از 42 روز، نصب 
تجهیزات ســخت افــزاری و نرم افزاری 
جهــت پایش راندمــان آنالین واحدها، 
نصب سیستم خنک کاری هوای ورودی 
به کمپرسور، توســعه و بهسازی فضای 
ســبز در جهت کاهش دمــای محیط 
بهره وری، بهســازی سیستم  افزایش  و 
توزین ســوخت و بســیاری موارد دیگر 
اشاره کرد. همچنین در راستای کاهش 
میزان وابســتگی به خارج از کشــور به 
منظور تأمین قطعات مورد نیاز واحدها 
و با توجه بــه فرمایشــات مقام معظم 
رهبری در راســتای اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از تولیدکننــدگان داخلی و به 
منظور ایجاد رقابت و شکســت انحصار 
و جلوگیری از خروج ارز از کشــورمان 
پروژه های مانند ســاخت نازل سوخت، 
ساخت دســتگاه تســت نازل سوخت، 
ساخت HSG ســیل واحدهای گازی، 
ساخت شرود ســگمنت های ردیف اول 
تا چهارم واحد گازی و ساخت لوله های 

انتقال شــعله واحدهای گازی توســط 
نیروگاه ســیکل ترکیبی قــم تعریف و 
انجام پذیرفت. با کســب این موفقیت ها 
از وابســتگی به کشــورهای دارای این 

تکنولوژی ها کاسته شد. 
در شرایط فعلی صنعت برق، نیروگاه 
ســیکل ترکیبی قم نیز مشــابه ســایر 
نیروگاه هــای کشــور با کمبود شــدید 
نقدینگی مواجه اســت. علی رغم تسویه 
بدهی هــای ایــن نیــروگاه با ســازمان 
خصوصی سازی )به عنوان اولین نیروگاه(، 
با مشــکالت عدیده ای هم چون پرداخت 
نقدینگــی الزم جهت  تأمیــن  مالیات، 
قطعات یدکــی مورد نیــاز و همچنین 
تأمین نقدینگی الزم جهت اداره نیروگاه 
و برآورده سازی هزینه نیروی انسانی روبه 
رو می باشد. با وجود تمامی مشکالت ذکر 
شــده نیروگاه سیکل ترکیبی قم همواره 
عملکــرد مطلوب و قابــل توجهی را در 
کمــک به صنعت برق کشــور ایفا کرده 
اســت. این نیروگاه از سال 92 تا 94 به 
عنوان نیروگاه برتر حوزه بازار برق معرفی 
شــده و رتبه برتر تعامل با دیسپاچینگ 
ملی را در ســال 94 بــه خود اختصاص 
داده اســت. این نیروگاه تمام تالش خود 
را برای خدمت به صنعت برق کشــور به 
کار گرفته است. با توجه به این که طی دو 
سال آینده 2 واحد گازی این نیروگاه نیاز 
به بازدید 100 هزار ساعته )RI( دارند و 
لوازم یدکی آن ها  می بایست خرید تمام 
طی سال جاری و سال آینده انجام پذیرد 
لذا در صورت عدم تأمین نقدینگی مورد 
نیــاز، این 2 واحد و به تبع آن واحدهای 
بخار مربوطه قابلیت بهره برداری نخواهند 

داشت.
امیدواریــم که وزارت نیــرو و دولت 
راه کار مناسبی برای حل مشکالت و رفع 
موانع حضــور بخش خصوصی در صنعت 
برق کشــور اتخاذ نمایند تا شــکوفایی 
صنعت برق کشــور را در ســالیان آتی 

شاهد باشیم.
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یادداشت
شــیوه اداره نیروگاه بوده اســت. کاهش 
خروج های اضطراری نیروگاه ها، استفاده 
از نیروهــای جوان، مســتعد، با انگیزه و 
پویــا در انجام امور، بهینه ســای مصرف 
ســوخت، توجه ویژه به محیط زیســت 
و فضای ســبز، کاهش مصــارف داخلی، 
کاهش مصرف آب و افزایش پایداری در 
تولید از مواردی است که در نیروگاه های 
بخش خصوصی کاماًل مورد توجه بوده و 
بهبود آن ها پس از واگذاری چشــم گیر 
بوده است. تمامی این موفقیت ها با وجود 
مشــکالت فراوان موجود در صنعت برق 
از جمله عدم تزریــق نقدینگی از طرف 
وزارت نیــرو بــه بخش خصوصی حاصل 
شده اســت. چه بســا اگر وزارت نیرو با 
بخش خصوصــی همــکاری و همراهی 
را داشــت می توانســتیم شــاهد  الزم 
موفقیت های بیشــتری در زمینه تأمین 
قطعات و حتی افزایــش تداوم در تولید 
باشیم. اما متاسفانه این همراهی تا کنون 
وجود نداشــته و بیشتر نقدینگی موجود 
در صنعت برق بــرای اداره نیروگاه های 
دولتی با راندمان های پایین هزینه شده 
اســت. در نهایت به جــد می توان گفت 
برق  واقعی در صنعت  خصوصی ســازی 
می تواند به پایداری شــبکه برق کشــور 
کمک به سزایی داشته باشد زیرا که تفکر 
بخش خصوصی و مدیریت در این حوزه 
کاماًل در راســتای بهبود شــاخص های 
نگهداشــت نیروگاه ها و پویایی عملکرد 
سیستم می باشــد. الزم به ذکر است که 
خصوصی ســازی در صنعت برق نیازمند 
همراهــی وزارت نیرو در راســتای رفع 
دغدغه های ســرمایه گذاران می باشــد 
و امیدواریــم در آینــده نزدیک شــاهد 
برای حضور سرمایه گذاران  زمینه سازی 

جدید در صنعت برق کشورمان باشیم.

ë این متن از سوی 
 مدیریت نیروگاه قم 
در اختیار >نیرو و سرمایه< 
قرار گرفته است

در خصوص اثرگذاری بخش خصوصی 
در صنعــت برق ذکر ایــن نکته ضروری 
اســت که نیروگاه های واگذار شــده به 
بخش خصوصــی در حدود 35% ظرفیت 
نامی شبکه را شــامل می شوند اما طبق 
از ســوی توانیر  ارائه شــده  آمارهــای 
ایــن نیروگاه ها در ســال های گذشــته 
بیــش از 50% بــرق مصــرف کنندگان 
را تأمیــن کرده انــد که نشــان از تأثیر 
بــاالی بخش خصوصــی در تأمین برق 
کشــور دارد. از طرف دیگر با مروری بر 
شــاخص های ارزیابی نیروگاه ها، قبل و 
بعد از واگذاری به وضوح می توان بهبود 
کارایی و افزایش بهره وری این نیروگاه ها 
را مشاهده کرد. به طور مثال در نیروگاه 
سیکل ترکیبی قم پس از واگذاری مدت 
زمان انجام تعمیرات اساســی از 90 روز 
به حدود 42 روز کاهش پیدا کرده است 
که نشــان از تالش فــراوان و همچنین 
اثرگــذاری مدیریــت بخش خصوصی بر 

اثرگذاری مدیریت بخش خصوصی 
در صنعت برق
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همزمان با آغاز فرآینــد انتقال دانش 
توربین هــای کالس F به ایــران، برخی 
قراردادهــای جدید ســاخت نیــروگاه با 
توربین هــای کالس H در حــال نهایی 
شدن است که ممکن است در وهله فعلی 
هزینه های استفاده از توربین های کالس 
H از دســتاوردهای آن برای صنعت برق 

کشور بیشتر باشد.
حدود چهار دهه است که توربین های 
کالس E در صنعــت نیروگاهی جهان به 
کار گرفته می شــوند. ایــن توربین ها که 
در دهــه 80 میالدی دســتاوردی جدید 
در صنعت نیروگاهی محسوب می شدند، 
توانستند خیلی زود جای خود را در بخش 
تولیــد نیروی برق حرارتی بــاز کنند؛ به 
طــوری که هم اکنون بخــش عمده ای از 
تولید برق کشــورهای در حال توسعه در 
بخش حرارتــی از این کالس از توربین ها 

تأمین می شود.
ایران نیز مســتثنی از این امر نیست 
و از 16 ســال پیــش به عرصه ســاخت 
توربین های کالس E ورود کرده است. در 
16 سال گذشته، توربین های کالس E با 
به روزسازی و ارتقای توان مستمر، نقش 
پررنگی در تولید نیروی برق کشور داشته 
اند. این نوع توربین ها در حالت ساده گازی 
راندمانی 36 درصدی و در حالت ســیکل 
ترکیبی راندمانی 54 درصدی برای نیروگاه 

مهیا می کنند.
کشــورهای توســعه یافته در صنعت 
نیروگاهــی جهــان، بــا ارتقــای تــوان 
توربین های کالس E، تعریف توربین های 
موسوم به کالس F را در برنامه قرار دادند. 
بــه طوری که در دهــه 90 میالدی و در 
حالی که اســتفاده از توربین های کالس 
E به شدت گســترش یافته بود، چنانکه 
80 درصد تولید نیــروی برق حرارتی در 
واحدهای گازی با استفاده از توربین های 

کالس E تأمین می شــد، ساخت و بهره 
برداری از توربین های کالس F که دانشی 
نو محسوب می شدند سهمی کمتر از 20 

درصد را به خود اختصاص می داد.
توربین هــای کالس E دو دهة پیش، 
سهم شایان توجهی در تولید برق حرارتی 
در سراســر جهان و به ویژه در کشورهای 
توسعه  یافته داشــتند. انتقال دانش فنی 
ساخِت این توربین ها هر چند با تاخیری 
یک دهه ای به ایران رســید، اما ظرفیت 
تولید برق کشور را افزایشی چشمگیر داد 
و دغدغة کم  برقی را که در سراســر دهة 
1360 بر کشور سایه انداخته بود، تا حدود 

زیادی مرتفع کرد.
در اواخــر دهــة 1370 و اوایــل دهة 
1380 دانش ساخِت این کالس از توربین 
در تعامل بــا صاحبان ایــن دانش یعنی 
شــرکت های بین المللی چون زیمنس به 
ایران وارد شــد و در اختیار شــرکت  های 
توانمنــدی چون گروه مپنا قــرار گرفت. 
ظرفیت  های داخلی متعــدد اعم از منابع 
انسانی ماهر و آموزش  دیده تا تجهیزات و 
ماشین  آالت پیشرفته ای که در این سال ها 
و در تعامالت تنگاتنگ میان شرکت  های 
داخلی و خارجی ایجاد شد و توسعه یافت، 
صنعت برق ایران را به نقطة خودکفایی و 

بی نیازی رساند.

صنعت برق به لطف دانش بومی 
سازی شده از نفس نیفتاد

دســتاورد این تدبیر، یــک دهه بعد 
خــود را بیش از هر زمان دیگری نشــان 
داد؛ زمانــی که تحریم  هــای بین المللی 
صنعت انرژی ایران را نشــانه گرفته بود و 
تهدیدهایی جــدی را متوجه توان داخلی 
کشــور کرد، در حالی کــه برخی صنایع 
عمدتًا وابستة کشور در غیاب شرکت های 
بین المللــی از نفــس می افتادند، صنعت 

توســعه یافته برق به لطــِف دانش بومی  
سازی شــده در شرکت  های دانش بنیان، 
قادر به پاســخگویی به تمامــی نیازهای 
موجــود در داخل بود و دورانی را از ســر 
گذراند که حتی یک روز خاموشی در آن 

ثبت نشد.
حاال و در شــرایطی که فضای تهدید 
و تحریــم در مناســبات خارجی کمرنگ 
شــده، فرصت های دیگری بــرای به روز 
رسانی و توســعه دانش ملی در تعامل با 
شرکت  های بین المللی فراهم شده است. 
این  بــار قراردادهای معطــوف به انتقال 
دانش و فناوری ساخت توربین  های کالس 
F می تواند جهش تکنولوژیک دیگری در 
صنعت بــرق را موجب شــود و با ارتقای 
راندمــان و افزایش بهره  وری، کشــور را 
از ســاخت نیروگاه های جدید و تحمیل 

هزینه های سنگین، بی  نیاز کند.
 E سهم بندی بین توربین های کالس
وF در اواخــر دهه 90 میالدی و در حالی 
که در آســتانه ورود به قرن بیست و یکم 
قرار گرفتیم، دســتخوش تحول شد و با 
گسترش ســریع توربین های کالس F به 
عدد 50 درصد رسید تا دو شرکت جنرال 
الکتریک امریکا و زیمنس آلمان در زمینه 

H تا E مسیر نیروگاهی ایران از توربین های کالس
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تولید و توســعه بهره برداری از این کالس 
توربین حرارتی، یکه تازی کنند.

توجه مسئوالن به داخلی سازی 
F تکنولوژی توربین های کالس

یکه تــازی ایــن دو رقیــب در تولید 
توربین های کالس F در حالی ادامه یافت 
که در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم 
تولید کننــدگان دیگری نیز با برخورداری 
از تکنولوژی این دو شرکت اقدام به تولید 
این توربین ها کرده و به فروش آن به نقاط 
مختلف دنیــا اقدام کردنــد. در ایران نیز 
در ســال های اخیر دستیابی به تکنولوژی 
توربین های کالس F مورد توجه مسئوالن 

صنعت برق کشور قرار گرفته است.
«حمید چیت چیان«، وزیر نیرو، سال 
گذشــته در اختتامیه ششمین کنفرانس 
صنعت نیروگاه های حرارتی در این خصوص 
گفته بــود: افزایش راندمــان نیروگاه های 
حرارتی از برنامه هــای اصلی صنعت برق 
کشور اســت. در این زمینه در مذاکرات با 
مدیران مپنا به  گونه ای برنامه ریزی کرده 
ایم که فراتــر از تولید توربین های کالس 
 H و F ســاخت توربین  هــای کالس ،E
مورد توجه قرار گیرد تا راندمان نیروگاه ها 
افزایش یابد. طبــق مطالعات ما در وزارت 
نیرو، اگر از توربین های کالس F استفاده 
کنیم، تمام سرمایه گذاری های انجام شده 

از محــل صرفه جویــی در مصرف گاز در 
مدت 20 سال مستهلک خواهد شد.

پیرو همین برنامه ریــزی وزارت نیرو، 
اســفند ماه سال گذشته در دیدار »حمید 
چیت چیــان«، وزیــر نیــروی جمهوری 
اســالمی ایران و »زیگمــار گابریل« وزیر 
اقتصاد و انرژی آلمان، قرارداد همکاری بین 
شــرکت های گروه مپنای ایران و زیمنس 
آلمان برای ساخت توربین های کالس F به 
امضای مدیران ارشِد این دو شرکت رسید.

برداشتن نخستین گام با ورود اولین 
محموله توربین کالس F به ایران

با امضــای این قــرارداد پنج ســاله، 
نخستین گام برای بومی سازی توربین های 
 4000F-SGT5 بــا نام تجاری F کالس
برداشته شد. توربین 4000F-SGT5 از 
پیشرفته ترین و مطمئن ترین توربین های 
گازی کالس F در دنیــا اســت کــه در 
شــرایط ایزو توان تولیــِد 307 مگاوات با 
بازدهی حرارتی 40.1 درصد را دارد. میزان 
NOX و CO حاصــل از کارکــرد این 
توربین با ســوخت گاز به ترتیب 25 و 80 
PPM است که با الزامات زیست محیطی 

بین المللی سازگاری دارد.
توربین هــای کالس E با ظرفیت های 
183، 170 و 160 مگاوات تولید می شوند. 
امــا تکنولــوژی کالس F امــکان تولید 

توربین هــای 300 مگاواتی را می دهد که 
راندمانی باالتر و ظرفیت بیشــتری را در 

اختیار تولید کنندگان برق قرار می دهند.
حدود 5 ماه پیش در حالی که شــش 
ماه از امضای موافقت نامه گروه مپنای ایران 
و گروه صنعتی زیمنس آلمان می گذشت، 
شــرکت زیمنس آلمان نخستین محمولة 
توربین های گازی کالس F خود را تحویل 

نیروگاه برق 600 مگاواتی بندرعباس داد.
این اولین مرحله از اجرایی شدن قرارداد 
دوجانبه بین طرفین بود که شامل انتقال 
دانش فنی و تکنولوژی ســاخت این نوع 
توربین ها از شــرکت زیمنس به شــرکت 
گروه مپنا می شود. زیمنس قرار است بیش 
از 20 توربین گازی و ژنراتورهای مربوط به 
آنها را در طی 4 تا 5 ســال آینده به ایران 

تحویل دهد.

داخلی سازی تکنولوژی 
توربین های کالس F گامی موثر در 

افزایش راندمان نیروگاهی
«محسن طرزطلب«، مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی تولیــد نیروی برق حرارتی، 
در خصــوص طــرح ملی داخلی ســازی 
 F تکنولوژی ســاخت توربین های کالس
گفت: افزایش راندمان نیروگاه های کشور 
به معنای مصرف سوخت کمتر برای تولید 
برق واحد و همچنین آالیندگی کمتر و در 
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نتیجه ارتقای سطح بهره وری در صنعت 
برق است.

این مقام مســئول تصریح کرد: یکی از 
اقدامات مهم برای نیــل به هدف افزایش 
راندمان نیروگاه های کشــور، اســتفاده از 
تکنولوژی روز و کاربرد تجهیزاتی است که 
راندمان بیشتری را برای نیروگاه به ارمغان 
می آورند که یکی از مهمترین این تجهیزات 

در نیروگاه های حرارتی، توربین است.
طرزطلب با اشــاره به اینکــه ایران در 
 E ســاخت توربین هــای کالس گازی
سال هاســت به خودکفایی رسیده، گفت: 
اکنون دســتیابی به تکنولوژی ســاخت 
توربین هــای کالس F در برنامه قرار دارد 
تــا با اســتفاده از این نــوع توربین ها در 
نیروگاه های حرارتی که از این پس ساخته 
و تجهیز می شــوند، راندمان بیشــتری را 
برای نیروگاه ها رقم بزنیم. وی خاطرنشان 
کرد: همگرایی و همــکاری مطلوبی بین 
بخش های مختلف برای به ثمر نشســتن 
این طرح ملی شــکل گرفته و امیدواریم 
تا کمتر از 5 ســال آینده، ایــران به طور 
کامل صاحب دانش و تکنولوژی ســاخت 

توربین های کالس F نیروگاهی شود.

ابهام در مسیر پیش روی تأمین 
توربین های نیروگاه های جدید

با وجــود آنکه به نظر می رســد برای 
به ثمر نشســتن طرح ملی داخلی سازی 
 ،F تکنولوژی ســاخت توربین های کالس
 F نیروگاه های جدید با توربین های کالس
تعریف می شوند، اما مجموعه وزارت نیرو 
گام را فراتر گذاشــته و در حال مذاکرات 
فنی برای ساخت برخی نیروگاه های جدید 

با توربین های کالس H است.
«هوشــنگ فالحتیان«، معــاون وزیر 
نیــرو در امور بــرق و انرژی، با اشــاره به 
برنامه ســاخت 25 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید در قالب یک برنامه پنج ساله، گفت: 
برنامه ریزی کرده ایم تا نیروگاه های جدید 
برق بــا راندمان بیــش از 58 درصد و با 

توربین های کالس F و H احداث شوند.
استفاده از توربین های کالس H؛ 
رویکردی مطلوب یا نامطلوب؟

در نگاه اول، استفاده از توربین های کالس 
H کــه راندمانی باالتر بــرای نیروگاه های 
حرارتی کشــور به ارمغان می آورند اقدامی 
مطلوب جلوه می کند، اما وقتی به سال های 
آینده یک نیروگاه که با توربین کالس H به 
مدار بهره برداری وارد می شود نگاه می کنیم، 

شرایط متفاوت می شود.
هر نیروگاه حرارتی که احداث می شود 
حداقل عمری 20 ساله برای بهره برداری از 
آن مورد نظر کارفرما خواهد بود. به منظور 
در مدار بهره برداری بودن در طول 20 سال 
و استفاده مناســب از ظرفیت های ایجاد 
شده تولید برق در یک نیروگاه، نیاز است 
که تجهیزات مورد استفاده در آن، ساالنه 
مورد تعمیرات اساسی و اورهال قرار گیرند 
که حجم تعمیرات و استفاده از تجهیزات 
یدکی بــرای جایگزینی با تجهیزات دچار 
آسیب شــده یا قدیمی تر، با افزایش سن 

نیروگاه روندی صعودی به خود می گیرد.
در حــال حاضــر در بیــش از 160 
واحــد نیروگاهی در کشــور از توربین های 
گازی کالس E اســتفاده می شــود که اگر 
توربین های بخاری ایــن کالس را در نظر 
بگیریــم تعداد واحدهــای نیروگاهی که از 
توربین های کالس E استفاده می کنند به 
بیش از 200 واحد می رســد. دانش ساخت 
این نوع از توربین ها به طور کامل در داخل 
کشــور وجود دارد و در زمــان تعمیرات و 
اورهال تجهیزات نیروگاه هایی که از این نوع 
توربین استفاده می کنند، دسترسی آسان 
به قطعات آن و همچنین قیمت مناسب آن 
که به تبع داخلی سازی این نوع از توربین ها 
محقق شده، بهره برداران واحدهای نیروگاهی 
را با مشکالتی چون هزینه زیاد تأمین قطعات 
از خارج از کشــور و یا عدم دسترســی به 
تجهیزات در زمان مناسب و در نتیجه خارج 
از مــدار ماندن واحدهای نیروگاهی بیش از 

زمان معمول، مواجه نمی کند.

در خصوص توربین های کالس F نیز با 
وجود اینکه در حال حاضر تنها یک واحد 
نیروگاهی در بندر عباس از این نوع توربین 
استفاده می کند، اما برنامه مجموعه وزارت 
نیرو بر مبنای گسترش استفاده از این نوع 
توربین ها است. فرآیند داخلی سازی این 
نوع توربین ها همزمان با خرید نخســتین 
توربین و پروژه انتقال تکنولوژی ســاخت 
آن بــه داخل آغاز شــده و می توان گفت 
در طی ســالهای آینده با تکمیل فرآیند 
انتقال دانش ســاخت این نوع توربین ها 
به داخل کشــور، نگرانی از بابت ســاخت 
تجهیــزات یدکی و هزینــه تأمین آن از 
خارج از مرزها وجود نخواهد داشــت و با 
توجه به روند در پیش گرفته شده، در طی 
سالهای آتی فرآیندی به مشابه گسترش 
 ،E ســاخت تجهیزات توربین های کالس
در خصوص تجهیزات توربین های کالس 

F قابل تصور است.
اما توربین هــای کالس H فقط چند 
ســازنده محدود در سراسر جهان دارند و 
شرکت های بزرگی چون جنرال الکتریک 
امریکا و زیمنس آلمان به ساخت این نوع 
توربین ها ورود کرده اند. تا امروز ایران هیچ 
برنامــه اجرایی برای انتقال دانش این نوع 
توربین ها نداشته و اگر در نیروگاهی نصب 
توربیــن کالس H در برنامــه قرار گیرد، 
به طور کامــل این توربین باید از خارج از 
کشور تأمین شود و با هر بار نیاز به تعمیر 
و اورهال آن، نه تنهــا قطعاتی که نیاز به 
جایگزینی دارند بلکــه نیروی متخصص 
تجهیز آن نیز باید از خارج از کشــور وارد 

شود.
این مســأله که بر خالف توربین های 
کالس E و روندی که برای داخلی سازی 
توربین های کالس F دیده شــده، هزینه 
سنگین تأمین قطعات و زمان تأمین آنها 
از خارج از کشور را به پروژه های نیروگاهی 
با توربیــن کالس H تحمیــل می کند، 
خطراتی را نیز برای شــبکه برق کشور به 

دنبال خواهد داشت.
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صنعت برق ایــران با وجود تحریم ها، 
هم اكنون با ۷۶ هزار مگاوات قدرت نامی 
نیروگاه ها، رتبــه اول منطقه و چهاردهم 
جهان را دارد و توانســته به یک صنعت 
خودکفــا در ایــران تبدیل شــود و این 
در حالی اســت كــه در شــروع انقالب، 
کشــورهای پیشــرفته تمایلی به انتقال 
تجربیات خود در ایــن زمینه به ایران را 

نداشتند.
قــدرت نامی شــبکه برق ایــران در 
ســال ۱۳۵۷، هفــت هزار مــگاوات بود. 
ســاخت نیروگاه و تأمین قطعات توسط 
شــرکت های خارجی انجام و حتی بهره 
برداری از نیروگاه ها نیز با کمک آنها انجام 
می شد. اولین گام پس از خروج مشاوران 
خارجــی، اداره نیروگاه ها و شــبکه برق 
کشــور و حفظ وضع موجــود بود که در 
مدت کوتاهی و توسط نیروهای متخصص 

تحقق پیدا کرد.
دومین گام مهم و اساسی دیگر، اتمام 
و راه اندازی نیروگاه های در حال ســاخت 
بوده که ســازندگان آنها کشــور را ترک 
کــرده بودند. انجام ایــن مهم همزمان با 
شــرایط جنگ تحمیلــی و در روزهای 
سخت کشور از افتخارات متخصصان برق 
کشور است. هرچند در تمام این سال ها، 
مهندسان به تناسب نیاز نیروگاه ها نسبت 
به ســاخت قطعات یدکی در کشور اقدام 
می کردند. اما با اتمام دوران دفاع مقدس 
و آغاز دوران سازندگی، تحول شگرف در 
حوزه ســاخت داخــل در صنعت برق به 
وقوع پیوست؛ به طوری که برای اولین بار 
تمام مراحل ساخت یک نیروگاه به صورت 
EPC به پیمانکاران ایرانی واگذار شــد 
و اتمام و راه انــدازی این نیروگاه، بخش 
تولید صنعت برق را بــرای فتح قله های 

بعدی، یکی پس از دیگری، مصمم کرد.
با ســرمایه گذاری و هدایــت وزارت 
نیرو در صنعت برق، کارخانه ها ســاخت 
پره های توربیــن و قطعات اصلی را که از 
تکنولوژی بســیار باالیی برخوردار بودند، 

آغاز کردند. سپس کارخانه ساخت توربین 
گازی در کشــور راه اندازی شد. با وجود 
تمام کارشــنکی ها، یکی از توربین های 
باتوان باال متناســب با اقلیم و شبکه برق 
کشــور به طور کامل توسط متخصصان 
داخلی ســاخته شــده تا ایــران در زمره 
محدود سازندگان توربین گازی و اجرای 
کامل نیروگاه، در ســطحی بسیار باالتر از 
کشــورهای منطقه و در سطح کشورهای 
تــراز اول جهان قرار گیــرد تا آنجا که بر 
اساس گزارش موسسه McCoy آمریکا 
در پایان سال ۲۰۱۵ سهم تولید کنندگان 
ایرانی در بازار توربین گاز از نیم درصد در 
دهه گذشــته به ۴.۶ درصد افزایش یافته 
و بعد از شــرکت های جنــرال الکتریک، 
میتسوبیشــی و زیمنس، در مقام چهارم 

دنیا قرار گرفته است.
با انگیــزه مضاعفی کــه در مجموعه 
صنعت برق پدیدار شد در مدت کوتاهی 
ساخت توربین های بخار سیکل ترکیبی، 
بویلــر و ســایر اجزاي اصلــی آن نیز در 
دستور کار قرار گرفت و متخصصان ایراني 
توانســتند با موفقیت یک نیروگاه سیکل 
ترکیبــی را با راندمان بــاال و تکنولوژی 

صددرصد داخلی روانه بازار كنند.
تحریم های جدید، عرصــه را بر بهره 
بــرداران نیروگاه ها روز بــه روز تنگ تر 
می کرد، گام بلند بعدی ســاخت پره های 
توربین و قطعات اصلی تمام نیروگاه های 

کشــور از هرنــوع و هر کالس بــود. از 
توربین هایی با تکنولوژی ۵۰ سال گذشته 
گرفته تا توربین های پیشرفته و روز دنیا 
که ســاخت قطعات آنهــا در ایران برای 
ســازندگان اصلــی آن غیرممکن جلوه 
می کرد. با تالش های صورت گرفته، امروز 
نــه تنها نیروگاه بخاری، گازی و ســیکل 
ترکیبی در حال نصب در سراسر کشور به 
دست توانمند متخصصان داخلی ساخته 
می شود، بلکه شرکت های ایرانی در سایر 
کشورها نیز مبادرت به ساخت نیروگاه ها 
می کنند و قطعات نیروگاهی ساخت ایران 
به سایر کشــورهای دنیا صادر می شود، 
همین مساله نیز باعث شده که ۷۰ درصد 
صادرات خدمات فنی و مهندســی کشور 

مربوط به بخش برق باشد.
عالوه بر این ساخت کنترل و ابزار دقیق 
نیروگاه ها بــه عنون یکی از پیچیده ترین 
بخش های نیروگاه کــه به جهت مصرف 
دوگانه در صدر لیست های تحریمی قرار 
داشت، در دســتور کار مهندسان ایرانی 
قرار گرفته و در انواع نیروگاه های داخلی 
نصب شده است كه یکی از پیشرفته ترین 
سیستم های کنترل ایرانی برای اولین بار 
چندی قبــل در »نیروگاه حیدریه« نجف 
در جوار مرقد امیرالمومنین علی )ع( مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
همچنین در ســال اقتصــاد مقاومتی 
اقدام و عمل، ســاخت داخل صنعت برق 
قدم در راهــی جدید نهاد و بــا تکیه بر 
پژوهش های صورت گرفتــه در مرزهای 
دانش در ســال های گذشــته ســاخت 
توربین های پیشرفته کالس F با راندمان 

باال در کشور آغاز شده است.
کارنامه صنعت برق طی سال های اخیر 
نشــان از موفقیت های این صنعت دارد. 
اما با توجه به پتانســیل های صنعت برق 
ایران، الزم اســت که به مواردی همچون 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، استفاده 
حداکثری از ظرفیت هــای خالی صنایع، 
ایجاد و تقویت آزمایشگاه های مرجع بیش 

از این توجه شود.

 خودکفایی 
صنعت برق ایران 

 چگونه 
محقق شد؟
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معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی 
با بیان اینکه در سه و نیم سال اخیر هفت 
هزار و 405 مگاوات نیروگاه وارد مدار شده 
است، گفت: تا پایان ســال 96 نیز حدود 
چهار هزار مگاوات نیروگاه وارد شبکه برق 

کشور می شود.
مهندس »هوشــنگ فالحتیان«، این 
مطلب را در ســمنان بیان كــرد و گفت: 
با ایجــاد ظرفیت هــاي نیروگاهی جدید، 
ظرفیــت نیروگاه های کشــور از 68 هزار 
مگاوات در پایان ســال 95 بــه 80 هزار 

مگاوات بالغ خواهد شد.
وی ارتقای راندمان نیروگاه ها را از دیگر 
اقدامات وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید 
دانســت و گفت: در نظر اســت با تبدیل 
نیروگاه های گازی به ســیکل ترکیبی این 
راندمان از 36 درصد به 48 درصد افزایش 

یابد.
فالحتیان گفت: امســال اولین نیروگاه 
کالس F را با راندمان 55 درصد وارد شبکه 

سراسری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته 20 

هزار میلیارد تومان در صنعت برق کشــور 
سرمایه گذاری شده است، افزود: از این رقم 
سه هزار و 560 میلیارد تومان آن در شبکه 
توزیع بوده است که نسبت به رقم دو هزاز 
و 500 مگاوات در سال 94 از رشد باالیی 

برخورداراست.
معاون وزیر نیرو با بیــان اینکه از اول 
اردیبهشــت 95 تــا اول اردیبهشــت 96 
چهارهــزار میلیارد تومــان نقدینگی وارد 
صنعت برق شده اســت، خاطرنشان کرد: 
این رقم با توجه به وجود مشــکالت کالن 

در اقتصاد رشد بسیار باالیی است.
فالحتیان با اشــاره بــه تالش صنعت 
توزیع برق در کاهش تلفات انرژی در شبکه 
گفت: در سه سال و نیم اخیر حجم تلفات 
از بیش از 15 درصد به 10.7 کاهش یافته 
است که موجب جلوگیری از هدرفت انرژی 

در شبکه شده است.
وی با اشاره به اینکه این امر در اقتصاد 
مقاومتی نیز دارای اهمیت است گفت: بر 
اساس سهمیه تعیین شده برای وزارت نیرو 
برای ایجاد نیروگاه جدید سال گذشته دو 

هزار و 200 مگاوات نیروگاه وارد مدار شده 
است، در حالی که سهمیه یک هزار و 800 
مــگاوات بوده و چهار هزار مگاوات بیش از 

سهمیه در این عرصه کار شده است.
معاون وزیر نیرو مدیریت مصرف برق را 
نیز در اقتصاد مقاومتی مهم خواند و گفت: 
برای تأمین نیروی بــرق، نیاز به 15 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری است و اگر در 
عرصه مدیریت مصرف برق فعالیت شود و 
با مدیریت 200 ساعت بار در مدار می توان 
از حجم ســرمایه گذاری جلوگیری کرد. 
وی شمار مشــترکان برق در کشور را 34 
میلیون مشترک بیان کرد و گفت: ساالنه 
یک میلیون مشــترک به حجم مشترکان 

صنعت برق کشور افزوده می شود.
وی با اشــاره به طرح هوشمندســازی 
مشترکان پرمصرف گفت: هوشمند سازی 
360 هــزار کنتور در برنامــه قرار دارد که 
تاکنون 120 هزار کنتور هوشــمند شده 
و باید تالش شــود در مــدت کمی بقیه 
مشــترکان پرمصرف نیز مجهز به کنتور 

هوشمند شوند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خبر داد:

وارد مدار شدن 7400 مگاوات نیروگاه جدید در دولت تدبیر و امید
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از بررســی ایجاد مناطق 
آزاد تولید و تجارت انرژی در مناطق مرزی خبر داد. »هوشــنگ 
فالحتیان« که در راس هیاتی کارشناســی در همایش بین المللی 
منشور انرژی در عشــق آباد حضور داشــت، اظهار کرد: ایران در 
ســال های اخیر برنامه  های مختلفی برای نیل به توســعه پایدار 
اجرا کرده اســت و در جدیدترین برنامه توســعه این کشور که به 
»برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« موسوم است، 
سیاست های کلی و برنامه های کالن در حوزه های مختلف توسعه 
اقتصادی و اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار تبیین و دنبال می شود.

وی افــزود: ایران حامی تالش های بین المللی برای توســعه 
پایدار و کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای اســت و با پیوستن 
بــه توافق نامه پاریس، اقداماتی را برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای تدوین و در ســال گذشــته به تصویب هیات وزیران 

رسانده است. 
فالحتیــان گفت: عالوه بــر این در صورت رفــع تحریم ها، 
حمایــت مالی، انتقال فناوری و بهره گیری از حمایت های دو یا 
چندجانبه، ایران پتانســیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 

میزان هشت درصد اضافه را دارد.
وی گفــت: وجود حــدود 34 میلیون مشــترک برق و 77 
هــزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و برنامه ریزی برای احداث 25 
هزار مگاوات نیروگاه جدید ظرف پنج ســال آینده ، دستیابی به 
فناوری های مورد نیاز و خودکفایی در ساخت انواع نیروگاه های 
گازی، ســیکل ترکیبی، بخار، بادی و تجهیزات انتقال و توزیع 
برق، احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در پنج سال آینده توسط 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی، برنامه ریــزی برای افزایش 
متوســط راندمــان نیروگاه های حرارتی به میزان ســاالنه یک 
درصد در پنج ســال آینده ، کاهش تلفات شبکه های توزیع برق 
به میزان چهار درصد در چهار ســال گذشته، توسعه واحدهای 
تولیــد پراکنده با راندمــان باال، تبدیــل نیروگاه های گازی به 
سیکل ترکیبی، احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی کالس F و 
H با راندمان 58 درصد به باال و اجرای طرح های بهینه ســازی 
و بهبود بازده نیروگاه های حرارتــی موجود برخی از مهم ترین 

اقدامات وزارت نیرو است.
فالحتیان تصریح کرد: کارشناســان ایرانی در حال مطالعه 
و بررســی ایجاد مناطق آزاد تولیــد و تجارت انرژی در مناطق 
مرزی هستند و در این مناطق دارندگان گاز طبیعی و صاحبان 
تکنولوژی و ســرمایه گذاران با مشارکت یکدیگر به تولید برق و 

صادرات آن به دو طرف مرز و فراتر مبادرت خواهند کرد. 
وی گفت: امــروزه انرژی به عنوان عامــل کلیدی در بهبود 

وضعیت اجتماعی و افزایش ســطح استاندارد زندگی محسوب 
می  شــود. با وجود این، توســعه اقتصادی و اجتماعی متضمن 
تامین مطمئن و پایدار انرژی است و به همین جهت، دسترسی 
بــه منابع انــرژی پایدار از موضوعات بســیار مهــم برای همه 

کشورها است. 
معاون وزیــر نیرو در امور برق و انرژي افــزود: قطعا تامین 
مطمئن و پایدار انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان با قیمت  های 
مناســب و تضمین یک بازار مطمئن برای عرضه کنندگان، تنها 
با تعامل ســازنده و همکاری متقابل بین بازیگران اصلی موجود 
در زنجیره انرژی یعنــی تولیدکننــدگان، ترانزیت کنندگان و 

مصرف کنندگان انرژی فراهم خواهد شد. 
فالحتیان تاکید کرد: مســلما کمبود ســرمایه برای توسعه 
صنایع مرتبط با انرژی در کشورهای عرضه کننده در درازمدت 
باعث کاهش توان تولیدی و صادراتی این کشورها خواهد شد و 

امنیت انرژی جهانی را به خطر خواهد انداخت.
وی افزود: به نظر می رســد اقدامات و فعالیت های دبیرخانه 
منشور انرژی در راستای تامین انتظارات متقابل عرضه کنندگان، 
مصرف کننــدگان و ترانزیت کنندگان انرژی باعث می  شــود که 
همکاری الزم بین تمام کشورها در بخش انرژی گسترش یافته 

و دغدغه  های ذکر شده کاهش یابد.

ایجاد مناطق آزاد تولید  انرژی در نقاط مرزی
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معاون برنامه ریزی شرکت 
تولید نیروی برق حرارتی:

6.5 میلیارد دالر 
موافقت اصولی 

نیروگاهی با خارجی ها 
در پسابرجام امضا شد

برنامه ریزی شــرکت  معــاون 
مادرتخصصــی تولیــد نیروی برق 
حرارتی گفت: در پسابرجام تاکنون 
بــه میزان  نیروگاه  برای ســاخت 
شــش میلیارد و 500 میلیون دالر 
با شــرکت های  موافقــت اصولی 
خارجــی امضا کرده ایم که ســه 
میلیارد و 300 میلیون دالر آن به 

قرارداد منتهی شده است.
»حمیدرضــا عظیمــی« ایــن 
مطلب را در همایش ملی »اقتصاد 
مقاومتــی و برجــام« اعــالم كرد 
و افــزود: در یک ســال گذشــته 
شــرکت های متعــدد خارجــی از 
كشورهایي مانند ژاپن، کره جنوبی 
و آلمــان، برای ســرمایه گذاری و 
فاینانــس در زمینــه نیروگاه ها به 

ایران مراجعه کرده اند.
افــزود: قراردادهای  عظیمــی 
طرح های ساخت نیروگاه هرمزگان 
و زاهدان امضا شــده اســت. وی 
اعالم کــرد: برای نیــروگاه کرمان 
برگزار  بین المللی  نیز مناقصــه ای 
می شــود که تاکنون 15 شــرکت 
بــه همراه شــرکت های  خارجی 

ایرانی اسناد مناقصه را خریده اند.

کلنگ نیروگاه 540 مگاواتی ســیکل 
ترکیبی زاهدان در ســفر قائم مقام وزیر 
نیرو به اســتان سیستان و بلوچستان بر 

زمین زده شد.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق 
حرارتی در مراســم کلنگ زني نیروگاه 
540 مگاواتــی ســیکل ترکیبی زاهدان 
گفت: نیروگاه ســیکل ترکیبی زاهدان با 
سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی 
در مدت سه سال و با سرمایه گذاری بالغ 
بر 270 میلیون دالر احداث خواهد شد.

امیدواری  اظهار  «محسن طرزطلب« 
کرد: سرمایه گذار با تالش و پیگیری های 
الزم، عملیــات اجرایی این نیــروگاه را 

هرچه زودتر آغاز نماید.
وی با اشــاره به بیانــات رهبر معظم 
انقــالب درباه لــزوم ایجاد اشــتغال در 
کشــور، گفت: پیش بینی می شود زمینه 
اشتغال یک هزار نفر در منطقه در زمان 

ساخت این نیروگاه فراهم شود.
طرزطلب همچنین از اتمام اســتفاده 
از ســوخت مازوت در نیروگاه ایرانشــهر 
خبرداد و گفت: در حال حاضر هر ســه 
واحد نیروگاه با ســوخت گاز کار می کند 
و واحد چهارم نیز بعــد از انجام مراحل 

تعمیرات به شبکه خواهد پیوست.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به نیاز ساالنه به چهار هزار مگاوات 
نیروگاه جدیــد در طول برنامه ششــم 
تصریح کرد: ســرمایه گذاری مورد نیاز 
براي احداث این میــزان نیروگاه، بیش 
از هشــت میلیارد دالر در ســال است و 
امیدواریم مانند ســال پیش، شاهد آغاز 
عملیات اجرایــی نیروگاه های جدید در 

کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی ضمن 
اظهــار ناخرســندي از راندمــان پایین 

با حضور قائم مقام وزیر نیرو

 کلنگ احداث نیروگاه 540 مگاواتی زاهدان 
بر زمین زده شد

نیروگاه های واقع در منطقه سیســتان و 
بلوچســتان، گفت: برنامه ریزی های الزم 
براي بازنشســتگی نیروگاه های قدیمی و 
ایجاد نیروگاه هــای جدید صورت گرفته 
تا مشــکالت موجود تا چند سال آینده 

مرتفع شود.

قائم مقام وزیر نیرو: رفع مشکل  ■
افت ولتاژ در سیستان و بلوچستان 
با احداث واحدهای نیروگاهی جدید

نیــرو در آیین گلنگ  قائم مقام وزیر 
نیروگاه ســیکل ترکیبــی زاهدان  زنی 
گفت: با احداث این نیروگاه، مشکل افت 
ولتاژ به ویژه در بخش صنعت و وابستگی 
به شبکه برق سایر استان ها، رفع خواهد 
شــد. »ســتار محمودی« افزود: وزارت 
نیرو همواره سعی کرده تا در عرصه های 
محول شــده، مســئولیت خود را به نحو 
احســن انجام دهد. وی اظهار امیدواری 
کرد: با احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 
افق زاهدان، مشکل افت ولتاژ و وابستگی 
تأمین برق استان سیستان و بلوچستان 

به سایر مناطق رفع شود.
قائم مقــام وزیــر نیرو با اشــاره به 
فعالیت های وزارت نیرو در سطح كشور، 
گفــت: در حــوزه برق  رســانی در حال 
حاضر، همه خانوارهای باالی 10 خانوار 

از نعمت برق برخوردار هستند.

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / بهار 1396 / شماره 19
46



واحد 4 بخار نیروگاه 
نکا به شبکه سراسری 
برق کشور پیوست

واحــد 4 بخار نیروگاه شــهید 
ســلیمی نــکا بــا ظرفیــت 440 
از پایــان تعمیر  مــگاوات، پــس 
میــان دوره ای و در آســتانه فصل 
گرما به شبکه سراسری برق کشور 

متصل شد. 
پایــگاه اطالع رســاني نیروگاه 
شــهید ســلیمی نکا اعــالم كرد: 
بخش هــای مختلف فنــی نیروگاه 
ســلیمی نکا به طور کامل ترمیم و 
کنترل شد. بر این اساس، راه اندازی 
واحد 4 نیروگاه شهید سلیمی نکا، 
به پایداری شــبکه برق کشــور در 
تابســتان کمک می کنــد. پیش از 
این، واحد 2 بخار نیز پس از تعمیر 
میان دوره ای به شبکه سراسری برق 

کشور متصل شده بود.
اکنــون واحد 3 بخــار نیروگاه 
تعمیر  برای  نکا  شــهید ســلیمی 
اساســی و واحد یک بخــار نیز با 
هدف تعمیر میانــدوره ای- طبق 
برنامه تعمیرات پیشگیرانه- از مدار 

تولید خارج شده است. 
ظرفیت تولید برق در واحدهای 
بخــار این نیروگاه یک هزار و 760 
مــگاوات و با احتســاب واحدهای 
ســیکل ترکیبــی و توربین هــای 
انبســاطی، دو هزار و 214 مگاوات 
نکا  نیروگاه شــهید سلیمی  است. 
یکــی از نیروگاه هــای راهبــردی 
کشور و از بزرگ ترین نیروگاه های 
خاورمیانه به شــمار مــی رود که 
در ســاحل دریای خــزر و در 22 
کیلومتری شــمال شهرســتان نکا 

واقع دراستان مازندران قرار دارد.

مدیر عامل شــرکت  مــادر تخصصی  
مدیریــت  تولید، انتقــال  و توزیع  نیروی  
بــرق  ایران )توانیر( از بازگشــت ســهم 
صنعــت بــرق از درآمدهــای حاصل از 
اجــرای هدفمندی یارانه هــا خبر داد و 
گفت: این منابــع به بخش توزیع نیروی 

برق اختصاص یافته است.
برق  »آرش کردی« مطالبات صنعت 
بابــت مابه التفاوت نــرخ تکلیفی و تمام 
شــده انرژی از دولت را بیــش از 200 
هزار میلیارد ریال عنــوان کرد و افزود: 
با اختصاص ســهم صنعت برق از اجرای 
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا، قابلیت 
از بدهی های  پرداخت بخش عمــده ای 

بخش توزیع فراهم شده است.
وی بــا تاکید بــر ایجــاد تحرک در 
طرح های ویــژه ای مانند کاهش تلفات، 
فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت 
انــرژی )فهــام( و... گفت: ایــن طرح ها 
با بهــره گیری از حداکثــر ظرفیت های 

قانونی در سال 95 حاصل شد.
كــردي گفــت: در راســتای اهداف 
صنعــت برق ایــران برای ایجاد شــبکه 
هوشــمند انرژی، در نخستین گام طرح 
اندازه گیری و  ملی فراسامانه هوشــمند 

مدیر عامل شرکت  مادر تخصصی  توانیر:

بازگشت سهم صنعت برق از درآمدهای حاصل 
از اجرای هدفمندی یارانه ها

مدیریت انرژی که به اختصار فهام نامیده 
اندازه گیری  می شود به عنوان سیســتم 
هوشــمند انرژی برای ایــران تعریف و 
با توجه به نیازمندی های  مشخصات آن 
وزارت نیــرو و نفت از ســوی ســازمان 

بهره وری انرژی ایران تدوین شد.
در چارچــوب این طــرح، برای یک 
میلیون مشــترک برق در شــش استان 
ایران کنتور هوشــمند نصب می شود. به 
گفته مســئوالن طرح فهــام، این طرح 
برای اجرا به 60 هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد.
مدیر عامل شــركت توانیــر در ادامه 
سخنان خود، تحقق بیش از 94 درصدی 
وصولی هــای صنعــت بــرق را از دیگر 
ویژگی های سال گذشــته عنوان کرد و 
گفت: وصول مطالبات صنعت برق بیشتر 
از طریــق تهاتر بدهی ها محقق شــد و 
عمده این تهاتر نیز با پیمانکارانی که به 
لحاظ نقدینگی در وضعیت نامطلوبی قرار 

داشتند، انجام گرفت.
کردی افزود: پارسال 15 هزار میلیارد 
ریال نیز از طریق اســناد خزانه اسالمی 
به تولیدکنندگان فعــال در این صنعت 

اختصاص پیدا کرد.
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گزارش میدانی »نیرو و سرمایه« از نیروگاه چابهار

به شوق رونق اقتصادی و روشنایی 
خانه های مردِم جنوب شرق ایران

حمیدرضا محمدی



گزارش

نیمه اردیبهشــت، اگرچه در سرتاسر ایران، هوایی 
مطبــوع دارد اما برای >چابهار<، گرم ترین فصل ســال 
اســت. با این حال، بازدید از نیروگاه این شهرستان در 
جنوبی ترین نقطه ایران در راستای شرق کشور، جایی 
1810 کیلومتــر دورتر از پایتخت در حوالی ســاحل 
دریــای عمان مطبوع می نماید. حاال و در کیلومتر 15 
جاده چابهار - ایرانشــهر، پس از طی حدود 45 دقیقه 
از فرودگاه، بــه نیروگاهی گام گذاشــتیم که با 415 
مگاوات تولید برق، بزرگترین نیروگاه منطقه سیستان 
و بلوچستان است. نیروگاه های بمپور با 315 مگاوات، 
ایرانهشــر با 250 مگاوات، زاهــدان با 225 مگاوات و 
ُکنارک با 150 مگاوات در مرتبه های بعدی هســتند. 
هرچند بــه لحاظ قدمت، قدیمی تریــِن آنها، نیروگاه 
کنارک اســت کــه پیش از انقالب و در ســال 1356 
ایجاد شــده است. به بیان دیگر، رشد جمعیت، توسعه 
صنعتی در منطقه براساس برنامه چهارم توسعه کشور، 
نزدیکی به بنــدر آزاد چابهار و برنامه افزایش صادرات 
برق به کشور همسایه پاکســتان، احداث یک نیروگاه 
گازی را در دســتور کار برنامه ریزان برق کشــور قرار 
داد که پس از گذشت 3 سال از شروع طرح و علیرغم 
مشکالت )اعم از بالیای طبیعی همچون طوفان گونو( 
و موانع اجرایی، به یاری خدای متعال و تالش بی وقفه 
کارکنــان خدوم صنعت برق کشــور، هر دو واحد این 

نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور ملحق گردید.
در این بازدید پس از گفت و گو با »مهندس حسین 
کوشکی«؛ سرپرست نیروگاه، به اتفاق »مهندس میثم 
کریمی«؛ کارشــناس دفتر پشــتیبانی فنی نیروگاه، 
از بخش هــای مختلــف آن بازدید به عمــل آمد. او 
درباره مشــخصات نیروگاه گفت: نیــروگاه در زمینی 
بــا ارتفاع 6 متر باالتر از ســطح دریا و در مســاحتی 
بالغ بــر 100 هکتار واقع شــده، در حــال حاضر دو 
واحــد گاز V94.2 به ظرفیت نامــی 315 مگاوات و 
چهــار واحد GE F5 با ظرفیت نامــی 100 مگاوات 
در مــدار بوده و مقرر اســت تا با احــداث یک واحد 
160 مگاواتــی فاز بخار، در قامت ســیکل ترکیبی به 
مــدار آمده که در این صورت، بدون مصرف ســوخت 
اضافه، راندمــان آن از 32 درصد به حدود 45 درصد 
خواهد رســید. در حال حاضر نیز ایــن نیروگاه موفق 
به دریافت گواهینامه های اســتاندارد مدیریت کیفیت 
)ISO9001:2015(، اســتاندارد مدیریــت زیســت 
محیطــی)ISO14001:2004( و اســتاندارد ایمنی 

و بهداشــت حرفــه ای )OHSAS18001:2007( و 
متدولوژی 5S از شرکت TUV InterCert گردیده 

است. 
او در ابتــدا، به چگونگی ذخیره و تأمین ســوخت 
مصرفــی نیــروگاه اشــاره کــرد و گفــت: دو مخزن 
30 میلیــون لیتری برای تأمین ســوخت گازوئیل دو 
واحد 157.5 مگاواتی V94.2 وجود داشــته و عالوه 
بر آن، یک مخــزن 5 میلیون لیتری هم برای 4 واحد 
جنــرال الکتریــک 25 مگاواتی در اختیــار داریم که 
توسط یک مسیر ارتباطی به یکدیگر متصل می باشند 
که در مجموع نیروگاه توانایی ذخیره 65 میلیون لیتر 
گازوئیل تأمین شــده از سوی شرکت نفت را داراست.

در حال حاضر تأمین گازوئیل مصرفی نیروگاه از نیمه 
دوم ســال گذشــته از طریق 20 کیلومتــر خط لوله 
احداث شــده از انبار نفت شرکت پخش فرآورده های 
نفتی واقع در اسکله شهید بهشتی صورت می گیرد که 
تا قبل از این، انتقال گازوئیل توسط تانکرهای نفتکش 
انجام می شد که عالوه بر خطرات حمل و نقل مسائل 
و مشــکالت کنترل جابجایی ســوخت نیز باید اعمال 
می شد که پس از احداث خط لوله این مسائل برطرف 

گردید. 
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برای تأمین سوخت نیروگاه به صورت مرحله ای بنا 
به سهمیه تعیین شــده و مصرف واحدها با هماهنگی 
بخــش برنامه ریزی و راندمان نیروگاه و شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ســوخت از طریق خط لوله 
پمپاژ می شــود که جــز در موارد خــاص مانند عدم 
پهلوگیری کشتی های نفتکش معموال پروسه ی تأمین 
ســوخت مایع نیروگاه با مشــکل خاصی مواجه نبوده 

است.
 V94.2 تجهیزات مربوط به سوخت گاز واحدهای
نیز در زمان احداث نصب شــده اند تا در صورت تامین 
گاز طبیعی از این ســوخت نیز استفاده شود. در حال 
حاضر خط لوله گاز موجود در اســتان، خط لوله صلح 
مربــوط به انتقال گاز از عســلویه به هند و پاکســتان 
می باشــد که در حال حاضر تا مرز شــرقی کشــور از 
طریق ایرانشــهر احداث شده است که انشعاب شمالی 
آن تا زاهدان راه اندازی شده و خط لوله انتقال جنوبی 
جهت تامین نیازهای منطقه ی چابهار و کنارک در حال 

احداث می باشد.
به هر حال تا زمان تأمین ســوخت گاز که به عنوان 
سوخت اصلی واحدهای V94.2 محسوب می شود، این 
نیروگاه با مصرف متوسط روزانه 1/5 میلیون و سالیانه 

حدود 500 میلیون لیتر گازوئیل یکی از پرمصرف ترین 
نیروگاه های ســوخت مایع کشور به حساب می آید. از 
معایب مصرف گازوئیل به عنوان سوخت اصلی می توان 
به افزایش ضریب کارکرد معــادل واحد به مقدار 1/5 
برابــر و در نتیجه انجام تعمیرات دوره ای و اساســی با 
فاصله  های زمانی کوتاه تر و استهالک تجهیزات انتقال 
و پمپاژ ســوخت مایع و تعمیرات و نگهداری بیشتر نام 
برد که هزینه و صرف زمان و نیروی انسانی زیادی را به 

نیروگاه تحمیل می نماید.
کارشــناس پشــتیبانی فنی نیروگاه چابهار درباره 
تأثیر هوای گرم و شــرجی بر روند کار اظهار داشــت: 
پرســنل کوشا و توانمند نیروگاه در بخش های مختلف 
بهره برداری، تعمیرات، دفتر پشــتیبانی فنی و ایمنی و 
آتش نشانی با وجود شرایط خاص آب و هوایی و اقلیمی 
منطقه در زمان پیک مصرف برق کشــور از هیچگونه 
تالشــی در جهت به گردش در آوردن چرخ های تولید 
انرژی این منطقه محروم به منظور تأمین برق مستمر 
با قابلیت اطمینان باال دریغ نکرده اند و در سخت ترین 
شرایط به صورت شبانه روزی مشغول به کار می باشند.

از تمهیدات در نظر گرفته شده با وجود شرایط آب 
و هوایــی منطقه در زمان احــداث می توان به احداث 
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پســت GIS استفاده از متریال خاص نظیر داکت های 
اســتیل و پوشــش های اضافــه و مقــاوم در مخازن 
سوخت و تجهیزات اشاره کرد که با فعالیت هایی نظیر 
سیلکون پاشی مقره های ترانس و خطوط انتقال داخلی 
نیروگاه بــرای کاهش تلفات و قطعی های ناخواســته 

تکمیل شد.
او همچنیــن درباره تأمین آب نیــروگاه هم گفت: 
در ابتــدا چند حلقه چاه حفر شــد که با اســتفاده از 
تصفیه خانه احداث شده و با روش اسمز معکوس تأمین 
آب صورت پذیرد که به سبب نزدیکی به دریا و شوری 
زیاد ســفره آب زیر زمینی و چاه هــا، از تصفیه خانه 
استفاده نکرده و تأمین آب، از طریق خط لوله منشعب 

از آب شهری صورت می گیرد. 
او درباره فضای ســبز تصریح کرد کــه با توجه به 
شــرایط اقلیمی منطقه یعنی گرمای زیاد، محدودیت 
برای تأمین آب و تنوع گونه های گیاهی فضای ســبز 
وجود دارد. اما با این حال، حدود 4500 مترمربع فضای 
ســبز و با استفاده از گونه های گیاهِی متناسب با آب و 
هوای منطقه ایجاد شده است که آبیاری آنها با استفاده 
از فاضالب بهداشــتی تصفیه شــده و بوسیله سیستم 

آبیاری قطره ای صورت می پذیرد. 

بازدید از اتاق کنترل، بخــش دیگر این بازدید بود 
کــه میثم کریمی در این باره گفت: در این قســمت از 
نیروگاه، مانیتورینگ و کنترل کلیه تجهیزات ســایت 
انجام شــده که امکان کنترل و اســتارت و اســتاپ و 
تغییرات بار واحدها را فراهم می کند. هرچند سرکشی 
و نظارت و تکمیل تست شیت ها و الگشیت های محلی 
نیز توسط کارشناســان بخش بهره برداری که بصورت 
شــبانه روزی و طی 4 شیفت 12 ساعته در ساختمان 
کنترل مرکزی CCB حضــور دارند، انجام می پذیرد 
که با هماهنگی دیسپاچینگ منطقه ای و دیسپاچینگ 
ملی کنترل تولید، ولتاژ و فرکانس و اســتارت و استاپ 
واحدهــا را انجام می دهند. همچنیــن مانیتورینگ و 
کنترل تجهیزات اطفاء حریق که از طریق دیتکتورهای 
دود، حرارت و شــعله نصب شــده در ســایت صورت 
می پذیرد نیز توســط پرســنل بهره برداری و ایمنی و 
آتش نشــانی در این قســمت انجام می گردد. سیستم 
اطفای حریق نصب شــده در نیروگاه شــامل سیستم 
پاشــش آب خودکار برای ترانســفورماتورها، اســکید 
گازوئیل و دیزل پمپ ها و سیســتم پاشــش فوم آتش 
نشانی برای اطفای حریق مخازن سوخت و سیستم گاز 
CO2 بــرای اطفاء حریق در محفظه توربین، ژنراتور و 
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سوئیچگیرها می باشــد. عالوه بر آن مسیر هیدرانت و 
فایر باکس های آتش نشــانی در داخل ساختمان ها و 
محوطه نیروگاه در نظر گرفته شــده اند که فشارسازی 
آن از طریــق 2 پمــپ جوکــی، 2پمپ دیــزل و یک 
پمپ الکتریکی 6600 ولت صورت می پذیرد. از ســایر 
تجهیزات بخش HSE نیروگاه می توان به یک دستگاه 
خودروی آتش نشانی و آمبوالنس اشاره کرد که بصورت 
شــبانه روزی در نیروگاه مستقر بوده و آماده رویارویی 
با مشــکالت احتمالی می باشد. بخش بهداری نیروگاه 
نیز با حضور بهیار بصورت روزانه و پزشک بصورت پاره 
وقت بصورت زیر مجموعه بخش HSE در حال خدمت 

رسانی می باشد.
کریمی درباره تصمیمات دیســپاچینگ ملی گفت: 
فاکتور اصلی اســتارت و اســتاپ واحدهــا و تغییرات 
مگاوات، مصرف برق در سراســر کشــور در راســتای 
تولید متناســب با مصرف بوده گرچه عوامل مربوط به 
بازار برق و ترجیحات مربوط به نوع ســوخت مصرفی 
در نیروگاه هــای منطقه نیــز در این تصمیمات دخیل 

می باشد. 
سپس به داخل سایت و همچنین محوطه پیرامونی 
آن رفتیم. کارشــناس دفتر پشــتیبانی فنــی نیروگاه 
چابهار درباره سیســتم روغن کاری و خنک کاری نیز 
ابراز داشــت: سیســتم روغن کاری و خنــک کاری از 
مهمترین بخشهای جانبی توربین های گازی است که 
باتوجه به وزن بسیار باال، ســرعت زیاد تجهیزات دوار 
و همچنیــن حرارت زیاد از اهمیــت ویژه ای برخوردار 
است که همزمان روانکاری، انتقال حرارت و همچنین 
لیفتینگ تجهیزات را انجام می دهد. او همچنین درباره 
سیســتم برق اضطراری گفت: این سیســتم از طریق 
باتری شــارژرها و اینورترها، وظیفه تغذیه روشــنایی 
اضطــراری، سیســتم کنترلی، ترنینگیــر و پمپ های 
روغن را بر عهده دارد که با اســتفاده از 6 ســت باتری 
 800 KVAو دو دیزل اضطراری هر یــک به ظرفیت

تأمین می گردد.
مدیر فنی نیروگاه چابهار اساس عملکرد توربین های 
گازی را دارای 3 بخــش اصلــی دانســت و گفت: یک 
مجموعه توربین گازی شامل بخشی برای فشرده کردن 
هوا یا کمپرســور، بســتری برای انجام واکنش احتراق 
یا محفظه احتراق و وســیله ای برای اســتخراج کار یا 
توربین می باشد. هوای مورد نیاز جهت توربین گاز باید 
کامــاًل تمیز بوده و عاری از ذرات معلق باشــد. تمامی 

توربین های گاز مجهز به ســامانه های فیلتریزاســیون 
جهت تمیز کــردن این هوای ورودی هســتند که به 
مجموعــه آنها Air Intake گفته می شــود. بمنظور 
فراهم نمودن شرایط ایده آل برای واکنش های احتراق 
و ترکیب کامل اکسیژن با ســوخت، اتاق احتراق، نیاز 
به حجم زیادی از هوای فشرده دارد که این هوا توسط 
کمپرسور تأمین می گردد. کمپرسور جریان محوری از 
دو بخش اصلی پره های ثابت و متحرک تشــکیل شده 
که پس از هــر ردیف پره متحرک، یک ردیف پره های 
ثابت وجود دارد که مجموعًا یک مرحله کمپرســور را 
تشکیل می دهند. جریان هوا پس از برخورد با پره های 
متحرک ضمن به جلو رانده شــدن به ســرعت و فشار 
بیشتری می رسد. سپس با برخورد به پره های ثابت که 
بصورت واگرا می باشــند، فشار آن افزایش یافته و وارد 
محفظه احتراق می گردد.عمومًا بیشــتر کمپرسورهای 
امروزی 8 تــا 16 مرحله ای هســتند. او همچنین در 
تشریح محفظه احتراق گفت: در تمام توربین های گاز، 
واکنش احتراق، آزاد ســازی انرژی نهفته در سوخت، 
در محفظه یا اتاق های احتراق انجام می شــود. در این 
فرآیند که در فشــار ثابت انجام می پذیرد، انرژی آزاد 
شــده به شــکل انرژی گرمایی از اتــاق احتراق خارج 
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می شود. در حقیقت وظیفه اصلی اتاق احتراق، دریافت 
هوای فشرده شــده از خروجی کمپرسور و انجام عمل 
احتراق کامل روی سوخت وارد شده به آن بطور مستمر 
می باشــد. بطور کلي یک اتاق احتراق از ســه قسمت 
اصلي برنرها یا نازل هاي سوخت پاش و محفظه احتراق 
و قطعه یا قطعات انتقال دهنده گازهاي داغ تشــکیل 

شده است.
کریمی درباره کارکرد بخش توربین اشــاره داشت: 
در این قسمت بخش اعظمي از انرژي گازهاي حاصل از 
احتراق گرفته مي شود و این انرژي به محور توربین گاز 
انتقال داده مي شــود. هر مرحله از توربین هاي جریان 
محوري از دو قســمت تشکیل شده اند در هر مرحله از 
توربین، گازهــاي داغ حاصل از احتراق پس از برخورد 
به پره هاي ثابت، هدایت شــده و عالوه بر کاهش فشار 
گاز عبوري و افزایش ســرعت آنها با زاویه اي مناســب 
به پره هــاي روتور برخورد مي کند و باعث چرخش آن 
مي شــود. این چرخش باعث حرکــت و گردش محور 
توربین شــده و تولیــد کار مي نمایــد. وی همچنین 
درباره اگزوز متذکر شد: گازهاي داغ در عبور از مراحل 
مختلف توربین تمامي انرژي فشاري و مقدار زیادي از 
انرژي حرارتي خود را از دســت مي دهند. این گازها با 

عبور از یک مجراي واگرا و با تبدیل ســرعت سیال به 
فشــار، بر فشــار محیط غلبه کرده و گازهاي خروجي 
که داراي دماي نســبتًا باالیي هســتند از طریق اگزوز 
به اتمسفر فرستاده مي شــوند. وی همچنین در مورد 
سیســتم راه انداز توربین گاز گفت: بــراي راه اندازي 
توربین گاز، وجــود یک منبع انرژي الکتریکي خارجي 
ضروري اســت.در طرح توربین هاي گازي V94.2، با 
استفاده از یک سیستم کنترل پیشرفته، ابتدا با دریافت 
انرژي الکتریکي از شبکه، از ژنراتور به عنوان یک موتور 
الکتریکي اســتفاده کرده و توربین گازي را راه اندازي 
مي کنند. پس از برقراري شعله و خودکفا شدن توربین، 
سیستم راه انداز قطع شده و پس از رسیدن توربین به 
دور نامي، ژنراتور به عنوان تولید کننده انرژي الکتریکي 

در مدار قرار مي گیرد. 
کریمی درباره مشــخصات دیگر بخش های نیروگاه 
گفــت: ژنراتور با ظرفیت200MVA بوده، سیســتم 
تحریــک آن از نــوع اســتاتیک بوده و بــا هوا خنک 
 15.75KV می شــود. ولتاژ خروجی ترمینال ژنراتور
می باشد. ظرفیت ترانسفور ماتور اصلی معادل ظرفیت 
خروجی ژنراتور یعنی200MVA بوده و ولتاژ ژنراتور 
در ترانســفورماتور اصلی به ولتاژ 230KV تبدیل و به 
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شــبکه تحویل می شود. جهت اتصال انرژی تولید شده 
در نیروگاه چابهار به شبکه سراسری، یک پستGIS با 
ســطح ولتاژ 230KV احداث گردیده است که آرایش 
آن برای تعداد 6 فیــدر خروجی و تعداد 2 فیدر واحد 

طراحی گردیده است.
 وی درباره راندمان سیکل های انرژی در واحدهای 
گازی خاطرنشــان ســاخت کــه اگر توجــه به عمل 
عایق بنــدی بهتر انجام شــود، با تلفــات انرژی کمتر 
راندمان واحد باالتر خواهد بود. ناگفته نماند که در حال 
حاضر، طرح تعویض عایق های توربین با سبک جدیدی 
از عایــق بندی برای کاهش تلفــات انرژی و همچنین 
کاهش زمان تلف شده برای باز کردن عایق ها در هنگام 
تعمیرات اساســی جهت پیاده سازی در دست بررسی 

می باشد. 
تعمیرات اساســی بخش دیگر صحبت های کریمی 
بود که در این باره بیان داشت:زمان مورد نیاز تعمیرات 
اساسی معموال 60 روز می باشد که قبال به شرکت های 
پیمانکار محول می شــد ولی در حــال حاضر با همت 
پرسنل کوشــا و با انگیزه نیروگاه، در مدت زمان کمتر 
و با کیفیت باال انجام می شــود که هم در زمینه هزینه 
انجام تعمیرات اساســی و هم کاهش مدت زمان عدم 

تولید واحــد صرفه جویی قابل مالحظــه ای را در پی 
دارد. تعمیرات دوره ای نیز براســاس ســاعت کارکرد 
در بازه هــای زمانی 2،4 و 8 هزار ســاعت و همچنین 
تعمیرات جاری توسط پرسنل بخش تعمیرات نیروگاه 
در بخشــهای مکانیک، الکتریک و ابــزار دقیق انجام 

می شود. 
کریمی در بخش دیگری از ســخنان خود اشــاره 
کرد: گفتنی اســت نیروگاه چابهار قابلیت بلک استارت 
)Black start( یا همان راه اندازی مجدد در شــرایط 
قطع شــبکه را در منطقه جنوب شرق کشور داراست؛ 
 )black out( چنانچه شبکه دچار مشکل و بلک اوت
یا خاموشی کامل شــود، برخی نیروگاه ها باید قابلیت 
بلک استارت در خاموشی کامل شبکه را داشته باشند 
که نیروگاه چابهار یکی از آنهاست. که این امر مستلزم 
نصــب و آماده بکار بودن تجهیــزات مختص این امر و 
آمــوزش و آمادگی کامل بخش بهره بــرداری نیروگاه 

می باشد.
کریمی درخصوص رعایت اســتانداردهای زیســت 
محیطی و مالحظات ایمنی و بهداشــت شغلی متذکر 
 ISO14001:2004 شد: با توجه به اخذ گواهینامه های
و OHSAS18001:2007 در قالب سیستم مدیریت 
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یکپارچه )IMS( توســط نیروگاه چابهار،توجه ویژه ای 
به مالحظات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی 
توسط مدیریت و پرسنل نیروگاه اعمال می گردد. انجام 
آزمایشات دوره ای بصورت سه ماهه در قالب طرح های 
خوداظهــاری در زمینه اندازه گیــری آالیندگی های 
گازهای خروجی اگزوز، اندازه گیری گرد و غبار و صدا 
و پساب در دســتورکار قرار دارد. ممیزی های مراقبتی 
اســتانداردها نیز بصورت ســالیانه بصورت مجزا انجام 
می پذیــرد و مطابق با الزامات اســتاندارد های مذکور 
تست کلیه کرین های سقفی و ارت سنجی نیروگاه نیز 

بصورت منظم انجام می پذیرد.
کریمی دربــاره HSE در نیــروگاه که زمینه های 
ایمنی، بهداشــت، و محیط زیســت را در بر می گیرد، 
اظهار داشــت: در نیروگاه چابهار در این بخش 13 نفر 
مشغول به کار می باشــند که در دو راستای نظارتی و 
اجرایی همواره برنامه های محوله را انجام داده و با انجام 
انــواع مانورهای با اطالع و بــدون اطالع و کالس های 
آموزشی جهت باال بردن آمادگی آتش نشانان و پرسنل 
در زمینه های زلزله، اطفاء حریــق، کمکهای اولیه و... 
 HSEتالش می کنند. شایان ذکر است مسئول بخش
نیروگاه چابهار به عنوان HSE برتر شهرستان چابهار 
توســط اداره کار و امور اجتماعی در سال 96 انتخاب 
شــده است که نشــان دهنده تالش و حسن انجام کار 

فعالیتهای این بخش می باشد. 
در بخــش نیروی انســانی او با اشــاره به 130 نفر 
پرســنل نیروگاه چابهار که 80 نفر رســمی و 50 نفر 
شــرکتی هســتند گفت کار تیمی پرسنل، تعامل بین 
بخش های مختلف با وجود نیروهای با استعداد، جوان و 
با انگیزه باعث گردیده بهره برداری از نیروگاه در سطح 
باال و کیفیت قابل قبول انجام پذیرد. درباره لزوم آموزش 
نیروهای متخصص مبتنــی بر اصول علمی و اطالعات 
بروز خاطرنشــان کرد: آمــوزش دوره های مختلف در 
بخشهای مختلف تعمیرات و بهره برداری، مشارکت در 
انجام تعمیرات اساسی سایر نیروگاه ها، برای تعدادی از 
کارشناسان بصورت منظم مورد نیاز می باشد. همچنین 
شرکت هر چه بیشــتر در کنفرانس ها و همایش های 
تخصصی که در زمینه های مختلف نیروگاهی در سطح 

کشور برگزار می شود مفید خواهد بود. 
در ادامه بحث نیروی انســانی، مدیــر فنی نیروگاه 
چابهار به فاصلــه 700 کیلومتری این نیروگاه از مرکز 
استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیروی انسانی 

مشــغول بــه کار در نیــروگاه اغلب از پرســنل بومی 
اســتان و استان های همجوار چون خراسان و کرمان و 
فارس می باشــند که جهت جذب نیروی جدید اولویت 
بــا نیروی متخصص بومی می باشــد. مشــکل کمبود 
نیروی انســانی متخصص همواره در اســتان سیستان 
و بلوچســتان وجود داشــته که توجه بیشتر مسئولین 
مربوطه را در حوزه آموزش عالی می طلبد. با احســاس 
نیاز چند ســال اخیر به نیروی متخصص فنی در حال 
حاضــر با وجود دانشــگاه های آزاد اســالمی، علمی و 
کاربردی و پیام نور و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی 
چابهار و جذب دانشجو در رشته و گرایش های مرتبط 
با کار نیروگاه و پتروشیمی در حال ساخت، تا حدودی 
در جهت پر کردن خأل موجود گام برداشته شده است. 
البته نیروهای شــرکتی مشــغول به کار در نیروگاه در 
حال ادامه تحصیل هســتند و مسلما برای بخش بخار، 
از تجربیات و تخصص آنان استفاده خواهد شد. حضور 
متخصصان بومی، از جوانب متعددی ســبب پیشرفت 
روز افزون و تحول در زیرساخت صنعت مناطق محروِم 

مرزنشین می شود و به ارتقای آن کمک می کند.
بخش پایانــی بازدید از نیروگاه چابهــار، طرح فاز 
بخار این نیروگاه اســت که پیمانکار آن شركت احداث 
و توسعه نیروگاههاي سیکل ترکیبی مپنا- توسعه2 در 
بخش آماده سازی کارگاه و آغاز کار ساختمانی مشغول 
به کار بوده و البته راه اندازی آن، بسته به تامین بودجه 
داشته و برآورد اتمام پروژه 2 سال می باشد. آنطور که 
میثم کریمی گفــت در حال حاضر 80 درصد عملیات 
آماده سازی زمین و عملیات شمع ریزی بخش بخار در 
کنار کنترل های مستمر مکانیک خاک و نظارت کامل 
بر عملیات بتن ریزی توســط شرکت مشاور و کارفرما 
در نیروگاه انجام شده است او همچنین اشاره کرد گاز 
خروجــی اگزوز واحدها که بیش از 500 درجه حرارت 
دارد و در حال حاضر وارد اتمســفر شده و هدر می رود 
پس از اجرای بخش بخار وارد دو بویلر بازیافت حرارتی 
شده و از بخار تولید شده بدون مصرف سوخت اضافه، 

برای تولید 160 مگاوات انرژی استفاده می شود.
 به بیان کامل تر، در فاز دوم، اتصال یك واحد بخار 
با ظرفیت 160 مگاوات به دو واحد گازي نصب شــده 
بصورت یک بلوک 475 مگاواتی ســیكل تركیبی اجرا 
خواهد شد و در فاز سوم نصب بلوک دوم 475 مگاواتی 
ســیكل تركیبي قابل اجرا می باشد كه در آینده جمع 

تولید نیروگاه برابر 950 مگاوات خواهد بود.
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گفت و گو با مهندس »حسین کوشکی«؛ سرپرست نیروگاه چابهار

روشنایی بخِش مرزنشیناِن بلوچ

با وجود اینکه جوان اســت اما به تمام 
ظرایف و دقایق کار آگاه است. صنعت برق 
را به درستی می شناسد و پس از جذب در 
وزارت نیــرو، به بخش خصوصی آمد و وارد 
نیروگاه چابهار شد. طی سفِر اردیبهشت ماه 
به خطه بلوچستان و بازدید از نیروگاه چابهار، 
با مهندس»حسین کوشکی« نیز به گفت و گو 
نشستیم که سرپرست نیروگاه است. او نیز به 
مانند دیگر ضابطان عرصــه نیروگاهی، با 
مســئله بغرنج »طلب«ها از دولت دست به 
گریبان است. چنانکه او هم در همین گپ 
و گفت به این مهم اشاره داشت: »بدهی ها 
البته شــامل همــه نیروگاه های خصوصی 
می شود؛ بدهی های زیادی که نیروگاه های 
خصوصــی ازشــرکت های مادرتخصصی 
تولیدبرق حرارتی، توانیرومدیرت شبکه دارند 
و پرداخت نمی شود. ما کمبود نقدینگی را 
در مجموعه خودمان هــم داریم. به عنوان 
مثــال مالک محترم نیــروگاه چابهار برای 
 LC احداث بخش بخار، نیاز به گشــایش
دارد و در صورتی که شرکت محترم توانیر و 

سایر بخش ها مساعدت الزم را برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز برای گشــایش LC را 
انجام ندهند پیش بردن پروژه بخش بخار، 
قطعا بسیار سخت و شاید عمال غیر ممکن 
خواهد بود.« و او چشم انتظار دولتی ها است 
که مساعدت کنند و بخش خصوصی را در 
صنعت استراتژیک برق تنها نگذارند. آنچه 
در ادامه می خوانید محصول سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اســت در شــاهراه حیاتی 

بلوچستان با افق روشِن آینده.
جناب آقای مهندس کوشــکی؛  ■

لطفا برای آغاز بحــث و به جهت 
آشنایی بیشتر، کمی از سرگذشت و 

سوابق خود بفرمایید.
اینجانب دارای مــدرک تحصیلی فوق 
لیســانس برق از طریق آزمون سراســری 
وزارت نیرو جذب و از اواســط سال 1387 
همزمان با عملیات راه انــدازی واحد های 
نیروگاه در نیروگاه چابهار مشــغول به کار 
شدم. ســمت های اینجانب در این نیروگاه 
شــامل مهندس شیفت بهره برداری، مدیر 

بهره بــرداری و هم اکنون نیــز به عنوان 
سرپرست نیروگاه انجام وظیفه می نمایم.

وضعیت کنونی نیــروگاه تحت  ■
مسئولیت تان در چه شرایطی بسر 

می برد؟
نیروگاه گازی چابهــار در کیلومتر ۱۵ 
جاده چابهــار- ایرانشــهر و در زمینی به 
مساحت 100 هکتار واقع شده است که با 
ظرفیت اسمی 415 مگا وات شامل 4 واحد 
25 مگاواتــی GE-F5 و دو واحد 157.5 
مگاواتی V94.2 می باشــد. این نیروگاه به 
اصطالح تِه خِط شــبکه واقع شده واز این 
منظر نیروگاهی اســتراتژیک به حســاب 
می آید. تا همین ســالیان اخیر و تا پیش از 
احداث نیروگاه بمپور در اکثر اوقات ســال 
در مدار بــود و اکنون نیز به علت موقعیت 
قرارگیری در شبکه انتقال نقش بسزایی در 
کنترل فرکانس و تصحیح ولتاژ خط دارد. 
این نیروگاه در سال 1387 به بهره برداری 
رســید و در ابتدای ســال ۱۳۹۲ توســط 
شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا از زیر 

حمیدرضا محمدی
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مجوعه های هلدینگ انرژی صبا از سازمان 
خصوصی سازی مطابق با اصل 44 خریداری 
شد. همچنین به سبب شرایط ویژه ای که 
شهرستان چابهار در کمبود برق داشته، 4 
واحد کوچک 5F که قباًل در نیروگاه شیروان 
در حال بهره برداری بوده اند، در سال ۱۳۸۷ 
به نیروگاه چابهار انتقال داده شده اند. الزم 
به ذکر است دو واحد از واحدهای5F توسط 
AEG، دو واحــد توســط Alstom و دو 
واحد V۹۴.۲ نیز توســط شرکت مپنا به 
عنوان پیمانکار EPC ســاخته شده اند که 
یکی اســفند 1387 و دیگری اردیبهشت 
1388 با شبکه سنکرون شده اند. با توجه به 
اینکه خط لوله گاز نداریم، سوخت مصرفی 
در کلیه ماه های ســال، گازوئیل است و ما 
هم همواره از گازوئیل اســتفاده کرده ایم 
که توســط تانکرهای حمل سوخت تامین 
میشد که با راه اندازی خط لوله گازوییل از 
شرکت نفت به نیروگاه در اوخر سال 95 هم 
اکنون عملیات انتقال سوخت از این طریق 
انجام می شود. این نیروگاه یکی از بزرگترین 
مصرف کننده های سوخت مایع در کشور 

می باشد.
اســتانداردهای زیست محیطی  ■

در نیــروگاه چابهار چگونه رعایت 
می شود؟

شرایط زیست محیطی در این نیروگاه 
مناســب و مســاعد اســت. بیش از یک 

سوم مســاحت نیروگاه توسط فضای سبز 
پوشــش داده شده اســت. هر سه ماه یک 
بار پاالیش های خوداظهای انجام می شــود 
و آالینده ها در محدوه ی مجاز میباشــند.. 
البته دو سالی میشود که استانداردهای ایزو 
9001 و 14001 و 18001 را هم اخذ کرده 
 NOX ایم. البته به جهت کاهش آالینده
اســتفاده از برنرهای هیبریدی در آینده در 

برنامه نیروگاه گنجانده شده است
ارزیابی تــان از وضعیت کنونی  ■

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

هر چند که کمبود نقدینگی عمال بهره 
برداری نرمال از واحدها را با مشکالت فراوان 
روبرو کرده است ولی سعی بخش خصوصی 
بر این بــوده که حتی المقــدور در جهت 
تولید پایدار تمام توان خــود را بکار گیرد. 
در مجموعه ی شــرکت تعمیــرات و بهره 
برداری صبــا که در حال حاضر تعمیرات و 
بهره برداری از نیروگاه های چابهار، خرمشهر، 
زرگان اهواز،سلطانیه زنجان، جهرم و قم را 
بر عهده دارد در چند ســال اخیر وضعیت 
واحدها از لحاظ آمادگی تولید رو به بهبود 
بوده کــه یکی از دالیــل آن وجود افرادی 
بــا ســوابق نیروگاهی در راس شــرکت و 
برنامه ریزی مناسب شرکت در جهت بهبود 
و ارتقاء سطح شرکت بوده است. شایان ذکر 
است مالکیت نیروگاه های سلطانیه زنجان و 

جهرم خارج از مجموعه هلدینگ انرژی صبا 
می باشد و بهره برداری و تعمیرات آن توسط 
شرکت تعمیرات و بهره برداری صبا صورت 

می پذیرد.
نقــش بخش خصوصی در تولید  ■

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

دارد؟
در حال حاضــر بیــش از50 درصد از 
بخش برق کشــور توسط بخش خصوصی 
تامین می شــود کــه این میزان شــامل 
نیروگاه های واگذار شده بر اساس اصل 44 
و همچنین نیروگاه های احداث شده توسط 
بخش خصوصی می باشد. برنامه ریزی الزم 
توسط دولت محترم انجام شده است که با 
واگذاری ها که در سال 1396 انجام می شود 

این میزان به 60 درصد افزایش یابد.
تامین مالی ســرمایه پروژه های  ■

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

رعایت شود؟
تامین مالی سرمایه تفاوت دارد. به عنوان 
مثال نیروگاه هایی که مانند نیروگاه چابهار 
بر اساس اصل 44 واگذار می شوند معموال 
بصــورت 10 درصد اولیه نقــد و الباقی به 
شکل تقسیط معین شد که از محل فروش 
انرژی به شبکه برق کشــور قابل پرداخت 
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خواهد بــود. روش دیگر ســرمایه گذاری 
مستقیم بخش خصوصی در احداث نیروگاه 
و با مشــوق های وزارت نیرو می باشد. یکی 
از مهمترین روشهایی که اجرای پروژه های 
زیربنائی را با مشارکت بخش خصوصی بویژه 
سرمایه گذاران خارجی میسر می سازد روش 
BOT می باشد.. BOTبه قرار دادی اطالق 
میگردد که در آن مالک پروژه یا کارفرما) که 
معمواُل یک دولت است(امتیاز اجرای طرح 
یا پروژه ای را به یــک بانی خصوصی برای 
یک دورة زمانی مشــخص اعطاء می نماید. 
بانی پروژه مسئولیت مالی، طراحی، ساخت، 
تعمیر و نگهداری و بهره برداری از پروژه را در 
طی دورة مشخصی به عهده می گیرد. امتیاز 
و مالکیت طرح یــا پروژه پس از اتمام دورة 
قرار داد بدون هیچگونه هزینه ای به دولت 
انتقال می یابد. در مدت پیمان، بانی مالکیت 
پروژه را دارا بوده، آنــرا اداره نموده و عواید 
حاصله از ارائة خدمات فراهم شده را وصول 
می کند. این درآمدهــا به مصرف پرداخت 
هزینه های بهره بــرداری، بازپرداخت اصل 
وامها و بهرة آن و بازپرداخت اصل سرمایه و 
سود مورد نظر سرمایه گذارا ن خواهد رسید.
اثرات ملمــوس رفــع تحریم ها قطعا 
مستلزم سپری شدن زمان بیشتری خواهد 

بود. البته تا حدودی گشایش هایی در بحث 
تامین قطعات یدکی شــاهد هستیم. و به 
مرور شاهد نصب و راه اندازی واحدهایی با 
فن اوری به روز تر خواهیم بود. کما اینکه در 
حال حاضر قرارداد هایی با برخی شرکت های 
خارجی جهت نصب واحد های نیروگاهی با 
کالس F می باشیم که پس از رفع تحریم ها 

منعقد شد.
امــا دربــاره پرســش دیگــر، باید که 
بخش خصوصی و دولت همکاری مســتمر 
و مســتندی را آغاز کنند. چون بازخوردها 
نشــان میدهد که باید جلسات مستمری 
برگزار شــود تا مشکالت میان نیروگاه های 
بخش خصوصی و شرکت توانیر حل شود و 
بدهی های معوقه که حجم سنگینی را هم 
دربرمی گیرد پرداخت شــود. همه ما یک 
مجموعه ایم و وظیفه همه تولید برق است. 
باید تدبیــر و تعقل به میان آید تا پرداخت 
بدهی های بخش خصوصی در اســرع وقت 

حل شود. 
چون به هر حال داستان بی پایاِن  ■

بدهی ها، مانع پیشرفت امور است.
بدهی ها البته شــامل همه نیروگاه های 
خصوصی می شــود؛ مطالبــات زیادی که 
نیروگاه هــای خصوصــی ازشــرکت های 

محترم مــادر تخصصی تولید برق حرارتی، 
توانیر،مدیریت شــبکه دارنــد و پرداخت 
نمیشود. ما کمبود نقدینگی را در مجموعه 
خودمان هم داریم. بــه عنوان مثال مالک 
محترم نیــروگاه چابهار برای احداث بخش 
بخار، نیاز به گشایش LC دارد و در صورتی 
که شرکت مذکورو سایر بخش ها مساعدت 
الزم را جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای 
گشــایش LC را انجام ندهند پیش بردن 
پروژه بخش بخار قطعا بسیار سخت و شاید 
عمال غیر ممکن خواهد بود. شایان ذکر است 
کمبود نقدینگی ناشی عدم پرداخت بدهی ها 

می باشد
یعنی می خواهید بگویید درآمد و  ■

هزینه شما همخوانی ندارد؟
بله. دوستان توانیر در جریان مشکالت 
ما هستند که تعمیرات واحدها باید به موقع 
انجام شود و اگر کمک نکنند تا بخش بخار 
راه بیفتد، نیروگاه زیان ده می شــود. بویژه 
که اگر یارانه ســوخت قطع شود هم وضع 
ما بدتر می شود. شاید باید اتاق فکر تشکیل 
دهند. نکته دیگر که باید حتما اشاره شود 
ضرایب آمادگی اســت که به نیروگاه تعلق 
می گیرد. این را امســال کاهــش داده اند و 
چون تورم طبیعتا هرسال 10 درصد باالتر 
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می رود، اینکه ضرایــب آمادگی را کاهش 
داده اند، طبعا به ضرر نیروگاه است. یکی از 
چالش های ما با توانیر همین است و البته 
بحث هایی است که هزینه کنترل فرکانس 
که بسیار ناچیز بود را افزایش داده اند. این 
افزایش در مقابل آن کاهش، اصال قابل توجه 

نیست.
یکی از مشــکالت نیروگاه های  ■

خصوصی، دست به گریبان بودنشان 
با ســازمان خصوصی ســازی و 
سازمان امور مالیاتی است. به زعم 
شما چگونه می توان این مشکل را 

حال کرد؟
برای مالیات که راه گریزی نیست.انتظار 
نیروگاه هــای بخش خصوصی از ســازمان 
خصوصی سازی این است که از جرایم ناشی 
از تاخیر در پرداخت اقســاط حتی المقدور 
چشم پوشی نمایند. چون تنها منبع درامد 
نیــروگاه فروش انرژی بــوده و تا زمانی که 
شرکت تابعه وزارت نیرونسبت به پرداخت 
کامل فروش انرژی اقدام ننمایند پرداخت 
اقساط به ســازمان خصوصی سازی بسیار 

سخت و سنگین خواهد بود.
با چنین روندی آیا بنظر نمی رسد  ■

که سرمایه گذاری در صنعت برق رو 
به کاهش گذارد؟

قطعا همینطور است. اگر همین منوال 
پیش رود کمبود نقدینگی باعث می شــود 
که نیروگاه ها به مشکل بخورند. بخصوص 
نیروگاه ها در تامین قطعــات لوازم یدکی 
بسیار حســاس هستند و چنانچه به موقع 
تعمیرات صورت نگیــرد و حتی چند ماه 
به تعویق بیفتد، امکان حادثه وجود دارد و 
واحدها یکی پس از دیگری دچار مشــکل 
می شوند. باید فکر اساسی به حال بدهی ها 

کرد.
عــدم پرداخــت بدهی ها چه  ■

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

رخ خواهد داد، دارد؟

عدم تامین لوازم یدکی و همچنین عدم 
تعمیرات به موقع سبب بهره برداری توام با 
ریسک خواهد شد که این ریسک در صورتی 
که منجر به حادثه در پیک تابستان گردد 
قطعا خاموشی هایی برای شبکه برق کشور 

در پی خواهد داشت.
به هــر حــال بــرق، کاالیی  ■

استراتژیک است.
بله و علی رغم معضالت و مشکالتی که 
اشاره شد سعی کلیه ی پرسنل زحمت کش 
صنعت برق حفظ و نگهداری ســرمایه ی 
کشور و تولید پایدار بوده است که به حمد 

اهلل تا کنون سربلند بیرون آمده اند.
نیروی انسانی این نیروگاه چگونه  ■

وضعیتی دارد؟
نیروهای کارشــناس و رسمی ما اکثرا 
غیربومی هســتند اما نیروهای غیر رسمی 
وکارگری اکثرا بومی هســتند و سعی شده 
از آنها استقاده شود. البته با توجه به امکانات 
جدید تحصیلی که در چابهار بوجود آمده 
آنان هم تشــویق شده اند که ادامه تحصیل 
بدهند. حاال هم اکثرا در حال تحصیل و اخد 
لیسانس هستند. ناگفته نماند که در سال 
93 آزمون استخدامی برای جذب نیرو برگزار 
شد و شــرایط ویژه ای هم برای بومی های 
منطقه درنظر گرفته شــده. که چند نفر از 
پرسنل بومی به مجموعه اضافه شدند. امید 
است که با تامین زیر ساخت های تحصیلی 
الزم در رشــته های فنی به توان از نیروی 
انسانی بومی بیشــتری در صنایع منطقه 
اســتفاده کرد. بطور کلی اولویت شرکت ما 
استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده بومی 

میباشد.
آیا شما موافق رواج نیروگاه هایی  ■

با تولید انرژی هــای تجدیدپذیر 
هستید؟

قطعا. مشوق هایی هم توسط وزارت نیرو 
در نظر گرفته شــده که خرید انرژی را 20 
سال تضمین می کند. ما باید به آن سمت 
و ســو برویم و همین حاال هم از خیلی از 
کشورها عقب تر هم هستیم چون در آینده 

قطعا اکثر کشورها به همین طرف می روند. 
اکنون برخــی از کشــورهای اروپایی 70 
درصد برق خــود را از انرژی های نو تامین 
می کنند. البته هزینه نصب این واحدها تا 
4 برابر واحدهای گازی میباشد و پیشنهاد 
می شود دولت محترم و ارگان های مربوطه 
تســهیالتی را برای بخش خصوصی جهت 
نصب واحد های تولیدی انرژی تجدید پذیر 

در نظر بگیرند. 
چشــم انداز آینده نیروگاه های  ■

تولیدکننده نیــروی برِق حاضر در 
بخش خصوصی را چگونه می بینید؟

 بخش خصوصی اگر با همین روند پیش 
رود و بدهی ها انباشته شود احساس میکنم 
کسی میل و رغبتی نداشه باشد تا نیروگاه 
احداث کند و یا بــرای خرید نیروگاه هایی 
که احداث می شــود، با پیش بگذارد. لذا در 
درجه اول باید فکــری به حال بدهی های 
نیروگاه های خصوصی شود. متولیان محترم 
برق کشور خود با مشکالت بخش خصوصی 
آشنا هستند. امید است که در سالیان پیش 
رو موانع و مشکالت رفع و بخش خصوصی 
تشویق به ســرمایه گذاری در صنعت برق 

گردد.
این نیــروگاه، از این حیث چه  ■

وضعیتی دارد؟ افق کاری و حرفه 
اِی نیروگاه چابهار را در این میان 

چگونه می بینید؟
همانگونه که خدمت تان عرض کردم در 
حال حاضر اولویــت مالک محترم نیروگاه 
عالوه بر حفظ تولید پایدار واحدها و انجام 
به موقع تعمیــرات و راه انداری بخش بخار 
می باشــد. راه اندازی بخش بخار عالوه بر 
افزایش درآمد نیروگاه از به هدر رفتن بخش 
عظیمی از سرمایه ملی نیز جلوگیری خواهد 
کرد. در این منطقه، چند پروژه بزرگ مانند 
فوالد مکران و پتروشــیمی در حال احداث 
است که چنانچه خودشان نیروگاه نداشته 
باشند، به برق بیشــتری احتیاج دارند و ما 

می توانیم واحدهایمان را گسترش دهیم.
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گزارش تصویری از >نیروگاه چابهار<
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گزارش تصویری از >نیروگاه چابهار<
عکس ها: روزبه ميداني
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 معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی اعالم كرد:

رشد سه برابری 
صادرات برق ایران

ساخت بزرگ ترین 
ذخیره ساز برق 
 خورشیدی جهان 
در استرالیا

خودکفایی ایران در 
تولید تجهیزات آنالیز 
آب و برق نیروگاه ها 
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در دو 
ماه گذشته میزان صادرات برق ایران سه برابر نسبت به سال 
قبل رشد داشته است، گفت: عراق قسط دوم خود را بابت 
خرید برق از ایران پرداخت کرد و میزان بدهی این کشور به 

8۰۰ میلیون دالر کاهش یافت. 
»هوشنگ فالحتیان« درخصوص رویکرد صادرات برق به 
کشورهای همسایه در سال جاری اظهار کرد: وزارت نیرو در 
نظر دارد میزان صادرات برق به کشورهای همسایه را افزایش 
دهد، به طوری که در دو ماه گذشته میزان صادرات برق نسبت 

به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. 
وی با اشاره به اینکه بیشــترین میزان صادرات برق به 

کشور عراق بوده است، افزود: در حال حاضر میزان صادرات 
برق به عراق نســبت به سال قبل رشــد داشته و حتی در 
روزهای اخیر به مرز 1350 مگاوات نیز رسیده است. فالحتیان 
در ادامه گفت: رشــد و میزان صادرات برق به درخواست 
کشورهای طرف قرارداد بستگی دارد، اما آنچه مشخص است 
اینکه روند صادرات برق نشان می دهد تا پایان سال 50 درصد 

نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم. 
بــه گفته معاون وزیر نیرو در امور بــرق و انرژی میزان 
صادرات برق به کشورهای طرف قرارداد باید به 10 میلیارد 

کیلووات ساعت برسد. 

تا پایان امسال بزرگ ترین مزرعه برق خورشیدی جهان در 
استرالیا ساخته می شود و بدین ترتیب تحولی بزرگ در این 

صنعت ایجاد خواهد شد.
پایگاه خبری »ســاینس الرت« در گزارشی نوشت: کار 
ساخت و ساز این مزرعه خورشیدی در جنوب استرالیا به 
زودی آغاز می شود. این مجموعه عظیم در نوع خود در دنیا 
بزرگ ترین محسوب می شود و این تنها به دلیل نصب 3.4 

میلیون صفحه خورشیدی و 1.1 میلیون باتری خواهد بود.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این پروژه تا پایان 
سال جاری میالدی تکمیل می شود و در آن زمان است که این 
مزرعه بزرگ برق خورشیدی از حیث ظرفیت تولید و ذخیره 
سازی تمامی مزارع مشابه در سراسر جهان را کنار خواهد 
زد. هرچند مزارع برق خورشیدی دیگری همچنان در گوشه 
و کنار دنیا فعال هستند که از حیث وسعت بزرگ تر از نمونه 

ساخته شده در جنوب استرالیا محسوب می شوند.
ظرفیت نهایی این مجموعه 33۰ مگاوات خواهد بود که 

برای تأمین برق ده ها هزار خانه کافی به نظر می رسد.
شــرکت Lyon Group به عنوان سازنده این مزرعه 
برق خورشیدی در گزارشی اعالم کرد: این مجموعه ظرفیت 

حداقل 1۰۰ مگاوات برق خورشیدی را دارد.
این دسته از مزارع برق خورشیدي به عنوان شاخص ترین 
پروژه ها در زمینه توسعه انرژی های پایدار و تجدیدپذیر در 
نظر گرفته می شــود که نمایشی هیجان انگیز از آینده هم 

هستند.
این مزرعه عظیم خورشیدي با هزینه یک میلیارد دالر 

ساخته می شود.
نکته جالب اینجاســت که فقط پس از 18 دقیقه از راه 

اندازی این مجموعه، 33۰ مگاوات برق تولید خواهد شد.

برای نخســتین بار در صنعت برق، ایران به دانش فنی 
طراحی و تولید محصول پرمصرف سیستم آنالیز آب و بخار 

بویلرهای نیروگاهی دست یافت.
»محمد رفعت ماه«، عضو انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت، با بیان اینکه برای نخستین بار در صنعت برق، 
ایران به دانش فنی بومی سیستم آنالیز آب و بخار بویلرهای 
نیروگاهی دســت یافت، گفت: سیستم  اندازه گیری کیفیت 
و خلوص بخار با فشــار ۱۱۰ آتمســفر و دمای ۵۵۰ درجه 
سانتیگراد در سه مرحله آب، بخار و آب برای نخستین بار در 
ایران بومی ســازی شده و با سرلوحه قراردادن سیاست های 

اقتصاد مقاومتی، تولید شده است.
رفعت ماه در ادامه با بیان اینکه سیستم  آنالیز، نخستین 

طرح از ۱۰ طرحی بوده که باید در سال ۹۶ در صنایع نفت 
و انرژی کشور ساخته شــود، تصریح کرد: با توجه به بومی 
 ســازی و طراحی و ساخت این پروژه در کشور و با تکیه به 
توان داخلی و بی نیاز شدن از واردات، با اجرای این ۱۰ پروژه 
در مجموع از خروج سه میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 

خواهد شد.
وی با اعالم اینکه با توجه به بومی ســازی این تجهیزات 
جدید از ســال ۹۶، صادرات این کاال به کشورهای منطقه 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، خاطرنشان کرد: تاکنون 
شرکت هایی از آلمان و ترکیه  برای خرید این محصول جدید 
ایرانی اظهار تمایل کــرده و آماده انعقاد قرارداد همکاری با 

ایران برای تولید و خرید این محصول هستند.
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با توجه به پیشــرفت روز افزون تکنولوژی تولید 
برق در دنیا، الزم اســت ضمن استفاده از تکنولوژی 
جدیــد در نیروگاه ها و تاسیســات جدید االحداث، 
نیروگاه های در حال بهره برداری نیز که بعضًا دارای 
ســابقه بهره برداری بیش از بیست سال هستند، به 

تکنولوژی روز مجهز شوند.
اما در بســیاری از موارد به دلیل طراحی خاص 
واحدها و تکنولوژی قدیمی آن ها، این امر به سادگی 
ممکن نبوده و اســتفاده از آن ها مســتلزم ابتکار و 
نوآوری در اجرای تغییر تکنولوژی نیروگاه ها است. 
یکی از این موارد تغییر اقلیم آب و هوا در سال های 
اخیر و محدودیت منابع آبی کشــور است که باعث 
شده اســت تعدادی از نیروگاه های کشور با کمبود 
منابع آبی مواجه شوند. در این زمینه رویکرد صنعت 
بــرق در بخش تولید اســتفاده از تکنولوژی های با 
حداقل مصــرف آب در نیروگاه ها ضمن حفظ توان 
تولیدی آن ها است. طرح های اجرا شده در تعدادی 
از نیروگاه ها توانسته اســت میزان مصرف آب را تا 
90 درصد کاهش دهد و باالطبع میزان برداشــت از 

سفره های زیرزمینی کشور را کاهش دهد.
همچنین محدودیت منابع اولیه، باعث شده است 
تا صنعت برق در بخش تولید، با ایجاد نوآوری، منابع 
جدید را جایگزین منابع مرســوم نماید. از جمله این 

طرح ها می توان به طرح همکاری در احداث شبکه های 
جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه شــهرهای مجاور 
نیروگاه ها و استفاده از پساب تصفیه شده به جای آب 

خام استخراجی از چاه های عمیق اشاره كرد.
یکی دیگر از چالش های بخش تولید برق، مشکالت 
و حوادثی اســت کــه در نیروگاه هــای قدیمی بروز 
می کند که عمدتاً به دلیل خارج از رده بودن تولید این 
نیروگاه ها و قطعات و تجهیزات آن ها، امکان تأمین و 
جایگزین کردن آن ها با قطعات اصلی وجود ندارد. در 
این گونه موارد الزم است که یا با تغییر در تجهیزات 
و قطعــات و با صرف هزینه و وقــت زیاد، تکنولوژی 
نیروگاه هــا را تغییر داد و یا با اســتفاده از روش های 
ابتکاری و جدید که در دستورالعمل های شرکت های 
سازنده نیز وجود ندارد، از تجهیزات و قطعات موجود 
استفاده کرد. در این موارد تالش متخصصان صنعت 
برق استفاده حداکثری از توان داخلی و ارائه طرح های 
جدید جهت تعمیر و اســتفاده از تجهیزات و قطعات 
موجود می باشــد و بعضاً طرح های ارائه شــده مورد 

استفاده سازنده اصلی تجهیزات نیز قرار می گیرد.
بــه کارگیری روش هــای نوین بهره بــرداری، 
تعمیرات و نگهــداری از تجهیــزات مانند CM و 
RCM جهت به حداقل رســاندن حوادث شبکه و 
نیروگاه ها یکی از اقداماتی است که سرلوحه صنعت 
برق کشــور اســت. با توجه به این مهم اســت که 
کماکان نیروگاه های با قدمت بیش از 50 ســال نیز 
در ساعات نیاز شــبکه به تولید برق در مدار تولید 
قرار می گیرند. شاهد این مدعا آمادگی بیش از 98 

درصدی نیروگاه ها در پیک تابستان سال 95 است.
یکــی دیگــر از اهــداف صنعت برق اســتفاده 
حداکثــری از تجهیزات و ظرفیت نصب شــده در 
شــبکه برق کشور اســت و در این راستا طرح های 
ارزنده ای ارائه و اجرا شده است. از جمله این طرح ها، 
استفاده از سیســتم های خنک کاری هوای ورودی 
به کمپرســور توربین های گازی و طرح IGV+ به 
عنوان روش های کم هزینه و زود بازده جهت افزایش 
ظرفیــت نیروگاه های گازی اســت. بــا اجرای این 
طرح ها در نیروگاه های گازی بالغ بر 1100 مگاوات 
به توان قابل تولید نیروگاه ها در زمان پیک شــبکه 
)زمانی که حداکثر مصرف برق در شبکه وجود دارد( 
افزوده شده است، در حالی که هزینه سرمایه گذاری 
آن کمتر از 10 درصد هزینه نصب واحد جدید است.

»نوآوری«؛ نوشداروي رفع چالش هاي 
فراروي بخش تولید برق

ë علی اصغر عبدلي
 معاون اداره کل بهسازی 
نیروگاه های شرکت 
تولید برق حرارتی

نشريه سنديكاي شرکت هاي توليدکننده برق / بهار 1396 / شماره 19
64


