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 از همه سوی جهان جلوه او می بینم
 جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
  چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

فصـل بهـار، هنگامه بـاز آفرینش طبیعـت، این تجلی 
گاه قـدرت الیـزال و رحمت  بیکران الهی در راه اسـت 
تـا بـار دیگر زمیـن رویـش دوبـاره بگیرد و شاخسـار 
درختـان بـا شـکوفه هـای زیبـا ، خـود را بیاراینـد و 

خـاک بـا فرشـی از اللـه و سـنبل جلوه گر شـود.
بـا سـپاس و شـکرگزاری بـه درگاه خداونـدی به خاطر 
ایـن همـه نعمـت و رحمـت و آرزوی روزگارانـی توام 
بـا آرامـش و برکـت در سـال پیـش رو بـرای یکایـک 
همـکاران عزیـز و ابـراز امتنـان صمیمانـه بـه پـاس 
همـه تـاش هـای ارزشـمندی کـه در راه خدمـت به 
مـردم بویژه تامین یکـی از حیاتی تریـن نیازهای آنها 
یعنـی انـرژی بـرق را متعهدانـه و با همتـی واال انجام 
مـی دهیـد، فرصـت را مغتنـم  شـمرده و در این ایام 
پایانـی سـال و در آسـتانه سـال نـو مـروری گـذرا به 
شـرایط تامین برق توسـط اعضای محترم سـندیکا در 

سـال 96 و چشـم انداز پیش رو داشـته باشـم.
در حـال حاضـر تولیـد کننـدگان خصوصـی بـرق بـا 
سـهم حـدود 60 درصـدی در تولیـد برق کشورنقشـی 

اساسـی در تامیـن ایـن انـرژی حیاتـی دارنـد.
این نقش در زمان اوج بار بویژه در فصل گرما بیشـتر 
خـود را نمایـان می سـازد. بر اسـاس آمار اعام شـده 
، پیـک بـار مصـرف سـال جـاری به رکـورد بی سـابقه 
55 هـزار و 400 مـگاوات رسـید کـه بـی شـک تاش 
متعهدانـه شـما عزیزان در گذر از آن بسـیار چشـمگیر 
بـوده اسـت. بـا  وجـود در گیر بـودن با چالـش ها و 
مشـکات اساسـی اعم از محدودیت هـای جدی منابع 
مالـی بـرای تداوم کار،وجـود قوانین و مقررات دسـت 
و پـا گیـر ، سـاختار نامناسـب اقتصـاد انـرژی بـرق و 
نبـود سـازوکار منطقـی در امـر قیمـت گـذاری بـرای 
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رییس هیات مدیره 
سندیکای شرکت های 

تولیدکننده برق
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خریـد و فـروش انـرژی برق و مسـایلی از این دسـت 
، ایثـار گرانـه چـراغ نیروگاه ها را روشـن نگه داشـتید 
و نگذاشـتید چـرخ منابع تولیـد انرژی حیاتـی برق از 
حرکـت بـاز ایسـتد. تردیـدی نیسـت کـه تـداوم این 
شـرایط رونـد تولیـد بـرق توسـط ایـن بخـش را بـا 

مخاطـرات جـدی مواجه خواهـد کرد.
بـا ایـن حـال در برنامه هـای وزیر محتـرم نیرو، جلب 
مشـارکت بخـش خصوصـی در این صنعت بـه عنوان 
یکـی از سیاسـت هـای اساسـی دیـده شـده اسـت و 
قـول هـای مسـاعدی  نیـز بـرای حـل چالـش هـا و 
مشـکات بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق 
خصوصـاً پرداخـت مطالبات آنها داده شـده اسـت. از 
سـوی دیگـر رویکـرد مثبـت مجلـس محتـرم به حل 
مشـکات ایـن بخـش در قانـون بودجـه سـال آتـی 
نویـد بخـش سـالی بهتـر بـرای خدمتگـزاران بخـش 
خصوصـی تولیـد برق بـوده و بارقه هـای امید را برای 

رهایـی از ایـن نارسـایی هـا بوجود آورده اسـت. 
اینـک کـه در پایـان سـال جـاری و در آسـتانه سـال 
نـو قـرار داریـم، جـا دارد از همـکاران عزیـز در جـای 
جـای ایران اسـامی بـه خاطر تاش های ارزشـمند و 
شـبانه روزی خـود کـه در جهـت تامین برق کشـور به 
شایسـتگی و بـا تحمـل دشـواری ها انجـام می دهند 
نمایـم.  سپاسـگزاری  و  قدردانـی  قلـب  صمیـم  از 
بی شـک ارزش و پـاداش این زحمات بـه دلیل تحمل 
و صبـوری در سـختی هـا، تعهـد و مسـئولیت پذیری 
در مسـیر خدمـت بـه مـردم و امیـد بـه آینـده بهتر ، 
نـزد خداونـد بزرگ ماجـور خواهد مانـد و در صحیفه 

ایـن صنعـت مانـدگار خواهـد بود.
از پیشـگاه آن یگانـه رحمـان و رحیـم سـالی تـوام 
بـا سـامتی، سـعادتمندی و امیـد بـرای تـک تـک 
شـما عزیـزان و خانـوداه هـای گرامیتـان خواسـتارم 
رو  پیـش  برکـت  و  خیـر  پـر  سـالی  امیـدوارم   و 

داشته باشید.

یا محول الحول واألحوال 
حّول حالنا إلی أحسن الحال«
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در گردهمایـی مدیـران ارشـد صنعـت بـرق کشـور کـه 
بـا معرفـی مهنـدس همایون حائـری به عنـوان معاون 
وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی و تجلیـل از خدمات  
اردکانیـان،  دکتـر  بـود،  همـراه  فاحتیـان  مهنـدس 
گردهمایـی مدیران ارشـد صنعت برق کشـور را فرصتی 
مغتنـم بـرای بررسـی و تبـادل نظـر درخصـوص برنامه 
جدیـد صنعـت بـرق کشـور عنـوان کـرد و بـا اشـاره به 
چالش هایـی چـون رشـد طبیعـی جمعیـت، افزایـش 
مصـرف، محدودیـت منابـع، مسـایل زیسـت محیطی 
کـه به همراه برخی مسـایل خاص اقلیمـی و منطقه ای 
فـراروی تمامـی دسـتگاه ها از جملـه وزارت نیـرو قـرار 
دارد،گفـت: »در مقابـل ایـن چالش ها 2 منبع ارزشـمند 
تجدیدپذیـر و تجدیدناپذیـر را بـرای غلبه بـر چالش ها 
در اختیـار داریـم کـه نیروی انسـانی منبـع تجدیدپذیر، 
قابـل اتـکا و ارزشـمند مـا محسـوب می شـود و بـروز 
مشـکات در ایـن منبع موجـب ناکارآمـدی منابع دیگر 

می شـود.«
بـه  نیـرو  وزیـر  تقدیمـی  برنامـه  اردکانیـان  دکتـر 
را  اسـامی  شـورای  مجلـس  نهایتـاً  و  رییس جمهـور 
مبنـای رای اعتمـاد عنـوان کـرد کـه بـه تفصیـل آنچـه 
وزارت نیـرو موظـف بـه تحقـق آن اسـت را معین کرده 
و بـه اسـتناد آن برنامـه ای بـا 9 سـرفصل مشـتمل بـر 
زمانبنـدی و الزامـات و با اتـکاء بر توانمندی هـا، انگیزه، 
شایسـتگی ها و تـوان راهبـری مدیـران صنعـت برق از 

سـوی مهنـدس حائـری مکتوب شـد که پیشـبرد آن از 
سـوی وزارت نیـرو پیگیـری می شـود.

وزیـر نیرو خطـاب به مدیران ارشـد صنعت بـرق تاکید 
کـرد: »نکتـه مهـم ایـن اسـت که سـعی کنیم به شـکل 
سیسـتماتیک و روشـن همـه اجـزای این برنامـه را به 
شـکل مناسـب پیگیـری و الزامـات تحقـق آن را فراهم 
کنیـم.« وی 2 موضـوع مدیریـت تقاضـا و مدیریـت 
مصـرف را از موضوعـات برجسـته در برنامـه صنعـت 
بـرق عنـوان کـرد و تعهـد توزیـع بـرق تهـران بـزرگ به 
کاهـش 10 درصـد از پیک پیش بینی شـده این شـرکت 
را آغازگـر یـک فعالیت وسـیع معرفی و پیوسـتن سـایر 
شـرکت ها به این حرکـت تاثیرگـذار در وضعیت موجود 
مصـرف را خواسـتار شـد. وی با اشـاره به فراهم شـدن 
زیرسـاخت های مدیریـت مصـرف، بهبود وضـع موجود 
مصـرف را از طریـق همـکاری نزدیـک و برنامه ریـزی 
شـده بـا صنعـت و جامعـه مصرف کننـده، قابـل تحقق 
دانسـت و افـزود: »آنچـه بـه عنـوان مدیریـت تقاضـا 
طـرح می شـود هـدف بلندتـری را مدنظر قـرار می دهد 
و نقشـه ای فراهـم می کنـد کـه می توانـد مبنایـی برای 

توسـعه در سـایر بخش ها باشـد.«
وی تصریـح کرد: »مدیریت تقاضا سـطح پیشـرفته تری 
از تاثیرگذاری اسـت و مسـتلزم ارتباطات وسـیع تر و کار 
علمـی دامنه دارتـر در صنعـت اسـت و در ایـن فضـا ما 
نیازمنـد گشـودن درها به روی شـاخه جدیـدی از علوم 

دکتر اردکانیان در گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق تاکید کرد:

ضرورت پیوستگی و هماهنگی در بخش های مختلف 
صنعت برق با عرصه بیرونی و بخش خصوصی 
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هستیم.« اجتماعی 
وزیـر نیـرو ادامـه داد: »عرصـه مدیریـت تقاضـا قطعـا 
نمی تواند به سـطح محدودی از سـاختار محدود شـود 
و بایـد اثـر خـود را در پیکـره صنعـت بـرق بـه نمایش 
بگـذارد و در ایـن ارتبـاط از شـخص وزیر تـا معاونان و 
مدیـران عامـل شـرکت های مـادر تخصصـی و مدیران 
اسـتانها درگیـر این موضـوع خواهند بود و بایـد آثار آن 

را در برنامه هـای عملیاتی شـاهد باشـیم.«
دکتـر اردکانیـان در ادامـه به 3 نکته در ارتبـاط با برنامه 
انـرژی  بـرق و  امـور  برنامـه معاونـت  نیـرو و  وزارت 
اشـاره کـرد؛ وی نخسـتین موضـوع را »سـامت کار« 
عنـوان کـرد و گفـت: »همـه تاشـها، چاره اندیشـی ها 
و برنامه ریزی هـای مـا از جملـه ارتقـاء سـطح دانـش، 
اسـتفاده از فنآوریهای نـو، تامین منابع مالی و تجهیزات 
افزایـش سـطح رضایتمنـدی  الزم همگـی بـا هـدف 
مـردم و تـداوم و تـدارک اعتمـاد بیشـتر بیـن جامعه و 
مجموعه های مدیریتی نظام اسـت که وظیفه مشـترک 

همـه سـازمانهای دولتـی محسـوب می شـود.«
دکتـر اردکانیـان ادامـه داد: »هیـچ مصلحتـی را باالتـر 
از حفـظ اعتمـاد عمومـی نمی دانـم و در ایـن موضوع 
هیچگونه مسـامحه و سازشـی نخواهم داشـت، به جد 
از همکاران درخواسـت دارم سیسـتم ها و تمهیدات الزم 
بـرای پایـش و مراقبـت در ایـن خصـوص از جملـه در 
بحـث واگذاری هـا و خصوصی سـازی بـه کار ببندنـد.«

وزیـر نیـرو نکتـه دوم را بحـث »پیوسـتگی کار« عنوان 
کـرد کـه یکـی از اصلی تریـن الزامـات برنامه محسـوب 
می شـود. وی اظهـار داشـت: »بایـد در کار بـا هـم یک 
پیوسـتگی و هماهنگی داشـته باشـیم. این پیوسـتگی 
ابتـدا بایـد در بخش هـای مختلـف صنعـت بـرق و در 
داخـل سـازمان دولـت و سـپس در عرصـه بیرونـی و 
بخـش خصوصـی ایجـاد شـود و بـه شـکل مؤثـر و 
هماهنـگ در خدمـت پیشـبرد اهـداف قـرار بگیـرد. 
ایـن شـرط الزم تحقـق برنامـه اسـت و بایـد از هرگونه 
بخشـی نگری پرهیـز کنیـم و بدانیـم موفقیـت همه ما 

در همـکاری نظام منـد و بـا برنامـه محقـق می شـود.«

افزایش حمایت از بخش خصوصی 
در ادامـه این مراسـم مهنـدس همایون حائـری معاون 
وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی بـا اشـاره بـه برنامه 
تقدیمـی وزیـر نیـرو در حـوزه بـرق و انرژی به ریاسـت 
جمهـوری و دولـت دوازدهـم بـه تبییـن خاصـه ای از 
ویرایـش نخسـت برنامـه بخش برق کشـور در 9 محور 
بـه عنوان زیرمجموعه برنامـه اصلی وزارت نیرو پرداخت 
کـه مبتنـی بـر 3 دوره زمانی کوتاه مـدت، میان مدت و 

بلندمـدت )تـا پایـان دولت دوازدهم( اسـت.
مهنـدس حائـری لـزوم انطبـاق سـریع و تمـام عیـار 
مجموعـه برق کشـور را ویژگی اصلی ایـن برنامه عنوان 
کـرد و اولیـن برنامـه از 9 برنامـه کلیـدی بخـش بـرق 
را بهره بـرداری از 20 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد بـا 
رویکـرد افزایـش بازدهی برشـمرد وی دومیـن برنامه را 
افزایـش ظرفیت تولیـد تجدیدپذیر به 4 هـزار مگاوات 
تـا پایـان دولـت دوازدهـم ذکـر کـرد و بـا اشـاره بـه 
افزایـش ظرفیت مولدهای تجدیدپذیر بـه 500 مگاوات 
تـا پایـان امسـال، از برنامه ریـزی بـرای 2 برابـر شـدن 
سـاالنه ظرفیتهـای تجدیدپذیر و رسـیدن بـه ظرفیت 4 
هـزار مگاوات طی 4 سـال آینده خبـر داد که 4/5 درصد 

از مجمـوع ظرفیـت تولیـد برق را شـامل می شـود.
معـاون وزیـر نیرو توسـعه و بهینه سـازی شـبکه انتقال، 
فوق توزیع و توزیع برق کشـور را سـومین محور برنامه 
بخـش برق عنـوان کرد که اقداماتی چـون رفع گلوگاه ها 
و تقویـت ارتباطـات بـرون مـرزی را دربر می گیـرد. وی 
خاطرنشـان کـرد یکـی از اقدامات در ایـن عرصه اتصال 
بـه شـبکه بـرق روسـیه اسـت کـه پیش بینی می شـود 
تـا پایـان دولت دوازدهم شـبکه بـرق دو کشـور با هم 

پارالـل و بـه عنوان هـاب انـرژی در منطقـه عمل کند.
مهنـدس حائـری چهارمیـن برنامـه را ارتقـای  متوسـط 
راندمـان تولیـد بـرق حرارتـی بـه حداقـل 40 درصـد 
عنـوان کـرد که با بـه مدارآمـدن واحدهای بخـار چرخه 
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ترکیبـی و واحدهـای گازی »کاس F« کـه تولید آنها در 
مـرز بومی شـدن قـرار دارد، قابـل حصـول اسـت.

وی تـک رقمـی کـردن تلفـات شـبکه بـرق کشـور را 
پنجمیـن محـور برنامـه 9 گانـه بخـش برق دانسـت 
و افـزود: »محـور ششـم، سـاماندهی اقتصـاد بـرق و 
بهبـود فضـای کسـب و کار اسـت کـه نیـاز داریـم بـا 
توجـه بـه کمبـود نقدینگی، صـادرات خدمـات فنی و 
مهندسـی و حمایـت از بخـش خصوصـی را افزایـش 
دهیـم و بـه افزایـش تبـادالت انـرژی بـا کشـورهای 

منطقـه بپردازیـم.«
معـاون وزیـر نیرو محـور هفتـم را بهبود شـاخص های 
بهره بـرداری و قابلیـت اطمینـان شـبکه، محور هشـتم 
سازگاری زیست محیطی و ارتقای ایمنی در فعالیت های 
صنعـت بـرق و محـور نهـم را توسـعه زیرسـاخت های 
هوشمندسـازی شـبکه و ایجـاد ارزش افـزوده از طریـق 

زیرسـاخت های مخابراتـی و دیتـا عنـوان کرد.
مهنـدس حائـری ایجـاد شـرایط بـرای پررنـگ شـدن 
نقـش نخبـگان در صنعت برق را حائز اهمیت دانسـت 
و پیاده سـازی سیسـتم WAMS در شـبکه قـدرت کـه 
حـدود 80 درصـد آن انجـام شـده را با هوشمندسـازی 

شـبکه بـرق قـدرت همراه دانسـت.

ارتقاء شاخص های عملکرد بخش برق در 4 سال گذشته
در ایـن مراسـم مهنـدس فاحتیـان بـه عنوان مشـاور 
وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی پیرامـون تجـارب و 
دسـتاوردهای بخـش بـرق و مدیریـت مبتنی بـر تفکر 
سیسـتمی در 4 سال گذشـته به ایراد مطالب پرداخت.

وی عملکـرد بخش تولید طی 4 سـال گذشـته را رشـد 
11 درصـدی ظرفیـت نیروگاه هـا بـه رغـم افزایـش 21 
درصـدی پیـک بـار عنـوان کرد کـه از افزایـش بهره وری 

نیروگاه هـای موجـود حکایـت دارد.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیـت نیروگاهـی کشـور 
از 69 هـزار مـگاوات بـه 80 هـزار مـگاوات تـا قبـل از 
پیـک تابسـتان آینـده افـزود: »در این 4 سـال ظرفیت 
از 538 مـگاوات بـه هـزار و 120  مولدهـای پراکنـده 

مـگاوات افزایش یافت، آمادگی نیروگاهها به اوج رسـید 
و ضریـب آمادگـی از 95 درصـد در سـال 92 امسـال به 

99 درصـد افزایـش یافـت.«
وی نـرخ خـروج اضطـراری نیروگاههـا را در سـال 92 
معـادل 15/6 درصـد عنـوان کـرد کـه امسـال ایـن رقم 
بـه 11/6 درصـد کاهـش یافـت. همچنیـن مصـرف گاز 
نیروگاه هـا بـه 90 درصد رسـید و مصرف سـوخت مایع 
از 27 میلیـون لیتـر در سـال 92 بـه 7 میلیـون لیتـر در 

سـال جـاری کاهش داده شـد.
مشـاور وزیـر نیـرو از تبادل بیش از هـزار و 200 مگاوات 
قـرارداد احداث نیروگاه، معرفی حـدود 39 مصرف کننده 
انـرژی بـه بورس برق و 4 برابرشـدن میـزان مبادالت در 
بـورس برق خبـر داد و احـداث 9 هزار مـگاوات نیروگاه 
جدیـد، افزایـش ظرفیت مولدهـای تجدیدپذیـر از 200 
مـگاوات بـه 500 مـگاوات، برق رسـانی بـه روسـتاهای 
باالی 10 خانوار و برقی شـدن 60 هزار چاه کشـاورزی را 

از دیگر اقدامات برشـمرد.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش راندمـان نیروگاه هـا از 36/7 
درصـد بـه 38 درصد، کاهش خاموشـی هر مشـترک از 
3/05 دقیقـه بـه 2/6 دقیقـه در شـبانه روز را مورد توجه 
قـرار داد. مهنـدس فاحتیـان قانون حمایـت از صنعت 

بـرق کـه بـه عنـوان یـک طـرح در مجلـس شـورای 
اسـامی مطرح شـد را از اقدامات اساسـی صنعت برق 
کشـور برشـمرد و از بیـش از 30 هـزار میلیـارد ناموت 
مطالبـات صنعـت بـرق از دولـت براسـاس قانـون خبر 
داد کـه می تواند منشـاء اثـر و تحوالت اساسـی در این 

صنعـت زیربنایی باشـد.
وی قانـون رفـع موانع تولید رقابت پذیـر را قانونی کامًا 
مترقـی توصیـف کـرد و از پیگیـری جـدی درخصـوص 
مولدهـای تجدیدپذیر و تاسـیس سـاتبا بـه عنوان یک 
مجموعـه ریشـه دار در این خصـوص خبـر داد و افزود: 
»در حـال حاضـر شـرایط بـه گونـه ای فراهـم شـده که 
پاسـخگوی تعدد سـرمایه گذاران در این عرصه نیستیم.

مشـاور وزیـر نیـرو بـا تاکیـد بـر لـزوم ایجـاد نهادهای 
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رگوالتـوری بـا توجه به خصوصی سـازی در صنعت برق، 
اصـاح آیین نامـه حریـم شـبکه ها را از جملـه کارهـای 
اساسـی عنـوان کـرد که طی 4 سـال گذشـته بـه انجام 
رسـید و کاهـش هزینـه آزادسـازی خطـوط را در پـی 

داشت.
مهنـدس فاحتیـان در ادامـه بـه دسـتاوردهای فنـی و 
تکنولوژیکـی صنعـت بـرق اشـاره کـرد و بـا اشـاره بـه 
 ،F پیشـبرد مطلـوب انتقال فـن آوری توربینهـای کاس
از تولیـد و سـاخت انـواع توربینها و ژنراتورها در کشـور 

داد. خبر 
وی بهبـود تـوان توربینهـای کاس E بـا بهره گیـری از 
سیسـتم خنک کن هوای ورودی را خاطرنشـان سـاخت 
و بـا اشـاره به وجـود 200 واحـد توربین از ایـن نوع در 
صنعـت بـرق، افزایـش 5 هزار مگاوات قابلیـت تولید با 
بهره گیـری از سیسـتم های خنک کـن در ایـن توربین ها 

را امـکان پذیر دانسـت.

ظرفیت های الیحه بودجه 97
در ادامـه این مراسـم دکتر بختیار معـاون برنامه ریزی و 
امـور اقتصـادی وزیر نیـرو پیرامون ظرفیت هـای الیحه 
بودجـه سـال 97 و چگونگی اسـتفاده از این ظرفیت ها 

در جهـت حـل و فصـل مسـایل صنعـت برق در سـال 
آینـده بـه ایراد مطالـب پرداخت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه الیحـه بودجـه 97 هـم اکنـون 
در مرحلـه بررسـی و تصویـب در صحـن علنی مجلس 
شـورای اسامی اسـت، چگونگی اسـتفاده از ظرفیتهای 
فاینانـس و تسـهیات مالـی خارجـی الیحـه فـوق را 

کرد. تبییـن 
دکتـر بختیـار صنعـت بـرق را در اسـتفاده از فاینانـس 
خارجـی از بخشـهای موفـق کشـور توصیـف کـرد و از 
سـرمایه گذاری  و  فاینانـس  بـاالی  سـهم  تخصیـص 
خارجـی بـه صنعت بـرق در برنامه ششـم توسـعه خبر 
داد و ایجـاد تنـوع در منابـع مالـی را از اهمیـت باالیی 

برخـوردار دانسـت.

وی بـا اشـاره بـه تعریـف حـدود 20 میلیـارد دالر منابع 
از محـل تسـهیات مالـی خارجی در صنعـت آب و برق 
اظهـار داشـت: »از این میـزان حدود 12/5 میلیـارد دالر 
طرحهایـی اسـت که می توانیـم روی آنها متمرکز شـویم 
و بـه مرحلـه نهایی گشـایش اعتبـار در یک بـازه زمانی 
برسـانیم کـه عمـده آنهـا طرحهـای بـرق در بخشـهای 

تولیـد، انتقـال و توزیع اسـت.«
دکتـر بختیـار افـزود: »حدود 12 هـزار مـگاوات ظرفیت 
از محـل فاینانـس خارجـی بـرای احـداث نیروگاههـای 
بـر  عـاوه  و  شـده  پیش بینـی  و خصوصـی  دولتـی 
شـبکه  پسـت   320 تجهیـزات  تامیـن  نیروگاههـا، 
انتقـال و فـوق توزیـع، مهمتریـن طرحـی اسـت کـه از 
سـوی توانیـر و بـرق منطقـه ای تهـران بـه نمایندگـی 
از سـایر شـرکتهای بـرق منطقـه ای بـه مناقصـه رفتـه 
 LC گشـایش  بـه  سـریع تر  هرچـه  امیدواریـم   و 

برسانیم.«
وی اضافـه کـرد: »در مـاده 56 قانون الحاق، اسـتفاده از 
فاینانـس داخلـی پیش بینی شـده و پیمانـکاران درگیر 
در طـرح از طریـق بانکهـا و بـا تضمیـن دولـت، منابـع 
را تجهیـز کننـد.« دکتـر بختیـار در ادامـه بـه ظرفیتهای 
اوراق مالـی اسـامی کـه در تبصره 5 الیحـه بودجه 97 

پیش بینی شـده اشـاره کرد و از توسعه سـاالنه استفاده 
این ظرفیت قانونی در قوانین بودجه سـنواتی خبر داد. 
وی افـزود: »180 میلیارد ناموت ظرفیت برای اسـتفاده از 
اوراق اسـامی در بودجـه سـال آینـده پیش بینی شـده 

کـه بایـد تاش کنیـم از ایـن ظرفیت اسـتفاده کنیم.«
دکتـر بختیـار همچنین با تشـریح بندهـا و تبصره های 
مختلـف الیحـه بودجـه 97 از ایجـاد ظرفیت مناسـبی 
بـرای تسـویه بدهـی به بخـش خصوصی و شـرکتهای 

زیرمجموعـه وزارت نیـرو خبر داد.
 وی یـادآور شـد: بنـد ج تبصره 15 برای اصاح سـاختار 
شـرکتهای توزیـع پیش بینـی شـده کـه زمینـه اصـاح 
سـاختار و سـهامداری توانیـر در ایـن شـرکتها را حـل و 

فصـل می کنـد.
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دکتـر بختیـار پیش بینـی عـوارض بـرق بـه میـزان 8 
درصـد تعرفـه در سـال آینـده را کمـک خوبـی بـرای 
بـرق  نیروگاههـای تجدیدپذیـر و شـبکه های  توسـعه 

روسـتایی عنـوان کـرد.

چالش ها و راهکارهای صنعت برق
در ادامـه ایـن مراسـم مهندس کردی مدیرعامل شـرکت 
توانیـر بـا اشـاره به برخـی از تحوالت مهـم صنعت برق 
در 2 دهه گذشـته از جمله قانون اسـتقال شـرکت های 
توزیـع، ایجـاد بازار بـرق، اصـل 44 و خصوصی سـازی، 
مهمتریـن و مشـهودترین مشـکل اقتصـاد صنعت برق 
را ناهمتـرازی منابـع و مصـارف عنوان کرد که به شـدت 
آینـده ایـن صنعـت زیربنایـی را دچار آسـیب و چالش 

سـاخته است.
مهنـدس کـردی درخصوص راهکارهای سـاماندهی این 
موضـوع اظهار داشـت: »سالهاسـت در پـی قراردادهای 
خریـد تضمینـی بـرق هسـتیم کـه حتمـا بایـد مـورد 
تجدیدنظـر قـرار بگیـرد، همچنین مـواردی درخصوص 

بـازار بـرق وجـود دارد کـه قابل نقـد و بهبود اسـت.«
وی افـزود: »موضـوع بعد بحـث واگـذاری نیروگاه های 
جدیـد بـه بخـش خصوصـی اسـت در ایـن ارتبـاط با 
افزایـش هزینه هایـی مواجـه شـدیم کـه هیـچ روش 
جبرانـی بـرای آن دیـده نشـده و هرگـز روشـی بـرای 
پرداخـت نرخهـای مابه التفـاوت ارایه نشـد و باید تدبیر 
کنیم رقم مابه التفاوت پرداختی معنادار و پایدار شـود.« 
مهنـدس کـردی موضـوع بعـدی را وصـول مطالبـات 
عنـوان کرد که بـا انجام آن بسـیاری از طرحهای کاهش 
تلفـات و توسـعه و بهینه سـازی نیروگاههـا قابل حصول 

است.
بـه  را  صـادرات  موضـوع  توانیـر  شـرکت  مدیرعامـل 
جهـت ایجـاد ارزش افـزوده از نکات حسـاس برشـمرد 
و سـرمایه گذاری ناکافی در زیرسـاختهای صنعت برق را 
بـا کاهـش ضریـب ذخیره سیسـتم بـرق کشـور همراه 

دانست.
مدیرعامـل شـرکت توانیر بدهی صنعت بـرق به بخش 
بانکـی را یادآور شـد و انتقال بدهیهـای بانکی به دولت 
و ایجـاد تحـرک مناسـبتر نظـام بانکـی با صنعـت برق 
را حایـز اهمیـت دانسـت. عـدم روزآمـدی و اسـتفاده 
از الگوهـای ناکارآمـد در بخـش مقـررات و رگوالتـوری 
صنعـت بـرق کشـور به رغـم ظرفیـت قانونی کـه برای 
آن وجـود دارد ، افزایـش نـرخ در بخشـهای مختلف که 
می توانـد به وسـیله یک نهـاد عادل انجام شـود، پرهیز 
از بخشـی نگری و آسـیب بـه زنجیـره بهـم پیوسـته و 
مسـتحکم مجموعـه صنعـت بـرق در مباحثـی ماننـد 
تجدیـد سـاختار و لـزوم رسـیدن به یک سـاختار نهایی 
و قطعـی برای 20 سـال آینده از دیگر نکات مورد اشـاره 

مدیرعامـل شـرکت توانیـر در این نشسـت بود. 

48 هـزار و 122 مـگاوات نیـروگاه جدیـد تا10 سـال آینده 
نیاز اسـت مورد 

مهنـدس طرزطلب مدیرعامل شـرکت تولید برق حرارتی 
دیگر سـخنران این نشسـت بـود که به ارائـه آمار حوزه 
تولیـد و عملکرد و چالشـهای این بخـش پرداخت. وی 
بـا اشـاره به 78 هـزار و 333 مـگاوات ظرفیت منصوبه 
نیروگاههـای حرارتـی در کشـور، 92 درصـد تولیـد بـرق 
کشـور را مربـوط بـه واحدهـای حرارتی عنوان کـرد و از 
مصـرف 92 درصـدی سـوخت گاز در نیروگاههـا طی 10 

ماه گذشـته خبر داد.
وی بـا اشـاره به وضعیـت مطلوب آمادگـی نیروگاههای 
حرارتـی و ارتقـاء ضریـب آمادگـی در پیـک تابسـتان 
گذشـته، ابراز امیدواری کرد با همکاری بخشـهای تولید، 
انتقـال و توزیـع بـرق ایـن آمادگـی در سـال آینـده نیز 
حفـظ شـود. مهندس طرزطلب یـادآور شـد: »در جهت 
ارتقـای آمادگـی نیروگاههـا امسـال 81 هـزار مـگاوات 
نیـروگاه در دسـت تعمیـر قـرار گرفتـه کـه امیدواریم تا 

قبـل از خـرداد 97 بـه اتمام برسـد.«
وی از برنامه ریـزی سـاالنه برای دسـتیابی بـه 40 درصد 
متوسـط راندمـان نیروگاهـی در ایـن شـرکت خبـر داد 
کـه احـداث نیروگاههـای چرخه ترکیبـی با راندمـان باال 
و توربینهـای کاس F از جملـه ایـن برنامه هـا اسـت 
و سـرمایه گذاری خارجـی بـرای احـداث 2080 مـگاوات 
واحـد چرخـه ترکیبی نیز در دسـتور کار این شـرکت قرار 
دارد. مهنـدس طرزطلـب یکـی از توفیقات این شـرکت 
 B-MAP2 بـه واحدهـای V94.2 را ارتقـای واحدهـای
شـرکت مپنـا عنـوان کرد کـه در واحدهـای گازی پرند و 

علی آبـاد در سـال جـاری محقق شـد.
تبدیـل 49 واحـد گازی بـه چرخـه ترکیبـی و افزایـش 
بیـش از 8 هـزار مـگاوات ظرفیـت واحدهـا بـه کمـک 
طرحهـای بیـع متقابل و امکان تبدیل 105 واحد گازی به 
چرخـه ترکیبی، برنامه بازسـازی و نوسـازی نیروگاههای 
حرارتـی از جملـه نیروگاههـای شـهید رجایـی، شـهید 
مفتـح، نـکا، ری و غیـره، خـارج کـردن 3 هـزار مگاوات 
نیروگاه بازنشسـته تا سـال 1400 از مدار تولید، اسـتفاده 
 MEDIA و طـرح خنک سـازی هـوای ورودی IGV + از
و ایجـاد 340 مـگاوات ظرفیـت اضافـی تا پیـک 97 از 

دیگـر اقدامـات این شـرکت عنوان شـد.
 3414 از  بهره بـرداری  برنامـه  از  طرزطلـب  مهنـدس 
مـگاوات نیروگاه جدید در فاصله تابسـتان 96 و 97 خبر 
داد کـه هـزار و 124 مـگاوات آن وارد مدار شـده اسـت.

وی از برنامه ریـزی دقیـق ایـن شـرکت بـرای توسـعه 
ظرفیـت نیروگاههـای حرارتـی در افـق سـال 1405 با 2 
سـناریوی رشـد GDP 4 درصد و 8 درصد خبر داد که در 
صورت رشـد 4 درصـدی GDP 35 هـزار و 481 مگاوات 
نیـروگاه و در صـورت رشـد 8 درصدی، احـداث 48 هزار 

و 122 مـگاوات طـی 10 سـال آینـده مورد نیاز اسـت.
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بسترهای قانونی بودجه 97 برای پرداخت بدهی های بخش خصوصی

آیا وصول مطالبات نزدیک است؟
وزارت نیـرو در کنـار وزارت خانه هایـی نظیـر راه و شهرسـازی از بدهـکار تریـن بخش هـای دولـت بـه بخـش 
خصوصـی بـه شـمار مـی رود؛ بـه طـوری کـه مجمـوع بدهی هـای وزارت نیرو فقـط در بخـش برق حـدود 30 
هـزار میلیـارد تومان اسـت که بخش عمـده آن مربوط به مطالبات بخش خصوصی اسـت. یعنـی پیمانکاران، 
تامیـن کننـدگان تجهیـزات و تولیدکننـدگان برق کـه در میان آن هـا نیـروگاه داران یا همـان تولیدکنندگان برق 

بیشـترین طلـب را از دولـت دارند.

 علی غرضی

100
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آنچـه که موجب انباشـته شـدن مطالبات 
بخش خصوصی شـده، اقتصـاد نامتوازن 
کـه  اقتصـادی  اسـت.  بـرق  صنعـت 
سال هاسـت دخـل و خرجـش بـا هـم 
نمی خوانـد. چراکـه قیمـت فـروش بـرق 
بـه مشـترکان تقریبا نصـف بهـای تولید، 
انتقـال و توزیـع اسـت و دولـت هـم به 
پرداخـت  تـوان  مالـی  دلیـل مشـکات 
مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی و تمـام 
شـده بـرق را نـدارد. در نهایت بدهی های 
صنعـت نه تنها روز بـه روز بلکه لحظه به 

لحظـه در حـال افزایـش اسـت.
مشـکل صنعـت بـرق از آنجایـی نمایان 
بحـران  حـل  بـرای  دولـت  کـه  شـد 
دیـون  رد  و  بـرق  بدهی هـای صنعـت 
اقـدام بـه واگـذاری نیروگاه هـا به بخش 
خصوصـی کـرد. از آن روز تـا بـه حـال 
خریـد تضمینـی بـرق از تولیدکننـدگان 
با مشـکاتی مواجـه بوده و کارشناسـان 
معتقدنـد کـه ایـن مشـکات فقـط بـا 
اصـاح تعرفـه فـروش بـرق قابـل حـل 
اسـت. امـا ایـن موضـوع هم بـه خاطر 
مجلـس  و  دولـت  نظرهـای  اختـاف 
سالهاسـت کـه مسـکوت مانـده اسـت. 
البتـه دو فـاز از هدفمنـدی یارانه هـا بـا 
توافـق دولـت و مجلـس رقـم خـورد و 
قیمـت حامل هـای انـرژی از جملـه برق 
تـا انـدازه ای اصـاح شـد امـا تعلـل در 
اجـرای فـاز سـوم رونـد منطقـی شـدن 

قیمت هـا را متوقـف کـرده اسـت.
بـه هر حـال دولت مجبور اسـت که برای 
پوشـش بخشـی از بدهی هـای خـود به 
بخـش خصوصـی از راه هـای جایگزیـن 
اسـتفاده کند. راه هایی نظیـر تهاتر بدهی 
بـا مطالبات. مجلس شـورای اسـامی نیز 
قیمـت  اصـاح  رونـد  توقـف  در  کـه 
بی تاثیـر نیسـت، بـا درخواسـت دولـت 
بـرای اجازه قانونـی پرداخـت بدهی ها از 
طریـق اوراق بدهـی و تهاتر موافق اسـت. 
ایـن موضـوع را می توان در بودجه سـال 
1397 ماحظه کـرد. نمایندگان مجلس با 
حـذف تبصـره 18 الیحه بودجه سـال آتی 
که اشـاره مسـتقیمی به اصـاح قیمت ها 
داشـت، موافقت کردنـد و در عوض اجازه 
دادنـد کـه حـدود 100 هـزار میلیارد ناموت 

بدهی هـای اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
بـه دولـت و مطالبـات آن هـا از دولـت 
تهاتـر شـود و با عنـوان بدهی های دولت 
بـه بانک مرکزی در سـرفصل خاصی ثبت 

و درج شـود.
البتـه این مصوبـه فقط بـرای بدهی های 
صنعـت بـرق نیسـت و بـه صـورت عـام 
تعریـف شـده اسـت. اختیـارات و نحـوه 
تخصیـص آن را مجلس بـه دولت واگذار 
کـرده و دولـت تصمیـم خواهـد گرفـت 
کـه چـه بخشـی از ایـن رقـم بـه تهاتـر 
بدهی هـا و مطالبـات بخـش خصوصـی 

صنعـت بـرق اختصـاص یابد.

جزئیات مصوبه 100 هزار میلیارد تومانی 
مصوبـه تهاتـر 100 هـزار میلیـارد تومانـی 
در بنـد الحاقـی )1( تبصره 5 آمده اسـت. 
در ایـن تبصـره ذکـر شـده: در راسـتای 
تولیـدی  بنگاه  هـای  وضعیـت  بهبـود 
کشـور و افزایـش اشـتغال و همچنیـن 
بهبـود وضعیـت بانک هـا دولـت مجـاز 
بـه  خـود  قطعـی  بدهی هـای  اسـت 
تعاونـی  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 
و خصوصـی کـه در چهارچـوب مقـررات 
مربـوط تـا پایان سـال 1395 ایجاد شـده، 
با مطالبـات قطعـی دولـت )وزارتخانه ها 
و مؤسسـات دولتـی( از اشـخاص مزبـور 
و مطالبـات قطعـی دولـت از اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی تعاونـی و خصوصـی 
کـه به شـرکت های دولتی منتقل شـده را 
بـا بدهـی دولـت بـه شـرکت های مذکور، 
تـا مبلـغ 50 هـزار میلیارد لایر بـه صورت 

جمعـی - خرجـی تسـویه کنـد.
در بخـش دیگـری از ایـن مصوبـه آمـده 
کـه سـقف تهاتـر بدهـی بـرای اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی 
پانصـد هزار میلیـارد لایر و برای نهادهای 
عمومی غیردولتـی پانصـد هـزار میلیـارد 
لایر اسـت. دولـت مجـاز اسـت در پایان 
آذرماه 1397 مانده مصرف نشـده سهمیه 
هـر بخـش را صـرف تسـویه بدهیهـای 

بخـش دیگـر نماید.
تسـویه  قانـون  ایـن  اسـاس  بـر  البتـه 
بدهـی دولـت بابـت طرح هـای تملـک 
دارایی هـای سـرمایه ای، بدهی اشـخاص 

مشکل صنعت 
برق از آنجایی 
نمایان شد که 
دولت برای حل 

بحران بدهی های 
صنعت برق و 
رد دیون اقدام 

به واگذاری 
نیروگاه ها به 

بخش خصوصی 
کرد. از آن روز 

تا به حال خرید 
تضمینی برق از 
تولیدکنندگان 
با مشکالتی 
مواجه بوده 

و کارشناسان 
معتقدند که این 
مشکالت فقط 
با اصالح تعرفه 

فروش برق قابل 
حل است 
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حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی و نهادهـای 
عمومی غیردولتـی بـه بانک هـا، و بدهـی بانک هـا بـه 
بانـک مرکـزی، تنها پـس از احراز قانونی بـودن مطالبات 

و تأییـد سـازمان حسابرسـی قابـل انجـام اسـت.
ناگفتـه نمانـد که تسـویه اصل و سـود بدهی اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی و نهادهـا و 
بـه  منـوط  بانک هـا  بـه  مؤسسـات عمومی غیردولتـی 
بخشـش جریمه هـای متعلقـه )مـا بـه التفـاوت وجـه 

التـزام و نـرخ سـود قـراردادی( توسـط بانـک اسـت.
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و بانـک مرکـزی، دیوان 
محاسـبات کشـور، کمیسـیون های برنامـه و بودجـه و 
محاسـبات و اقتصادی مجلس شـورای اسـامی از جمله 

ناظـران ایـن طرح در سـال آینده هسـتند.

بازپرداخت با اسناد خزانه اسالمی
بـرای   1397 سـال  بودجـه  در  کـه  دیگـری  موضـوع 
بازپرداخـت بدهی هـای دولـت در نظـر گرفتـه شـده 
واگـذاری اسـناد خزانـه اسـامی با حفظ قـدرت خرید و 
با سررسـید تا سه سـال اسـت. به این ترتیب کـه در بند 
)هــ( تبصـره 5 ایـن الیحه آمده اسـت: »دولت، اسـناد 
خزانـه اسـامی با حفـظ قـدرت خریـد و بـا سررسـید تا 
سه سـال را صـادر و بـه طلبـکاران بـه نسـبت 50-50 تا 
سـقف نـود و پنـج هـزار میلیـارد )95.000.000.000.000( 
لایر واگـذار کنـد.« البتـه ایـن عـدد تنهـا مربـوط بـه 
مطالبـات تولیدکننـدگان برق نیسـت و طرح های تملک 
محصـوالت  تضمینـی  خریـد  سـرمایه ای،  دارایی هـای 
راهبردی)اسـتراتژیک( کشـاورزی، مابه التفـاوت قیمـت 
تضمینـی محصوالت با قیمت فـروش، بیمه محصوالت 

کشـاورزی، تأدیـه بدهی هـای سـازمان های بیمـه پایـه 
سـامت را نیـز شـامل می شـود. در قانـون گفتـه شـده 
ایـن اسـناد در قوانیـن  بازپرداخـت اصـل  اسـت کـه 
بودجه هـای سـنواتی کل کشـور پیش بینـی می شـود و 
خزانـه داری کل کشـور موظـف اسـت از محـل اعتبارات 
ردیفهـای فصل مربوطـه و جدول)8( این قانون نسـبت 
بـه تسـویه آن اقـدام نمایـد. حـال باید صبر کـرد و دید 
کـه دولـت در سـال آینـده تـا چـه انـدازه در تخصیص 
و واگذاری هـای مربـوط بـه ایـن قوانیـن موفـق عمـل 
می کنـد و سـهم صنعـت برق از ایـن ارقام چقدر اسـت.

البتـه ناگفتـه نمانـد کـه همه گزینه هـا از مسـیر بودجه 
عبـور نمی کنـد. به طـوری که بر اسـاس قانـون حمایت 
از حقـوق صنعت برق، سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
کشـور موظـف اسـت اعتبـار الزم جهـت پرداخـت مابه 
التفـاوت قیمت فـروش تکلیفـی انرژی برق و انشـعاب 
بـا قیمت تمـام شـده و همچنین معافیت هـای قانونی 
اعمـال شـده بـرای هزینه هـای انشـعاب را در بودجـه 
سـنواتی کل کشـور پیش بینـی و در فواصل زمانی سـه 
ماهـه بـه وزارت نیرو پرداخت کند. اما در شـرایط کنونی 
بـه ایـن دلیـل کـه دولـت قـادر نیسـت مابـه التفـاوت 
قیمـت تمـام شـده و قیمـت تکلیفـی را بـه وزارت نیرو 
پرداخـت کنـد، وزارت نیرو نیـز توان پرداخـت مطالبات 
نیروگاه هـای بخـش خصوصـی را نـدارد و ایـن موضوع 
نیـز مشـکل آفریـن شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد که 
عـاوه بـر مصوبـات مجلـس نیـاز اسـت که دولـت نیز 
در بدنـه خـود و در زمینـه تخصیـص درآمدهـا منضبط 
تـر عمـل کنـد. اگرچـه مشـکات مالـی کشـور را حتـی 

تولیدکننـدگان هـم درک می کننـد.



گو
تو

گف

12

در قانـون بودجـه سـال آینده یک ُمسـکن دیگـر برای 
پرداخـت بدهی هـای دولـت از جملـه بدهی هـای آن 
بـه بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. مسـکنی بـه نـام تهاتـر کـه قبـال 
نیـز صنعتگـران و پیمانکاران طعـم آن را چشـیده اند. 
هرچنـد کـه این بند قانون کمکی بـه دولت برای بهبود 
وضـع دخـل و خرجـش نمی کند امـا اگر محقق شـود 
تـا انـدازه ای بـه داد بخـش خصوصی خواهد رسـید. 
اگرچـه بخـش خصوصـی ترجیـح می دهـد کـه وجه 
خدمـات و کاالهـای خـود را نقـدی از دولـت دریافـت 
کنـد. در ایـن بـاره دکتـر محمـد فیضـی، نایب رئیـس 
کمیسـیون تلفیـق بودجـه و عضـو کمیسـیون برنامه، 
بودجـه و محاسـبات مجلس شـورای اسـالمی توضیح 
می دهـد: » در خصـوص بدهـی دولـت به اشـخاص، 
بدهی اشـخاص بـه بانک ها، بدهی بانک هـا به بانک 
مرکـزی و همچنیـن بدهی افـراد، بخـش خصوصی و 
قالـب  در  بانک هـا  بـه  عمومی غیردولتـی  نهادهـای 
بودجـه سـال 97 حدود 100 هزار میلیـارد تومان در نظر 
گرفته شـده تـا بـا اسـتفاده از آن بدهی های افـراد به 
دولـت و مطالبـات افـراد از دولت به صـورت عام تهاتر 
شـود و بـا عنـوان بدهی های دولـت به بانـک مرکزی 
در سـرفصل خاصـی ثبـت و درج شـود. ایـن کار بدون 
افزایـش پایه پولـی انجام می شـود اما کمـک می کند 
تـا بدهی هـای دولـت تجمیـع شـود و دولـت دیگـر 
بـه بخـش خصوصـی بدهـکار نباشـد. بخشـی از این 
ظرفیـت قطعـا متعلـق بـه صنعـت برق اسـت کـه با 
صالحدیـد دولـت تخصیـص داده خواهد شـد.« حال 
بایـد منتظر مانـد و دید که چه بخشـی از این ظرفیت 
قانونی سـهم فعـاالن صنعت برق خواهد شـد. فیضی 
ایـن بنـد از بودجـه 97 را یکـی از مهمترین بخش های 
آن برشـمرد و در گفتگو با »نیرو و سـرمایه« به تشریح 

جزئیـات آن پرداخت.

شـما نایب رئیـس کمیسـیون تلفیق بودجه سـال  ●
97 بودیـد. آیـا در جریـان بررسـی الیحـه بودجه در 

کمیسـیون بـرای پرداخـت بدهی هـای دولـت بـه 
بخـش خصوصـی تصمیمی گرفته شـد؟

بلـه. در کمیسـیون تلفیـق و کمیته هـای فنـی آن بـه 
ایـن موضـوع پرداختـه شـد و در نتیجـه بررسـی های 
این کمیسـیون مصوب شـد که 100 هزار میلیارد ناموت 
بـرای تهاتـر بدهی هـای افـراد بـه دولـت و مطالبـات 
آن هـا از دولـت ظرفیت سـازی شـود. این بنـد قانون 
مربـوط به بدهی دولت به اشـخاص، بدهی اشـخاص 
و  مرکـزی  بانـک  بـه  بانک هـا  بدهـی  بانک هـا،  بـه 
همچنیـن بدهـی افراد، بخـش خصوصـی و نهادهای 
دولـت  می شـود.  بانک هـا  بـه  عمومی غیردولتـی 
می توانـد با اسـتفاده از این اختیـار قانونی بدهی های 
خـود در طرح هـای عمرانـی را کاهش دهـد و به جای 
بخـش خصوصی فقـط به بانک مرکزی بدهکار باشـد.

 نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت و گو 
با »نیرو و سرمایه« تشریح کرد

سهم صنعت برق از 100 هزار میلیارد 
تومان آمده در بودجه 97

13
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سهم صنعت برق از این مبلغ چقدر است؟ ●

دسـت  در  آن  جزییـات  تعییـن  نیسـت.  مشـخص 
دولـت اسـت. دولـت اولویت بندی می کنـد و تصمیم 
می گیـرد کـه کـدام بدهی هـا را در سـال 97 تهاتر کند. 
صنعـت برق بـه تولیدکننـدگان غیردولتـی، پیمانکاران 
و تامین کننـدگان تجهیـزات و بانک  ها حـدود 30 هزار 
میلیـارد ناموت بدهـی دارد کـه بخشـی از ایـن بدهی 
مربـوط بـه مطالبـات بخـش خصوصـی اسـت. گمان 
نمی کنـم کـه بتوانـد در سـال 97 تمـام این مبلـغ را با 
اسـتفاده از تهاتـر تسـویه کنـد اما بخشـی از این مبلغ 

قطعـا بـا اسـتفاده از تهاتـر پرداخت خواهد شـد.
تهاتـر بدهی هـا و مطالبـات  ● فکـر می کنیـد کـه 

دولـت راهـکار مناسـبی اسـت؟
بـرای دولـت چنـدان راهگشـا نخواهـد بـود امـا بـه 
بهبـود وضـع بخش خصوصـی و رابطه اقتصـادی این 
بخـش بـا دولـت کمـک خواهـد کـرد. بـه هـر حـال 
بایـد یـک منبـع بـرای پرداخـت بدهی هـای دولت در 
قالـب بودجـه سـال آینـده در نظـر می گرفتیـم. دولت 
کـه منابـع مالـی کافـی نداشـت و تنهـا راه حلـی کـه 
توانسـتیم بـه ایـن منظـور در بودجه قـرار دهیم تهاتر 
بدهی هـا بـود. پیـش از ایـن نیـز تهاتـر بدهی هـا و 
مطالبـات دولـت و بخـش خصوصی انجام شـده بود 
امـا ایـن اولیـن بـار بـود کـه چنیـن راهـکاری بـا این 

حجـم در بودجـه گنجانـده می شـد.
از مشـکالت صنعـت  ● نماینـدگان  سـایر  و  شـما 

از جملـه  آن  در  فعـال  بخـش خصوصـی  و  بـرق 
تولیدکننـدگان آگاه هسـتید. می دانید که مهمترین 
مشـکل آن ها طلب هایشـان از دولت اسـت. چرا با 
اصـالح تعرفه هـای بـرق در قالب بودجه سـال آتی 

نکردید؟ موافقـت 
دولـت فقـط بـه دنبـال اصـاح تعرفـه بـرق نبـود. در 
انـرژی  حامل هـای  قیمـت  اصـاح  بودجـه  الیحـه 
عنـوان شـده بـود. مثا می خواسـت که قیمـت بنزین 
از هـزار ناموت بـرای هـر لیتـر بـه هـزار و 500 ناموت 
برسـد. در حالـی کـه مـردم تحمل این جهـش قیمتی 
را نداشـتند. شـرایط اقتصای خانوار و اشتغال در کشور 
چنـدان خوب نیسـت. بـا شـنیدن این خبـر موجی از 
نارضایتی هـا در کشـور شـکل گرفتـه بود. لذا نمی شـد 
کـه بـا افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی موافقـت 
کنیـم. تهاتـر بدهی هـای اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
بـا مطالباتشـان از دولـت فوق العاده تریـن اقدامی بود 
کاهـش  بـرای  فعلـی  شـرایط  در  می توانسـتیم  کـه 

بدهی هـای دولـت تصویـب کنیـم.
البتـه اصـاح تعرفه هـای آب و بـرق بـر اسـاس قانون 
برنامـه ششـم و اصاح نظـام قیمت گـذاری و تعیین 

از  بـر اسـاس هزینـه تمام شـده  قیمـت آب و بـرق 
برنامه هـای وزارت نیروسـت کـه بـرای اجـرای آن در 
قانـون هدفمنـدی یارانه هـا اختیـارات الزم بـه دولـت 

داده شـده اسـت.
زمانـی کـه در کمیسـیون تلفیـق اصـالح تعرفه ها  ●

را رد می کردیـد آیـا بـه نیـاز صنعـت بـرق و بخش 
خصوصـی فعـال در آن فکـر نمی کردیـد؟

البتـه کـه فکر می کردیـم. اما همانطور کـه گفتم امکان 
اصاحات و منطقی کردن قیمت ها در سـال 97 وجود 
نداشـت. در قالـب برنامـه ششـم توسـعه بـه دولـت 
اجـازه داده بودیـم تـا هـر سـال 10 درصـد حامل های 
 50 یک بـاره  افزایـش  امـا  دهـد  افزایـش  را  انـرژی 
درصـدی این قیمت ها شـوک بـه جامعـه وارد می کرد 
و انتظـارات تورمی زمینـه سـاز افزایـش نـرخ کاالهـای 
اساسـی می شـد. لـذا امـکان موافقـت بـا آن نبـود و 

تعرفه هـای سـال 96 در سـال 97 اعمـال می شـود.
بـه نظـر شـما آیـا ایـن 100 هـزار میلیـارد تومـان  ●

می توانـد بـر بهبـود وضـع اقتصـاد اثـری داشـته 
باشـد؟

مختلـف  افـراد  بـه  دولـت  بدهی هـای  حتمـا.  بلـه 
اعـداد قابـل توجهـی اسـت کـه در سـال های گذشـته 
انباشـته شـده اسـت. این موضوع اثـرات روانی خوبی 
بـه همـراه دارد و گـردش پولـی در جامعـه بـه وجود 
مـی آورد. انتخـاب ایـن عـدد و راهـکار شانسـی نبود. 
بـرای رسـیدن بـه آن بررسـی های اقتصـادی انجـام 
شـده و بـه عقیده مـن اثرگذاری آن بیـش از این مبلغ 

بود. خواهـد 
 بـه هر حال کمیسـیون تلفیق در تصمیـم مهمی برای 
حـل معادله چنـد مجهولی بدهی  متقابـل پیمانکاران، 
بانک هـا و بانـک مرکـزی کـه ناشـی از بدهـی  دولـت 
بـود، راهـکاری تصویـب کرد تا 100 هـزار میلیارد ناموت 
آن را تسـویه کنـد. ایـن مصوبـه در راسـتای بهبـود 
وضعیـت بنگاه  های تولیدی کشـور و افزایش اشـتغال 

و همچنیـن بهبـود وضعیت بانک هاسـت.
اشـاره کردیـد کـه تمام اختیـارات تخصیـص را به  ●

بــه  دولــت  بدهی هــای 
اعــداد  مختلــف  افــراد 
قابــل توجهــی اســت کــه 
گذشــته  ســال های  در 
انباشــته شــده اســت. ایــن موضــوع اثرات 
روانــی خوبــی بــه همــراه دارد و گــردش 

مــی آورد وجــود  بــه  جامعــه  در  پولــی 
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دولـت داده ایـد. نظـارت بـر اجـرا بـه عهـده کـدام 
اسـت؟ نهاد 

در بنـد »و« تبصـره 5 ایـن موضـوع شـفاف سـازی 
بنـد  ایـن  از  بـرای مثـال در بخشـی  شـده اسـت. 
آمـده کـه »تسـویه بدهـی دولـت بابـت طرح هـای 
اشـخاص  بدهـی  ای،  سـرمایه  دارایی هـای  تملـک 
حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی و نهادهای 
بانک هـا  بدهـی  و  بانک هـا،  بـه  عمومی غیردولتـی 
بـه بانـک مرکـزی، تنهـا پـس از احـراز قانونـی بودن 
مطالبـات و تأییـد سـازمان حسابرسـی قابـل انجـام 

اسـت.«
در تبصره 7 هم بیان شـده که »وزارت امور اقتصادی 
و دارایـی و بانـک مرکـزی موظفنـد گـزارش عملکـرد 
ایـن تبصـره را در پایـان هر فصل به صـورت مکتوب 
بـه دیـوان محاسـبات کشـور، کمیسـیون های برنامه 
و بودجـه و محاسـبات و اقتصـادی مجلـس شـورای 
اسـامی ارائه نماینـد. نظـارت بـر حسـن اجـرای این 
تبصـره بـر عهده دیوان محاسـبات کشـور اسـت.« از 

ایـن رو احتمـال تخلـف در اجرا وجـود ندارد.
عـاوه بـر این بـا تصویب کمیسـین تلفیـق در اجرای 
مـاده 12 قانون برنامه ششـم و با رعایـت قانون اجرای 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی، دولـت 
مکلـف شـد بـرای رد دیـون خـود بـه سـازمان تامین 
اجتماعـی، تا سـقف 50 هزار میلیـارد ناموت اقدام کند. 
ایـن دو موضـوع اتفاقات بسـیار مهمی بـرای دولت به 

شـمار می رود.
در سـال های اخیـر تهاتـر بدهی هـای صنعت برق  ●

و پرداخـت بخشـی از آن بـه واسـطه اوراق قرضـه 

رایـج بـوده اسـت. امـا شـما ایـن تبصـره را اولیـن 
می نامیـد. چـرا؟

بلـه. در سـال های اخیر هـم این اتفاق رخ داده اسـت 
امـا نـه در این حجـم. امیدواریم کـه وزارت نیرو بتواند 
در سـال آتـی دولـت را قانـع کنـد و سـهم مناسـبی از 

ایـن قابلیـت را بـه خود اختصـاص دهد.
آیـا تهاتـر تنهـا راه پرداخـت بدهی هـای دولت به  ●

بخـش خصوصـی صنعت بـرق بـر اسـاس بودجه 
سـال 97 است؟

خیـر. در ایـن قانـون راهکارهـای دیگـری نیـز بـرای 
اسـت.  شـده  دیـده  دولـت  بدهی هـای  کاهـش 
مثـا اسـتفاده از درآمدهـای صنعـت بـرق، پرداخـت 
مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی بـرق و اوراق بدهـی 
بـا سررسـید تـا سـه سـال کـه می توانـد چنـد هـزار 
میلیـاردی از بدهی هـای وزارت نیـرو بکاهـد. البتـه 
شـرط آن همـکاری دولـت بـا وزارت نیروسـت. اینکه 
چقـدر از ایـن اعتبـارات و اختیـارات محقق شـود، به 

وضـع درآمـدی دولـت بسـتگی دارد.
آینده صنعت برق را چگونه می بینید؟ ●

ایـران قـدرت اول تولیـد بـرق منطقـه اسـت و امـروزه 
تبـادل  دارد  خاکـی  مـرز  کـه  تمامی کشـورهایی  بـا 
انـرژی انجـام می دهـد. ایـن موضـوع نشـان دهنـده 
شـرایط  بهبـود  بـرای  امـا  ماسـت.  توانمندی هـای 
صنعـت نیازمنـد افزایـش راندمان نیروگاه هـا، مدیریت 
مصـرف، اصاح تعرفه ها در شـرایط مناسـب اقتصادی 
و نوسـازی شـبکه هسـتیم. امیـدوارم کـه بتوانیم این 
موضوعـات را بـا اسـتفاده از سـرمایه های داخلـی و 

خارجـی محقـق کنیم.

15



قانون بودجه سـال 97 در بخش برق همانند سال های 
گذشـته ابهامـات و ضعف هـای بسـیاری دارد. بـرای 
مثـال در آن بـه قوانین باالدسـتی چون برنامه ششـم 
توسـعه توجهی نشـده اسـت. این سـند دخل و خرج 
یـک سـاله دولت بیـش از آن کـه اصالحات بـه همراه 
داشـته باشـد، محتاطانـه و احساسـی اسـت. مثال در 
بخـش برق برای حل مشـکالتی نظیر »تداوم انباشـت 
بدهی صنعت« و »رشـد چشـمگیر مصرف برق به ویژه 
در زمان اوج مصرف سـال« و »اصـالح تعرفه ها« هیچ 
بنـدی وجـود نـدارد. بـا این حـال نماینـدگان مجلس 
می گوینـد که امـکان تنظیـم بودجه بهتـر و علمی تری 
را نداشـته اند. عضو کمیسـیون انرژی مجلس شـورای 

اسـالمی در ایـن بـاره می گویـد: »مشـکالت صنعـت 
بـرق و نیازهـای آن را می دانیـم و همگـی بـرای ایـن 
صنعـت دغدغـه داریـم امـا ظرفیت هـای کشـور بـه 
مـا اجـازه نمـی داد کـه بودجـه سـال 97 را تخصصـی 
و کارشناسـی تنظیـم و تصویـب کنیم.« دکتر حسـین 
امیـری خامکانی با اشـاره بـه محدودیـت منابع مالی 
دولـت اذعـان کـرد: »زمانـی مشـکالت صنعـت بـرق 
ریشـه کـن خواهد شـد کـه قیمت بـرق واقعی شـود. 
البتـه بـرای سـال آتی مجلس بـا درخواسـت دولت در 
ایـن زمینـه موافقـت نکـرد. چرا کـه میان درخواسـت 
دولـت و شـرایط اقتصـادی مـردم همخوانـی وجـود 
نداشـت.« او در گفتگو با »نیرو و سـرمایه« به تشـریح 
بـرق  صنعـت  اقتصـاد  در  موجـود  نابه سـامانی های 
کشـور و وضـع صنعت در بودجه سـال آتـی پرداخت. 

ایـن گفتگـو را در ادامـه بخوانید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با »نیرو و سرمایه«

اصالح تعرفه برق، شاید وقتی دیگر!
 عطیه لباف
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در بودجـه سـال 97 چـه ظرفیت ها  ●
و امتیازاتـی بـرای صنعـت بـرق دیده 

است؟ شـده 
سـند بودجـه بـه نوعـی برنامـه مالـی 
دولـت بـرای یـک سـال اسـت. بودجـه 
صنعـت بـرق برای سـال 97 بـا ایده آل 
ظرفیت هـای  امـا  دارد  کمی فاصلـه  آن 
خوبـی در آن دیـده شـده اسـت. بـرای 
مثـال صنعـت بـرق می توانـد از اوراق 
قرضـه و اسـناد خزانه اسـامی در سـال 
97 اسـتفاده و بخشـی از بدهی هایـش 
را از ایـن طریـق تسـویه کند. بـه طوری 
کـه در تبصـره پنج الیحـه بودجه 1397، 
اسـامی تا  خزانـه  اسـناد  از  اسـتفاده 
سـقف 9 هـزار و 500 میلیارد ناموت برای 
پرداخـت مطالبـات پیـش بینـی شـده 

ست.  ا
در بحـث تهاتـر بدهی هـا هم مثل سـال 
96 حکمی وجـود دارد کـه کلـی اسـت و 
صنعت برق می تواند از آن اسـتفاده کند. 
طـی قانـون بـه دولت اجـازه داده شـده 
کـه 100 هـزار میلیـارد ناموت از بدهی های 
اشـخاص بـه دولـت و مطالبـات آن ها از 
دولـت را بـا یکدیگـر تهاتـر کنـد. اما این 
تبصـره عمومی اسـت و بخشـی از آن به 
تشـخیص دولـت در اختیـار صنعت برق 

قـرار داده خواهد شـد.
وزارت  بدهی هـای  مجمـوع  کنـون  تـا 
نیـرو بـه 30 هـزار میلیارد ناموت رسـیده 
کـه بخش عمـده آن مربوط بـه مطالبات 
فعـاالن  اسـت.  خصوصـی  بخـش 
بخـش خصوصـی صنعـت بـرق شـامل 
پیمانـکاران، تامیـن کننـدگان تجهیزات و 
تولیدکننـدگان برق می شـود و بیشـترین 
حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت 
نیـرو هـم مربوط به تولیدکننـدگان برق و 
نیروگاه هاسـت. لـذا بر اسـاس آنچه گفته 
شـد در بودجه سـال آینده سـاز و کارهای 
خوبـی بـرای پرداخـت ایـن بدهی پیش 
بینی شـده اسـت کـه امیدواریـم از طرف 

دولـت تخصیـص پیـدا کند.
بـرق  عـوارض  در  تغییـری  همچنیـن 
تجدیـد پذیـر ایجاد شـده اسـت. به این 
ترتیـب کـه میـزان عـوارض بـرق کشـور 
هشـت درصـد مبلـغ بـرق مصرفـی در 
سـقف 12 هـزار و 800 میلیارد لایر تعیین 

شـد. ظرفیت هایـی نیز بـرای تولید برق 
از زبالـه در نظـر گرفتـه شـد.

این هـا فرصت هایـی اسـت کـه وزارت 
نیـرو می توانـد از آن اسـتفاده کنـد.

فکـر می کنیـد کـه ایـن ظرفیت هـا  ●
کافـی و رضایـت بخش اسـت؟

خیـر. ما راضی نیسـتیم و فکـر می کنیم 
کـه صنعت برق نیـاز به توجه بیشـتری 
دارد امـا چاره چیسـت؟ صنعـت برق به 
عنـوان یکی از مهمترین زیرسـاخت های 
بـرق  شـده.  ضعیـف  کشـور  توسـعه 
صنعتـی اسـت کـه مدت هاسـت دچـار 

اسـت. چالش 
چالـش اصلـی صنعـت بـرق را چه  ●

می دانیـد؟
انباشـت  و  آن  سـامان  نابـه  اقتصـاد 
بدهی هایـش. عقیـده دارم که از سـمت 
دولـت و مجلـس بـه خصـوص دولـت 
بایـد حمایـت بیشـتری از ایـن صنعت 
شـکل بگیـرد. به هـر حال بدنـه صنعت 
تشـکیل  خصوصـی  بخـش  را  بـرق 
می دهـد و اگـر این بخش گـردش مالی 

صنعت برق نیاز 
به توجه بیشتری 

دارد اما چاره 
چیست؟ صنعت 

برق به عنوان 
یکی از مهمترین 
زیرساخت های 
توسعه کشور 
ضعیف شده. 
برق صنعتی 

است که 
مدت هاست 
دچار چالش 

است
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نداشـته باشـند و بدهی ها داده نشـود صنعـت برق به 
گل خواهـد نشسـت.

فکـر کنیـد که نیروگاه در تولید برق دچار مشـکل شـوند 
و بـرق تولید نشـود، چه بر سـر کشـور خواهـد آمد؟ در 
مجلـس هـم بارهـا گفتـه ام. آیا ایـن موضـوع امنیت 
ملـی را نشـانه نخواهـد گرفـت؟ بـه هـر حـال مـا هم 

نگرانیم.
همیـن طـور در خصوص توسـعه بـرق تجدیدپذیر  ●

بایـد دولـت و مجلس توجـه بیشـتری می کردند اما 
همـه فرصت ها را در سـال های گذشـته سـوزانده ایم. 
ما در مقایسـه با تمام کشـورهای همسـایه و بسـیاری 
از کشـورهای دنیـا بـرای اسـتفاده از بـرق تجدیدپذیـر 
عقـب  آن هـا  اغلـب  از  امـا  داریـم  زیـادی  ظرفیـت 
افتاده ایـم. دولـت بایـد ایـن موضوع را در بودجه سـال 
97 پررنـگ می کـرد و مجلس هـم بـه آن می پرداخت. 
امـا متاسـفانه شـرایط مالـی صنعـت بـرق بـه گونه ای 
اسـت کـه امـکان آینـده نگـری را از این صنعت سـلب 

اسـت. کرده 
بـا تمـام این مشـکات ما بایـد از ظرفیت هـای موجود 
کشـور در توسـعه انـرژی تجدیـد پذیـر اسـتفاده کنیم. 
حیـف اسـت در کشـوری کـه بیـش از300 روز در سـال 
آفتابـی اسـت، بـرای تولیـد بـرق از سـوخت اسـتفاده 

کنـد و دچـار آالیندگـی شـود. ایـن باید به یـک مطالبه 
مردمـی از دولـت و مجلـس تبدیل شـود. 

اشـاره کردیـد بـه اقتصـاد نـا بـه سـامان صنعـت  ●
بـرق که منشـا بسـیاری از مشـکالت آن اسـت. فکر 
می کنیـد چـه زمانـی ایـن مشـکالت حـل خواهـد 

؟  شد
زمانی که قیمت برق واقعی شود.

پـس چرا بـرای این موضـوع در قالب بودجه سـال  ●
آینده تدبیری اندیشـیده نشـده است؟

آنچـه در جریـان بررسـی الیحـه بودجـه 97 در بخـش 
اصاحـات قیمتـی مطرح بـود، بحث افزایش جهشـی 
قیمـت حامل هـای انـرژی بود کـه هم کمیسـیون های 
»انـرژی«،  کمیسـیون  جملـه  از  مجلـس  تخصصـی 
»برنامـه، بودجـه و محاسـبات« و »اقتصـادی« و هـم 
کمیسـیون »تلفیـق بودجـه« بـا ایـن جهـش ناگهانـی 
قیمـت در کشـور مخالـف بودنـد. در تبصـره 18 ایـن 
موضـوع عنـوان شـده بـود کـه در نهایـت کمیسـیون 
تلفیـق آن را از الیحـه حدف کـرد. علت هم ناهماهنگی 
میـان درخواسـت دولـت و وضـع اقتصادی مـردم بود. 
امـا دولـت می تواند بر اسـاس قانون هدفمنـد یارانه ها 
ایـن اصاحـات را انجـام دهد و ایـن اجـازه را دارد. لذا 

نیـازی بـه تصویـب آن در قانـون نبود.
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یعنـی دولت می توانـد تعرفه های برق در سـال 97  ●
کند؟ اصالح  را 

بلـه امـا گمـان نمی کنـم ایـن کار را انجام دهـد. چراکه 
ایـن  امـا  می توانسـت  هـم   96 و   95 سـال های  در 
اصاحـات را انجـام نـداد. احتمـاال در سـال 97 هم این 

کار را نخواهـد کـرد.
فعـا چـاره ای جز تامین هزینه های تولیـد از محل های 
شـود.  مدیریـت  شـرایط  بایـد  نـدارد.  وجـود  دیگـر 
سال هاسـت کـه ایـن اختاف بیـن هزینه تمام شـده و 
قیمت هـای تحکمی وجـود دارد و دولـت با اسـتفاده از 
منابـع حاضـل از فروش نفـت و گاز و اخـذ مالیات این 

بخـش را پوشـش می دهـد.
هـر سـال دولـت می توانـد در بودجـه ردیفـی را برای 
ایـن منظـور پیـش بینـی کنـد. قطعـا مجلـس بـا آن 

موافـق اسـت. این موضـوع قبا هـم در بودجه وجود 
داشـت. در دولـت اسـبق ایـن بنـد از بودجـه حـذف 
شـد امـا در دولـت یازدهـم دوبـاره احیـا شـد. یـک 
سـال هـم آقای روحانـی اعام کـرد که تمـام دریافتی 
صنعـت بـرق را بـه خـودش می دهیـم و نیاز نیسـت 
یارانه هـا  هدفمنـدی  سـهمی به  درآمدهایـش  از  کـه 

بدهد.  اختصـاص 
امـا چالشـی که بـا سـازمان مدیریت داریـم به همین 
موضـوع بـر می گردد.  حکـم اینکه منابع بایـد در کجا 
هزینـه شـود وجـود دارد اما وقتی در خزانه کل کشـور 
نـدارد.  احـکام همخوانـی  بـا  مـی رود، تخصیص هـا 

درآمدهـا صـرف پرداخـت هزینـه جـاری می شـود و 
هزینه هـای عمرانـی باقـی می مانـد. در صورتـی کـه 
بایـد تخصیص هـا مطابـق بـا منابـع ورودی انجـام 

. د شو
فکـر می کنیـد کـه چـه زمانـی ایـن مشـکل حـل  ●

خواهـد شـد؟ 
مـا مـدام بـا نهادهـای مربوطـه گفتگـو می کنیـم امـا 
همـان طـور که گفتم زمانی مشـکات حل خواهد شـد 
کـه صنعت بـرق را به عنـوان بنگاه تولیـدی تلقی کنند. 
در غیـر ایـن صورت هـر لحظه بدهی هـای صنعت برق 

در حـال افزایش اسـت. 
بدهی هـای  ● مشـکل  آینـده  سـال  می کنیـد  فکـر 

صنعـت بـرق حـل خواهـد شـد؟
امـکان تحقـق این موضـوع وجـود دارد امـا همه چیز 
بسـتگی بـه دولـت و صنعـت بـرق دارد. صنعـت برق 
باید بتواند که بخشـی از اوراق و اسـناد خزانه اسامی را 
جـذب کنـد و سـهمی از تهاترهـا را به خـود اختصاص 
دهـد. امیداوریـم که ایـن اتفـاق بیافتـد و وزارت نیرو 
در کاهـش بدهی هایـش به بخـش خصوصی و جلب 

اعتمـاد آن هـا موفق عمـل کند.
پیش بینی شـما در مـورد وضعیت صنعـت برق در  ●

تابستان سـال آینده چیست؟
مـا همـواره دغدغه این صنعـت را داریم و سـال آینده 
نیـز همیـن طـور خواهـد بـود. برای سـال آینده رشـد 
مصـرف از تولید بیشـتر اسـت و باید کـه صرفه جویی 
شـود. البتـه وزارت نیـرو روی مدیریـت مصرف بخش 
صنعتـی و غیـر صنعتـی حسـاب بـاز کرده و سیاسـت 
گـذاری ایـن وزارت خانه در دولـت دوازدهم نیز بر این 
اسـاس استوار شـده اسـت. البته حال و روز بخش آب 
هـم چنـدان خوب نیسـت و ایـن موضوع بـر صنعت 
بـرق نیز اثر خواهد گذاشـت. کـم آبی یک تهدید جدی 
برای کشـور اسـت. ما بیش از 10 هزار مـگاوات نیروگاه 
بـرق آبـی داریـم کـه بایـد بـا نیروگاه های خورشـیدی 
جایگزیـن شـود. ما باید جایگزینـی نیروگاه های تجدید 
پذیـر را در سـال های اخیـر انجـام می دادیـم امـا بـه 
خاطـر سـو مدیریـت دولـت و مجلـس این اتفـاق رخ 

نداده اسـت. مانند بسـیاری از مشـکات دیگر کشـور.
فکـر می کنیـد مشـکالتی از ایـن دسـت بـه زودی  ●

شـود؟ حل 
اگـر منابع تامین شـود بله. در حال حاضر برای سـرمایه 
گـذاری در ایـن بخـش اسـتقبال خوبـی شـده اسـت. 
شـرکت های خارجـی و داخلـی تمایـل دارند کـه در این 
بخـش سـرمایه گـذاری کننـد. امـا الزمـه ایـن موضوع 
همـکاری نهادهـای مربوطـه از جمله سـازمان مدیریت 
اسـت کـه باید پـول اندکی که بـه عنوان عـوارض دیده 

شـده را تخصیـص دهد.
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فکـر می کنیـد کـه چـرا در سـال های اخیـر رشـد  ●
مصـرف بـرق ایـران سـرعت گرفتـه اسـت؟

همواره ما شـاهد رشـد مصـرف برق بوده ایم. بخشـی 
از ایـن رشـد بـه تغییر سـبک زندگـی مـردم برمی گردد 
و بخشـی هـم بـه رشـد جمعیـت و توسـعه کشـور. 
متاسـفانه در سـال های اخیـر بیـش از رشـد و توسـعه 
اقتصـاد، تغییر سـبک زندگـی مـردم در افزایش مصرف 
بـرق نقش داشـته و سـهم بخـش خانگـی در افزایش 

مصـرف بیـش از صنعت اسـت.

در ایـران پیـک بـرق )اوج مصـرف( معمـوال سـالی 5 
درصـد رشـد دارد اما امسـال این عدد بـه 7 درصد هم  
رسـید. ایـن درحالـی اسـت که رشـد پنج درصـدی اوج 
مصـرف بـرق در یکسـال در هیـچ جایی از دنیا سـابقه 
نـدارد. جالب اسـت كه عمده کشـورهای توسـعه یافته 
دنیـا سـاالنه اوج مصـرف خود را کاهش هـم می دهند. 
آن هـم در شـرايطي كـه بخش زيـادي از بـرق توليدي 

ايـن كشـورها از نوع انرژي هـاي تجديدپذير اسـت.
راه حل چیست؟ ●

مديريت مصرف و ايجاد تغيير در سـاختار صنعت برق. 
بایـد بـه بهینه مصرف کـردن انرژی بیشـتر توجه کنیم. 
نیاز اسـت کـه نه تنها مصـرف کنندگان بـرق بلکه حتی 
تولیـد کنندگان آن مصرف انـرژی را مدیریت کنند. برای 
مثـال چـرا راندمـان خیلـی از نیروگاه هـا ی کشـور باید 
کمتر از یک سـوم درصد باشـد؟ چرا نیروگاه های کشـور 
نوسـازی و بهسـازی نشـده اند؟ مـا بایـد نیروگاه هایی 
بسـازیم کـه حداقل بـازده آن نیروگاه ها بـاالی 40درصد 
باشـد. در ایـن راسـتا تبدیـل نیروگاه هـای قدیمی بـه 
سـیکل ترکیبـی می توانـد راندمان تولید بـرق و ظرفیت 
آن بیافزایـد. بـا ایـن کار به نوعی بازآرایـی انجام خواهد 
شـد و در نهایت در مصرف سـوخت های فسـیلی صرفه 

جویی می شـود.

صنعـت برق ایـران در شـرایط خاصی به سـر می برد. 
از یـک سـو مشـکالت مالی صنعـت و از سـوی دیگر 
رشـد مصـرف، مدیریت آن را سـخت کرده اسـت. در 
ایـن میـان عالوه بـر دولـت، بخش خصوصـی فعال 
در صنعـت بـرق هم از ایـن وضعیت آشـفته در امان 
نیسـتند. دولـت بـرق را از بخـش خصوصـی می خرد 
امـا پولی بـرای پرداخت بـه بخش خصوصـی ندارد. 
بـا تـداوم ایـن شـرایط دولـت هـم ترجیـح می دهد 
کـه کمتر بـه دنبال افزایـش ظرفیت تولید بـرق برود. 
چراکـه پولـی برای سـرمایه گـذاری باقـی نمی ماند و 
بخـش خصوصـی هـم چنـدان تمایلی به حضـور در 
طرح های توسـعه ای نـدارد. کارشناسـان راه حل این 
مسـاله را اصـالح تعرفه هـای بـرق می داننـد. یکی از 
اعضـای کمیسـیون انـرژی مجلس در این بـاره اظهار 
کـرد: »مـا می دانیـم کـه صنعـت بـرق بـا بسـیاری 
از صنایـع در ارتبـاط اسـت و اگـر منابـع مالـی ایـن 
صنعـت تامیـن نشـود، نمی توانـد بـه صنایـع پایین 
دسـت و باالدسـت خـود خدمـت کنـد امـا کمـک 
بـه ایـن صنعـت از مسـیر اصـالح تعرفه هـا ممکـن 
نبـود.« دکتـر محمد خالدی سردشـتی با بیـان اینکه 
در جریـان شـرایط پرداخت هـا بـه بخـش خصوصی 
هسـتیم، ادامـه داد: »امیدواریـم که ایـن موضوع را 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران صنعت بـرق درک کنند. 
آن هـا نیـز فرزنـدان این سـرزمین اند و منافع کشـور 
بـه نوعـی منافـع آن ها هـم هسـت.« او در گفتگو با 
»نیـرو و سـرمایه« بـه بررسـی علت افزایش جهشـی 
مصـرف بـرق پرداخـت و بـرای بهبـود وضـع صنعت 

بـرق راهکارهایـی ارائه داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با »نیرو و سرمایه«

 به همراهی بخش خصوصی 
با دولت و مجلس نیازمندیم
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از طـرف دیگـر مـا بایـد انرژی هـای نـو را جایگزیـن 
انرژی هـای فسـیلی کنیـم. انرژی هـای تجدیـد پذیـر 
نظیـر انـرژی آبـی )نیـروی بـرق آبـی(، انـرژی بـادی، 
انـرژی خورشـیدی، انـرژی زمین گرمایی، انرژی زیسـت 
تـوده )زیسـت سـوخت( می توانـد بـه کاهـش مصرف 
سـوخت های فسـیلی از جملـه گاز و فرآورده های نفتی 
و همینطـور کاهـش آلودگی محیط زیسـت کمک کند. 
در ایـران بیـش از همـه بـه توسـعه انرژی هـای آبـی 
پرداختـه شـده و ایـن نیروگاه هـا در سـاعات پیـک بـه 
کمـک صنعـت بـرق می آینـد. در حالی که خشکسـالی 
روی تولیـد نیروگاه هـای بـرق آبـی اثـر دارد و احتمـاال 
سـال آینـده تولیـد برق از ایـن بخش بـه خاطر کاهش 

بارش هـا محـدود خواهـد شـد.
برنامه هـا مبنـی بـر جایگزینـی دیگر انرژی هـای تجدید 
پذیـر بـا نیروگاه های بـرق آبی بود اما تا کنـون با وجود 
ظرفیت هـای قابـل ماحظـه کشـور ایـن امـر محقـق 
نشـده اسـت. توسـعه ایـن نـوع انرژی ها کوتـاه مدت 
و بـدون نیـاز بـه منابـع مالی دولتی اسـت. بـرای مثال 
سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی بسـیار تمایـل دارند 
کـه در ایـن بخـش بـه ویـژه نیروگاه های خورشـیدی و 
بـادی سـرمایه گـذاری کننـد و در مـدت کمتـر از 6 ماه 
پـس از شـروع طرح، تولیـد این نیروگاه هـا را وارد مدار 

کننـد. امـا دولـت در این بخـش اراده قـوی ندارد.
تبـدل نیروگاه هـای فسـیلی بـه سـیکل ترکیبـی با  ●

مشـکالتی نظیـر محدودیـت منابـع مالـی و عـدم 
همکاری سـایر بخش هـا رو به روسـت. فکر می کنید 
وزارت نیـرو در متقاعـد کـردن سـایر دسـتگاه ها و در 
نهایـت تامیـن اعتبـار نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی 

شـود؟ موفق 
مـا معتقدیم که اختـاف سـلیقه وزارت خانه های نفت 

و نیـرو قابـل حـل اسـت و بایـد برطـرف شـود. این ها 
موضوعاتـی اسـت که در دولت میسـر می شـود و جای 
نگرانـی نیسـت. چراکـه خود دولـت می توانـد منطقی 
تریـن راه را پیـدا کنـد و در این زمینه نیـازی به دخالت 
مجلـس نیسـت. البته نیـروگاه داران نیز بایـد اراده کنند 
و بـه بازآرایـی نیروگاه هـا بپردازند. این کار بـا اهرم های 
فشـار و یا طرح های تشـویقی دولـت و مجلس ممکن 
خواهد شـد. برای نمونه اگر سوبسـید را بعد از تولید و 
بـر اسـاس عملکـرد به نیـروگاه دار بدهیـم، تولید کننده 
بـه سـمت اصاح مصـرف سـوخت و افزایـش راندمان 
خواهـد رفـت. در حـال حاضـر وزارت نیـرو می گوید که 
وزارت نفـت بـه ازای سـوخت صرفـه جویـی شـده از 
سـهم 14.5 درصـدی درآمدهای خود سـهمی را به تبدیل 
اختصـاص  ترکیبـی  بـه سـیکل  نیروگاه هـای فسـیلی 
دهـد. ایـن موضـوع باعث اختافاتـی میـان دو وزارت 
خانـه شـده اسـت. امـا مطمئنـم که بـه زودی مشـکل 
حـل خواهد شـد.  راهکارهایـی نظیر تهاتـر بدهی ها و 
مطالبـات وزارتخانه های نفت و نیرو وجـود دارد. وزارت 
نیـرو در بخشـی طلـب کار اسـت و در جـای دیگـری 
بدهـکار بـه وزارت نفـت. ایـن طـور نیسـت ک فقـط 
وزارت نیـرو طلب کار باشـد. این هـا در قالب تهاتر قابل 
حـل اسـت . بایـد فکـری کنیـم کـه هرچـه سـریعتر به 
سـمت ایجـاد و بهره بـرداری از نیروگاه هایـی برویم که 
بـازده باالیـی دارنـد. وگرنـه از نگاه مجلـس، دولت یک 
خانواده اسـت و مشـکات تامین مالی در قالب هیئت 

دولـت باید حل شـود.
 امـا در بخـش تامیـن منابـع مالـی مجلس نقش  ●

مهمـی دارد. بـرای مثـال اصـالح تعرفه هـا بـه کمک 
نماینـدگان ممکـن خواهد شـد. االن دولـت در این 
زمینه مشـکالت زیـادی دارد. آیا از آن هـا خبر دارید؟ 
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چـرا بـا اصـالح تعرفه هـا بـرای سـال 97 موافقـت 

نکردبد؟
بلـه. از مطالبـات بخـش خصوصی از دولـت خبر داریم 
و می دانیـم ایـن شـرایط بـه ضـرر هر دو بخـش تمام 
اینکـه قیمـت حامل هـای  خواهـد شـد. امـا امـکان 
انـرژی از جملـه بـرق را در بودجـه سـال 97 اصـاح 
ایـن  در  درخواسـتی  دولـت  نداشـت.  وجـود  کنیـم، 
زمینـه داده بـود امـا بـا مخالفـت مجلـس رو بـه رو 
شـد. چراکه معقـول نبود. البتـه تمام نظریـات علمی و 
کارشناسـان از آن حمایـت می کردنـد امـا مـا از نزدیک 
شـرایط اقتصـادی مـردم را می بینیـم و می دانیـم کـه 
ایـن روزهـا چقـدر بـا مشـکات مالـی دسـت و پنجه 
نـرم می کننـد. از ایـن رو بـا حمایـت مجلـس مصوبـه 
ای را در بودجـه سـال آتـی بـه منظـور تهاتـر بدهی ها 
و مطالبـات دولـت و بخـش خصوصـی قـرار دادیم که 
می توانـد بـه بهبـود روابط مالـی وزارت نیـرو و بخش 
خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق کمـک کنـد.  البتـه 
ناگفتـه نمانـد کـه دولت می تواند با اسـتناد بـه قانون 
هدفمنـدی یارانه هـا اصـاح قیمـت را انجـام دهـد 
امـا بـه دنبـال تاییدیـه مجلـس اسـت. بـه هـر حـال 
در شـرایط فعلـی امـکان منطقـی کردن قیمـت برق و 
پرداخـت مطالبـات بخـش خصوصی از ایـن راه وجود 
نـدارد. هرچنـد کـه می دانیـم ایـن موضـوع بـر میزان 

افزایـش ظرفیـت تولیـد برق کشـور نیـز تاثیـر دارد.
کارشناسـان عقیده دارند که مجلس در بررسـی این  ●

الیحـه احساسـی برخـورد کـرده و اصـالح قیمت ها 
بـه میزان نـرخ تـورم تاثیر چندانـی بر زندگـی مردم 

نمی گذاشـت. آیـا ایـن موضـوع را رد می کنید؟
تصویـب الیحـه دولـت بـه جهـش قیمـت انـرژی در 
کشـور منجـر می شـد. بـرای نمونـه دولـت بـه دنبـال 

افزایـش 50 درصـدی قیمـت بنزیـن بود. ایـن در حالی 
اسـت کـه در قانـون هدفمنـدی یارانه ها هـم به اصاح 
قیمت هـا در چنـد فـاز و بـا شـیب مایم اشـاره شـده 
اسـت. چرا دولت در دو سـال قبل از انتخابات ریاسـت 
جمهـوری دسـت به اصـاح قیمت نـزده بـود و اکنون 
دنبـال افزایـش قیمت هـا بـا شـیب تند بـود؟ آیـا این 
اقـدام کارشناسـی بود کـه می گویند مجلس احساسـی 
برخـورد کـرده اسـت؟ شـاید اگـر از ابتـدا درخواسـت 
دولـت بـرای اصـاح تعرفه هـا بـر اسـاس نـرخ تـورم 
کشـور تعریـف شـده بـود؛ مجلس هـم بـا تصویب آن 
موافقـت می کـرد. امـا در همـان روز نخسـت تقدبـم 
الیحـه بـه مجلـس موجـی از نگرانی ها در میـان مردم 
شـکل گرفـت که بـا تصویـب الیحه شـرایط بدتـر و به 

ضـرر کشـور نیز می شـد.
از نظـر شـما بـرای مـردم خاموشـی های پـی در  ●

پـی در فصـل تابسـتان سـخت تر باشـد یـا اصالح 
تعرفه هـای بـرق؟ کـدام یـک تهدیـد بزرگتـری اسـت؟

جامعـه در وضعیـت فعلـی آمادگـی افزایـش قیمـت 
حامل هـای انـرژی را نـدارد. هرچنـد کـه پاییـن بـودن 
تعرفـه برق مشـکات زیـادی را بـرای ایـن صنعت رقم 
زده اسـت امـا جـو روانی حاصل از افزایـش قیمت برق 
تهدیـد بزرگـی بـرای آرامـش و امنیـت کشـور بـود. ما 
می دانیـم که صنعت برق با بسـیاری از صنایع در ارتباط 
اسـت و اگـر منابـع مالـی ایـن صنعـت تامین نشـود، 
نمی توانـد بـه صنایـع پاییـن دسـت و باالدسـت خود 
خدمـت کنـد اما کمک بـه این صنعت از مسـیر اصاح 
تعرفه هـا ممکـن نبـود. امیدواریـم کـه این موضـوع را 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران صنعت بـرق درک کنند. به 
هـر حـال آن ها نیـز فرزندان این سـرزمین انـد و منافع 

کشـور بـه نوعـی منافـع آن ها هم هسـت. 
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گزارشی از بازدید میدانِی نیروگاه گازی عسلویه

ارمغاِن روشنایی برای مردم 
ساحل نشیِن خلیج فارس
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از تهـران درسـت 1300 کیلومتـر و از 
فاصلـه  کیلومتـر   303 بوشـهر  بنـدر 
دارد و در جنـوب هـر دو شـهر نیـز 
واقع شـده اسـت؛ در حوالی روسـتای 
از توابـع  ُبسـتانو و شـهر چاه مبـارک 
شهرسـتان عسـلویه در اسـتان بوشهر. 
نیـروگاه گازی عسـلویه بـا فاصلـه 25 
کیلومتـری از منطقـه ویـژه اقتصـادی 
پـارس جنوبی قرار گرفته اسـت. سـفر 
بـه آن منطقه و بازدیـد از این نیروگاه 
در روزهـای میانـی بهمن  مـاه صورت 
و  پایتخـت  کـه  روزهایـی  پذیرفـت؛ 
خیلـی از شـهرهای شـمالی و غربـی 
ایـران با برف  و سـرما دسـت و پنجه 
نـرم می کردنـد، اینجا به واقـع هوایی 
بهـاری داشـت. در دمـای حـدود 25 
درجـه سـانتیگراد، بـاِد خنـک، صورت 
را نـوازش مـی داد و البته خلیج فارس 
در منطقـه نای بند، نسـبتا مـواج بود. 
در ابتـدای بازدیـد میدانـی از نیروگاه، 
»احمد دلگرم«؛ کارشـناس برنامه ریزی 
بـرای راهنمایـی به اسـتقبال مان آمد. 
او دربـاره مختصـات نیـروگاه گفـت: 
بـر  عسـلویه    B.O.Oگازی »نیـروگاه 
 )ECA( مبنـای قـرارداد تبدیـل انـرژی
و  بـرداری  بهـره  سـاخت،  روش  بـه 
مالکیـت )BOO( احداث شـده اسـت. 
بـرای اجـرای پـروژه نیروگاه عسـلویه، 
شـرکت مپنا اقدام به تأسـیس شرکت 
پـروژه ای بـا نـام شـرکت تولیـد بـرق 
عسـلویه – مپنـا )سـهامی خاص( کرد. 
این شـرکت در تاریـخ 22 مرداد 1384 
تعریـف  وظیفـه  اسـت.  شـده  ثبـت 
شـده برای شـرکت تولید برق عسلویه 
ابتـدا انعقـاد قـرار داد تبدیـل انـرژی 
و بـه تبـع آن قراردادهـای الزم جهت 
تامیـن مالـی، تامیـن سـاخت نیروگاه 
)EPC(، بهـره بـرداری و نگهداری و در 
نهایـت تحویـل انرژی به خریـدار برق 
اسـت. شـرکت تولیـد بـرق عسـلویه 
فرابـورس  در   1391 سـال  در  مپنـا 
پذیرفته شـده اسـت و سـهام شـرکت 

بـه عنـوان اولیـن شـرکت تولیـد بـرق 
خصوصـی گـروه مپنا در فرابـورس قابل 
عرضـه اسـت. قـرارداد )EPC( فـاز اول 
نیـروگاه گازی عسـلویه در سـال 1384 
بین شـرکت تولید برق عسـلویه مپنا به 
عنـوان کارفرمـا و کنسرسیومی متشـکل 
از شـرکت احداث و توسـعه نیروگاه های 
مپنا )توسـعه1( و شـرکت مپنا به عنوان 
پیمانـکار منعقد شـد. واحـد اول و دوم 
در آبـان 1386، واحدهای سـوم، چهارم،  
و  پنجـم  واحدهـای  و  در سـال1387  
ششـم در سـال1388  سـنکرون )وارد 
مـدار( شـدند. مـدت زمـان اجـرای این 
پـروژه 36 مـاه در نظـر گرفتـه شـد اما 
کلیه شـش واحـد این نیـروگاه زودتر از 
موعـد پیش بینی شـده سـنکرون )وارد 
مـدار( شـد و در سـال 1388 مـورد بهره 
بـرداری تجاری قرار گرفـت. تامین مالی 
ایـن پـروژه بـا توجـه بـه پیگیری هـای 
مسـتمر مدیریـت ارشـد مپنـا از محـل 
حسـاب ذخیـره ارزی بـا عاملیـت بانک 
ملت در سـال 1387 میسـر شـد. میزان 
متوسـط ظرفیـت تولید سـاالنه نیروگاه 
عسـلویه برابـر 6 میلیـون و 350 هـزار 

مـگاوات سـاعت بوده اسـت.«
تـا  پرسـیدم   B.O.O قیـد  دربـاره  او  از 
»قـرارداد  دهـد:  توضیـح  کمی بیشـتر 
گـذاری  سـرمایه  روش  یـک   BOO
 Build مخفـف  کـه  اسـت  مشـارکتی 
سـاخت،  معنـای  بـه   Operate Own
بهره بـرداری، مالکیـت اسـت. در قرارداد 
سـاخت  مسـئول  کنسرسـیوم   ،  BOO
و بهـره بـرداری از پـروژه اسـت بـدون 
اینکـه مجبـور باشـد کـه پروژه سـاخته 
شـده را بـه دولـت و یـا بخـش دولتی 
واگـذار کنـد. مالکیـت پـروژه در اختیار 
کنسرسـیوم خواهـد بـود و کنسرسـیوم 
تعهـدی نـدارد کـه پـس از طـی مدتی، 
پـروژه را بـه دولـت منتقـل نمایـد. بـه 
عبـارت دیگـر، بهره بـرداری کنسرسـیوم 
معینـی  مـدت  بـه  محـدود  پـروژه  از 
قـرارداد  تـر  سـاده  زبـان  بـه  نیسـت. 
بیـن  کـه  اسـت  قراردادهایـی   BOO
بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی در 
زمینه هـای احـداث پروژه هـای زیربنایی 

وظیفه تعریف 
شده برای 

شرکت تولید 
برق عسلویه 
ابتدا انعقاد 

قرار داد تبدیل 
انرژی و به تبع 
آن قراردادهای 

الزم جهت 
تامین مالی، 

تامین ساخت 
 ،)EPC( نیروگاه
بهره برداری و 
نگهداری و در 
نهایت تحویل 

انرژی به خریدار 
برق است

 حمیدرضا محمدی
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 BOO قـرارداد  و خدمـات عمومی منعقـد می گـردد. 
یـا  شـخص  قـرارداد،  اداری  کمیتـه  هنگامی کـه 
کنسرسـیوم سـرمایه گـذار را جهـت تأمیـن اعتبـار 
انتخـاب  زیربنایـی  پروژه هـای  از  یکـی  احـداث  و 
نمایـد، تحقـق می یابـد. بنابرایـن تحـت ایـن مـدل 
را  پـروژه  کنسرسـیوم و متولیـان سـرمایه گـذاری، 
انجـام می دهنـد و از آن ماننـد یـک مالـک بهـره 
بیشـتر  پیمانـکار  مـدل  ایـن  در  بـرداری می کننـد. 
گرفتـار سـرمایه گـذاری اسـت کـه انجـام می دهـد. 
یـک قـرارداد BOO ممکـن اسـت، بـر طبـق قوانیـن 
یـک کشـور و تحت شـرایطی، معـاف از مالیـات نیز 
بشـود کـه در نیروگاه گازی عسـلویه، متولـِی صفر تا 
صـِد پروژه، شـرکت تولید برق عسـلویه مپنا  اسـت.

BOOعسـلویه  نیـروگاه  تعمیـرات  و  بـرداری  بهـره 
 )O&M(توسـط شـرکت بهره بـردای و تعمیراتـی مپنا
انجـام می شـود و ایـن شـرکت در سـالهای 95 و 96  
مقـام اول باالتریـن میـزان آمادگـی تولیـد بـرق و 
کمتریـن خـروج اضطـراری نیروگاههـای کشـور را از 

آن خـود کـرده اسـت.
دلگـرم درباره دیگر ویژگی های نیروگاه اشـاره داشـت 
کـه در زمینـی به مسـاحت 128 هکتار احداث شـده 
اسـت: »ایـن نیـروگاه شـامل 6 واحـد 157 مگاواتی 
تـوگا   V94.2 نـوع  از  مـگاوات،   942 در مجمـوع  و 
)ورژن 3( و تحـت لیسـانس زیمنـس آلمان اسـت 
کـه ظرفیـت اولیـه آن بـوده، او در ادامـه بـه ارتقای 
ظرفیـِت نخسـتیِن آن در سـال های اخیر هم اشـاره 
می کنـد: »واحدهـای 1و 2 طـی اورهـال در سـال 90 
ارتقـا پیـدا کـرد و از 157 بـه 166 مـگاوات رسـید. 
واحـد 4 در سـال 91 بـه ورژن MAP2A ارتقـا یافـت 
و ظرفیتـش بـه 172 مـگاوات رسـید. امسـال هـم 
واحـد 3 و 4 در اورهـال بـه MAP2B ارتقـا یافـت و 
185 مگاواتـی شـد. به ایـن ترتیب راندمـان هرواحد 
نسـبت بـه قبـل، 2 درصـد افزایش یافـت و در حال 
حاضر ظرفیت در شـرایط ایزو، 1016 مگاوات اسـت.«

ُپسـت نیـروگاه عسـلویه ، 400 کیلوواتـی بـوده کـه 
بـه سـه خـط فسـا، المـرد و َاَخنـد وصـل می شـود. 
و سـپس از مصـرف بـرق ایـن نیـروگاه گفـت؛ بـا 
توجـه بـه اینکـه در منطقـه اقتصادی پـارس جنوبی 
واقع اسـت: »بـرای فازهـای نفتی، نیـروگاه بیدخون 
در پـارس جنوبـی ایجاد شـده اسـت  و البتـه بعضا 
خودشـان هـم در مجموعه خودشـان نیـروگاه دارند 
تـا وظیفـه تامیـن بـرق را انجـام دهـد. در نیـروگاه 
بیدخـون هـم بهـره بـرداری با شـرکت بهره بـرداری 
و تعمیراتـی مپنـا اسـت کـه 6 واحـد دارد و مصرف 
آن بـرای همـان جا اسـت. مصـرف نیروگاهـی که ما 

در آن مسـتقر هسـتیم، شـبکه برق سراسـری کشـور 
است.«

کارشـناس برنامه ریـزی نیـروگاه، دربـاره سـوخت آن 
اظهـار داشـت: » تامیـن سـوخت اصلـی و سـوخت 
جایگزیـن )گازوئیـل( برعهده شـرکت مـادر تخصصی 
برق حرارتی اسـت و شـرکت تولید برق عسلویه مپنا 
از سـال86 تـا دی 96  طبـق قـرار داد تبدیـل انرژی، 
بـرق تولیـد شـده را به شـرکت بـرق حرارتـی عرضه 
 ،ECA می کـرد و از تاریـخ 4 دی 96 بـا اتمام قـرارداد
فـروش بـرق نیـروگاه بـر اسـاس معامات بـازار برق 
می باشـد .  قـرار داد )ECP( فاز اول نیروگاه در سـال 
1384 بیـن شـرکت تولیـد بـرق عسـلویه بـه عنـوان 

کارفرمـا و کنسرسیومی متشـکل از شـرکت احـداث و 
توسـعه نیروگاه هـای مپنـا )توسـعه1( و شـرکت مپنا 
بـه عنـوان پیمانـکار منعقد شـد. سـوخت اصلی گاز 
و سـوخت پشـتیبان گازوئیـل اسـت کـه دو مخـزن 
هـر یک بـه گنجایش 20 میلیـون لیتر تامیـن کننده 
اسـت. میـزان مصـرف سـوخت البتـه بسـتگی بـه 
شـرایط تولیـد دارد ولـی تقریبـا روزانـه در شـرایطی 
کـه همـه واحدها با باالتریـن توان کار کننـد، 280 تا 
300 هـزار مترمکعـب گاز  اسـت  و مصـرف گازوئیل 
بـا توجـه بـه مدیریـت کان کشـور، طـی دوسـال 
گذشـته در ایـن نیروگاه به صفر رسـیده اسـت. البته 
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چنانچـه نیـاز به گازوئیل هم باشـد، توسـط شـرکت 
پخـش فراورده هـای نفتـی بوشـهر تامیـن می گردد. 
بـا ورود نفتکش هـا، بوسـیله آنلودینگ تخلیه شـده 
و بـه مخـازن پمپ می شـود و هر واحـدی جداگانه 

دارد.« پمپ 
زیسـت محیطِی  وضعیـت  درخصـوص  همچنیـن 
نیـروگاه و آالیندگـِی آن گفـت: »عـاوه بـر 20 هکتار 
زیسـت محیطی  آلودگـِی  لحـاظ  بـه  سـبز،  فضـای 
اسـتانداردها را داشـته و درصـد بسـیار پایینی دارد. 
در خـوِد واحدهـا در شـعله ها تغییراتـی را بوجـود 
آورده انـد کـه می تواند آلودگـِی کمتری ایجـاد کند.«

ایـن  در  انسـانی  نیـروی  وضعیـت  دربـاره  دلگـرم 

نیـروگاه ابـراز کـرد: »حـدود 120 نفـر شـامل چـارت 
اداری، مهندسـی، تعمیـرات بهـره بـرداری و پیمانکار 
حراسـت و ایمنی و آتش نشـانی در  اینجا مشـغول 
به کار هسـتند که اکثرا بومی همین منطقه هسـتند. 
بـه لحاظ سـطح تحصیات، بسـتگی به ُپسـت دارد 
کـه نفـرات در آنجـا فعالیـت می کننـد؛ تکنسـین ها 
عمدتـا فـوق دیپلم و بعضی هم لیسـانس هسـتند. 
در مناصـب باالتر اما کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد 
هسـتند ، شـیفت کارکنان  واحد بهره برداری نیروگاه 
12سـاعته اسـت. در بهره بـرداری و اتـاق فرمـان، یک 
روز کار و یـک شـب کار و بعـد دو روز اسـتراحت 

اسـت ولی در بخـش اداری و تعمیـرات روزکار یعنی 
بـه شـکل اداری حاضر می شـوند.«

اینجـا  در   HSE مهـِم  بسـیار  مقولـه  دربـاره  او  از 
بهـره  شـرکت  »خوشـبختانه  گفـت:  کـه  پرسـیدم 
بـرداری و تعمیراتی مپنا در سـطح مپنـا مقام اول را 
در باالتریـن میـزاِن توجه بـه HSE را دارد. در عملکرد 
پرسـنل این مسـئله دیده شـده اسـت. موارد ایمنی 
مانند لباس و کاه و دسـتکش و کفش ایمنی لحاظ 
شـده و هرسـال نو می شـود. ساختمان سـه منظوره 
همچنیـن  دارد.  وجـود  بهـداری  و  آتش نشـانی 
شـاخص های HSE ماهانـه پایش می شـود و نشـان 
می دهـد کـه وضعیـت خیلی خوبـی حاکم اسـت.«

چـون ایـن نیـروگاه در منطقـه ای بـا تابسـتان های 
بسـیار گـرم و البتـه بـا رطوبت بـاال واقع شـده، مهم 
اسـت کـه تـاب آورِی آن در ایـن وضعیـت چگونـه 
اسـت: »طبـق مدارک سـازنده تـوان قابـل توربین ها 
بـر اسـاس نمودارهای تصحیـح دما ،رطوبت ،فشـار 
و عمـر ماشـین محاسـبه می گـردد مثـا دردمای 15 
درجـه دمـا، 60 درصـد رطوبـت و فشـار 1013 میلـی 
بـار تـوان قابـل تولیـد یـک واحـد گازی ورژن سـه،  
157 مـگاوات می باشـد اسـت؛ و بـا تغییـرات دمـا 
و پارامترهـای ذکـر شـده تـوان قابـل تولیـد تغییـر 
می یابـد.. برای دمای ورودی کمپرسـور اگر سردسـیر 
باشـد ازسیسـتم آنتـی آیسـنگ )ضدیـخ( اسـتفاده 
می شـود ولـی در اینجـا که دمـا از 5 درجـه پایین تر 

نمی آیـد، نیـازی نـدارد. 
در ادامـه بازدیـد، بـه اتـاق فرمـان رفتیـم کـه گفته 
می شـود مغـز متفکـر و راهبـر و راهنمـای نیـروگاه 
اسـت و چشـمانی چـون عقـاب، تیزبیـن هسـتند 
و همـه چیـز را رصـد می کننـد تـا مشـکلی پدیـد 
نیایـد. در ایـن بخـش، »سیدحسام الدین هاشـمی«؛ 
مهنـدس  بحـری«؛  »خلیـل  و  شـیفت  مهنـدس 
پشـتیبانی بـه ارائه توضیحـات پرداختنـد: »در اتاق 
فرمـان 4 شـیفِت 3 نفره حضـور دارد و 4 نفر نیز به 
عنـوان تکنسـین در واحدهـا مسـتقر هسـتند. بهره 
بـردارِی نیـروگاه، نظـارت بـر عملکـرِد سیسـتم ها و 
اسـتارت و اسـتاِپ واحدهـا اهـم فعالیت هـای اتاق 
فرمـان اسـت که اگر اتفاقـی بیفتد یـا تحت نظارت 
دیسـپاچینگ ملـی اسـتارت و اسـتاپ یـا تغییـر بار 
صـورت گیـرد، در اینجـا ایـن کار انجـام می شـود. 
همچنیـن اگـر مشـکلی پیـش آیـد مـا واسـطه ای 
هسـتیم بین تجهیزاِت سـایت و قسـمت تعمیرات؛ 
یعنـی اگـر مشـکلی بـرای تجهیـز پیـش بیایـد، مـا 
انتقـال دهنده مشـکل بـه نفرات تعمیـرات و برنامه 
ریـزی بـرای اورهـال با همـکاری نفـرات دفتـر فنی 
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هسـتیم. پرسـنل اتاق تکنسـین روزانه چک لیسـت 
دارنـد که حتی از نظافت سـایت گرفتـه تا وضعیت 
مـا  بـه  را  سـایت  در  تجهیـرات  عملکـرد صحیـح 
گـزارش می دهنـد؛ چنانچـه عـدم تطابـق ببیننـد به 
مـا گـزارش می دهنـد و اگر موردی باشـد مـا مجوز 
می دهیـم و رونـد خـاص خـودش را طـی می کنـد. 
بسـته بـه اولویت مشـکل حتی می توانـد در بعضی 
مواقـع بـه خـروج اضطـراری واحـد هم منجر شـود 
و یـا می توانـد در زمـان مناسـب انجام شـود. البته 
گـروه تعمیـرات هـم در اینجا مسـتقر هسـتند و پا 
بـه پـای نفـرات بهره بـردار کار می کننـد. تعمیـرات 
کارهـای روتیـن و روزمـره بـا توجـه بـه کارهایی که 
تعریـف می شـود و ناگفتـه نماند، بخـش تعمیرات، 

ای  دوره  بازدید هـای 
بازدیدهـای  دارنـد؛ 
 8000 و   4000 و   2000
بـر  مضـاف  و  سـاعت 
آن، بازدیـد اورهـال که 
اسـت  سـاعت   33000
اساسـی  تعمیـرات  و 
نـام دارد. این سـاعت، 
منظـور میـزان سـاعت 
اسـت  کارکـرد ماشـین 
کـه هـر یـک روز کامل 
24 ساعت و در افزایش 
آن، تریـپ، تنـش وارد 
رِد  توربیـن،  بـه  شـده 
تاثیـر  اسـتارت  و  بـار 
مثـا  دارد.  بسـزایی 
همیشـه  ماشـین  اگـر 
در مـدار باشـد، هـر 6 
ماه، یـک بازدیـِد 4000 
سـاعت داریـم. بـه این 

ترتیـب کـه، درخواسـت خـروج از دیسـپاچنگ ملی 
می گیریـم و واحـد مزبور، در آن روزهـا تحویل گروه 
تعمیـرات اسـت.  بازدیدهای دیگر، 3-4 روزه اسـت 
ولـی در اورهال 30 روزه اسـت. مثا برای واحدهای 
3 و 4 که امسـال ارتقا داشـت حدود 80 روز خروج 
داشـتیم. بسـته بـه تعریـف کار متفاوت اسـت. اگر 
اورهـال نیـاز به تجهیرات از کارخانه سـازنده داشـته 
 Upgrade ،باشـد 40 روز هم می شـود و اگر داسـتان
بخـش  در  البتـه  می شـود.  روز   80 حـدود  باشـد، 
تعمیـرات، زیرمجموعه هـای ابـزار دقیـق، مکانیک و 
بـرق اسـت کـه هریـک مدیـری جداگانـه داشـته و 
زیرنظـر مدیـر کل تعمیـرات اداره می شـود. بـا ایـن 

حـال، ضریـب آمادگی نیـروگاه گازی عسـلویه باالی 
95 درصـد اسـت و حتـی سـال هایی بـه 98 درصـد 

هم رسـیده اسـت.«
بحـری در ایـن بـاره کـه اسـتارت و اسـتاپ، تـا چه 
انـدازه می توانـد در فرسـایش تجهیـرات اثر داشـته 
براسـاس  اسـتاپ  و  اسـتارت  »در  گفـت:  باشـد، 
درخواسـت مرکز کنترل و هم اگر خودمان احسـاس 
 EOH نیـاز کنیـم و اضطـراری باشـد، داریـم. قطعـا
سـاعت کارکردشـان را افزایـش می دهـد و بـه پیری  
دسـتگاه کمـک می کنـد و هـر اسـتارت 10 سـاعت 

کارکـرد دارد.«
لـزوم توجـه به آمـوزش کارکنـان فنی و حتـی اعزام 
ج از کشـور برای کسـب روش های نوین  آنان به خار
گفت:  را هاشمی پاسـخ 
دارد.  تاثیـر  »قطعـا 
وقتـی نیـروگاه دیگری 
اصاحیـه  و  می رویـد 
و  می بینیـد  را  ای 
و  اینجـا  در  می آییـد 
آن را اجـرا می کنید، در 
بهبـود تاثیرگذار اسـت. 
زواره  نیـروگاه  مثـا 
دیـدم  و  رفتـم  کـه  را 
َچمِبرشـان  بـاالی  کـه 
نکتـه  دارنـد  دوربیـن 
خیلـی خوبـی بـود که 
نیـاز اسـت واحدهـا را 
بـا دوربین کـه طبیعتا 
رفـت و آمدشـان کـم 
می شـود، کنتـرل کـرد. 
ج از  در پروژه هـای خار
ایده هـای  هـم  کشـور 
نوآورانـه دارنـد که اگر 
کسـی بـرود و بـا آن ایده هـا آشـنا شـود، می توانـد 
آن را اجـرا کنـد و سـبک نوینـی را داشـته باشـد.« 
او همچنیـن دربـاره وضعیـت فعلـی نیروگاه هـای 
ایـران گفـت: »تقریبـا جدیدتریـن نسـل نیروگاه هـا 
در ایـران وجـود دارد امـا جدیدتـر هـم هسـت. در 
حـال حاضـر  V94.3 آمـده و کاس F و H هم آمده 
کـه بـه لحـاظ راندمـان توربیـن خیلـی تاثیـر دارد. 
بـه ایـن معنـا که اگـر در اینجـا راندمـان 33 درصد 
ج از ایـران بـه 45 درصـد هـم  اسـت امـا در خـار
می رسـد. حتـی در همین کشـور خودمان، در نسـل 
پیشـین نیروگاه هـا، درگیـری نفـر بـا تجهیـز خیلـی 
بیشـتر بـوده و نسـبت پرسـنل هـم حـدود 3-2 

اگر در اینجا راندمان 33 درصد 
است اما در خارج از ایران به 45 

درصد هم می رسد. حتی در همین 
کشور خودمان، در نسل پیشین 
نیروگاه ها، درگیری نفر با تجهیز 

خیلی بیشتر بوده و نسبت پرسنل 
 هم حدود 2-3 برابر 

بوده است
27
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برابـر بـوده اسـت. مثـا همیـن حـاال نیروگاه هـای 
قدیمـی _ کـه همه هم دولتی هسـتند _ بـا 500 نفر 
اداره می شـوند ولـی همیـن نیـروگاه هـزار مگاواتی 

را بـا یـک پنجـِم آن اداره می کنیـم.«
موسـوم  سـال های  مشـکات  درخصـوص  بحـری 
بـه دوره تحریـم هـم اشـاره کـرد: »قطعـا اتفاق هم 
می افتـاد که به مشـکل می خوردیـم و مجبور بودیم 
از کانال هـای دیگـر خریـد کنیـم و هزینه هـای خرید 
هـم در دوره تحریـم بـاال می رفت. ایـن قضیه، روند 

تعمیـر را زمانَبـر هـم می کرد. 
اهمیـت توجـه بـه انرژی هـای نـو، نـکات دیگـری 
»هزینه هـای  گرفـت:  قـرار  توجـه  مـورد  کـه  بـود 
احـداث و بهره بـردارِی آن بسـیار بیشـتر اسـت امـا 
پیشـنهاد این اسـت کـه همیـن نیروگاه هـای گازی 
را بـه سـیکل ترکیبـی تبدیـل کننـد تـا راندمـان را 
بـاال ببرنـد. امـا ناگزیـر و ناگریز اسـت کـه در آینده 
بایـد به آن سـمت کشـیده شـویم. چون مـا اگرچه 
دومیـن منبـع گاز جهـان را اختیار داریـم اما باالخره 
پایان پذیـر اسـت. در حال حاضر، مپنـا 400 مگاوات 
پـروژه نیـروگاه بـادی دارد و  دولت هـم می خواهد 
در ایـن حـوزه سـرمایه گذاری کند و البته الزم اسـت 
تـا دولـت سـرمایه گـذار را تشـویق کنـد. میـزان 
مگاواتـی کـه اروپایی هـا تولیـد می کننـد خیلی کم 
اسـت. مثا در فسـا نیروگاه خورشـیدی ساخته اند 
امـا بـه انـدازه یک واحـد ما هـم انـرژی نمی دهد. 
یـا مثـا نیروگاه بـادی در کهک سـاخته انـد که کم 
اسـت. البتـه راندمـان هم زیاد می شـود اگر سـیکل 
ترکیبـی شـود و همچنیـن آلودگـی کمتر می شـود. 
از لحـظ تولیـد و راندمـان بـه صرفـه اسـت امـا به 
سـوخت های  بایـد  بلندمـدت  برنامـه  در  هـرروی 

فسـیلی را رهـا کرد.«
»جابـر  بـا  بازدیـد، همـراه  ایـن  از  دیگـری  بخـش 
پذیرفـت.  انجـام  شـیفت  مهنـدس  نجات بخـش«؛ 
او بـه جزئیـات بیشـتری پرداخـت: »واحـد 2 ایـن 
نیـروگاه MAP2+ اسـت و عایق هـای روی توربین تازه 
عـوض شـده اسـت. فرآینـد اینگونـه اسـت کـه هوا 
از ورودی کمپرسـور بـه سـمت فشرده سـازی توربین 
مـی رود، در چمبرهـا احتـراق صورت می گیـرد، دمای 
ورودِی توربیـن بـه 1060 و بـه 1075 می رسـد و باعث 
چرخِش توربین و ژنراتور می شـود. شـفت، کمپرسـور 
را بـه ژنراتور می چسـباند کـه باعث چرخـش ژنراتور 
می شـود و بـرق را مسـتقیم بـه ترانـس و هـم بـه 
شـبکه می دهـد. اینجـا چهـار نـوع لوله وجـود دارد؛ 
کاری  خنـک  بـرای  کـه  اسـت  آب  سـبز  لوله هـای 
اسـتفاده می شـود، لوله هـای نارنجـی روغـن اسـت، 

هـم  قهـوه ای  لوله هـای  و  اسـت  گاز  زرد  لوله هـای 
ترانـس  بـرای  اینجـا سیسـتم آب  گازوئیـل اسـت. 
اسـت و همچنیـن، فایرفایتنیگ هم هست.سیسـتم 
لوویـل کار روان کاری یاتاقان هـا را می کنـد که مانع از 
اصطکاک می  شـود شـامل دو پمپ جابجایی اسـت. 
دو پمـپ جکینگ توربین کار شـفت توربو کمپرسـور 
را  روتـور  کار  ژنراتـور  جکینـگ  می دهـد.  انجـام  را 
می کنـد. در هنـگام تعمیـرات، واحـد کامـا خوابیده 
و قبـا از اسـتارت قلـب را بـاز می کننـد تـا بـاالی 
RPM 75 بمانـد. چـون بیـن پره هـا فاصلـه هسـت، 
بخاطـر گشـتاور باعـث تق تـق پره هـا می شـود کـه 
باالتـر از آن دفـع می شـود. زمان اسـتاپ جکینگ آف 
می شـود تـا دور 3000 کـه پایین آمد، بعـد وارد مدار 
می شـود، وگرنـه دسـتی بایـد وارد شـوند. سیسـتم 
هیدرولیـک هـم بـرای کار ولوهـای گاز و گازوئیـل 
اسـتفاده می شـود.هیدرولیک یکـی از سیسـتم های 
مهـم در نیـروگاه اسـت و اگر فید شـود واحـد تریپ 
می خـورد. دو پمـپ اصلـی و فرعـی دارد چون دمای 
روغـن هـم مهم اسـت. سیسـتم کولینـگ و فن هم 
بـرای رادیاتـور دارد؛ تـا 160 بـار فشـار هیدرولیـک 
اسـت و تانـک هـم 250 لیتـر اسـت و دمـای آن تـا 
70 درجـه برسـد روغـن خاصیـت ویسـکوزیته را از 
دسـت می دهـد. فشـار روغـن 125 بـار برسـد پمـپ 
بـه آن می رسـد و زیـر 100 بار برسـد تریـپ می خورد.  
ECC در حـال راه انـدازی اسـت. بـرج خنـک کننـده 
نداریـم امـا سیسـتم CW بـرای خنـک کاری که پمپ 
شـده و بـه سـمت بـاال مـی رود و 20 فن هسـت که 
آب را خنـک می کنـد و بـه کولرهای ژانراتـور می رود. 
کولرهـای لوویل هـم 6 فن دارد و به ترموسـتاِت ولو 

می رود. 
در پایـان، احمـد دلگـرم بـه راندمـان ایـن نیـروگاه 
اشـاره ای نیـز کـرد: »راندمـان حـدود 34 درصـد 
 36 MAP2B اسـت البتـه بـا ارتقـای دو واحـد بـه
بیـن   v94.2 اسـتاندارد  اسـت.  شـده  هـم  درصـد 
32 تـا 34 درصـد اسـت و بـا ارتقـای ظرفیـت هم 
افزایـش یافتـه و از 157 بـه 185 مـگاوات رسـیده 
اسـت. بااینکـه در کشـورمان در تابسـتان ها کمبـود 
انـرژی و بـرق داریـم خیلـی کمـک می کنـد. وقتـی 
سـیکل ترکیبـی می شـود تولیـد 1.5 برابـر شـده و 
راندمـان 50 درصـد می شـود. و در اینجـا هم، بلوک 
یـک سـیکل ترکیبـی تـا مهـر 97 گشـایش می یابد. 
نیـروگاه گازی عسـلویه، طی سـال های 1391 و 1392 
باالتریـن میـزان تولیـد انـرژی را میـان نیروگاه های 
گازی داشـته و و از جملـه نیروگاه هایـی اسـت کـه 

همیشـه در مـدار اسـت.«
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» بـرق« را بایـد کـه یکـی کلیـدی تریـن منابـعِ حیـات 
دانسـت. اگرچـه شـاید تـا پیـش از اختراعـش و بعد به 
مرور، جاری و سـاری شـدنش در روند زندگی، کسـی حتی 
فکـرش را هـم نمی کـرد که چیـزی به نـام بـرق می تواند 
در تـارو پـود زندگـی رخنه کند تـا جایی کـه زندگی بدون 
بـرق در دنیـای امروز تقریبـا نا ممکن اسـت. در این میان 
آنچـه ایران و غیر ایـران را تفاوت می بخشـد، نحوه تولید 

و عرضـه آن به جامعه اسـت. 
مهندس سـیدمحمد حسینی؛ مدیر نیروگاه گازی عسلویه، 
در گفت وگـو بـا »نیرو و سـرمایه«، می گوید: » متأسـفانه 
علی رغـم همـکاری همه جانبـه ی بخـش خصوصـی بـا 
وزارت نیـرو طـی دو سـال گذشـته شـاهد تصمیماتـی از 
سـوی هیأت تنظیم بـازار بـرق، توانیر و شـرکت مدیریت 

شـبکه ی برق هسـتیم کـه به شـدت نقدینگی پیشـین و 
درآمـد نیروگاه هـا را تحـت تأثیـر قـرار داده که امیـدوارم 
هرچـه زودتـر بـا افزایـش نقدینگـی این مشـکالت کمتر 
و کمتـر شـود« و البتـه، همچنـان بـر این عقیده اسـت و 
بـر آن پای می فشـارد کـه: » خوشـبختانه علی رغـم تمام 
مشـکالت موجـود و عدم پرداخت پول برق فروخته شـده 
بـه شـبکه، نیروگاه هـای خصوصـی تمـام تالش خـود را 
خواهنـد کـرد که بـه هیچ وجـه خاموشـی در کشـور رخ 
ندهـد. همچنیـن تهاتـر سـه جانبـه ای که در کمیسـیون 
تلفیـق تصویـب شـده می توانـد بخـش خصوصـی را به 
آینـده امیـدوار کنـد« و همین ها اسـت که امیـد را در دل 
زنـده نگاه مـی دارد، حتی اگر مصائب و مسـائل گونه گون 
احاطه شـان کرده باشـد. آنچـه در ادامـه می خوانید، متن 
کامـِل گفت وگو با مهندس »سـیدمحمد حسـینی«؛ مدیر 

نیروگاه گازی عسـلویه اسـت.

گفت وگو با مهندس»سیدمحمد حسینی«؛ مدیر نیروگاه گازی عسلویه

 لزوم تمرکز سیاست های خرید برق 
در بخش خصوصی

جنـاب آقـای مهنـدس حسـینی؛ لطفـا بـرای آغـاز  ●
بحـث، کمـی از سرگذشـت خـود را گفتـه و وضعیت 
کنونـی نیـروگاه تحت مسـئولیت تـان را بیـان فرمایید؟

بنده از سـال 1374 با اسـتخدام در شرکت مدیریت تولید 
بـرق گیـان، وارد صنعت بزرگ برق شـدم، در ابتدای کار 

به جهت دردسـِت احـداث بودن نیروگاه سـیکل ترکیبی 
گیـان، ابتـدای کارم بـا همـکاری بـا شـرکت زیمنـس 
آلمـان شـروع شـد. از سـال 1388 افتخـار همـکاری بـا 
شـرکت بـزرگ مپنـا رو شـروع کـردم و بعـد از حضور در 
پروژه های متفاوت، از سـال 1395 در نیروگاه عسـلویه و 
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ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه 
عســلویه، کــه بــه عنــوان 
کــه  مپنــا  نیــروگاه  تنهــا 
در بــورس حضــور دارد، بــا 
اهمیــت تریــن نیــروگاه در ایــن مجموعــه 
محســوب می شــود و بــا توجــه بــه حضــور 
متخصصیــن بســیار توانمنــد ، جــزو یکــی 
از بهتریــن و آمــاده تریــن نیروگاه هــای 

ــت ــور اس کش

بـه عنـوان مدیر نیـروگاه در حال خدمت هسـتم.
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی عسـلویه، کـه بـه عنـوان تنهـا 
نیـروگاه مپنا کـه در بورس حضـور دارد، با اهمیت ترین 
نیـروگاه در ایـن مجموعه محسـوب می شـود و با توجه 
بـه حضـور متخصصیـن بسـیار توانمنـد ، جـزو یکی از 
بهتریـن و آمـاده تریـن نیروگاه هـای کشـور اسـت که با 
اتمـام پـروژه سـیکل ترکیبـی و بـا توجه به حضـور این 
نیـروگاه در منطقـه عسـلویه که قطـب اقتصـادی ایران 
اسـت، نیروگاه عسـلویه بـا اهمیت ترین نیروگاه کشـور 

خواهد شـد.
ارزیابـی تان از وضعیت کنونی تولیـد نیروی برق در  ●

نیروگاه هـای بخش خصوصی را شـرح دهید؟
بـا توجـه بـه اینکـه تولیـد بـرق در هـر کشـور به عنوان 
پیشـران توسـعه ی آن شـناخته  می شـود و برنامه ریـزی 
بلندمدت رشـد اقتصـادی بدون در نظـر گرفتن ظرفیت 
و توانایـی تولیـد بـرق میسـر نیسـت، هم اکنـون تولید 

نیـروی بـرق در نیروگاه هـای بخش خصوصی در کشـور 
از سـطح اهمیـت باالیـی برخـوردار بـوده کـه بخـش 

وسـیعی را نیـز بـه خـود اختصاص داده اسـت.
نقـش بخش خصوصـی در تولید برق ایـران در چه  ●

سـطحی قـرار دارد؟ در واقـع پرسـش ایـن اسـت که 
چـه میـزان از تولید برق کشـور را برعهـده دارد؟

خوشـبختانه بخش خصوصی توانسته اسـت در سـطح 
باالیـی از تولیـد بـرق کشـور قـرار گیـرد. بـه  گونـه ای 
کـه قریـب بـه 60% از کل بـرق تولیـدی کشـور توسـط 

نیروگاه هـای بخـش خصوصـی تولیـد می شـود.
قراردادهـای خریـد بـرق از شـرکت های خصوصـی  ●

مولـد بـر چـه اصولی تعریـف می شـود؟ و آیـا رتبه و 
درجـه نیروگاه هـا در این مسـئله تاثیـر دارد؟

در حـال حاضـر مولدهایـی کـه حداقـل اسـتانداردهای 
مـورد تأییـد وزارت نیـرو را دارا باشـند، می تواننـد بـرق 

تولیـدی خـود را به فـروش برسـانند. 
رتبـه و درجـه ی نیـروگاه در ایـن امر تأثیر بسـزایی دارد؛ 
چـرا کـه مـواردی از قبیـل »خاصـه ی مشـخصات فنی 
نیـروگاه«، »برنامـه زمانبنـدی احـداث و بهـره بـرداری« 
و »جـدول تخمیـن تولیـد بـرق سـاالنه نیـروگاه« در 

قراردادهـا حائـز اهمیـت می باشـد.
تامین مالی سـرمایه پروژه های تامیـن برق، چگونه  ●

صـورت می گیـرد و چـه مـواردی در ایـن خصـوص 
رعایت شـود؟ باید 

رشـد سـریع و فزاینده ی مصـرف انرژی در کشـور و نیاز 
بـه افزایـش ظرفیـت تولیـد و زیرسـاخت های حـوزه ی 
ایـن  در  مالـی  ابزارهـای  توسـعه ی  انـرژی، ضـروررت 
بخـش را افزایـش می دهد. از کارکردهـا و وظایف اصلی 
بـازار سـرمایه، فراهـم کردن شـرایط بـرای تأمیـن مالی 
پروژه هـا و بنگاه هـای اقتصـادی اسـت کـه آمار از رشـد 
قابـل توجـه آن در سـال های اخیـر حاکی اسـت. بورس 
انـرژی، محلی بـرای تأمین مالی بخش انرژی کشـور به 
شـمار مـی رود که تاکنـون از ابزارهای مالـی مختلفی در 
آن اسـتفاده شده اسـت. کـه خوشـبختانه اخیـراً تأمین 
مالـی جدیـدی از طریق سیاسـت های جدید بـرای گروه 
مپنـا بـا هـدف تأمیـن سـرمایه ی در گـردش و تأمیـن 
مالـی پروژه هـای سـیکل ترکیبـی ایـن شـرکت از طریق 

بـورس انرژی صـورت پذیرفته اسـت.
بـه  ● ملـزم  را  و مجلـس  دولـت  چگونـه می تـوان 

پرداخـت بدهـی دولـت و شـرکت های دولتـی بـه 
کـرد؟ خصوصـی  نیروگاه هـای 

در حـال حاضـر وزارت نیـرو در حـدود مبلـغ 14 هـزار 
میلیـارد ناموت به شـرکت های تولید نیـروی برق بدهکار 
اسـت. بـه عقیـده ی مـن شـاید دسـتگاه های اجرایـی 
بـا طرح هـا و اولویت هـای مربـوط بـه تهاترهـا بتوانند 

بخـش از مشـکات را مرتفـع نمایند.
و از ایـن طریـق حجم بدهی هـای خود بـه نیروگاه ها را 
کاهـش دهنـد و از طرفی مشـکل نیروگاه هـا با بانک ها 
را نیـز حـل نماینـد. البتـه تـا جایـی کـه اطـاع دارم، 
خوشـبختانه در ایـن راسـتا بـرای سـال آینـده 100 هزار 
میلیـارد ناموت اعتبـار در قانـون بودجـه بـرای پرداخـت 
اجتماعـی  تامیـن  و  پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی 

پیش بینـی شـده اسـت.
یکـی از مشـکالت نیروگاه هـای خصوصـی، دسـت  ●

بـه گریبـان بودنشـان با سـازمان خصوصی سـازی و 
سـازمان امـور مالیاتـی اسـت. بـه زعم شـما چگونه 

می تـوان ایـن مشـکل را حـل کرد؟
بخـش  همه جانبـه ی  همـکاری  علی رغـم  متأسـفانه 
خصوصـی بـا وزارت نیرو طی دو سـال گذشـته شـاهد 
تصمیماتـی از سـوی هیـأت تنظیم بـازار بـرق، توانیر و 
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شـرکت مدیریـت شـبکه ی بـرق هسـتیم که به شـدت 
نقدینگـی پیشـین و درآمـد نیروگاه هـا را تحـت تأثیـر 
قـرار داده کـه امیدوارم هرچه زودتـر با افزایش نقدینگی 

ایـن مشـکات کمتـر و کمتر شـود.
نیروگاه هـای بخـش خصوصـی را چگونـه می توان  ●

از بودجـه بهره مند سـاخت؟
ایـن امـر بایسـتی در سـطوح کان اجرایـی مطـرح و 
بررسـی گـردد. لـذا در راسـتای امر چگونگـی تخصیص 
بودجـه می تـوان گفـت بـا توجه بـه اهمیـت و جایگاه 
نیروگاه هـای بخـش خصوصـی در تولیـد برق سـاالنه ی 
کشـور پیشـنهاد میکنـم سیاسـت های خریـد بـرق و 
تخصیـص بودجـه بیشـتر در ایـن نیروگاه هـا متمرکـز 
شـود تـا نیروگا هـای دولتی که عمدتـاً بازدهـِی کمتری 

دارند. نیـز 
عـدم پرداخـت بدهی هـا چـه نسـبتی بـا کمبـود  ●

تولیـد نیروی بـرق و حتی خاموشـی های ناگزیری که 
در آینـده نزدیک _وحتی در سـال آینـده_ رخ خواهد 

داد، دارد؟
خوشـبختانه علی رغـم تمـام مشـکات موجـود و عـدم 
پرداخـت پول برق فروخته شـده به شـبکه، نیروگاه های 
خصوصـی تمام تـاش خود را خواهند کـرد که به هیچ 
وجـه خاموشـی در کشـور رخ ندهـد. همچنیـن تهاتـر 
سـه جانبـه ای کـه در کمیسـیون تلفیـق تصویب شـده 

می توانـد بخـش خصوصـی را به آینـده امیـدوار کند.
تصـور می کنیـد مشـکالتی از این دسـت، بـه عدم  ●

شـناخت دولتمـرداِن دولت هـای مختلـف از صنعت 
عرصـه  ایـن  در  بخـش خصوصـی  و حضـور  بـرق 

بازمی گـردد؟
بـه نظـر اینجانـب، جایگاه بـرق و انرژی چیزی نیسـت 
کـه هیـچ دولتمـردی از جایـگاه و اهمیـت آن مطلـع 

نباشد.
صنعـت برق یکی از صنایع مادر و شـاید با اهمیت ترین 
آنهـا باشـد، پس نمیتـوان آن را نادیده گرفت، اما شـاید 
سیاسـتهای خصوصی سـازی در کشور بدرسـتی از ابتدا 

پایه ریزی نشـده اسـت.
چشـم انداز آینـده نیروگاه هـای تولیدکننـده نیروی  ●

بـرِق حاضـر در بخش خصوصـی را چگونـه می بینید؟
بـا توجـه بـه این کـه در 4 سـال اخیـر موفـق شـده ایم 
توربین هـای 2.5 مگاواتـی بادی را توسـط شـرکت مپنا 
در داخـل کشـور تولیـد کنیم، همـه ماهه دو دسـتگاه 
از ایـن توربین هـا تولیـد و نصـب می شـود و در زمینه 
راندمـاِن نیروگاهـی نیز برنامه ریزی شـده تا تکنولوژی 
 سـاخت توربین هـای کاس F نیـز وارد کشـور شـود.

بنابرایـن در 3 سـال آینـده جـزء کشـورهایی خواهیـم 
تولیـد  داخـل  در  را   F کاس  توربین هـای  کـه  بـود 

می کنیـم کـه بـا ایـن کار راندمـان نیروگاهـی در حالت 
رفـت. خواهـد  فراتـر  درصـد   58 از  ترکیبـی   سـیکل 

هم چنیـن توربین هـای تولیـدی کاس E شـرکت مپنـا 
بـا ظرفیـت 160 مـگاوات هـم اکنـون بـا تغییراتـی که 
از سـوی ایـن شـرکت انجـام شـده بـه ظرفیـت 183 
مـگاوات در حـال سـاخت اسـت، کـه با اجرایی شـدن 
ایـن طرح، راندمـان توربین هـای کاس E تولیدی این 
شـرکت از 50 بـه 55 درصـد افزایـش خواهـد داشـت 
و ظرفیـت آن نیـز از 160 بـه 183 مـگاوات می رسـد 
و می توانیـم بـا اجـرای ایـن تغییـرات در نیروگاه هـای 
 موجـود 3500 تـا 3600 مـگاوات بـرق بیشـتری بگیریم.

عـاوه بـر ایـن سـاخت توربین هـای گازی 25 مگاواتی 
نیـز در کشـور بومی شـده اسـت و از صفـر تـا 100 ایـن 
توربین هـا در داخـل و توسـط مپنـا تولیـد می شـود 
نیـاز  از هـزار قطعـه ی یدکـی مـورد  بیـش  و اخیـراً 
نیروگاه هـای کشـور با کمک شـرکت های دانـش بنیان 

داخلی سـاخته شـده اسـت. 
صـورت  در  موجـود،  ظرفیت هـای  بـه  توجـه  بـا 
مسـاعدت های دولـت، نیروگاه های بخـش خصوصی از 

بـود. برخـوردار خواهنـد  درخشـانی  آینـده ی 
نیـروگاه گازی عسـلویه، از ایـن حیـث چه وضعیتی  ●

دارد؟ افـق کاری و حرفـه اِی شـرکت تولید نیروی برق 
عسـلویه مپنـا  را در این میان چگونـه می بینید؟

شـرکت توليـد بـرق عسـلويه مپنـا بـا هـدف احـداث، 
بـه  عسـلويه  گازی  نيـروگاه  از  بهره بـرداری  و  توسـعه 
ظرفيت 942 مگاوات که در سـال 1384 با سـرمایه گذاری 
بـه روش سـاخت، تملیـک و بهره بـرداری ایجـاد شـد، 
هم اکنـون بهره بـرداری از ایـن نیـروگاه را بر عهـده دارد. 
نیـروگاه عسـلویه در سـال 1393 بـا تولیـد 8.1 درصد از 
بـرق تولیـدی در سراسـر کشـور، رتبـۀ اول تولیـد برق را 
در میـان تمامی نیروگاه هـای گازی کشـور عهـده دار شـد 
و متوسـط آمادگـی واحدهای نیروگاهـی آن برای تولید 
بـرق از سـال 1388 تاکنـون بیـش از 95 درصـد بـوده 

است.
فـروش  و  مـداوم  بهره بـردارِی  سـال های  طـول  در 
بـرق ایـن نیـروگاه بـه شـرکت توانیـر، تمامی تضامین 
»تسـت  و  دسترسـی«  »قابلیـت  به ویـژه  قـراردادی 
ظرفیـت و نـرخ حرارتـی« محقـق شـده و هم اکنـون، 
اجـرای طرح توسـعۀ این نیـروگاه به سـیکل ترکیبی با 
هـدف افزایـش راندمـان و افزایـش ظرفیت شـبکه به 
میـزان 480 مـگاوات بـا قـرارداد بیع متقابل در دسـت 

اجراست.
در مجمـوع نیـروگاه عسـلویه بـا توجـه بـه منطقـه ی 
احـداث آن از جایـگاه ارزشـمند و ویـژه ای در میـان 

نیروگاه هـای تولیـد بـرق برخـوردار اسـت.
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نیـرو و سـرمایه: صنعـت برق ایـران با بیـش از 77 هزار 
مـگاوات ظرفیـت نصـب شـده نیروگاهـی و تکیـه بـر 
توانمندی هـای داخلـی توانسـته کـه در جهـان جایگاه 
خـود  بـه  را  نخسـت  رتبـه  منطقـه  در  و  چهاردهـم 
اختصـاص دهـد. امـا بـا وجـود ایـن افتخـارات کـه بر 
سـینه خود سـنجاق کرده اسـت، نقاط ضعفی نیز دارد. 
بـه طـوری کـه ایـن بخـش بـا چالش هایـی از جملـه 
»رشـد مصـرف بـرق و باالبودن شـدت مصـرف انرژی«، 
» موضـوع راندمـان نیروگاه هـا و تلفـات انـرژی بـرق«، 
و  راهبردهـا  تدویـن  در سیاسـتگذاری،  تمرکـز  »عـدم 
اتخـاذ تصمیمـات در بخش انرژی کشـور« و همچنین 
»انباشـت حجـم بدهی هـای صنعـت بـرق بـه تولیـد 
کننـدگان بخـش خصوصـی بـرق، پیمانـکاران و تولیـد 
کننـدگان تجهیـزات و بانکهـا به میزان بیـش از 30 هزار 

میلیـارد ناموت« مواجـه اسـت.
عـاوه بـر ایـن »عدم اصـاح تعرفـه فروش و انشـعاب 
بـرق متناسـب با نـرخ تورم در سـنوات گذشـته«، »عدم 
پرداخـت ما به التفـاوت قیمـت تمـام شـده انـرژی برق 
تکلیفـی مطابـق  فـروش  بـا قیمت هـای  انشـعاب  و 
قانـون حمایـت از صنعـت بـرق«، »عـدم تخصیـص 
منابـع عمومی بـرای ایجـاد زیرسـاخت های مـورد نیـاز 
در شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع«، »فقـدان بسـتر الزم 
جهـت اسـتفاده از ظرفیـت مـاده 12 قانـون رفـع موانع 
تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور« و 
همچنیـن »فرسـودگی شـبکه های انتقـال و توزیـع« از 

دیگـر چالش هاسـت.  هـر چنـد کـه ایـران از معـدود 
کشـورهای دارای فناوری سـاخت انواع نیروگاههاسـت 
و 100 درصـد تجهیـزات توزیـع نیـروی بـرق و بیـش از 
95 درصـد تجهیـزات انتقـال و فوق توزیع، بومی سـازی 

شـده و در داخـل تولیـد می شـود.
امـا بـزرگ تریـن مشـکل ایـن صنعـت در یـک عبـارت 
خاصـه می شـود: »غیرواقعـی بـودن قیمـت بـرق«. 
موضوعـی کـه نـه تنها به فعـاالن صنعت بلکـه حتی به 
خـود دولـت و مـردم هـم در حـال صدمه زدن اسـت. 
صدمـه ای کـه بزرگتریـن عامت آن خاموشـی اسـت و 
اکنـون بـه شـدت کشـور را تهدیـد می کنـد. بـه طوری 
کـه اگـر دولت در مدیریت تقاضای تابسـتان سـال آتی 

موفـق عمـل نکند، وقـوع آن اجتنـاب ناپذیر اسـت. 
همه عوامل دسـت به دسـت هم داده انـد. از وضعیت 
بارش هـا و نـزوالت جوی گرفتـه تا تامین مالـی دولتی 
و رونـد جـذب سـرمایه خارجـی. بـه طـوری کـه سـال 
آینـده حداقـل بایـد حداقـل 2 هزار مـگاوات بیشـتر از 
سـال 96 در مصـرف بـرق صرفـه جویـی شـود و میزان 
کاهـش مصـرف برق به بیـش از 6 هزار مگاوات برسـد. 
امـا کاهـش مصـرف و مدیریـت آن تا چـه زمانی موثر 

اسـت و راهکار اساسـی چیسـت؟
کـه ظرفیـت جلـب همـکاری  کارشناسـان می گوینـد 
صنایـع و کاهـش مصـرف آن ها در سـاعات پیـک)اوج 
مصـرف( دیگر وجود ندارد. امسـال صنایع و کشـاورزی 
نزدیـک بـه 4 هـزار مـگاوات مصـرف خـود را مدیریت 
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کردنـد و ایـن رقـم بـی سـابقه بـوده اسـت. ایـن بـار 
تمرکـز بایـد بـر روی بخـش خانگی باشـد. اگرچـه این 
بخـش نسـبت بـه صنایع و کشـاورزی و بخـش اداری 
کـم مصرف هسـتند امـا تعداد خانـوار زیاد اسـت و در 
مجمـوع همـکاری مشـترکان با دولت می توانـد به این 

هـدف جامـع عمل بپوشـاند.
مشـکات بخـش خصوصـی بـه خاطـر عـدم دریافـت 
مطالبـات خـود از دولـت موضـوع دیگری اسـت که به 
معضـات موجـود دامـن می زنـد. بـرای مثـال امسـال 
برخی فعاالن بخش خصوصی به خاطر مشـکات مالی 
طرح هـای توسـعه ای خـود از جملـه ایجـاد واحد بخار 
در کنـار نیروگاه هـای قدیمـی و از آن مهـم تـر تعمیرات 
اساسـی واحدهـا را رهـا کـرده انـد و تـوان اجـرای  آن 
را ندارنـد. ایـن موضـوع یـک تهدیـد بزرگ بـرای حفظ 
پایـداری شـبکه برق اسـت. به عبارت دیگـر نیروگاه های 
کشـور کـه تولیـد بیـش از 60 درصـد آن هـا متعلـق به 
بخـش خصوصـی اسـت، در حالـی به اسـتقبال فصول 
گـرم سـال می رونـد که احتمـال خرابی و یـا نقص فنی 
آن هـا و در نهایت توقف تولیدشـان وجـود دارد. آن هم 
در سـالی کـه میـزان تولیـد بـرق کشـور بسـیار کمتر از 

میـزان مصرف اسـت. 
لـذا اینکـه سـال آینـده بـرای صنعـت بـرق کشـور چه 
اتفاقی رخ خواهد داد؛ هنوز مشـخص نیسـت اما باید 
هـر چـه سـریع تـر راهکارهـا را بررسـی و اصاحـات را 
شـروع کـرد. چراکـه در صـورت موفقیت و عبـور بدون 

خاموشـی از تابسـتان سـال 1397، باز هم سـایه تهدید 
از سـر صنعت برق برداشـته نخواهد شـد و سـال 1398 
مشـکات بزرگتری در مسـیر صنعت قرار خواهد گرفت.

راهبردها و برنامه ها
»ارتقـا و توسـعه نظـام مدیریت تقاضـا و اصاح الگوی 
مصـرف انرژی با رویکرد کاهش شـدت انرژی در کشـور 
از جملـه بـا ایجـاد نهـاد تنظیم مقـررات بخـش برق«، 
»اهمیت ویژه به توسـعه و بازسـازی شبکه های فرسوده 
انتقـال و توزیـع«، »افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش 
تلفـات بـرق« و »بهبـود فضای کسـب و کار«، »توسـعه 
انرژی هـای نـو و تجدیدپذیـر«، »افزایش صـادرات برق 
به کشـورهای همسایه«، »اسـتفاده از سرمایه گذاریهای 
خارجـی در طرح هـای بـرق و انرژی هـای تجدیدپذیر«، 
» کاهـش آالینده هـا و تحقـق اهـداف حفاظت محیط 
زیسـت«، »توسـعه صادرات خدمات فنی و مهندسـی و 
تجهیـزات مرتبـط بـا صنعت بـرق«، » حمایـت موثر از 
تولیـد داخـل در بخش هـای مختلـف صنعت بـرق« از 
جملـه راهبردهایی اسـت که وزیر نیرو کابینـه دوازدهم 
می بـرد.  نـام  خـود  برنامه هـای  عنـوان  بـه  آن هـا  از 
راهبردهایـی که همگی نیازمنـد تامین مالی و به عبارت 
سـاده تـر کمک هـای دولتـی، جـذب سـرمایه و از همه 
مهمتـر اصاح تعرفه ها هسـتند. در خصـوص برنامه ها 
نیـز بـرای گـذر از چالش های بخـش بـرق و انرژی های 
تجدیدپذیـر برنامه هایـی هدف گذاری شـده کـه در این 
راسـتا می تـوان بـه »بهـره بـرداری از 20 هـزار مـگاوات 
ظرفیـت جدیـد نیروگاهی بـا احداث و رویکـرد افزایش 
بازدهـی«، »افزایـش ظرفیت تولید بـرق تجدیدپذیر به 
4 هـزار مـگاوات در کشـور«، »توسـعه و بهینـه سـازی 
شـبکه انتقال، فـوق توزیع و توزیع برق کشـور«، »ارتقاء 
متوسـط راندمـان )بازدهی( نیروگاه های حرارتی کشـور 

بـه حداقـل 40 درصد« اشـاره کرد.
»تـک رقمی کـردن تلفـات شـبکه توزیـع بـرق کشـور«، 
»سـاماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسـب و کار«، 
»بهبـود شـاخص های بهـره وری و قابلیـت اطمینـان 
شـبکه«، »سـازگاری زیسـت محیطـی و ارتقـای ایمنـی 
در فعالیت هـای صنعت برق« و »توسـعه زیرسـاختهای 
هوشمندسـازی شـبکه بـرق و ایجـاد ارزش افـزوده از 
طریـق ارائـه خدمـات مخابراتـی و انتقال دیتـا«  نیز از 
دیگـر برنامه هاسـت کـه برای رفـع چالش هـای مبتابه 
بـرق و انرژی هـای تجدیدپذیـر مـورد توجـه این دولت 

قـرار گرفته اسـت.
همانطـور که اشـاره شـد؛ اینکه دولـت تا چه انـدازه در 
زمینـه اجرایـی کردن راهبردهـا و برنامه ها موفق باشـد 
بسـتگی بـه همـکاری مجلس شـورای اسـامی و تمام 

نهادی هـای دولتی و مـردم دارد. 
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ایـران بیـش از 78 هـزار و 500 مـگاوات 
ظرفیـت نصب شـده بـرق دارد. ظرفیتی 
بیـش از دو برابـر میانگین مصـرف روزانه 
کـه نزدیک به 200 سـاعت در سـال تمام 
آن بـه کار گرفتـه می شـود. البتـه تولیـد 
ایـن میـزان ظرفیـت نصـب  از  واقعـی 
شـده بـه دلیـل مولفه هایی نظیـر ارتفاع 
از سـطح دریـا و شـرایط اقلیمی مناطـق 
هـزار   60 حـدود  نیروگاه هـا  احـدات 
مـگاوات اسـت. امـا ایـن رقـم از میـزان 
تولید برق بسـیاری از کشـورهای توسعه 
بـا  اسـت.  بیشـتر  هـم  جهـان  یافتـه 
ایـن حـال احتمـال خاموشـی در پیـک 
هـر  را  کشـور  مصـرف(  )اوج  تابسـتان 
سـال تهدید می کند و چند سـالی اسـت 
کـه دولـت بـا کمـک صنایـع و بخـش 
کشـاورزی و .. از بروز خاموشـی جلوگیری 
کرده اسـت. نبـود تعـادل در عرصه تولید 
و تقاضـا دو علـت مهـم دارد؛ از یک سـو 
اقتصـاد نا به سـامان صنعت بـرق اجازه 
افزایـش تولیـد هم پـای رشـد مصرف را 
نمی دهـد و از سـوی دیگر مـردم تمایلی 

بـه اصالح رفتارهـای مصرفی خـود ندارنـد. در این 
میـان جیـب خالـی صنعت بـرق عـالوه بـر دولت، 
بـرای بخـش خصوصـی ایـن صنعت نیز مشـکالت 
بسـیاری رقم زده اسـت. برای بررسـی این مشکالت 
و راهکارهای موجود سـراغ دکتر»مسـعود سرپاک« 
اسـتاد دانشـگاه کـه اکنـون مشـاور مدیرعامل برق 
منطقـه ای تهران نیز هسـت رفتیـم. او عقیده دارد 
کـه عقـل و خـرد جمعـی و فـردی میـان مسـئوالن 
کـه  کـرده  پیـدا  تقابل هایـی  مـردم  نماینـدگان  و 
مهمـی از  بخـش  منشـا  ناهمخوانی هـا  همیـن 
مشـکالت صنعـت بـرق اسـت. از نظـر »سـرپاک« 
صنعـت بـرق یـک معادلـه چندمجهولـی اسـت که 
بایـد در سیاسـت گذاری هـا به تمـام مولغه های آن 
توجه شـود؛ اما مصرف مشـترکان از همـه مولفه ها 

مهم تـر اسـت و بایـد اصـالح شـود. او می گویـد: 
»اگـر شـرایط کنونـی این صنعـت بهبود پیـدا نکند 
تـا 10 سـال دیگـر نمی تواند بـه فعالیت خـود ادامه 

دهـد.« ایـن گفتگـو را در ادامـه بخوانید.

بزرگتریـن مشـکل صنعـت بـرق از نـگاه شـما  ●
چیسـت؟

مسـرفانه  مصـرف  و  صنعـت  ایـن  بدهی هـای 
مشـترکان. بـه عقیـده مـن ایـن دو پررنـگ تریـن 
عقـل  متاسـفانه  اسـت.  بـرق  صنعـت  مشـکات 
و  مسـئوالن  میـان  در  فـردی  و  خـرد جمعـی  و 
نماینـدگان مـردم تقابل هایـی پیدا کرده اسـت. در 
طـول سـال های اخیـر نمایندگان مجلـس به خاطر 
فشـارهای مردمی بـا خواسـته های وزارت نیـرو کـه 

استاد دانشگاه و مشاور مدیرعامل برق منطقه ای تهران در گفتگو با »نیرو و سرمایه«

 تابستان 97 یک دوره دشوار
برای صنعت برق کشور است
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ق
بر

ه 
ند

کن
ید

ول
ی ت

ها
ت 

رک
ش

ی 
کا

دی
سن

ه 
ری

ش
ن

22
ه 

مار
ــ

ــ
شـ

 _
 13

96
ن 

تا
ــ

ــ
س

زم
کارشناسـی و اسـتراتژیک بوده، مخالفـت کرده اند. 
از جملـه اصـاح تعرفه هـای بـرق و منطقی شـدن 
قیمت هـا. ایـن موضـوع یکـی ار پیـش نیازهـای 
خصوصـی سـازی صنعت برق طی اصـل 44 قانون 
اساسـی بـوده کـه رعایـت نشـده و االن هـم برای 
اصـاح آن اقـدام نمی شـود. همـه می داننـد کـه 
بـدون پـول نمی تـوان کاری کـرد. بـا ایـن وجـود 
بخـش خصوصـی بـدون آنکـه مطالباتـش را بـه 
موقـع دریافـت کنـد در پیـک سـال بـرق تولیـد 
می کنـد و بـه دولـت می فروشـد. بخشـی از ایـن 
مطالبـات را در قالـب اوراق اسـناد خزانـه بازپـس 
می گیـرد و بخـش دیگـری را دولـت بـه صـورت 
تهاتـری بـا آن هـا تسـویه می کنـد. لـذا با شـرایط 
موجـود فکـر می کنـم کـه همـکاری تمـام فعـاالن 
ایـن صنعت بـا دولت از روی انسـانیت و به خاطر 

تعهـدی اسـت کـه داده انـد.
االن بسـیاری از تولیدکنندگان برق بخش خصوصی 
ایـن صنعت معتقدند که در سـرمایه گذاری اشـتباه 
کـرده انـد. خیلـی از شـرکت هایی که برای توسـعه 

را زمیـن گذاسـته  کار  پیـش قـدم شـده بودنـد، 
انـد. برخـی شـرکت های در حـال تولیـد هـم کار 
 را کنـار گذاشـته انـد و می خواهنـد نیروگاه هـا را 

واگذار کنند. 
بـه هـر حال جهـت گیـری تولیدکنندگان به سـمت 
ایـن  در  بـه حضـور  چنـدان  و  اسـت  نارضایتـی 
صنعـت تمایـل ندارنـد. ایـن رونـد زنجیـروار روی 
صنایـع پایین دسـتی وباالدسـتی صنعـت نیز تاثیر 
دارد و آن هـا را نیـز تـا انـدازه ای قفل کرده اسـت. 
امـا تولیدکننـده که سـرمایه گذاری کـرده نمی تواند 
بـه راحتـی تعهد خود را نسـبت به دولـت، کارگران 
و مـردم رهـا کنـد. بـه همیـن خاطـر در خیلـی از 
مـوارد سـرمایه گـذار از منابـع مالی شـخصی خود 
بـرای نجـات کسـب و کارش اسـتفاده می کنـد که 

البتـه منطقی نیسـت.
ناگفتـه نمانـد کـه وزارت نیـرو هـم در حـد تـوان 
بـرای  می کنـد.  و  کـرده  حمایـت  آن هـا  از  خـود 
مثـال زمیـن مجانـی در اختیارشـان گذاشـته. امـا 
در دولـت و مجلـس این موضوع چنـدان اهمیتی 
نـدارد. عدلـه آن هـا ایـن اسـت شـرایط اقتصـادی 
پرداخـت  تـوان  دولـت  و  نیسـت  خـوب  کشـور 
بدهی هایـش را نـدارد. اما از ان طـرف برای اصاح 
قیمت هـا هـم اقـدام نمی کنـد. چراکه عقیـده دارد 
قـدرت خریـد مردم نیـز پایین اسـت. در این میان 
شـرایط وزارت نیرو و سـرمایه گذار روز به روز بدتر 

می شـود.
وزارت نیـرو حتـی زمین هایـی را که خریـده بود تا 
در آینـده پسـت های بـرق را در آنجا توسـعه دهد، 
غ  فروخته اسـت تـا بدهی هـا را پرداخت کنـد. فار
از ایـن کـه در آینـده خریـد ایـن زمین هـای چنـد 
هـزار متری کار آسـانی نیسـت. متاسـفانه مدیران 
کشـور به نوعـی در حال پاک کردن صورت مسـاله 

 . هستند
بایـد  ● بـرق  قیمـت  کـه  داریـد  عقیـده  یعنـی 

تـا مشـکالت صنعـت حـل شـود؟ اصـالح شـود 
اصـاح قیمـت بـرق یـا منطقـی کـردن قیمـت از 
زبـان کارشناسـان عنـوان می شـود. امـا مـن این را 
نمی گویـم. عقیـده مـن این اسـت که بایـد قیمت 
تمام شـده را از مشـترک اخذ شـود. یعنی مشترک 
قیمـت کاالیـی کـه مصـرف می کنـد را بپـردازد تـا 
صنعـت بـرق بتوانـد از زیـر بـار بدهی نجـات پیدا 
کنـد. ایـن موضـوع نیاز صنعـت اسـت. تولید برق 
مطابـق بـا نیـاز کشـور و تامیـن آن وظیفـه دولت 
اسـت. چراکـه بـرق کاالیـی اسـتراتژیک اسـت اما 
در صورتـی کـه مـردم پـول آن را بدهنـد و بهینـه 
مصـرف کننـد. در غیر این صورت چه اشـکالی دارد 

اگـر بـرق پرمصرف هـا قطع شـود؟ 
امـا همانطـور که اشـاره کردیـد برق یـک کاالی  ●

اسـتراتژیک اسـت و دولـت مجبـور اسـت که در 
هـر شـرایطی بـرای تامیـن نیـاز کشـور سـرمایه 
بـرق  شـدن  قطـع  می کنیـد  فکـر  کنـد.  گـذاری 
تبعـات اقتصـادی و اجتماعـی بـرای کشـور بـه 

همـراه نخواهـد داشـت؟
سـوال مـن ایـن اسـت: مصـرف کننـدگان در چـه 
زمانـی بـه فکـر بـرق می افتنـد؟ آیـا غیـر از زمانی 
کـه بـرق قطـع می شـود و یـا آنکـه قبض بـرق به 
دستشـان می رسـد؟ برای اینکه فقـط تولیدکنندگان 
ضـرر نکننـد شـاید نیـاز داشـته باشـیم کـه حتـی 
بـرق قطـع شـود. مـا در ایـن رابطـه حدیـث هـم 

بــه هــر حــال جهــت گیــری 
تولیدکننــدگان بــه ســمت 
ــدان  ــت و چن ــی اس نارضایت
بــه حضــور در ایــن صنعــت 
ــروار روی  ــد زنجی ــن رون ــد. ای ــل ندارن تمای
صنایــع پاییــن دســتی وباالدســتی صنعــت 
نیــز تاثیــر دارد و آن هــا را نیــز تــا انــدازه ای 

قفــل کــرده اســت
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نمی دانـد  را  نعمـت  قـدر  »کسـی  اینکـه  داریـم. 
مگـر آنکـه نعمـت را از دسـت بدهـد«. ایـن یـک 
هشـدار اسـت. بـه نظـر شـما آیا بـرای پیـک چند 
سـاعته تابسـتان باید میلیادها دالر سـرمایه گذاری 
کـرد؟ آیـا معقـول اسـت؟ در حالی که ایـن هزاران 
میلیـارد ناموت از جیـب خـود مـردم برای سـاخت 

نیروگاه هـا صـرف می شـود.
آیـا رفتـار مصـرف کننـدگان در مقابـل هزینه هـای 
مخابراتـی هـم ماننـد برق اسـت؟ خیـر. چراکه اگر 
مشـترکی هزینـه را پرداخت نکنـد، مخابرات خط را 
قطـع می کنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه هزینه های 
بـرق خانـوار کمتـر از هزینـه تلفـن همـراه و ثابت 
بـرق  صنعـت  کـه  نکنیـم  فرامـوش  آن هاسـت.  
زیرسـاخت کشـور اسـت و تولید، اشـتغال، توسعه 

بـدون آن ممکن نیسـت.
فکـر می کنیـد چـرا مـردم مصـرف را مدیریـت  ●

و بـا دولـت همـکاری نمی کننـد؟ آیا شـرایط در 
کشـورهای دیگـر هـم ماننـد ایران اسـت؟

وضعیـت کشـور مـا قابـل مقایسـه بـا کشـورهای 
دیگر نیسـت. در کشـورهایی نظیر امریکا برق سهم 
باالیی در سـبد انـرژی خانوار دارد. این مقایسـه ما 
را بـه یـک راهـکار بـرای سیاسـت گـذاری و بهبود 
وضـع کشـور نمی رسـاند. بـرای مـا مهمتریـن کار 
شـناخت فرهنـگ بومی کشـورمان، نیازهـای دقیق 
مـردم و برنامـه ریـزی صحیـح بـرای آگاه سـازی 
آن هـا و تشـویق مشـترکان بـه درسـت اسـتفاده 
کـردن اسـت.  اگـر مـردم آگاه شـوند و شـرایط را 
دقیـق بداننـد، همـراه دولـت می شـوند. تـا مـردم 
مـا  تاکنـون  نمی شـوند.  همـدل  نکنیـم،  آگاه  را 
نتوانسـته ایـم مرم را بـه حقایق سـاده صنعت آب 
و بـرق آگاه کنیـم. در نتیجـه مردم با اسـتنباط های 
نادرسـت دولـت را مقصـر می داننـد و حاضـر بـه 
همراهـی نیسـتند.حتی االن تمـام مـردم عقیـده 
دارنـد کـه بـرق گـران اسـت. ایـن ذهنیـت غلـط 
در جامعـه نهادینـه شـده اسـت. امـا ایـن ذهنیت 
بایـد اصـاح شـود؛ پیـش از آن که به یـک تهدید 
بـرای کشـور تبدیل شـود.  مـردم باید بـه این فهم 
برسـند کـه برق هـم یـک کاالی اقتصادی اسـت و 
بایـد هزینـه آن را پرداخـت کننـد. همینطـور بایـد 
مدیریـت مصـرف را یـاد بگیرند. ایـن آموزش ها و 
هنجارسـازی حتـی از افزایـش تولیـد هـم مهم تر 

ست. ا
بـه نظـر شـما در سـال های آتـی مشـترکان در  ●

ایـن مسـیر همـراه دولـت خواهند شـد؟
چـاره ای جـز ایـن نداریـم. متاسـفانه مـا آدم های 

مسـرفی هسـتیم. نه تنهـا در برق بلکـه در مصرف 
مـواردی نظیـر آب. مصـرف آب بخـش کشـاورزی 
یـک فاجعـه اسـت. مـا نبایـد کشـورهای دیگـر را 
الگـو قـرار دهیـم. مـا یک کشـور اسامی هسـتیم. 
فقـط کافـی اسـت کـه غایـت را خشـنودی خـدا 
بگذاریـم، تمـام مشـکات حـل خواهـد شـد. آن 
زمـان هزینـه تمام شـده برق را پرداخـت و مصرف 
را مدیریـت خواهیـم کـرد. هرچنـد که تغییـر رفتار 
مـردم کار آسـانی نیسـت. مـا باید اصـاح فرهنگ 
انجـام دهیـم. ایـن دسـتور خـدا و فرسـتاده های 
او نیـز بـوده اسـت. موضـوع جدیـدی بـرای مـا 
مسـلمانان نیسـت. با مذاکـره و گفتگو های سـالم 

بایـد آگاهـی مـردم را بـاال ببریم.
البتـه ناگقتـه نمانـد کـه بخشـی از مشـکات ما از 
خـود دولت نشـات می گیـرد. نبـود تکنولوژی های 
روز آبیـاری و عـدم آمـوزش بـرای مصـرف صحیح 
بـاز  دولـت  دسـتان  بـه  کـه  هسـتند  گره هایـی 

39
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یعنـی شـما عقیده داریـد که مدیریـت مصرف  ●

تمـام مشـکالت و کـم و کاسـت صنعـت را حل 
کرد؟  خواهـد 

خیـر. بایـد برنامه هـای افزایش تولید هـم پیگیری 
شـود. مصـرف هـر روز در حـال افزایش اسـت. نه 
تنهـا تعـداد نفـوس بلکـه مصـرف جمعیـت فعلی 
نیـز در حـال افزایـش اسـت. بایـد افزایـش تولید 
را در کنـار آگاه سـازی مـردم دنبـال کـرد. ایـن یک 
معادلـه چنـد مجهولی اسـت که در برنامـه ریزی ها 

بایـد در تمـام مولفه هـا را در نظـر گرفت.
متاسـفانه رفتارهای دولت و مجلس نیز بر اسـاس 
علـم اقتصـاد تعریـف نمی شـود و ایـن موضـوع 
مختلـف  بخش هـای  در  مـرج  و  هـرج  باعـث 
اقتصـاد شـده اسـت. بـرای مثـال در صنعـت برق 
مـا بایـد تمـام پارامترهـا را در کنـار هـم ببینیـم. 
افزایـش قیمت بـرق، افزایش صـادرات برق، توجه 

بـه کاالهـای جانشـین و از همه مهمتر آگاه سـازی 
و اصـاح رفتـار مـردم. حتـی فکـر می کنـم کـه در 
ایـن زمینه ما باید سـراغ روانشناسـان هـم برویم.

بـدون شـک اگـر در راهبـری صنعـت بـرق یکی از 
پارامترهـا را نادیـده گرفتـه شـود، از همـان محـل 
صدمـه خواهیـم خـورد. مـا بایـد در صنعـت برق 
یـک اتاق فکر داشـته باشـیم. محلی کـه نمایندگان 
نهادهـای مختلف دولت، تولیدکننـدگان، نمایندگان 
مردمـی، روانشناسـان و هـر شـخصی کـه تـوان 
کمـک بـه صنعـت را دارد، در آنجـا حضـور یابـد و 
ح ایـده و یـا اجـرای ایده هـا به حل مشـکات  طـر

صنعـت بـرق کمـک کند.
بـر اسـاس آمارهـای وزارت نیرو و شـناختی که  ●

خودتـان از صنعـت بـرق داریـد، فکـر می کنیـد 
تابسـتان سـال آتـی و سـال های بعـد شـرایط 

چگونـه خواهـد بود؟
می توانـم  داریـم.  رو  پیـش  را  سـختی  تابسـتان 
بگویـم کـه اگر رونـد کنونی ادامه داشـته باشـد 10 
سـال دیگـر صنعـت دیگـر نمی توانـد بـه فعالیـت 
خـود ادامـه دهـد. بـه عبـارت دیگـر صنعـت برق 
اگـر منابـع الزم برای تعمیـر و نگهـداری و پایداری 
شـبکه را نداشـته باشـد، تمـام کشـور بـا مشـکل 
جـدی مواجـه خواهد شـد. لـذا هر چـه زودتر باید 
قیمـت بـرق اصـاح و سـرمایه گـذاری الزم در این 

زمینـه آغاز شـود.
البتـه قبـول دارم کـه آسـتانه تحمل مـردم پایین 
آمـده اسـت. امـا بازهـم بـرای اصـاح شـرایط 
وقـت هسـت. چراکـه هنـوز اعتقـادات مـردم از 
بیـن نرفتـه اسـت. آثار خـوب اعتقـادی، آثـار بد 
اقتصـادی را ضعیـف می کنـد. ایـن موضـوع کـه 
و  کننـد  ناچیـز  را  بدهـی  می تواننـد  خوبی هـا 
پوشـش دهنـد، در قـرآن نیـز ذکـر شـده اسـت. 
امیدواریـم کـه ایـن اعتقـادات پـا برجـا بمانـد و 
مـردم به مسـئوالن کمـک کنند و سـال های آینده 

شـرایط بهتر شـود. 
بـه هـر حـال پیـک تابسـتان سـال آینـده یـک 
میـزان  عـددی  نظـر  بـاز  اسـت.  سـخت  آزمـون 
رشـد مصـرف بـا میـزان رشـد تولیـد در سـال 97 
همخوانـی نخواهـد داشـت. مـووع خشکسـالی و 
احتمـاال کاهـش تولیـد نیروگاه هـای برقآبـی نیـز 
مطـرح اسـت. بـه همیـن خاطر بـرای عبـور از این 
پیـک نیـاز داریـم که مـردم همکاری و مصرفشـان 
را مدیریـت کننـد. البتـه بـه ایـن منظـور دولـت و 
رسـانه ها بایـد آگاه سـازی صحیـح و همـراه کردن 

مـردم را از حـاال شـروع کننـد. 



همـواره  اخیـر  سـالیان  طـی  بارندگـی  کاهـش 
نگرانی هایـی را بـرای پیک مصـرف بـرق در فصل گرما 
مطرح سـاخته اسـت؛ به ویژه نگرانی از خاموشـی های 
را   97 تابسـتان  عبدالخالـق زاده  مهنـدس  گسـترده. 
شـبیه بـه سـال 87 می دانـد؛ سـالی کـه پایتخـت بـا 
خاموشـی های گسـترده و زمـان بنـدی شـده مواجـه 

شـد. دلیلـش آن بـود کـه ذخایـر پشـت سـدها در 
زمسـتان 86 و بـه دنبـال قطـع گاز و اسـتفاده زیـاد از 
وسـایل برقـی مورد بهـره بـرداری قرار گرفت تـا کمبود 
تولیـد بـرق جبران شـود امـا همین امـر کاسـتی را به 
فصـل تابسـتان منتقـل کـرد. حـال اگرچـه زمسـتان 
امسـال بـه سـرمای 86 نبـود اما ذخایر پشـت سـدها 
نیـز چنـدان زیـاد نیسـت؛ ایـن امـر چـه نتیجـه ای 

خواهـد داشـت؟ گفتگـوی پیـِش رو را بخوانیـد.  

 مهندس عبدالخالق زاده، مدیرعامل شرکت تولیدبرق شمس سرخس
 در گفتگو با »نیرو و سرمایه«:

نسبت به تکرار تابستان 87 نگرانم
 مهدی نوروز
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بحـث کـم آبـی طـی چندسـال اخیـر بسـیار  ●

مطـرح شـده اسـت؛ این بحـث به طـور کلی چه 
مسـیری را بـرای صنعـت برق در تابسـتان سـال 

1397 ایجـاد خواهـد کـرد؟
مشـکات تابسـتان سـال 97 از نظـر تولیـد برق تا 
حـدودی به سـال 87 شـباهت خواهد داشـت. اگر 
یادتان باشـد در زمسـتان سـال 86 سـرمای شدید 
و مانـدگاری بیـش از دو هفتـه وارد کشـور شـد و 
بخشـی از نقـاط کشـور بـا قطـع گاز روبرو شـدند. 
مـردم در این مناطق برای جبـران قطعی گاز مجبور 
بـه اسـتفاده از وسـایل گرمایـی برقـی شـدند. در 
نتیجـه بـا وجـود دوره زمسـتانی و تعمیر اساسـی 
نیروگاه هـا در زمسـتان ، بـه ناچارنیروگاه هـای برق 
آبـی مبـادرت بـه تولیـد بـرق کردنـد ، در حالـی 
کـه تـا قبـل از آن نیروگاه هـای آبـی در تابسـتان و 
پیـک بـار راه اندازی می شـد. این کار بـه این امید 
صـورت گرفـت کـه تـا قبـل از پایـان بهـار بارشـی 
صـورت بگیـرد و سـدها پـر شـوند. امـا متاسـفانه 
بهـار خوبی نداشـتیم و آن گرفتاری تابسـتان سـال 
87 پیـش آمـد و خاموشـی ها بـه حـدی گسـترده 
شـد کـه تهران را هـم در بـر گرفت. متاسـفانه این 
نارضایتی هایـی  و  زیـاد  مشـکات  خاموشـی ها 
ایجـاد کـرد و تغییـرات مدیریتـی هـم بـه همـراه 

داشت. 
از سـال 84 نـرخ حامل هـای انـرژی از جملـه بـرق 
تثبیـت شـده بـود و خیلی ها ایـن هشـدار را داده 
بودنـد کـه رونـد تأمیـن بـرق بـه مشـکل خواهـد 
خـورد زیـرا نقدینگـی کم صنعـت برق باعـث عدم 
توسـعه در بخش هـای تولیـد و انتقـال شـد و این 
موضـوع در تابسـتان 87 سـبب شـد تا مسـئولین 
ایـن مسـئله را متوجـه شـوند. در نیمـه دوم 87 از 
اعتباراتـی کـه در تبصره هـای قانـون بودجـه ایجاد 
شـده بود اسـتفاده شـد و تا حـدودی در نقدینگی 
بهبـود حاصـل شـد. پیـش بینـی می شـود اگـر در 
فصـل بهـار بـارش خوبـی نداشـته باشـیم، حـدود 
3 هـزار مـگاوات تولیـد بـرق آبی نسـبت بـه روال 
عـادی کمتـر خواهد بـود و همچنیـن افزایش دما 
در تابسـتان مصـرف را بـاال خواهـد بـرد و احتماالً 
حـدود 3 هـزار مـگاوات دیگـر نیز به همیـن دلیل 
بـر مصـرف افـزوده خواهـد شـد. این پیـش بینی 
در  شـده  اشـاره  مـورد  دو  کـه  می گیـرد  صـورت 
تابسـتان 87 بـرای صنعت برق مشـکاتی را ایجاد 

 . کند
حاضـر  ● حـال  در  مـا  نیروگاه هـای  از  تعـدادی 

نصـف  و  بـوده  زمسـتانی  تعمیـرات  مشـغول 

مطالبـات  وضعیـت  دارنـد.  را  تولیـد  ظرفیـت 
معـوق بخـض خصوصـی در حال حاضـر چگونه 
اسـت و چـه تاثیـری بـرای تولیـد برق در سـال 

آینـده خواهـد داشـت؟
دلیـل عمـده مشـکات مطالبـات صنعـت بـرق در 
بخـش خصوصـی عقـب ماندگـی ایـن صنعـت از 
تولیدکننـدگان  و  پیمانـکاران  مطالبـات  پرداخـت 
عضـو  آن هـا  عمـده  کـه  تولیدکنندگانـی  اسـت؛ 
نیـز  بـرق  کننـده  تولیـد  شـرکت های  سـندیکای 
هسـتند. صنعـت بـرق بـرای ایـن عـدم پرداخـت 
مطالبـات مدعـی اسـت و بخشـی از ایـن ادعا نیز 
بـه حـق اسـت زیـرا پولی کـه از بابت مصـرف برق 
از مشـترکین گرفتـه می شـود به ازای هـر کیلو وات 
سـاعت چیـزی حـدود 70 ناموت اسـت ولـی هـر 
کیلـو وات سـاعت بـرق بـرای صنعـت بـرق چیزی 
حـدود 105 ناموت تمـام می شـود، ایـن 35 ناموت 
مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی بـا قیمـت تمـام 
شـده مرتـب موجب عقـب ماندگی صنعـت برق از 
پرداخت مطالبات شـده و می شـود. بـرای حل این 
مشـکل بایـد در بودجه به صنعت بـرق کمک کنند 
که مدت هاسـت کمکـی نشـده و می گویند صنعت 
بـرق بایـد خودکفا شـود و قیمـت تمام شـده را از 
مـردم دریافـت کنـد. در نتیجه بخش عمـده ای از 
مطالبـات نیروگاه هـا معـوق مانـده اسـت. در عین 
حالـی کـه اکثـر نیروگاه هـا از جمله خود مـا از یک 
سـو بـا بهره های بـاال و بـرای گذران مسـائل جاری 
از سـویی  و  ایـم  کـرده  دریافـت  وام  بانک هـا  از 
دیگـر مطالباتمـان پرداخـت نمی شـود و اقسـاط 
بانـک، نیـز بـه عقـب می افتـد. اکثـر تولیدکنندگان 
صنعـت بـرق خـود را متولی ایـن عرصـه می دانند 
نشـد  داده  پولـی  چـون  حـاال  کـه  نمی گوینـد  و 
بـرق بایـد بـرای تابسـتان بخوابـد؛ امـا اگـر ایـن 
وضعیـت بخواهـد ادامـه پیـدا کنـد و مولدیـن در 
حـال اورهـال به موقع وارد شـبکه نشـوند این امر 
بـر مشـکات اضافـه خواهـد کـرد. البتـه معاونت 
تولیـد بـرق در شـرکت مادر تخصصی بـرق حرارتی 
سـعی بـر گرفتـن اطاعاتـی از شـرکت های تولیـد 
بـرق و اعـام آن بـه توانیـر دارد کـه کمکی صورت 
بگیـرد امـا نقدینگـی صنعـت بـرق بـه دالیلـی که 
ذکـر شـد جوابگـو نیسـت و متاسـفانه طـی یکـی 
دو مـاه گذشـته بر خـاف ماههـای قبـل پرداختی 
صـورت نگرفتـه و ایـن امر برای واحدهـای در حال 
تعمیـر مشـکاتی را ایجـاد کـرده اسـت.  بنابراین 
پیـش بینی می شـود کـه اگـر گشایشـی در تامین 
نقدینگـی صـورت نگیـرد بخشـی از نیروگاه هـا بـه 
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موقـع وارد مدار نشـوند. 
وضعیـت رشـد مصرف بـرق طی  ●

چنـد سـال اخیـر بـه چـه صـورت 
رشـد  یـک  بـا  آیـا  اسـت،  بـوده 
مـداوم رو بـه رو بـوده ایـم؟ ایـن 
رشـد تابـع چه چیـزی اسـت و در 
سـال آینـده خـود را به چـه صورت 

داد؟ خواهـد  نشـان 
وضعیـت  کـه  سـال ها  از  بعضـی  در 
تولیـد، صنعـت و اقتصـاد بهتـر بـوده 
اسـت، رشـد مصـرف نیـز باالتـر بـوده 
و ایـن امـر در یکـی دو دهـه گذشـته 
مشـهود بـوده اسـت. امـا بـه تدریـج 
کـه رشـد مصـرف بـه دلیـل وضعیـت 
اقتصادی کشـور و تعطیلـی صنایع کم 
شـده، رشـد مصرف برق در عین اینکه 
از رشـدهای دهه های هفتاد و هشتاد 
پاییـن آمـده امـا سـالی سـه تـا پنـج 
درصد رشـد مصـرف صـورت می گیرد. 
این امر به دلیل احداث مسـکن جدید 
و توسـعه بخش تجـاری و عمومی و تا 
حـدودی صنعتـی صورت می گیـرد. در 
حـال حاضر بخشـی از صنایـع تولیدی 
در مقیـاس متوسـط بـه دلیل شـرایط 
کار  مناسـب  ظرفیـت  بـا  اقتصـادی 
نمی کننـد. شـرایط اقتصـادی ایجـاب 
کـرده کـه اگر سـه شـفیت بودنـد، دو 
شـیفت شـوند و یا حتی یک شـیفت 
کار کننـد و در نتیجـه تولیـد محصـول 
پاییـن  را  مصـرف  آن  مـوازات  بـه  و 
آورده انـد. بـه دلیـل ایـن موارد رشـد 
مصـرف کمتـری را نسـبت به سـالیان 
قبـل شـاهد بـوده ایـم ولـی بـاز هـم 
رشـد چهـار، پنـج درصـدی در برخی از 
سـال ها اتفـاق افتـاده اسـت. بنابراین 
پیش بینی رشـد مصـرف 4-5 درصدی 
صـورت می گیـرد و همچنیـن با وجود 
عامـل افزایـش دمـا نیـز بـه ازای هـر 
 500 حـدود  دمـا  افزایـش  درجـه 
مـگاوات مصـرف برق در کشـور اضافه 
می شـود. اگر ایـن حالت اتفـاق بیفتد 
و مصـرف اضافـه شـود ایـن امـر نیـز 
بـه آن 4 تـا 5 درصـد اضافـه شـده و 
موجـب می شـود کـه صنعت بـرق در 
سـال آینده با مشـکات بیشتری برای 

تامیـن بـرق مشـترکین در تعرفه های 
مختلـف مواجه شـود. 

به طـور کلـی وضعیت تابسـتان  ●
شـبیه  سـالی  چـه  بـه  را  آتـی  سـال 

می دانیـد؟
 97 تابسـتان  می شـود  بینـی  پیـش 
تـا حـدودی شـبیه به تابسـتان سـال 
87 باشـد زیـرا بارندگی هـا کـم بوده و 
اگـر در بهـار هـم بـارش خوبی نباشـد 
کـه سـد های  بینـی می شـود  پیـش 
بـرق آبـی نیـز نتواننـد تولید مناسـب 
داشـته و افزایـش دمـا نیـز مزیـد بـر 
اسـت  ممکـن  شـد.  خواهـد  علـت 
خاموشـی ها بـه شـدت 87 نباشـد اما 
زمینه هـای ایجـاد مشـکل در تأمیـن 
بـرق تا حدودی شـبیه به همان سـال 

بود.  خواهـد 
دهـه  ● در  ای  سـابقه  چنیـن  آیـا 

هفتـاد نیـز وجـود داشـت یـا فقـط 
ایـن  بـه  هشـتاد  دهـه  اواخـر  از 
سـو شـاهد مشـکل تامیـن بـرق در 

شـدیم؟ تابسـتان 
جنـگ  و  مقـدس  دفـاع  دوران  در 
مصـرف  شـصت  دهـه  و  تحمیلـی 
بـرق کمتـر بـود؛ اوایـل دهـه هفتـاد، 
بعـد از جنـگ و بـه دلیل شـروع دوره 
در  را  خاموشـی  سـازندگی مشـکات 
شـرق  جنـوب  بویـژه  مناطـق  برخـی 
کشـور شـاهد بودیـم. از یـک زمانـی 
بـه بعـد صنعـت بـرق اعـام کـرد که 
خاموشـی  تولیـد  کمبـود  دلیـل  بـه 
تنهـا  خاموشـی  و  داشـت  نخواهیـم 
بـه دلیـل مشـکات شـبکه های توزیع 
و فـوق توزیـع در تابسـتان بـه وجود 
می آمـد. در پانـزده سـال گذشـته نیـز 
مشـکل حـادی نبود. بجز سـال 87 که 
جدی شـد و حتی در تهران خاموشـی 
اعمـال می شـد و در نتیجـه و بـا این 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  توضیحـات 
بـرای سـال 97 بایـد پیش بینـی بروز 
ایجـاد مشـکل در تأمین بـرق کرد و از 
هرگونـه تاشـی که می توانـد در بهبود 
شـرایط و رفـاه جامعـه و تأمیـن برق 
مناسـب برای مشـترکین کمـک نماید 

دریـغ نورزیـد. 

پیش بینی 
می شود تابستان 

97 تا حدودی 
شبیه به تابستان 

سال 87 باشد 
زیرا بارندگی ها 
کم بوده و اگر 

در بهار هم 
بارش خوبی 
نباشد پیش 

بینی می شود که 
سد های برق آبی 
نیز نتوانند تولید 
مناسب داشته 
و افزایش دما 

نیز مزید بر علت 
خواهد شد
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طـی چنـد سـال گذشـته و بـا نزدیـک شـدن  ●
بـه فصـل تابسـتان، همواره مسـئله خاموشـی 
مطـرح بوده اسـت؛ در سـال 1397 و با توجه به 
کاهـش بارندگـی در سـال 96 وضعیـت چگونه 

بود؟ خواهـد 
سـالهای  طـی  بـرق  مصـرف  و  تولیـد  وضعیـت 
اخیـر در پیـک تابسـتان تقریبـا بـه صورت سـر به 
سـر بـوده اسـت و مقدارذخیـره گـردان یـا صفـر 
یـا انـدک بـوده اسـت؛ تـا انجـا کـه یـاد دارم در 
سـال 96 و 95 شـبکه متحمل خاموشـی جزیی در 
سـاعات پیـک شـد. خوشـبختانه بارش هـای اخیر 
کمـی از وضعیـت بحرانی کـم بارانی را جبـران کرد 
امـا همـه می دانیـم کـه هنـوز بـه متوسـط بارش 
سـالیانه بلنـد مـدت فاصله داریـم و بایـد امیدوار 

باشـیم رونـد بارش هـا ادامـه پیـدا کنـد. 
از سـویی دیگـر در حـال حاضـر ظرفیـت تولیـد 

توربین هـای بـرق آبـی حـدود بیـش از 10 هـزار 
مـگاوات سـاعت اسـت و بسـته بـه ذخایـر آب 
متولیـان تامیـن بـرق شـبکه، ناچـار خواهنـد بود 
بخشـی از ایـن میـزان را )بسـته به میـزان بارش( 
در پیـک مصـرف  اسـتفاده کننـد. بـا توجـه بـه 
آنچـه کـه گفتـه شـد بخشـی از ظرفیـت تولید در 
پیـک ناشـی از خـروج توربین هـای برقابی کاسـته 
می شـود اگـر به این کاهـش تولید،  رشـد مصرف 
را هـم اضافـه کنیـم )بـا فـرض بارش کـم( اوضاع 

نگـران کننـده می شـود. 
البتـه واحدهـای جدیـد بـه مـدار آمـده از ابتدای 
پاییـز امسـال و واحدهایـی  کـه تـا شـروع فصل 
گرمـا بـه مدار خواهنـد مقداری از کمبـود را جبران 
خواهنـد کـرد، لـذا ذخایر آب سـدهای تولید کننده 

بـرق تعیین کننده اسـت.
آیـا ایـن وضعیـت شـبیه بـه تابسـتان سـال  ●

 وضعیـت تولیـد بـرق در تابسـتان 97 بـه کـدام سـو خواهد رفـت؟ آیا امسـال خاموشـی های گسـترده ای 
در پیـش خواهیـم داشـت؟ ایـن دو پرسـش شـاید نقطـه مشـترک تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان برق 
اسـت. مهنـدس خدیـوی، مدیرعامـل نیـروگاه سـنندج مپنـا طـی ایـن گفتگـو بـا تشـریح مشـکالت تامین 
نقدینگـی نیروگاه هـا و همچنیـن دسـته بنـدی پارامترهـای موثر بر ایجاد خاموشـی، چشـم انـداز تولید برق 

در تابسـتان 97 را ترسـیم کـرده اسـت.متن کامـل ایـن گفتگـو را در ادامـه می خوانیـد...

در گفتگو با مهندس خدیوی، مدیرعامل نیروگاه سنندج مطرح شد

سایه بحران نقدینگی بر نیروگاه های خصوصی
 مهدی نوروز
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1386 کـه منجـر به خاموشـی های گسـترده در 
تهـران شـد، نخواهـد بود؟

عواملـی کـه میتوانـد بـر ایـن مهـم تاثیـر بگـذارد 
از نطـر کلـی دو دسـته انـد. یکـی عواملـی کـه از 
کنتـرل و توان واراده انسـانها خارج هسـتند ودوم  
عواملـی هسـتند که میشـود آنهـا را مدیریت کرد.

در دسـته اول سـه پارامتـر تعییـن کننـده وجـود 
رند: دا

 حـوادث ناخواسـته طبیعـی ومیـزان بـارش تـا 
پایـان فصـل آبـی )تـا پایـان بهـار 97(

 طول تابستان یا بهتر بگویم طول دوره گرما
شدت گرما 

سـه پارامتر فـوق کـه مهمترین آن مقدار بارشـها 
خواهـد بـود مـواردی هسـتند کـه از دسـت مـا 
خـارج هسـتند و احاطـه بـر آنهـا نداریـم؛ پـس 
فقـط بایـد امیدوار باشـیم و ببینیـم طبیعت چه 

رویـه ای در پیـش می گیـرد.
عواملـی را که میتـوان مدیریت کرد شـامل آماده 
نگـه داشـتن نیروگاه هـای موجـود و بـه مـدار 
آوردن  واحد هـای جدیـد و همچنیـن مدیریـت 

مصـرف اسـت. مجمـوع ایـن مـوارد کـه عـرض 
کـردم میـزان خاموشـی های احتمالـی تابسـتان 

97 را تعییـن می کننـد.
در  ● بـرق  تولیدکننـدگان  مشـکالت  از  یکـی 

بخـش خصوصـی، پرداخـت مطالبـات آنـان 
عنـوان می شـود. در سـال 96 ایـن پرداخت ها 
بـرای  نیروگاه هـا  آیـا  بـه کـدام سـو رفـت و 

آمـاده هسـتند؟ تابسـتان 97 
بـه نظـر می رسـد کـه دیگـر توانـی بـرای بخش 
صـورت  بـه  باشـد.  نمانـده  باقـی  خصوصـی 
نگهـداری  و  تعمیـرات  هزینه هـای  متعـارف 
نیـروگاه بسـیار سـنگین اسـت. سـرمایه گـذاران 

طـی چنـد سـال اخیـر انچه در تـوان داشـته اند 
بـرای آمـاده نگـه داشـتن واحد هـای تولیـد برق 
انجـام داده انـد، انجام تعمیرات اساسـی، ارتقا و 
تبدیـل نیروگاه هـای گازی بـه سـیکل ترکیبی نیاز 
بـه نقدینگـی دارد . اگـر چـه اکثـر نیروگاه هـای 
خصوصـی از شـرکتهای زیر مجموعـه وزارت نیرو 
مطالبـات انباشـته دارنـد ولی در عیـن حال ناچار 
بـه تامیـن مالـی از طـرق مختلـف بـرای تامیـن 
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هزینه هـای جـاری هسـتند. بـرای نمونه شـرکت 
تولیـد بـرق سـنندج مپنـا حـدود یک سـال قبل 
از طریـق  انتشـاراوراق سـلف مـوازی، دویسـت 
میلیـارد ناموت تامیـن نقدینگـی کـرد و اخیـرا در 
سررسـید یـک سـاله آن متجـاوز از 240 میلیـارد 
ناموت عـودت داده شـد ایـن در حالیسـت کـه 
درمقطـع زمانـی انتشـار اوراق در سـال قبـل ، 
مطالبـات نیـروگاه سـنندج بیش از مقـدار تامین 
مالـی انجـام شـده بـود ضمـن اینکه کسـی هم 
ایـن  بـر  مترتـب  عواقـب  و  دیرکـرد  جوابگـوی 
دیرکـرد و ضـرر و زیـان ناشـی از تامیـن مالـی 

. نیست
 

طـی 5 سـال کـه مسـئولیت شـرکت تولیـد برق 
سـنندج را برعهده داشته ام هر ماه حداکثرمبلغی 
حـدود 20 درصـد صـورت وضعیت ارسـال شـده 
به شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایـران، نقدینگی 
دریافـت شـده اسـت که بـا هیچ منطـق و قانون 
و عرفـی سـازگار نیسـت.  به همین دالیل اسـت 
مشـکل  بـا  خصوصـی  نیروگاه هـای  اکثـر  کـه 
شـدید نقدینگـی روبـرو هسـتند. اکثـر آقایانـی 

کـه مسـئولیت نیروگاه هـای خصوصـی را برعهده 
دارنـد بـه نحـوی در صنعـت برق دسـت داشـته 
انـد و متعهدنـد بـرق را تولید کنند امـا این تعهد 
دارد.  نقدینگـی  و  مالـی  توانایـی  بـه  بسـتگی 

اگـر بخواهیـم وضعیت برق در سـال 97 را از  ●
ُبعـد رشـد مصـرف ترسـیم کنیـم، بـا توجه به 
سـنوات قبل بیشـترین سـهم این رشد مصرف 
بـرای کـدام بخش اسـت و چـه تاثیـری برای 
تولیـد بـرق در تابسـتان آتی خواهد داشـت؟

بـه نظـر مـن در ایـن برهـه از زمـان بیشـترین 
سـهم در رشـد مصرف مربوط به مصـارف خانگی 
و گسـترش شـبکه بـرق  و افزایـش جمعیـت و 

تغییـر الگـوی مصرف اسـت. 
شـهرک ها و روسـتاهای جدیـد و افزایـش دمـا 
عواملـی هسـتند کـه در ایجاد رشـد مصرف موثر 
اسـت. حـدود 20 سـال قبـل خیلـی از شـهرهای 
ایـران حتـی به کولر آبـی نیاز نداشـتند اما اکنون 
خیلـی از شـهرهایی کـه قبا از کولر آبی اسـتفاده 

می کردنـد از کولـر گازی اسـتفاده می کننـد. 
از سـویی دیگـر آلودگـی هـوا و بحـث ریزگردهـا 
بـه  را  از شـهرها  برخـی  کننـدگان  نیـز مصـرف 
سـمت اسـتفاده از کولرهـای گازی و اسـپلیت ها 
 سـوق داده اسـت و ایـن یعنـی مصـرف چنـد 

برابر برق. 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد بخش زیـادی از رشـد 
و  خانگـی  مصـارف  جانـب  از  بـرق  مصـرف 
بخشـی نیـز بـه دلیـل افزایـش دمـا و جمعیـت 
سرمایشـی  وسـایل  از  اسـتفاده  و  شـهرها  در 
البتـه  و صـد  اسـت  ایجـاد شـده  گرمایشـی   /
را  مصـرف  وضعیـت  نیـز  صنعـت   توسـعه 

حادتر می کند.
بـه طـور کلـی و بـا توجـه بـه عواملی کـه بر  ●

شـمردیم چـه چشـم انـدازی را برای سـال 97 
هسـتید؟  متصور 

بـا امیـد بـه اینکـه متولیـان ودسـت انـدرکاران 
صنعـت برق ، تولید کنندگان بـرق در نیروگاه های 
خصوصـی را بـه عنـوان بـازوی خـود در تولیـد 
وضعیـت  کـه  بیاندیشـند  تمهیـدی  و  ببیننـد 
ج گردد  بیمـار اقتصـاد برق از بحـران کنونی خـار
پرداخـت  بـرای   باحمایـت وطراحـی مدلـی  و 
مطالبـات انباشـته ، انگیـزه بـرای ایشـان ایجـاد 

. کنند
ازطـرف دیگر امیدوار باشـیم  مقدار نزوالت جوی 
و دمـای هوا کمـک کنند تا از پیک مصرف سـال 

1397 بـا کمترین مشـکل عبور کنیم.

با امید به اینکه 
متولیان و دست 
اندرکاران صنعت 

برق ، تولید 
کنندگان برق 

در نیروگاه های 
خصوصی را به 

 عنوان 
بازوی خود در 

تولید ببینند 
و تمهیدی 
 بیاندیشند 

که وضعیت 
بیمار اقتصاد 
برق از بحران 
 کنونی خارج 

گردد
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پیمانـکاران  و  کننـدگان  تولیـد  گـذاران،  »سـرمایه 
اعضـاي خانـواده بـزرگ صنعـت برق کشـور هسـتند 
و مـا عالقـه نداریـم کـه شـرمنده شـان باشـیم.« این 
جملـه را معـاون برنامه ریزی شـرکت مـادر تخصصی 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتـي در گفتگوی خود بـا »نیرو 
و سـرمایه« عنـوان کـرد.  مهنـدس حمیدرضا عظیمي 
می گویـد: »فعـاالن صنعـت بـرق واقعـا نجیب انـد و 
تـالش مـا این اسـت که شـرایط را بـه هر شـکلی که 
شـده برای فعالیتشـان فراهـم کنیم. برای ما سـرمایه 
گـذار خارجـی و داخلـی فرقـی نـدارد و هـدف تحقق 
برنامه هـای کشـور اسـت.« از نظـر عظیمـی  رعایـت 
مدیریـت مصـرف و تقاضـا در تمامی سـطوح جامعه، 

واقعـی شـدن قیمـت بـرق، پرداخـت مابـه التفاوت 
قیمـت تکلیفـی و فروش، اسـتفاده از ابزارهـای آمده 
در قانون نظیر اوراق مشـارکت و اسـناد خزانه اسالمی، 
تهاتـر بدهی هـا با نظـام بانکـی و دولـت و همینطور 
بهـره گیـری از منابـع حاصل از سـوخت صرفـه جویی 
شـده راه حـل تمـام مشـکالت اسـت. بـه شـرط آن 
کـه نهادهـای مربوطـه در دولـت و مجلـس همراهی 
کننـد. در غیـر این صـورت خاموشـی موضوعـی انکار 
ناپذیر اسـت. در خصوص آخریـن وضعیت تولید برق 
حرارتـی، قراردادهـای داخلـی و خارجـی، برنامه هـای 
آتـی این بخـش و قیمت خرید تضمینـی برق حرارتی 
و اصالحـات آن، معـاون برنامـه ریـزی شـرکت مـادر 
تخصصـی تولیـد نیـروی برق حرارتـي تویحاتـی ارائه 

داد کـه خواندنی اسـت. 

شـرایط تامین برق کشـور در  ●
تابسـتان سـال آتی چگونـه خواهد 

بود؟
اگـر سـال آینـده مصرف با سـرعت 
کنونـی رشـد کند، شـاید با مشـکل 
مواجـه شـویم. بـرای مدیریـت 200 
سـاعت پیک مصرف کـه معموال در 
تیـر و مرداد رقم می خورد، بایسـتی 
تـوان  تمـام  بـا  صنایـع  و  مـردم 
کمـک کننـد. البتـه ایـن همراهـی 
مـردم و صنایع همراسـتا با توسـعه 
نیروگاه هـای کشـور خواهـد بـود تا 
بتوانیـم پیـک بـرق را بـا موفقیـت 

کنیم. سـپری 
در زمینـه توسـعه نیروگاه ها  ●

اولویـت  داخلـی  سـرمایه  جـذب 
اسـت یـا خارجـی؟

مـا بـه هـر دو جنبـه توجـه داریـم. 
امـا منابـع داخلـی کشـور محـدود 
اکثـرا  مـا  گـذاران  اسـت. سـرمایه 
ملـی  توسـعه  صنـدوق  منابـع  از 
توجـه  بـا  لـذا  می کننـد.  اسـتفاده 
به مشـکات اقتصـادی کـه االن در 
کشـور وجـود دارد، وقتـی سـرمایه 

معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتي در گفتگو با »نیرو و سرمایه«

 تعیین تکلیف نخستین مناقصه 
بین المللی برق حرارتی در تابستان 97
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 عطیه لباف
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گـذار خارجی بـه ما مراجعـه می کند اسـتقبال می کنیم. 
بـرای وزارت نیـرو و شـرکت بـرق حرارتـی فرقـی ندارد. 
هـدف توسـعه نیروگاه هـای حرارتـی، اشـتغال زایـی و 
اسـتفاده بهینـه از منابـع موجود اسـت. همـان طور که 
در پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی درون زایـی و بـرون 
گرایـی جـز برنامه هـای ماسـت و می خواهیـم از منابع 
داخلـی و خارجـی به بهتریـن نحو اسـتفاده کنیم. البته 
اسـتفاده از ظرفیـت نیـروی کار داخلـی و انتقال دانش 
و تکنولـوژی به کشـور جز خطـوط قرمـز در مذاکرات با 

سـرمایه گـذاران خارجـی اسـت. 
مزیت کشور همکاری با کدام بخش است؟ ●

داخلـی  گـذار  سـرمایه  کـردم،  اشـاره  کـه  همانطـور 
و خارجـی فرقـی نـدارد و مـا دنبـال شـرکت خاصـی 
مـگاوات  هـزار   12 از  بیـش  نمونـه  بـرای  نیسـتیم. 
نیـروگاه بـا همـکاری بخش خصوصی وارد مدار شـده 
و اکنـون حـدود 8 هـزار مـگاوات خریـد تضمیمنـی 
بـرق داریـم. عـاوه بر ایـن بیـش از 16 هـزار مگاوات 
بـا سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی قـرارداد خریـد 
تضمینـی داریـم. تعهـدات فعلـی بـرق حرارتـی بـرای 
خریـد تضمینـی بـرق در برنامه ششـم توسـعه بالغ بر 
14 هـزار میلیـارد ناموت اسـت. حدود 3 هـزار مگاوات 
مـدار  وارد  ششـم  برنامـه  در  جدیـد  نیـروگاه  هـم 

می شـود کـه بصـورت خریـد تضمینـی اسـت و منابع 
مـورد نیـاز آن هم حـدود 6 هزار میلیارد ناموت اسـت. 
در نتیجـه شـرکت بـرق حرارتی به نمایندگـی از دولت 
از سـال 1396 تـا 1400 بیـش از 20 هـزار میلیارد ناموت 
خریـد تضمینـی بـرق دارد کـه این همـکاری با بخش 

اسـت.  خصوصی 
امـا محدودیـت منابـع مـا را هـم باید در نظـر گرفت. 
20 هـزار میلیارد ناموت در برنامه ششـم توسـعه، تعهد 
خریـد تضمینـی برق بـرای 11 هزار مـگاوات داده ایم و 
سـالی 3 هـزار مـگاوات افزایـش تولید هـم در برنامه 
ماسـت. در حالـی کـه هـر هـزار مـگاوات حـدود 600 
میلیـون یورو هزینه سـرمایه گذاری دارد. یعنی سـالی 

8 هـزار میلیـارد ناموت مـا بایـد سـرمایه گـذاری کنیم. 
در نتیجـه بـا 20 هـزار میلیـارد ناموت تعهـد مـا در 4 
سـال آینـده باید 52 هـزار میلیـارد ناموت منابع تامین 
و پرداخـت کنیـم تا مصـرف را کامل پاسـخ دهیم؛ آن 
هـم بـا محدودیـت منابـع مالـی. این موضـوع باعث 
می شـود کـه مـا از هر نوع سـرمایه گـذاری اسـتقبال 
کنیـم. سـرمایه گـذاران خارجـی در دوسـال گذشـته 
آمدند، در راسـتای همـکاری با آن هـا موافقت اصولی 
صـادر شـد و به تعـدادی به قرارداد رسـید امـا تا این 
لحظـه هنـوز بحث گارانتـی پرداخـت را از وزارت امور 
اقتصـاد و دارایـی اخـد نکرده ایـم. اگر این امر میسـر 
شـود راه بـرای تمامی سـرمایه گذاران باز خواهد شـد.

چـه  ● در  بـرق  تضمینـی  خریـد  قیمـت  اصـالح 
اسـت؟ مرحلـه ای 

بـه ایـن بحـث از سـال گذشـته ورود پیـدا کردیـم امـا 
مناقصـه  اسـت.  مناقصـات طوالنـی  برگـزاری  فرآینـد 
بین المللـی تجربـه جدیـدی بـود. بـرای احـداث بخش 
بخـار نیـروگاه سـیکل ترکیبـی ِگُنـو، واقـع در اسـتان 
هرمـزگان مناقصـه بیـن المللـی برگـزار کردیـم. پیـش 
بینـی ایـن اسـت که نتایـج مناقصه در تابسـتان سـال 

آینـده مشـخص می شـود.
البتـه سـازوکار کاهش قیمت خرید تضمینـی برق هنوز 
در برنامه ششـم توسـعه مدون و اعام نشـده اسـت و 
منتظریم که با همکاری شـورای اقتصاد، سـازمان برنامه 
و بودجـه و وزارت نیـرو ایـن سـازوکار نهایـی و ابـاغ 
شـود. هماننـد برنامـه چهـارم و پنجـم توسـعه فرآینـد 
احـداث نیروگاه با اسـتفاده از منابـع بخش خصوصی و 
بـه صورت خریـد تضمینی برق از این بخش اسـتخراج 
شـود.در میان موضوعاتـی همچون مشـارکت عمومی، 
خصوصـی نیـز در جهت کاهش قیمـت خرید تضمینی 
بـرق هـم دنبـال می کنیـم کـه امیدواریـم سـال آینـده 
نتایـج آن را اسـتخراج و فعالیت هـای اجرایـی اش را 

آغـاز کنیم.
اصالح قیمـت خرید تضمینی برق چقـدر می تواند  ●

به کاهـش بدهی های دولـت کمک کند؟
بـرای کاهـش بدهی هـای دولـت، بایـد قیمـت بـرق 
واقعی شـود. االن قیمت برق یکی از مشـکات ماسـت 
و بدهی هایـی کـه شـرکت بـرق حرارتـی بـه عنـوان 
نماینـده دولـت در خرید تضمیمنی بـرق دارد وضعیت 

بـدی را ایجـاد کرده اسـت.
هـر کیلـووات خریـد تضمینی بـرق به قیمت سـال 95 
حـدود 82 ناموت اسـت کـه فـروش آن تقریبـا نصـف 
ایـن قیمـت اسـت. لـذا بایـد در اصـاح قیمـت بـرق 
گام هـای بلنـد تـری برداریـم. مادامی کـه قیمـت بـرق 
واقعـی نیسـت با مشـکل مواجـه خواهیم بـود. یا باید 
از منابـع دولت سـرمایه گـذاری کنیم و یا سـمت خرید 

و  داخلــی  گــذار  ســرمایه 
و  نــدارد  فرقــی  خارجــی 
ــی  ــرکت خاص ــال ش ــا دنب م
نمونــه  بــرای  نیســتیم. 
بیــش از 12 هــزار مــگاوات نیــروگاه بــا 
مــدار  وارد  خصوصــی  بخــش  همــکاری 
شــده و اکنــون حــدود 8 هــزار مــگاوات 

داریــم بــرق  تضمیمنــی  خریــد 
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تضمینـی برق برویم. در شـرایط فعلی خرید تضمیمنی 
بـرق بدهـی زیادی را برای شـرکت ایجـاد می کند و باید 
همـه دسـت بـه دسـت هـم بدهیم تـا قیمـت واقعی 

شود.
باالدسـتی  برنامه هـای  اسـاس  بـر  کـه  ناچاریـم  مـا 
فعالیت هـای توسـعه ای را نیـز انجـام دهیـم. منابـع 
دولـت محـدود و فاینانـس )تامین مالـی خارجی( هم 
زمـان بر اسـت. برای مثـال پـروژه احـداث نیروگاه های 
راندمـان بـاال را از اردیبهشـت سـال 95 شـروع کردیـم. 
قـرارداد منعقـد کردیـم و پیمانـکار پـروژه فعالیت های 
زودهنـگام انجام داده و می توانیم االن بگوییم که سـال 
آینـده بخش گاز نیـروگاه بندرعباس وارد مدار می شـود. 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه پروسـه اخـذ مجوز هـا و 
انعقـاد قراردادهـا طوالنـی اسـت و بـرای آنکـه مطابق 
برنامه هـا پیـش برویـم، بایـد برنامه های توسـعه ای را 

بـه موقـع انجـام دهیم. 
البتـه رویکـرد دولـت دوازدهـم مدیریـت مصـرف و 
تقاضاسـت. این نکته بسـیار مهمی اسـت و می بایست 
کل ارکان جامعـه بـه آن توجه کند. ما برای 200 سـاعت 
پیـک هزینه هـای زیـادی را پرداخـت می کنیـم کـه این 
بـرای وزارت نیـرو و شـرکت بـرق حرارتـی  هرینه هـا 

اسـت.  تعهدآفرین 
میانگیـن راندمـان تیروگاه های بـرق حرارتی چقدر  ●

است؟
این شـاخص حدود 38 درصد اسـت. در برنامه ششـم 
توسـعه آمـده کـه تـا پایـان سـال 1400 ایـن عـدد باید 
بـه 40 درصـد برسـد. بـا برنامـه ریزی هایـی کـه انجـام 
دادیـم، می توانیـم. راندمـان نیروگاه هـای نسـل E کـه 
االن در کشـور احداث شـده اند، حدود 50 درصد اسـت 
و راندمـان نیروگاه هـای کاس F کـه قـرار اسـت دانش 
و تکنولـوژی آن بـه ایـران وارد شـود، بـاالی 58 درصـد 
اسـت. اگـر بـا ایـن رونـد کـه پیـش گرفتـه ایـم ایـن 
نیروگاه هـا وارد مـدار شـوند، بـه راندمـان 40 درصـدی 
کـه هدفگـذاری شـده، می رسـیم. البتـه نیروگاه هایـی 
هـم داریـم کـه راندمـان آن هـا زیـر 30 درصد اسـت و 

بازتوانـی آن ها جـز برنامه هاسـت.
قراردادهـای بیع متقابل در نیروگاه هـای حرارتی در  ●

چه مرحله ای اسـت؟
موضوعـی کـه وزارت نیـرو از سـال 92 بـه بعـد دنبـال 
کـرده بحـث احداث نیروگاه هـای با قـرارداد بیع متقابل 
اسـت. یعنـی افزودن بخـش بخار بـه نیروگاه های گازی 
موجود. در این زمینه در کشـور بیش از 7 هزار مگاوات 
ظرفیـت وجـود دارد و قراردادهایی را با سـرمایه گذاران 
مبادلـه کـرده ایم. بخشـی از این نیروگاه هـا هم دولتی 
هسـتند. بـا ایـن 7 هـزار مـگاوات بیـش از 11 میلیـارد 
متـر مکعـب سـوخت در سـال صرفـه جویی می شـود. 

مـا مصوبـه شـورای عالی انـرژی داریم که بر اسـاس آن 
وزارت نفـت معـادل ریالـی و یـا خـود سـوخت صرفـه 
جویـی شـده را به سـرمایه گـذار پرداخت کنـد. اما این 
اتفـاق تاکنـون نیافتـاده اسـت. به همیـن خاطر تحقق 
افزایـش راندمانی کـه برنامه ریزی کرده ایم، کار آسـانی 

نیست.
الزم بـه ذکـر اسـت وقتـی نیروگاه هـای بخـش بخـار 
را بـه گازی بیافرایـم و سـیکل ترکیبـی شـود، سـوخت 
صرفـه جویی می شـود وآالیندگی محیط زیسـت پایین 
می آیـد.  بـدون اینکـه مـا بخواهیـم فعالیـت خاصـی 
انجـام دهیـم و زمیـن و مجـوز جدیـدی اخـذ کنیـم؛ 
در همـان نیـروگاه موجـود یک نیـروگاه جدیـد احداث 

می شـود و سـیکل ترکیبـی می شـود. 
چرا این موضوع را با جدیت دنبال نمی کنید؟ ●

بارهـا ایـن مباحـث را مطـرح و پیگیـری کـرده ایم اما 

تـا ایـن لحظـه اتفاقـی نیافتاده اسـت. از نظـر مالی ما 
قـدرت انجـام ایـن کار را نداریـم. مثـا بـرای سـال 96 
بیـش از 500 میلیـارد ناموت اعتبـار درخواسـت کـرده 
بودیـم امـا فقـط 8 میلیـارد ناموت به مـا اعتبـار دادند. 
بـرای سـال 97 هـم حـدود هـزار و 40 میلیـارد ناموت 
درخواسـت کردیـم امـا فقـط 6 میلیـارد ناموت اعتبار در 
الیحـه بودجـه در نظـر گرفته شـد که عما هیچ اسـت. 
وقتـی منابع مالی تامین نشـود، نمی توانیم برنامه هایی 
را کـه تعریـف کرده ایـم، اجرایی کنیم و به قـراردادی که 

با سـرمایه گذار داریم پایبند باشـیم.

49
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البتـه در ایـن زمینـه سـنکرون نخسـتین واحـد بخش 
بخـار نیروگاه سـیکل ترکیبـی پرند انجام شـده و برنامه 
ریـزی مـا این اسـت که واحـد دوم و سـوم آن در پیک 
97 بـه شـبکه وصل شـود. نیـروگاه جهرم و کاشـان هم 

شـرایط این چنین اسـت.
ایـن اقدامـات از طـرف مـا انجـام شـده و مـا از طـرف 
دولـت بـه سـرمایه گـذار تعهـد داده ایم. اما متاسـفانه 
مصوبات شـورای اقتصاد و شـورای عالی انرژی عملیاتی 
نشـده و وزارت نفـت و سـازمان برنامـه و بودجه اقدام 

الزم را انجـام نمی دهنـد.
هزینـه سـرمایه گـذاری در نیروگاه های بخـار به چه  ●

است؟ صورت 
هـر کیلـووات نیروگاه بخـار 800 تا هـزار دالر یورو هزینه 
سـرمایه گـذاری دارد. یـک نیـروگاه  160 مگاواتی حدود 
150 میلیـون یـورو هزینـه سـرمایه گـذاری آن اسـت. 

جهـت بازپرداخـت ایـن میـزان سـرمایه گـذاری بایـد 
معـادل سـوخت صرفـه جویـی شـده اش بازپرداخـت 

شـود کـه هنـوز اتفـاق نیافتاده اسـت.
تابسـتان سـال آینـده میـزان ظرفیـت تولیـد برق  ●

حرارتـی بـه چقـدر خواهد رسـید؟
از ابتـدای سـال تـا کنـون بـا 1884 مـگاوات ظرفیـت 
حرارتـی جدیـد میـزان ظرفیـت نصـب شـده حرارتـی 
بـه 63 هـزار و 631 مـگاوات رسـید کـه امیدواریـم در 

تابسـتان سـال آینـده بـه 65 هـزار مـگاوات برسـد. 
سـایر  ● از  تولیـدی  بـرق  کنـار  در  مقـدار  ایـن  آیـا 

می کنـد؟  کفایـت  تقاضـا  تامیـن  بـرای  نیروگاه هـا 
پیـش بینـی ما این اسـت کـه اگـر روند کم آبـی فعلی 
ادامـه داشـته باشـد، حدود 3 تـا 4 هزار مـگاوات تولید 
نیروگاه هـای بـرق آبـی نسـبت بـه پیک سـال گذشـته 
کمتـر می شـود. لـذا عـاوه بـر توسـعه نیروگاه هـا باید 
بـه مدیـرت تقاضـا نیـز توجـه داشـته باشـیم. یکـی از 
بـدون  عبـور  بـرای  نیـرو  وزارت  اساسـی  برنامه هـای 
خاموشـی از پیـک 97 هـم همیـن اسـت. همـه بایـد 

کمـک کننـد تـا پیـک را بـا موفقیـت سـپری کنیم.
در حـال حاضـر هم حـدود 4 هـزار مـگاوات جلب  ●

همـکاری بخش صنعت و کشـاورزی بـرای مدیریت 
مصـرف در سـاعات پیـک داریـم. فکـر می کنیـد کـه 
جلـب همـکاری بیشـتر از ایـن رقـم ممکـن خواهد 

بود؟
امیدواریـم. ایـن موضـوع کمک مـردم را نیـز می طلبد. 
قطعـا با اسـتفاده بهینـه می توانیم پیـک را با موفقیت 

سـپری کنیم.
در بودجـه سـال آتـی بـرای پرداخـت بدهی هـای  ●

دولـت از جملـه وزارت نیـرو بـه بخـش خصوصـی  
پیـش بینی هایـی شـده اسـت. فکـر می کنید سـال 
آینـده وضعیـت پرداخت هـا بـه بخـش خصوصـی 

بهتـر می شـود؟
ممکـن اسـت امـا تـا زمانـی کـه قیمـت بـرق اصـاح 
نشـود، نمی توانیـم تعهـد خودمـان را بـه پیمانـکاران 

مشـاوران و تولیدکننـدگان کامـل پرداخـت کنیـم.
شـما به عنـوان یـک برنامـه ریـز این صنعـت فکر  ●

می کنیـد ایـن مشـکل چگونـه حـل خواهد شـد؟
در مجلـس و دولـت در حال پیگیری هسـتیم. واقعیت 
ایـن اسـت کـه اگـر اصـاح تعرفه هـا اتفـاق نیافتـد و 
روند رشـد مصـرف نیزبه همین گونه باشـد، خاموشـی 
رخ می دهـد. وقتـی نتوانیـم تعهـدات خودمـان را در 
برابـر تولیـد کنندگان برق، سـرمایه گـذاران و پیمانکاران 
پرداخـت کنیـم، آن هـا هم با مشـکات جـدی رو به رو 
می شـوند. مشـکات اجتماعی ناشـی از عـدم پرداخت 
بـه موقع حقـوق کارکنـان خـود، بازپرداخت تسـهیات 
دریافتی از نظام بانکی و سـایر مشـکات زیر و درشـت. 
امیـدوارم ضمـن رعایـت مدیریـت مصـرف و تقاضا در 
تمامی سـطوح جامعـه، قیمـت برق واقعی شـود و مابه 
التفـاوت قیمـت تکلیفی و فروش به دسـتمان برسـد و 
بتوانیـم بـا اسـتفاده از ابزارهـای آمـده در قانـون نظیر 
اوراق مشـارکت و اسـناد خزانه اسـامی، تهاتر بدهی ها 
بـا نظـام بانکـی و دولـت و همینطـور بـا بهـره گیـری 
از منابـع حاصـل از سـوخت صرفـه جویـی شـده، در 
راسـتای تحقـق اهداف صنعـت برق گام بلنـدی برداریم 
و شـرمنده سـرمایه گذاران، تولید کنندگان و پیمانکاران 

در خانـواده بـزرگ صنعت برق کشـور نشـویم.
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همـه سـاله و بـا نزدیـک شـدن بـه سـال جدیـد، 
پیـش بینـی وضعیـت صنعت بـرق به عنـوان زیر 
سـاختی بـزرگ مورد توجه قـرار می گیـرد. مهندس 
فـرد افشـاری با اشـاره به سـهم کوچک ولـی موثر 
بـرق، احتمـال  تولیـد  آبـی در  بـرق  نیروگاه هـای 
کاهـش تولید آن ها در سـال 97 را مطـرح می کند؛ 
کاهشـی کـه می توانـد تنش هایـی را در شـبکه به 
وجـود بیـاورد. او در این گفتگو به بحث مشـکالت 
نیروگاه هـای بخـش خصوصـی نیز اشـاره می کند؛ 
مشـکالتی همچـون عـدم تامیـن نقدینگـی کـه 
منجـر بـه ناتوانـی در تامیـن قطعـات نیروگاه هـا 
و دلهـره جهـت تامیـن بـرق تابسـتان می شـود. 
او همچنیـن کاهـش راندمـان تولیـد بـرق در پـی 
افزایـش گرمـا و همچنیـن افزایـش مصـرف را دو 

مشـکل بـرای تابسـتان 97 می دانـد. 

بـا توجه بـه اینکه درسـال 96 میـزان بارش ها  ●
چـه  اسـت؛  بـوده  تـر  پاییـن  نرمـال  حـد  از 

آینـده  سـال  در  بـرق  تولیـد  بـرای  وضعیتـی 
هسـتید؟ متصـور 

مشـکل کـم آبـی طـی چندسـال اخیـر به شـدت 
گریبان کشـور را گرفته اسـت اما بیشـترین مصرف 
آب را بخـش کشـاورزی دارد. در بخش نیروگاهی 
بـه نسـبت )نـه بـه کل( باقـی بخش هـا مصـرف 
آب کمتـری صـورت می گیـرد خصوصـا آنکـه مـا 
سـیکل  و  بخـار  نیروگاه هـای  در  را  آب  مصـرف 
سـیکل  نیروگاه هـای  از  بخشـی  داریـم.  ترکیبـی 
ترکیبـی که از سیسـتم های ACC و کندانسـورهای 
هوایـی اسـتفاده می کننـد سـعی بـر آن دارنـد تا 
مصـرف آب چندانی نداشـته باشـند؛ یعنی سـعی 
ایـن نیروگاه هـا بر آن اسـت که آب پرتی نداشـته 
ازای هـر  بـه  میزانـی  و  بمانـد  ای  در چرخـه  و 
مـگاوات مصرف شـود. بنابراین بخـش نیروگاهی 
بـه نسـبت سـایر بخش هـا مصـرف آب چندانـی 
نـدارد و بـه همیـن دلیل کاهش بارش هـا بر روی 
بخـش نیروگاه هـای بخـار و سـیکل ترکیبـی زیـاد 
اثـر گـذار نخواهد بود؛ هرچنـد دغدغه هایی را رقم 
خواهـد زد. در سـوی دیگر ماجرا امـا نیروگاه هایی 

 مهدی نوروز51

 در گفت وگو با مهندس فرد افشاری، 
مدیر بازار برق و فروش شرکت برق و 
انرژی پیوندگستر پارس مطرح شد

 در محاصره کاهش 
تولید و  افزایش 
مصرف برق



ق
بر

ه 
ند

کن
ید

ول
ی ت

ها
ت 

رک
ش

ی 
کا

دی
سن

ه 
ری

ش
ن

22
ه 

مار
ــ

ــ
شـ

 _
 13

96
ن 

تا
ــ

ــ
س

زم
بـه نـام بـرق آبی وجـود دارند که در تمـام دنیا به 
منظـور کنتـرل فرکانس شـبکه اسـتفاده می شـود 
زیـرا بسـیار منعطـف هسـتند. در کشـور مـا بـه 
دلیـل مشـکل کـم آبـی معمـوال از نیروگاه هـای 
بـرق آبی بـرای پیک تابسـتان اسـتفاده می شـود 
و در زمـان باالرفتـن مصـرف بـرق ایـن نیروگاه ها 
را وارد مـدار کـرده تـا بتوانیـم بخشـی از مصـرف 
را جبـران کنیـم. از ایـن لحـاظ بـه دلیـل کاهـش 
ذخایـر پشـت سـدها در تولیـد ایـن نیروگاه هـا 
تاثیراتـی را خواهیـم دید. در سـال گذشـته میزان 
بارش پشـت سـدها بهتر بـود بنابراین توانسـتیم 
از نیروگاه هـای بـرق آبـی بـرای پیک 96 اسـتفاده 
کنیـم ولـی اگر به همیـن منوال پیـش رفته یعنی 
میـزان بارش هـا و ذخایـر آب پشـت سـدها کـم 
باشـد بهـره گیری از ایـن نیروگاه ها ریسـک باالیی 
خواهد داشـت زیرا با رها سـازی آب پشـت سـد 
مشـکل آب گریبانمـان را خواهـد گرفت. در نتیجه 
بـا ایـن وضعیـت بـارش فکـر می کنم که در سـال 
97 بهـره بـرداری از نیروگاه هـای بـرق آبـی کمتـر 
خواهـد شـد. البته اگـر در چندماه آینـده بارش ها 
بیشـتر شـده و کسـری چنـد مـاه اخیـر را جبران 
کند شـاید وضعیت بهتر شـود، امـا در حال حاضر 
گمـان می کنـم کـه بـرای سـال 97 تعـداد کمتری 
از نیروگاه هـای بـرق آبـی کمتـر در مـدار باشـند و 
بـا این شـرایط تابسـتان بسـیار سـختی خواهیم 
داشـت. بـرای گـذر از ایـن وضعیـت هـم بخـش 
تولیـد و هـم مصرف و توانیر بایـد وحدت خاصی 
داشـته باشـند تا الگوی بهینه ای را جـا انداخته و 
بـرای پیک تابسـتان 97 مشـکلی به وجـود نیاید. 

بسـیاری از نیروگاه ها در حـال حاضر در مرحله  ●
اورهـال زمسـتانی خـود هسـتند و از سـویی 
پرداخـت  عـدم  مسـئله  بـه  بارهـا  نیـز  دیگـر 
مطالبـات بخش خصوصی اشـاره شـده اسـت؛ 
ایـن وضعیـت چـه تاثیـری بـر آمادگـی ایـن 

داشـت؟ خواهـد  نیروگاه هـا 
متاسـفانه طـی چند سـال اخیـر وزارت نیـرو نگاه 
بلنـد مدتـی بـه صنعت برق نداشـته اسـت؛ دلیل 
ایـن مشـکل مشـخص نیسـت امـا در هـر بـازار 
ایجـاد  توسـعه  و  پیشـرفت  الزمـه  اقتصـادی  و 
جذابیـت اسـت. در ایـران نیـز بـازار بـرق بایـد 
جـذاب شـود و همچنین برای سـر پـا ماندن این 
بنـگاه اقتصـادی، بایـد پرداخـت مطالبـات آن بـه 
موقـع صـورت بگیـرد. متاسـفانه طـی 5-6 سـال 
اخیـر کـه نیروگاه هـای زیـادی واگـذار و خصوصی 
شـدند، بـه مطالبـات آن هـا توجـه نشـد و باعث 

شـد کـه به تدریـج شـرکت ها در بخـش نگهداری 
از نیـروگاه ضعیـف شـوند. ایـن شـرکت ها بـرای 
جبـران ضعـف خـود یـا بایـد سـهم پرسـنلی را 
کاهـش دهنـد کـه موجـب اعتـراض و کاهـش 
انگیـزه نیـروی انسـانی خواهـد شـد و یـا اینکـه 
بایـد تمـام کارهایـی کـه می توانسـت بـه بهبـود 
شـرایط منجر شـود را کنار گذاشـته و فقط شرایط 
فعلـی را حفـظ کنـد که ایـن نیز مطلوب نیسـت. 
در حـال حاضـر نیروگاه هـا در تعمیـرات اساسـی 
هسـتند امـا چـون پـول کافـی در دسـت ندارنـد 
بـه فرض مجبور هسـتند تـا در تعمیرات اساسـی 
خـود از قطعـه نو اسـتفاده نکـرده و از قطعه های 
کارکـرده و بـا سـاعت کاری بـاال اسـتفاده می کنند؛ 
ایـن امـر ریسـک تولیـد را افزایش داده و سـبب 
می شـود تا در تابسـتان شـبکه با دلهره بیشـتری 
بـه بهره بـرداری برسـد. نیروگاه هماننـد موجودی 
زنـده اسـت و اگر توجه کافی بـه آن صورت نگیرد 
در جایـی دسـت از کار کشـیده و ناتـوان خواهـد 
شـد. بنابراین کیفیت تعمیـرات و همچنین انگیزه 
نقدینگـی  کمبـود  دلیـل  بـه  خصوصـی  بخـش 
کاهـش پیـدا کرده اسـت. ایـن امر عقـب افتادن 
همـراه  بـه  را  تعمیـرات  بنـدی  ناتمامی زمـان  و 
داشـته و بـرای پیـک تابسـتان دلهره بیشـتری را 
رقـم خواهـد زد. ایـن نکتـه را نیز نیز بایـد اضافه 

کـرد کـه در چند سـال اخیـر تجربه ثابـت کرده که 
بخـش خصوصی بیشـترین سـهم را در تولید برق 
داشـته اسـت. ایـن بخـش اگرچـه 35 درصـد از 
ظرفیـت کل نیروگاه هـا را در اختیـار دارد ولـی بـه 
گفتـه آقـای مهندس سـتار محمـودی، قائـم مقام 
کنونـی وزیر نیرو، سـال گذشـته حـدود 63 درصد 
از انـرژی تولیدی برای تابسـتان و نیمه اول سـال 
توسـط بخـش خصوصـی انجـام گرفتـه اسـت. 
ایـن امـر حاکـی از آن اسـت کـه میزان مشـارکت 
و میـل بـه خدمـت باالیـی در بخـش خصوصـی 

متاســفانه طــی چنــد ســال 
نــگاه  نیــرو  وزارت  اخیــر 
صنعــت  بــه  مدتــی  بلنــد 
بــرق نداشــته اســت؛ دلیــل 
امــا در  ایــن مشــکل مشــخص نیســت 
ــازار و اقتصــادی الزمــه پیشــرفت و  هــر ب

توســعه ایجــاد جذابیــت اســت
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وجـود دارد و تجربـه نیـز ثابت کرده 
کـه بخـش خصوصـی هیچوقـت از 
امـا  نمی کنـد  کـم  خـودش  تـاش 
در مواقعـی نیـاز بـه حمایت داشـته 
و اگـر ایـن حمایـت صـورت نگیـرد 
و  شـده  ضعیـف  درختـی  همچـون 
ریخـت؛  خواهـد  آن  بـرگ  و  شـاخ 
امـری که سـالیان گذشـته شـاهد آن 
بـوده ایـم. امیدواریم که بـا تمهیدات 
وزیـر جدیـد و پرداخت مسـتمر برای 
هزینـه  و  نیروگاه هـا  جـاری  هزینـه 
شـرایط  بهبـود  بـرای  نیـاز  مـورد 
حمایـت  خصوصـی  نیروگاه هـای 

. ند شو
هـر سـاله شـاهد افزایـش نـرخ  ●

در سـال  رشـد مصـرف هسـتیم؛ 
پیـش رو نـرخ رشـد مصـرف چـه 
خواهـد  بـرق  تولیـد  بـر  تاثیـری 

گذاشـت؟
افزایـش جمعیـت بـه عنـوان امـری 
افزایـش  بـا خـود  ناپذیـر،  اجتنـاب 
نیـاز بـه اشـتغال، صنعت و مسـکن 
اینهـا  کـه همـه  دارد  بـه همـراه  را 
زیرسـاختی بـه نـام افزایـش نیـاز به 
مصـرف بـرق را بـه وجـود خواهـد 
رشـد  در  کـه  دیگـری  عامـل  آورد. 
مصـرف بـه ویـژه در پیک تابسـتانی 
آن تاثیـر گـذار اسـت، شـرایط آب و 
هوایـی اسـت. اگـر تابسـتان خنـک 
تـر باشـد، مصـرف بـرق نیـز کمتـر 
خواهـد شـد امـا اگـر همچون سـال 
گذشـته دمـای هـوا باال برود اثر سـو 
بـر مصـرف خواهـد داشـت و ایـن 
مصـرف بیشـتر در بخـش خانگی به 
چشـم می خـورد. هـر سـاله شـاهد 
رشـد چند درصـدی مصرف هسـتیم 
کـه پیـک را بـا قله بیشـتر یـا مایم 
تـری مواجـه می کنـد امـا برای سـال 
جدیـد پیـش بینـی مـن این اسـت 
کـه رشـد مصرف بیشـتری را شـاهد 
باشـیم. دسـت اندرکاران صنعت برق 
می داننـد کـه پیـک 96 را به سـختی 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  و  کردیـم  رد 
جـوی پیـش بینـی شـده برای سـال 
97 و همچنیـن اگـر مصـرف بهینه و 

اصاح نشـود، شـاید خاموشـی های 
بـا برنامـه بـرای مناطقـی خـاص و 
دور افتـاده بـه وجود بیایـد. در حال 
فرهنـگ  و  توجـه  نیازمنـد  حاضـر 
سـازی در امـر مصرف و بهینه سـازی 
را  تابسـتان  پیـک  تـا  هسـتیم  آن 

راحـت تـر طـی کنیم. 
بـه عنوان نتیجه گیری و چشـم  ●

انـداز کلـی از مصـرف بـرق در سـال 
97، چـه تصویـری را ارائـه می دهید؟

سـال 97 بـا توجـه بـه پیـش بینی ها 
را  جنبـه  دو  دمـا،  افزایـش  امـر  در 
بـرای مصـرف بـرق رقـم خواهـد زد. 
نخسـت آنکـه بـا توجـه بـه کاهـش 
گرمـا،  در  نیـروگاه  تولیـدی  راندمـان 
میـزان و قابلیـت تولیـد آن ها کاهش 
در  دیگـر  سـویی  از  یافـت.  خواهـد 
رقـم  افزایـش  نیـز  مصـرف  بخـش 
خواهـد خورد. ایـن دو امر بـا حرکت 
در جهـت مخالـف هـم، یـک پیـک 
نگـران کننـده را بـرای سـال 97 رقـم 
خواهنـد زد. مـن امیدوارم کـه وزارت 
دسـت  خصوصـی  بخـش  و  نیـرو 
بـه دسـت هـم داده تـا مـردم بـرای 
باشـند.  نداشـته  نگرانـی   97  سـال 
ایـن امـر بـه آن معنـی نیسـت کـه 
مصـرف  را  بـرق  راحتـی  بـه  افـراد 
کـه  اسـت  ایـن  منظـور  بلکـه  کننـد 
یـک مصـرف بهینـه را شـاهد باشـیم 
بـه  بـرق  تولیـد  بـرای  دغدغـه  تـا 
وجـود نیایـد و به اصطـاح خودمان 
 »تامیـن پایدار برق« را برای سـال 97 

داشته باشیم. 
همچنین امیـدوارم که وزارت نیرو نیز 
نگاهـی بـه بخـش خصوصی داشـته 
و بتوانـد به رشـد و مشـارکت بیشـتر 
آن در بخـش بـرق کشـور، بـه عنوان 
زیـر سـاخت زیـر سـاخت ها، داشـته 
باشـد زیـرا هیـچ صنعتی بـدون برق 
روی پای خود نخواهد ایسـتاد. رشـد 
در بخـش تولیـد و انتقـال در نهایـت 
صنعـت  تاثیرگـذاری  و  شـکوفایی 
بـرق بـر منطقـه را رقـم خواهـد زد و 
امیدواریـم تا این مسـیر طی سـالیان 

آینـده هموار شـود.

افزایش جمعیت 
به عنوان امری 
اجتناب ناپذیر، 
با خود افزایش 
نیاز به اشتغال، 

صنعت و مسکن 
را به همراه دارد 
که همه اینها 
زیرساختی به 
نام افزایش 

نیاز به مصرف 
برق را به وجود 

خواهد آورد. 
عامل دیگری که 
در رشد مصرف 
به ویژه در پیک 

تابستانی آن 
تاثیر گذار است، 

شرایط آب و 
هوایی است

53



خاموشـی در کمیـن تابسـتان سـال آتـی اسـت و 
بـدون همـکاری مصـرف کننـدگان تجـاری و غیـر 
تجـاری سـال آینـده مشـکالت زیـادی برای کشـور 
توزیـع  هماهنگـی  معـاون  خـورد.  خواهـد  رقـم 
شـرکت مـادر تخصصی توانیر در این بـاره می گوید 
"بـرآورد ایـن اسـت کـه اگـر سـال آینـده بخواهیم 
بـدون دغدغـه از پیـک عبـور کنیـم و بارش هـا هم 
تقویت نشـود، باید حدود 6 هـزار مگاوات مدیریت 
مصـرف انجـام دهیم که عـدد قابل توجهی اسـت. 
البتـه اگـر بخـش خانگـی همـکاری کنـد، بـدون 

مشـکل از پیـک عبـور خواهیم کرد. لـذا بخش های 
خانگـی و تجـاری بایـد 2 هـزار مـگاوات مدیریـت 
مصـرف انجـام دهـد کـه البته کار سـختی نیسـت.

دکتـر" محمودرضـا حقـی فـام می گوید کـه در این 
مسـیر بـه کمـک تولیدکننـدگان بخـش خصوصی 
از  مطالباتشـان  از  کـه  هرچنـد  داریـم.  نیـاز  نیـز 
دولـت و شـرایط ناگـوار آن ها بـا خبریم و شـرمنده 
آن هـا هسـتیم. او در گفتگـو بـا "نیـرو و سـرمایه" 
بـه تشـریح برنامه هـای پیـک سـایی سـال آینده و 

ملزومـات صنعـت پرداخـت.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر در گفت وگو با "نیرو و سرمایه":

اگر نیروگاه های بخش خصوصی ضربه 
بخورند،  نتیجه آن به صنعت برق، اقتصاد 

کشور و رفاه مردم برمی گردد 
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مدیریـت مصـرف در ایـران از چه  ●
زمانـی شـروع شـد و در ایـن زمینه 

چـه کارهایـی انجـام داده اید؟
اسـت  ای  مقولـه  مصـرف  مدیریـت 
کـه در دنیـا سـابقه ای از دهـه 1970 
زمینـه  ایـن  در  هـم  ایـران  دارد. 
کارهـای متعـددی انجـام داده و بـه 
اخیـر شـتاب  سـال  دو  در  خصـوص 
اولیـن کاری  بیشـتری گرفتـه اسـت. 
کـه انجام دادیم دسـته بنـدی مصرف 
بـود.  رده هـای مختلـف  در  کننـدگان 
بـرای مصـارف بخش های کشـاورزی، 
خانگـی  و  صنعتـی  اداری،  تجـاری، 
نظـام  تشـویقی  کارهـای  پایـه  بـر 
نامه هایـی را طراحـی کـرده ایـم که بر 
اسـاس آن، مشـترکان هـر بخـش در 
کاهـش مصرف مشـارکت مـی کنند و 
در عـوض از مشـوق های پیـش بینـی 

شـده بهره منـد مـی شـوند.
در واقـع با همـکاری مشـترکان بزرگ، 
تقاضـای برق در سـاعات پیک کاهش 
پیـدا مـی کنـد و در نتیجـه آن نیـاز 
نیسـت که بـرای گذر بدون خاموشـی 
از پیک تابسـتان، سـرمایه گذاری های 

میلیـاردی انجـام دهیم.
همـکاری بـا بخـش کشـاورزی و  ●

صنعـت چگونـه اسـت؟
برنامـه ای کـه در ارتبـاط بـا بخـش 
کشـاورزی داریـم، ایـن اسـت کـه اگر 
روز  پیـک  در  سـاعت   4 کشـاورزان  
پمـپ چاه هـای آب را خامـوش کنند، 
در مابقـی سـاعات روز مـی تواننـد در 
آن دوره بـرق مجانـی مصـرف کننـد. 
نیـز  صنعتـی  بارهـای  خصـوص  در 
دو برنامـه خـاص یعنـی تعطیـات و 
تعمیـرات و ذخیـره عملیاتـی را دنبال 

کنیم.  مـی 
بـه عبـارت دیگـر مـا بـه کارخانه هـا 
و  تعطیـات  کـه  ایـم  کـرده  اعـام 
تعمیـرات خـود را بـه سـاعات پیـک 
انتقـال دهنـد تـا پیـک کاهـش پیدا 
برنامـه  نیـز  عملیاتـی  ذخیـره  کنـد. 
دیگـری اسـت کـه طـی آن برخـی از 
مشـترکان صنعتـی در شـرایط خـاص 
بـا مـا همـکاری مـی کننـد. بـه ایـن 

ترتیـب کـه اگـر بـار بـه انـدازه ای 
مـا  بـرای  کـه  کـرد  پیـدا  افزایـش 
نگرانـی ایجـاد شـد،  یـک روز قبـل 
به این مشـترکان اطـاع می دهیم 
که بـرای فـردا در سـاعات خاص به 
کاهـش 20 تـا 30 درصـدی مصرف 
تـان نیـاز داریـم. بنابرایـن مثل یک 
ذخیره اسـت کـه ما در صـورت نیاز 
از آن کمـک مـی گیریـم. البتـه در 
قبـال هـر دو نـوع همـکاری آن هـا 

دارد. وجـود  مشـوق هایی 
بارهـای  بـرای  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
اداری و تجـاری هـم برنامـه داریـم 
مـی  آن هـا  بـه  را  مشـوق هایی  و 

دهیـم.
 یخـش خانگـی چطور؟ آیـا این  ●

در  مصـرف  کاهـش  بـرای  بخـش 
سـاعات پیک همـکاری نمـی کنند؟

مصـرف  نظـر  از  خانگـی  بارهـای 
آن هـا  تعـداد  امـا  نیسـتند  عمـده 
زیاد اسـت. در سـال های اخیر برای 
اینکـه مشـارکت ایـن بخـش را نیز 
جلب کنیم، بر اسـاس سیسـتم های 
در  کردیـم.  مـی  عمـل  فرهنگـی 
مـدارس، مسـاجد، تلویزیـون، رادیو 
و روزنامـه از مـردم مـی خواسـتیم 
کـه بـه ما کمـک کننـد. اما امسـال 
برنامه های ویـژه ای را طراحی کرده 
ایـم کـه به امیـد خدا اگـر مصوبات 
وزارت نیرو اباغ شـود، مـی توانیم 
ایـن کار را بـا قدرت بیشـتری انجام 

. دهیم
بـرای مثال طـرح تعمیرات وسـایل 
نظـر  مـد  را  منـازل  سرمایشـی 
از  اسـتفاده  بـا  کـه  ایـم  قـرارداده 
مربوطـه  صنـوف  اعطایـی،  یارانـه 
تمـام کولرهـا را سـرویس کننـد. به 
هرحـال روغـن کاری، تغییـر فیلتـر 
و امثـال این هـا مـی توانـد بسـیار 
مفیـد باشـد. بـه نوعـی هـم بـرای 
مردم سـود دارد و هـم مصرف برق 

را کاهـش مـی دهـد.
امـکان  ● کـه  کنیـد  مـی  فکـر 

سـرویس کـردن چـه تعداد وسـایل 
داریـد؟ را  سرمایشـی 

مدیریت مصرف 
مقوله ای است 

که در دنیا سابقه 
ای از دهه 1970 
دارد. ایران هم 
در این زمینه 

کارهای متعددی 
انجام داده و به 
خصوص در دو 

سال اخیر شتاب 
بیشتری گرفته 

است. اولین 
کاری که انجام 
دادیم دسته 
بندی مصرف 
کنندگان در 

رده های مختلف 
بود
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آمادگـی داریـم کـه 15 میلیون وسـیله سرمایشـی 
در  خصـوص  بـه  کار  ایـن  کنیـم.  سـرویس  را 
مناطـق جنوبی کشـور از جمله بوشـهر، خوزسـتان، 
هرمـزگان مـی تواند موثر باشـد. در کانشـهرهایی 
نظیـر تهـران هـم کـه مشـکل شـبکه داریـم، ایـن 
کار مـی توانـد کارگشـا باشـد و کاهـش مصـرف 
قابـل توجهـی را ایجـاد کنـد. اما ایـن اقدامات هم 
هزینـه دارد و مجوزهـای قانونـی مـی خواهـد که 
مـا بتوانیـم بـه صنـوف تحویـل کار بدهیـم و بـه 

طـور مرتـب بـه آن نظـارت کنیم. 
این اقدامات از کی شروع خواهد شد؟  ●

اگـر وزارت نیـرو بـه مـا اعتبـارات الزم را تخصیص 
دهد از اردیبشـهت این کار را شـروع خواهیم کرد.

آیا تجربه این کار را قبال داشته اید؟ ●
صـورت  بـه  و  خـاص  مکان هـای  از  بعضـی  در 

محـدود ایـن تجربـه گرانبهـا را داشـتیم. امـا اگـر 
بخواهـد در سـطح وسـیع مثا در حـدود 15 تا 20 
میلیـون مشـترک اتفـاق بیافتد، مدیریـت، نظارت 
قـوی و منابـع مالـی مـی خواهـد. منتظـر ابـاغ 
قانـون مربوطـه هسـتیم.اگر ابـاغ شـود، کار را به 

صـورت وسـیع شـروع خواهیـم کرد.
اقتصـاد  شـورای  از  ای  مصوبـه  زمینـه  ایـن  در 
گرفته ایـم کـه تا پیک برق سـال آینده بـرای تهران 
حـدود 5 میلیـون المـپ ال ای دی و اس ام دی 
را بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای مـاده 12 قانون رفع 
موانـع تولیـد را در حوزه اداری جایگزین المپ های 

دیگـر کنیـم. امیدواریـم کـه محقـق شـود. زیـرا 
مصـرف المپ هـای معمولـی 40 وات اسـت و می 
توانیـم بـا همان حس روشـنایی مصـرف المپ ها 
را بـه 12 الـی 10 وات تغییـر دهیـم. بـرآورد کـرده 
ایـم کـه ایـن اقـدام 100 مـگاوات کاهـش پیک  را 

بـه همـراه خواهد داشـت.
آیـا ایـن فعالیت هـا مـی توانـد کسـری تولید  ●

بـرق را جبـران کند؟
برنامه هـای دیگری هم در دسـت داریم. پیشـنهاد 
مـا این بـود کـه ماننـد کشـورهای اروپایـی رادیو 
بـرق را در دوره پیـک راه بیاندازیـم تا در تابسـتان 
مـردم را آگاه کنیـم کـه بـا مدیریت مصـرف چقدر 

مـی توانیم بـه اقتصاد کشـور کمـک کنیم.
در بحـث بارهای صنعتی و کشـاورزی تقریبا کارها 
خیلـی خـوب پیـش رفتـه و در حـال رسـیدن بـه 

اشـباع هسـتیم. لـذا بـرای هماهنگ کـردن عرضه 
و تقاضـای بـرق بایـد بـه اقدامـات فرهنگـی برای 

بپردازیم. مشـترکان 
یـک تکنولـوژی جدیـد کـه اسـتفاده از آن از 2013 
شـروع در امریـکا آغـاز شـده IOT اسـت. بـه ایـن 
معنـا کـه مدیریـت بسـیاری از اشـیاء و وسـایل 
کـه قابلیـت اتصـال بـه شـبکه اینترنـت را دارنـد، 
را بـا اینترنـت مدیریـت کنیـم. مـا نیـز بـه دنبـال 
عملیاتـی کـردن این تکنولـوژی در ایران هسـتیم. 
حتـی بـرای نمونـه آنـرا در 3 شـرکت دولتـی اجرا 
کـرده ایـم و در آینـده نزدیـک نتایـج را بـه مـردم 
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اعـام خواهیم کـرد. درایـن تکنولوژی مـی توانیم 
بـرای بارهـای اداری دولتی تهران بعد از سـاعت 4 
الـی 5 از راه دور کولرهـا را تمـام خامـوش کنیم و 
نیـم سـاعت قبل از شـروع کار اداری دوبـاره آن ها 

را روشـن کنیم. 
مثـا فـرض کنیـد در یـک منطقـه اگـر با مشـکل 
شـدید تامیـن بـرق مواجـه شـدیم بـه جـای آنکه 
خاموشـی عمومـی بدهیـم، مـی توانیـم از راه دور 
بخشـی از سیسـتم های روشـنایی و سرمایشـی را 
در یـک زمـان محـدود خامـوش کنیـم و از دادن 

خاموشـی گسـترده خـوددداری کنیم.
البتـه از نظـر تکنولـوژی توانایـی انجام ایـن کار را 
بـرای بار خانگـی داریم اما این کار برای مشـترکان 

خصوصـی مجوز مـی خواهد.
اداری  بخـش  مصـرف  مدیریـت  دنبـال  بـه  لـذا 

نگذاریـم  تـا  هسـتیم 
بـه  اداری  محیط هـای 
مصـرف  دولتـی  ویـژه 
بیش از حد برق داشـته 
ح را از  باشـند. اول طـر
مـی  شـروع  خودمـان 
اگـر  انشـاهلل  و  کنیـم 
اسـتقبال شـد می توان 
بـرای مکان هـای دیگـر 
انجـام داد. االن برخـی 
صنعتـی  کشـورهای  از 
بخـش  بـرای  حتـی 
خانگـی هـم ایـن کار را 

انـد. داده  انجـام 
میـزان همکاری صنایع و کشـاورزی و اداری در  ●

پیک سـال 96 چقـدر بود؟
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت های  امسـال  درپیـک 
اسـتان ها 4 هـزار و 60 مـگاوات تقاضـا را کاهـش 
بـا  نیـز  بـرق  مدیریـت شـبکه  و شـرکت  دادنـد 
کمـک کارخانه هـای بسـیار بـزرگ ایـن رقـم را بـه 
حـدود 4800 مـگاوات افزایـش دادنـد. ایـن عـدد 
قابـل توجـه اسـت کـه اگر مـا مـی خواسـتیم آن 
بـا سـاخت نیـروگاه تامیـن کنیـم، مجبـور بودیـم 
یـک نیروگاه 5 هـزار مگاواتی بسـازیم که عملیاتی 
شـدن آن حـدود 15 هـزار میلیـارد ناموت سـرمایه 
نیـاز داشـت. آن هـم بـرای تامیـن بـرق و گـذر از 
پیـک 200 تا 300 سـاعته کشـور. در بقیـه روزهای 
سـال هـم ایـن نیـروگاه بـی اسـتفاده مـی ماند و 
مجبوریـم کـه هزینه هـای جـاری آن را پرداخـت 

. کنیم

لـذا اگـر مـی خواهیم در آینـده ثبات مصـرف برق 
و پایـداری انـرژی را حفـظ کنیـم و اقتصـاد ملـی 
را نجـات دهیـم و انـرژی ذخیـره شـود راهـی جز 
افزایـش راندمـان و اصـاح الگوی مصـرف و پیک 
سـایی نداریـم. بـه نظر من ایـن حیاتـی ترین کار 
اسـت و فـردا دیـر اسـت و بایـد بـه اهمیـت این 
موضـوع واقـف شـویم. در وقـع کاهـش مصـرف 

انـرژی بـه حفـظ محیط زیسـت کمـک کرد.
بـه  ● تابسـتان  از پیـک  فکـر مـی کنیـد عبـور 

شـد؟ خواهـد  انجـام  آسـانی 
بـرآورد ایـن اسـت کـه اگـر سـال آینـده بخواهیم 
بـدون دغدغـه از پیـک عبـور کنیـم و بارش ها هم 
تقویـت نشـود، در بخـش تولید بـرق نیروگاه های 
برق آبی مشـکل خواهیم داشـت. موضوعی که در 
تابسـتان امسـال نداشـتیم. لـذا اگر ایـن وضعیت 
ادامه داشـته باشـد باید 
را  آبـی  منابـع  کمبـود 
هـم جبران کنیـم. تصور 
من این اسـت کـه باید 
حـدود 6 هزار مـگاوات 
مدیریـت مصـرف انجام 
قابـل  دهیـم کـه عـدد 
اگـر  اسـت.  توجهـی 
بخش خانگـی همکاری 
از  کنـد، بـدون مشـکل 
خواهیـم  عبـور  پیـک 
از  بیـش  وگرنـه  کـرد. 
ایـن به کاهـش بارهای 
صنعتـی و کشـاورزی نمی شـود امید داشـت. لذا 
بخش هـای خانگـی و تجاری باید 2 هـزار مگاوات 
مدیریـت مصـرف انجـام دهد که البته کار سـختی 

 . نیست
میـزان تولیـد نیروگاه هـای بـرق آبـی چقـدر  ●

اسـت؟
11 هـزار مـگاوات قـدرت نصـب شـده نیروگاهـی 
در ایـن بخـش داریـم و دیگـر هـم قـرار نیسـت 
ایـن رقـم افزایـش یابد چراکـه شـرایط بارش های 
کشـور مناسـب نیسـت. امـا قـدرت تولیـد آن بـه 
میزان آب جمع شـده پشـت سـد بسـتگی دارد و 

االن وضعیـت مناسـب نیسـت.
ناگفتـه نمانـد کـه در پیـک سـال گذشـته حـدود 
9 هـزار مـگاوات بـرق از ایـن بخش تولیـد کردیم 
کـه بی سـابقه بود. علـت توانمنـدی در تولید هم 
ایـن بـود که آب پشـت سـدها وجود داشـت. اما 
همانطـور که اشـاره کردم اگر وضعیت خشکسـالی 

یــک تکنولــوژی جدیــد کــه 
 2013 از  آن  از  اســتفاده 
آغــاز  امریــکا  در  شــروع 
ــن  ــه ای ــت. ب ــده IOT اس ش
ــیاء و  ــیاری از اش ــت بس ــه مدیری ــا ک معن
وســایل کــه قابلیــت اتصــال بــه شــبکه 
ــا اینترنــت مدیریــت  ــد، را ب اینترنــت را دارن

کنیــم 57
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فعلـی ادامـه دار باشـد و یا تشـدید شـود اولویت 
در مصـرف آب سـدها بـا تامیـن مصارف شـرب و 
کشـاورزی اسـت؛ نـه برق. لـذا فشـار روی صنعت 
بـرق افزایـش پیدا خواهـد کرد و نیاز بـه مدیریت 

مصرف بیشـتری خواهیم داشـت.
چگونـه مـی تـوان توقـع داشـت کـه بخـش  ●

خصوصـی تولیدبـرق بـا وجـود مشـکالت مالی 
ناشـی از مطالبـات معوقه خـود از دولت و عدم 
توانایی در اجـرای تعمیرات اساسـی نیروگاه ها، 

درتابسـتان بـه کمـک بیاید؟
درک  صنعـت  خصوصـی  بخـش  را  مـا  شـرایط 
مـی کنـد و مـی داند کـه تعهـد داده ایـم و آن ها 
هـم نسـبت بـه مـردم تعهـد دارنـد. اما شـرمنده 
ایـن بخـش هسـتیم.  بـه خاطـر چرخـه معیـوب 
صنعـت روز بـه روز بـر میـزان مطالبـات نیـروگاه 
شـود.  مـی  افـزوده  بـرق  تولیدکننـدگان  و  داران 
مـا بـرای پرداخـت ایـن بدهـی دو راهکار بیشـتر 
ج از صنعت برق  نداریـم. اول کمـک گرفتن از خـار
بـا  نظیـر صندوق هـا و تهاتـر بدهی هـای آن هـا 
مطالباتشـان از دولـت و اسـتفاده از منابعـی نظیر 
اوراق بدهـی و دوم، افزایـش هزینـه انشـعاب هم 
پـای نـرخ تورم. کـه البته بـرای مورد دوم شـرایط 

نیست. مناسـب 
متاسـفانه بـا توجـه بـه افزایشـی کـه در برخـی از 
بـرای  شـرایط  داده  رخ  اقتصـادی  شـاخص های 
صنعـت برق نیز سـخت تر شـده اسـت. بـه طوری 
کـه هزینـه احداث خطـوط 20 تا 40 درصـد افزایش 
داشـته و مهمتریـن محـل درآمـد ما قبـوض مردم 
اسـت. بـه هر حـال بایـد فکری اساسـی بـرای این 
موضـوع شـود. ایـن کار همراهـی مجموعـه دولت 
را مـی طلبـد. بـرای مثـال دولـت مـی تواند سـهم 
هدفمنـدی را از دوش صنعـت بـرق بـردارد تـا بـه 
پرداخـت طلب پیمانکاران کمک شـود. البته ناگفته 
نمانـد کـه صنعـت برق هـم بایـد هزینه هایـش را 
کاهـش و راندمـان نیروگاه هـا را افزایـش دهـد. اما 
در مجمـوع بهتریـن راهـکار اصـاح تعرفه هاسـت. 
وقتـی مقایسـه ای از قیمـت فروش انـرژی برق که 
از سـال های 1345 تـا 1396 از مصـرف کنندگان اخذ 
شـده بـا شـاخص های اقتصـادی انجام مـی دهیم، 
متوجـه مـی شـویم کـه سـال به سـال میـزان نرخ 
فـروش انـرژی بـرق نسـبت به سـایر شـاخص های 
اقتصـادی در حال کاهش اسـت. ما مطالعات دقیق 
انجـام داده ایـم و به شـدت این مقـدار کاهش پیدا 

کـرده و صنعـت برق تضعیف شـده اسـت. 
خصوصـی  بخـش  بـه  شـدن  بدهـکار  نتیجـه 

تضعیـف صنعـت بـرق اسـت و اگـر خـدای نکـره 
بخورنـد،  ضربـه  خصوصـی  بخـش  نیروگاه هـای 
نتیجـه آن بـه صنعـت بـرق، اقتصاد کشـور و رفاه 

مـردم بـر می گـردد. 
بایـد بـه ایـن مسـاله عمیـق تـر بپردازیم و سـعی 
کنیـم کـه همـه ایـن را درک کننـد. قطعـا هزینـه 
برقـی کـه ما از تمـام بخش هـا دریافت مـی کنیم 
نسـبت بـه اکثر کشـورهای جهـان ارزان تر اسـت 
و ایـن ارزانـی خـوب اسـت. مـا بـه دنبـال فشـار 
وارد کـردن بـه اقتصـاد خانواده هـا نیسـتیم امـا 

منبـع درآمـد دیگـری نداریـم. اگر این فشـار بیش 
از ایـن بـه صنعت بـرق وارد شـود، طبیعتـا باعث 
شـرمندگی خواهد شـد. شـبانه روز در صنعت برق 
مشـغول کار هسـتیم. تداوم تولید و عرضه برق را 
سـعی کـرده ایـم که حفـظ کنیم امـا اگر مـا ثبات 
درآمدی داشـته باشـیم، به نفع کل کشـور اسـت و 
ایـن بخشـی نگری نیسـت. چراکـه اعتقـاد داریم 
زیرسـاخت های  تمـام  زیرسـاخت  بـرق  صنعـت 
کشـور اسـت و اگـر متزلـزل شـود، تمـام کشـور 

صدمـه خواهـد دید.
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در سـال 1885 مـردم در خانه هـای خـود فقـط از 
اسـتفاده  نفتـی  گازهـا و چراغ هـای  و  نـور شـمع 
می کردنـد. در ایـن میان یک نفر شـروع به سـاخت 

کـرد.  خـود  خانـه  زیرزمیـن  در  بخـار  توربین هـای 
6 توربیـن بخـار سـاخت کـه سـرو صـدای زیـادی 
 100  w, DC 500 بـا تـوان بـرق KW داشـت و بـازده آن
بـود و شـروع بـه فـروش آن کـرد. ایـن میـزان برق 
تولیـد شـده، روشـنایی یـک هتـل را تامیـن کـرد . 
تقاضـای بـرق محرکی شـد بـرای ورود بـه عصر برق 

نگاهی به صنعت برق آلمان 

 تولید برق از منابع تجدید پذیر 
یا تجارت برق؛ کدام اولویت دارد؟
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و تکنولـوژی.
در نمـودار صفحـه بعـد می توانیـد بـه سـادگی در 
یابیـد کـه در ابتـدای پیدایش بـرق و زمانی که ولت 
آمپـر وجـود داشـت،  بـر سـر بـرق اسـتفاده از برق 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم ) DC و AC ( اختاف نظر 
شـدیدی وجود داشـت. در این باره داسـتانی اسـت 
قدیمی دربـاره فیلـی کـه با قـرار گرفتـن در تماس با 
جریـان بـرق DC بـرای او هیـچ اتفاقی نیفتـاد و اما 
جریـان برق AC در زمان تماس، باعث کشـته شـدن 

فیل شـد. 
بنابرایـن درغـرب میـان  Westinghouse ) شـرکت 
سـازنده بـرق کـه در سـال 1886 در آمریکا تاسـیس 
از جریـان  بـر سـر اسـتفاده  نزاعـی   Tesla شـد( و 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در گرفت و هـر دو عقیده 

ای متفاوت برای اسـتفاده از این دو فناوری داشـند. 
ایـن اختـاف تنهـا بـر سـر انتخـاب ارسـال بـرق به 
صـورت مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم نبـود، بلکه بحث 
نـوآوری نیـز در میـان بـود. هـر کـدام می خواسـتند 
نهایـت  در  کننـد.  متقاعـد  را  زمـان  آن  مشـترکین 
تکنولـوژی AC بـود کـه توانسـت پیشـی بگیـرد و 
پیشـرفت تکنولـوژی برق بوسـیله سیسـتم های برق 
 AC مسـتقیم بـود ولـی امـروزه سیسـتم های بـزرگ
همچنـان وجـود دارنـد. البتـه در برخـی کشـور ها 
نظیـر چیـن  هنـد نیز از برق مسـتقیم DC اسـتقاده 

می شـود. 
اگـر در نمودار زیـر توجه کنید همراه بـا پایین آمدن 
از سـطح گیـگاوات بـه سـمت ولـت آمپـر همچنین 

روند اسـتفاده از AC و DC قابل مشـاهده اسـت. 
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در نزاعـی کـه میان اسـتفاده از جریـان AC و DC در 
گرفـت ، بـه فـاز بسـیار جدیـد و شـگفت آوری در 
ارتبـاط بـا DC در سیسـتم توزیـع دسـت یافتیـم و 
پیشـرفت های چشـمگیری نیز در ایـن زمینه صورت 

اسـت.  گرفته 
امـا در ابتـدا بایـد ببینیـم چگونـه بـه ایـن جریـان 

بسـیار بـزرگ AC دسـت یافتیـم. 
از  بـرق  جریـان  شـد،  اشـاره  قبـا  کـه  همانطـور 
خانه هـا شـروع  زیرزمیـن  در  کوچـک  توربین هـای 
بـه کار کـرد. تولیـد و بارگـذاری بسـیارنزدیک به هم 
و زمانـی کـه تقاضـای بـرق افزایـش یافـت، فراهـم 
کـردن آن مقـدار زیـاد ذغال سـنگ بـرای راه اندازی 
آنهـا  بنابرایـن  بـود.  نـا ممکـن  توربین هـای بخـار 
محل هـای  در  بـرق  پسـت های  نصـب  بـه  اقـدام 
مختلـف  تولیـد بـرق ماننـد رودخانه هـا و معـادن 
ذغـال سـنگ کردند. مشـکل بعـدی انتقـال این برق 
از محـل تولیـد بـه مرکز بار بـود . آنها متوجه شـدند 

کـه کـه در ایـن میـان در محـل تولیـد تـا مرکـز بـار 
مقـدار قابل توجهی انرژی از دسـت مـی رود و مقدار 
ایـن اتـاف انـرژی به صـورت مربـع عدد تـوان برق 
بـرق بـود. بـه ایـن معنـا که اگـر تـوان بـرق 2 بود، 
اتـاف انـرژی برابـر بـا 4 ، اگـر تـوان بـرق عـدد 10 
بـود، بنابرایـن میـزان اتـاف انـرژی 100 بـود  و این 
همـان دلیلـی اسـت کـه باعـث شـد بخـش انتقال 
وارد شـبکه های بـرق بـا ولتـاژ بـاال وارد شـود یا بار 
شـبکه را کاهـش دهـد. ایـن همان دلیلی اسـت که 
کـه مـا از برق AC بـه جای DC اسـتفاده می کنیم. در 
آن زمـان مـردم از پیدایـش و عرضه برق خوشـحال 
خ داد.  و راضـی بودنـد تـا زمانـی کـه قطعـی بـرق ر
همـه نگـران ایـن بودند که دیگـر برقی بـرای عرضه 
نخواهـد بـود و نا امید شـدند. مهندسـان بـرای رفع 
ایـن مشـکل بـه راه حل هـای خوبـی دسـت یافتند. 
بهتریـن آنهـا پایـه ریـزی شـبکه های بـرق و ایجـاد 

تعـادل در بـار شـبکه بود. 
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بایـد خاطـر نشـان شـوم کـه در میـان تمـام ایـن 
تجـارب در زمینـه بـرق ماننـد تغییـر ولتـاژ ، حفـظ 
بـار ، تعـادل بـار و .... بـه نوعی در حال بازگشـت به 
گذشـته هسـتیم. چرا که امروزه به اهمیت اسـتفاده 
از سیسـتم های کوچـک، تولید هـای پراکنـده و ریـز 
شـبکه ها واقـف هسـتیم. از آنجـا کـه ریـز شـبکه ها 
گزینـه  دارنـد،  بـرق  عرضـه  محـل  کمی تـا  فاصلـه 
مناسـبی هسـتند. امـا نباید تجـارب گذشـته چه در 

بخـش انتقـال و چـه توزیـع را فرامـوش کرد. 
بـرای مـدت مدیـدی بخـش توزیـع در مقایسـه بـا 
بخـش انتقـال دور از توجه بود. بودجه های سـنگین 
فقـط بـه بخـش انتقال تخصیـص داده می شـد. اما 
امـروزه بـه جـرات می تـوان گفـت، بخـش توزیـع 
پیونـد و زنجیـر فعـال میـان تولیـد تـا مصـرف برق 

ست.  ا
انـرژی  تمامی وجـوه  دربـاره  بایـد  دیگـر  امـروزه 
فکرکـرد. نـه اینکـه تنها بـر یک بخـش و آن هم برق 

مسـائل  امـروز  تمامی کشـور ها  در  داشـت.  تمرکـز 
اجتماعـی، سیاسـی و تجاری  انرژی نیـز مورد توجه 

قـرار می گیـرد. 
بـا ایـن تفسـیر الزم اسـت که بـه همه انـواع انرژی 
توجـه کـرد و مسـائل هر بخـش را با تمرکز بررسـی 
و مرتفـع سـاخت. انـرژی هسـته ای، منابـع ذغـال 
سـنگ، کربـن ، گاز ، آب ، بـاد و ... تنهـا بخشـی از 
منابـع انـرژی اسـت که بایـد هـر روز مـورد مطالعه 

بگیرد.  قـرار 
از بـرق امـروزه بـرای حمل و نقل، گرمازایی ، وسـایل 
سرمایشـی و ... اسـتفاده می شـود. تصـور مـن این 
اسـت کـه افزایـش تقاضـای بـرق ، اهمیـت ویـژه 
ای دارد. چـرا کـه بـه دلیـل ارتبـاط نزدیـک تولیـد 
پراکنـده بـا مصـرف کننـده نهایی در بخـش توزیع و 
شـبکه های بـرق، موجـب افزایـش تولید می شـود . 
در نمـودار زیـر می توانیـد تقاضای بـرق در آلمان در 
سـال 1900 میـادی را مشـاهد کنیـد. همانطـور کـه 
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می بینیـد افزایـش تقاضـا در طـی این سـال ها روند 
یکنواختی داشـته اسـت. البتـه عواملی چـون جنگ 
جهانـی اول و دوم نیـز تاثیر زیـادی در میزان تقاضا 

و عرضه برق داشـته اسـت. 
در حـال حاضـر اما تقاضـای برق در آلمـان تقریبا در 
سـطح یکسـانی سـاکن مانده اسـت. در کشـورهای 
دیگـر ماننـد هنـد تقاضای بـرق روز بـه روز افزایش 

می یابـد. 
سـوالی کـه بـه ذهـن خطـور می کنـد این اسـت که 
آیـا قـدم بعـدی افزایـش  میـزان تقاضـا اسـت یـا 

کاهـش آن ؟ 
تقاضـا  تکنولوژی هـای جدیـد،  از  اسـتفاده  بـا  آیـا 
افزایـش می یابـد؟ یـا بـا ذخیـره انـرژی و در نتیجه 
افزایـش بهـره وری میـزان تقاضـا کاهـش می یابد؟.

حـال نگاهـی به تولید برق در آلمان داشـته باشـیم. 
در سـال 2007  بیـش از 80 میلیـون سـاکن آلمـان 

  148 آلمـان  بـرق  نصـب شـده  طرفیـت  و  بودنـد 
گیـگاوات بـود. در حالـی کـه در سـال 2000 این رقم 

100 گیـگاوات بـوده اسـت. 
بنابرایـن ظرفیـت نصب شـده نیروگاهـی تولید برق 
روز بـه روز افزایـش داشـته اسـت. امـا سـهم منابع 
تجدیـد پذیـر در تولیـد انـرژی، رقـم قابـل توجهـی 

اسـت.  نبوده 
سـال گذشـته بیـش از 200 گیـگاوات تولیـد بـرق 
آبـی و  بـرق  ایـن میـزان، تولیـد   از  داشـتیم کـه 
پنل هـای خوشـیدی 90 گیـگاوات اسـت. پـس بـه 
صـورت تئـوری می تـوان گفـت از انـرژی حاصـل از 
بـه صـورت  می تـوان  پنل هـای خورشـیدی  و  بـاد 
کامـل تأمیـن بـرق کـرد. امـا در واقع مـا هرگز بیش 
از 50% از منابـع PV ) پنل هـای خورشـیدی( و بـادی 
را اسـتفاده نکـرده ایـم. مشـکل بزرگ ما این اسـت 
منابـع  ایـن  از  اسـتفاده  میـزان  سـال ها  طـی  کـه 
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دربخـش توزیـع و عرضـه بـرق ، تنهـا یـک درصـد 
بـوده اسـت . ایـن میـزان اسـتفاده به معنـای دیگر 
همـان صفـر اسـت. بنابراین مـا در واقع بـه قوانین 
مدیریـت  و  اداره  بـرای  جدیـد  مشـخصه های  و 
سیسـتم های توزیـع نیازمندیـم. چـرا کـه مشـخصا 
امـری ضـروری در پیشـبرد تکنولـوژی و اسـتفاده 

بیشـتر از منابـع تجدیـد پذیـر اسـت. 
بـا توجه بـه قوانین مطلوب در زمینـه تولید و عرضه 
بـرق، در حـال حاضـر مـا ذخایـر کافـی بـرای ادامـه 
کار تمامی سیسـتم های تولیـد بـرق نداریـم. در حال 
حاضـر از بخـار بـرای ژنراتور هـا اسـتفاده می کنیم. از 
ایـن طریـق بـرق را تولید و به مشـترکان عرضه کرده 

وآنهـا نیـز پرداخـت می کننـد. ایـن سیسـتم کنونـی 
بـرق در آلمـان اسـت. در این سیسـتم، چالش بزرگ 
مشـترکان هسـتند. چـرا کـه مـا نمی توانیـم حدس 
بزنیـم مشـترک چـه زمانـی بـرق مصـرف می کنـد. 
بنابرایـن ژنراتوربایـد تنهـا بـرای زمانـی که مشـترک 
بـرق مصـرف می کنـد شـروع بـه کار کنـد؟ یـا مثـا 
تمـاس بگیـرد و بگویـد کـه می خواهـد وسـیله ای 
را بـه بـرق بزنـد و مـا از ایـن سـو ژنراتـور را فعـال 
کـرده تـا بـرای مشـترک بـرق تولیـد کنـد؟ تـا کنون 
ژنراتور هـا اینگونـه کار می کردنـد. چـرا کـه مصـرف 
بـرق مشـترکین قابـل پیـش بینـی بـود. بـا توجـه 
بـه میـزان مصـرف مشـترک در روز، هفتـه و یـا ماه 
گذشـته و تهیـه الگـوی رفتـاری از میـزان مصـرف 
معمـول می توانسـتیم مصـرف آتـی مشـترک را تـا 
حـدی بسـیار باالیـی تخمین زنیـم. بـرای نیروگاه ها 

جدولـی بـرای میـزان تولید تهیه شـده اسـت. البته 
ایـن رونـد مربـوط به گذشـته اسـت. 

آلمـان  در  و  کنونـی  زمـان  در  امـروز چطـور؟  امـا 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر در صورتی که در دسـترس 
باشـند، در اولویـت  قـرار دارنـد، بایـد از ایـن منبـع 
انرژی اسـتفاده شـود. بنابرایـن باید میزان اسـتفاده 
را  بـرق  تولیـد  سـنتی  قدیمـی و  نیروگاه هـای  از 
کاهـش داد. در آلمـان تعـداد زیـادی ژنراتـور و در 
نتیجـه مقادیـر زیـادی انـرژی بـرق برای فـروش به 
خ بازار منفی اسـت.  همسـایگان خـود داریم. اما نـر
بـه ناچـار آلمـان مقـدار زیـادی بـرق را بـه فرانسـه 
می دهـد بـدون ایـن کـه منافـع و درآمـدی بـرای 

آلمـان در بر داشـته باشـد. ایـن روند نیازمنـد تغییر 
و و یافتـن راه حل هـای بنیـادی اسـت. باید برای دو 
مسـاله تجـارت بـرق و انرژی هـای تجدیـد پذیر راه 

کار هـای اساسـی یافت. 
بـرای مثـال هلنـد مقـدار زیـادی بـرق بـه فرانسـه 
صـادر می کنـد. خـوب بـرای امـروز و به طـور موقت 
این سیسـتم پاسخگوسـت. امـا اگر ایـن روند تغییر 
کنـد، چه؟ بـرای مثـال اگر مجبـور به انتخـاب میان 
اولویت هـا باشـیم، چـه؟ بـه ایـن صـورت کـه آیـا 
اولویـت بـرای مـا تولیـد بـرق از منابع تجدیـد پذیر 

اسـت یـا تجـارت برق؟ 
نـام  بـه  جدیـدی  شـیوه  زمـان  ایـن  در  بنابرایـن 
redispatching ) درخواسـت صـادره توسـط اپراتـور 
سیسـتم انتقـال بـه نیروگاه هـا بـرای تنظیـم قدرت 
واقعـی وارد شـده بـه منظـور جلوگیـری و یـا حذف 
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می آیـد.  اسـت(پدید  احتقـان 
هسـتندو  کوچـک  مـا  بـرق  خطـوط 
بـرای ایـن منظـور و تجـارت بـه ایـن 
روش طراحـی نشـده انـد. در این میان 
تولید هـای پراکنـده و مشـترکان جدیـد 
را هـم بایـد در نظـر گرفت. بـرای مثال 
شـما در منـزل یـک باتـری داریـد. این 
باتـری بایـد از یـک منبـع تغذیـه کنـد. 
حـال ایـن منبـع ژنراتورهـای اسـت یـا 
بـار سیسـتم توزیع ؟ بـرای اسـتفاده از 
سیسـتم توزیـع مشـترک بایـد بـه ازای 
میـزان مصـرف خـود پرداخت کنـد. در 
عیـن حـال بـرای اسـتفاده از ژنراتور هـا 
بـرای تغذیـه باتـری نیازی بـه پرداخت 

نیسـت. هزینه 
از  کـه  شماسـت  بـا  انتخـاب  حـال 
سیسـتم توزیع اسـتفاده کـرده و هزینه 
آن را پرداخـت کنیـد یـا باتـری خـود را 
بـا اسـتفاده از ژنراتـور تغذیـه کنیـد و 
هیـچ مبلغـی پرداخـت نکنیـد.  پس از 
آن خورورهـای برقـی  چالشـی دیگرند. 
ایـن اولیـن بـاری اسـت کـه بـار درون 
شـبکه در جریان اسـت و مـا نمی دانیم 
ایـن بـرق کـی بـه شـما می رسـد. در 
نظـر بگیریـد یک بـازی مهـم فوتبال در 
جریان اسـت و 80000 خـودرو الکتریکی 
اسـت.  پـارک  اسـتادیوم  پارکینـگ  در 
درسـت اسـت کـه مـا کنتـور هوشـمند 
داریـم و ایـن کنتورهـا مصـرف را ثبـت 
می کننـد. امـا ایـن میـزان مصـرف در 
حـال حاضـر قابل پیـش بینی نیسـت. 
چـرا کـه ممکـن اسـت در جایـی دیگـر 
همزمـان بـا شـارژ خـودرو  الکتریکـی 
شـما، فـردی ماشـین لباسشـویی را بـه 
کار انـدازد. بنابرایـن مصرف بـرق مانند 
گذشـته در پسـت های بـرق قابل پیش 

بینـی نیسـت . 
در ایـن زمـان unbundling یا جداسـازی 
بخش هـای  بایـد  می شـود.  مطـرح 
مختلـف بـرق را از هـم جـدا کـرد. در 
وجـود  بـا  توزیـع  و  انتقـال  بخـش 
کنتورهـا رقابتـی وجـود نـدارد.  امـا در 
وجـود  زیـادی  رقابـت  تولیـد،  بخـش 
دارد. در سیسـتم تولیـد در کنـار تجارت 
بخـش  ایـن  در  مهـم  ای  مسـاله  کـه 

اسـت، خطـوط اتصال و ارتبـاط را نیز 
داریـم. 

بـرق  رگوالتـوری  بخـش  نهایـت  در 
اسـت  . ایـن بخـش همـواره در حال 
اسـت،  سیسـتم  کنتـرل  و  نظـارت 
سیسـتم توزیع از آنچـه اکنون در این 
بخـش اتفـاق می افتد زیاد خوشـایند 
نیسـت چـرا کـه رگوالتـوری همیشـه 
بـه دنبـال کاهـش هزینه هـا اسـت. 

در آلمـان 4 اپراتـور سیسـتم انتقـال 
داریـم. و بیش از 800 اپراتور سیسـتم 
توزیـع و ایـن بخش  بـا ارائه خدمات 
شـهری، مدیریـت ضایعـات، حمـل و 
نقل شـهری و ... نیز در ارتباط اسـت. 
اپراتورهـای  زیـادی  تعـداد  بنابرایـن 
سیسـتم های توزیـع در آلمـان وجـود 
دارد.  یـک سیسـتم توزیـع معمـول 
در آلمـان بـرق 20 کیلوولـت را تغذیه 
می کنـد و البتـه با یک مرکـز کنترل در 
ارتبـاط اسـت. در گذشـته مرکز کنترلی 
بـه ایـن شـکل وجـود نداشـت چـرا 
کـه می تـوان گفـت قابلیـت کنتـرل و 
نظـارت ایـن مراکز تقریبـا برابر با صفر 
بـود. اگـر در عرضه بـرق اختالی وارد 
می شـد، اپراتـور سیسـتم بایـد منتظر 
می مانـد تـا یک نفـر به او زنـگ بزند  
تـا اعـام کنـد کـه بـرق رفته و شـاید 
تـازه او می توانسـت حـدس بزنـد که 
breaker جریـان راقطـع کرده اسـت. 

امـا این امر مربوط به گذشـته اسـت. 
امـروز ما تجهیزات کاما پیشـرفته ای 
داریـم کـه بتوانند اطاعات مـورد نیاز 
را بـه خوبـی ارسـال و دریافـت کنند. 
ایـن بخش در سیسـتم توزیـع همان 

مرکز کنترل اسـت. 
هـر کـدام از مباحثـی که با آن اشـاره 
خـود  خـودی  بـه  می تواننـد  شـد 
موضـوع یـک سـخنرانی باشـند. من 
خـودم بـه شـخصه بـه موضـوع ریـز 
و     Cellular structures شـبکه ها، 
Sector couplingعاقـه دارم و عقیـده 
دارم که از آن سیسـتم سـنتی گذشـته 
بـا ورود اتوماسـیون به سیسـتم های 
جدیـد  دنیـای  وارد  و  جـدا  توزیـع 

شـدیم.  دیجیتیالـی 

یک سیستم 
توزیع معمول 
در آلمان برق 
20 کیلوولت را 

تغذیه می کند و 
البته با یک مرکز 
کنترل در ارتباط 
است. در گذشته 
مرکز کنترلی به 
این شکل وجود 
نداشت چرا که 
می توان گفت 

قابلیت کنترل و 
نظارت این مراکز 

تقریبا برابر با 
صفر بود. اگر 
در عرضه برق 
اختاللی وارد 

می شد، اپراتور 
سیستم باید 

منتظر می ماند 
تا یک نفر به او 

زنگ بزند  تا اعالم 
کند که برق رفته


