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حدود 30 سال پیش، ساختن نیروگاه 
افسانه  داخلي  متخصصان  به وسیله 
طراحي  حتي  و  مي شد  محسوب 
نیروگاه ها،  از  بهره برداري  و  اجرا  و 
به  انتقال  خطوط  و  برق  پست هاي 
اما  مي شد،  انجام  خارجي ها  وسیله 
هم اکنون طراحي و اجرا و بهره برداري 
از این تأسیسات به وسیله صنعت گران 

ایراني صورت مي گیرد. 
وزیر نیرو گفت: نسل جدید توربین هاي 
بازده باالي کالس F که توانایي تحمل 
دماي 1300 درجه را دارد، به صنعت 
برق کشور ورود پیدا مي کند. به گزارش 
پایگاه اطالع رساني وزارت نیرو )پاون(، 
مهندس » حمید چیت چیان « درباره 
آخرین وضعیت ظرفیت نصب شده 
نیروگاهي ایران، اظهار داشت: ظرفیت 
نصب شده نیروگاهي کشور هم اکنون 
به 70 هزار و 440 مگاوات رسیده است 
نیروگاهي،  این میزان ظرفیت  با  که 

رتبه 14 جهان را از آن خود کرده ایم. 
با  تحریم ها،  تمام  باوجود  افزود:  وي 
تکیه بر لطف خدا و استفاده از تمام 
ظرفیت هاي داخلي، برقي با اطمینان 
و با کیفیت به مردم عرضه مي کنیم. 
وزیر نیرو با اشاره به جایگاه ایران پیش 
از پیروزي انقالب اسالمي در صنعت 
برق، یادآور شد: حدود 30 سال پیش، 
ساختن نیروگاه به وسیله متخصصان 
و  مي شد  محسوب  افسانه  داخلي 
حتي طراحي و اجرا و بهره برداري از 
و خطوط  برق  پست هاي  نیروگاه ها، 
انجام  خارجي ها  به وسیله  انتقال 
مي شد اما هم اکنون طراحي و اجرا و 
بهره برداري از این تأسیسات به وسیله 
صنعت گران ایراني صورت مي گیرد. وي 
ادامه داد: هم اکنون نه تنها شرکت هاي 
ایراني در احداث نیروگاه هاي حرارتي 
و آبي توانمند هستند، بلکه پروژه هاي 
انجام  کشور  از  خارج  در  بسیاري 

مي دهند و توانمندي هاي قابل توجهي 
در صنعت برق کسب کرده و به جز 
موارد نادري، بخش بزرگي از تأسیسات 
صنعت برق را در داخل کشور تولید 
مي کنیم. چیت چیان با اشاره به بازدید 
روز چهارشنبه مقام معظم رهبري از 
کارخانه هاي گروه مپنا، گفت: بیش از 
یک سوم نیروگاه هاي کشور به وسیله 
در  و  است  شده  ساخته  گروه  این 
ساخت توربین هاي گازي جزو شش 
کشور تولیدکننده جهان هستیم و از 
نظر حجم تولید در مقام پنجم قرار 

داریم. 
و  فني  خدمات  صادرات  درباره  وي 
گفت:  برق،  و  آب  مهندسي صنعت 
46 شرکت ایراني در 40 کشور جهان 
نیروگاه هاي حرارتي  مشغول احداث 
و آبي، اجراي خطوط انتقال، پست، 
تعمیر و نگهداري و بازسازي نیروگاه ها، 
احداث شبکه فاضالب و تصفیه خانه ها 

وزیر نیرو خبر داد:

ورود نسل جدید توربین به صنعت برق کشور
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و صدور تجهیزات مربوط به صنعت 
آب و برق هستند. وزیر نیرو با بیان 
بزرگ  نیروگاه  یک  هم اکنون  اینکه 
به  و  شده  ساخته  تاجیکستان  در 
بهره برداري رسیده است، اظهار داشت: 
در سریالنکا در حال احداث دو سد و 
نیروگاه بزرگ هستیم و در قاره آفریقا 

نیز حضور داریم. 
وي کشورهاي عراق، سوریه و عمان را 
جزو شرکت هایي که پیمانکاران ایراني 
در حال احداث نیروگاه در آنها هستند، 
بیان کرد و افزود: همچنین جمهوري 
اسالمي ایران در بازسازي نیروگاه هاي 
کشورهاي اندونزي، سوریه و پاکستان 

سهیم است. 
چیت چیان تصریح کرد: مشتریان ما 
در خارج از کشور وقتي قابلیت هاي 
شرکت هاي ایراني را مي بینند، متوجه 
استاندارد باالي کار ایرانیان مي شوند. 

وي ظرفیت سازي در صنعت برق پس 
از انقالب اسالمي را یکي از کارهاي 
گفت:  و  دانست  نیرو  وزارت  بزرگ 
شرکت   100 از  بیش  نیرو  وزارت 
سازنده  و  پیمانکاري  مشاوره اي، 
تجهیزات در صنعت برق ایجاد کرد و 
پس از رشد و بالندگي این شرکت ها 

به بخش خصوصي واگذار شد. 
وزیر نیرو با بیان اینکه به چهار کشور 
ترکیه  و  افغانستان  پاکستان،  عراق، 
از ترکمنستان واردات  صادرات برق، 
و با کشورهاي آذربایجان و ارمنستان 
تبادل برق داریم، گفت: در سال گذشته 
11 میلیارد کیلووات ساعت صادرات 
برنامه ریزي هاي  با  و  داشتیم  برق 
انجام شده، ایران به صورت هاب انرژي 

منطقه تبدیل مي شود. 
وي در ادامه به اهمیت تحقیق و توسعه 
در صنعت برق اشاره کرد و گفت: تمام 
حال  در  جهان  بزرگ  شرکت هاي 

رقابت براي کسب بازار بیشتري نسبت 
به رقبا هستند که این مستلزم افزایش 

کیفیت و کاهش هزینه هاست. 
دو  این  به  رسیدن  براي  افزود:  وي 
هدف، چاره اي جز تحقیق و پژوهش 
پژوهش،  ارکان  از  یکي  که  نیست 

محیط هاي دانشگاهي است. 
جهان  در  داد:  ادامه  چیت چیان 
پژوهشي  موسسه هاي  دانشگاه ها، 
وابسته به دولت و ظرفیت هاي تحقیق 
و توسعه شرکت ها سه ارگان تحقیق و 
پژوهش محسوب مي شوند و ما براي 
اینکه در صحنه بین الملل آماده باشیم، 

نیاز به تحقیق و پژوهش داریم.
و  آب  صنعت  کرد:  خاطرنشان  وي 
برق نسبت به بخش هاي دیگر، جزو 
صنایع پیشرو در امر تحقیق و توسعه 
محسوب مي شود که امیدواریم با لطف 
و همت صنعت گران، شاهد  خداوند 

موفقیت هاي بزرگ تري باشیم. 
وزیر نیرو سپس به جایگاه انرژي هاي 
در  بادي  انرژي  به ویژه  تجدیدپذیر 
اشاره کرد و گفت:  برق کشور  سبد 
انرژي هاي تجدیدپذیر به دلیل وجود 
تفکر اشتباهي در گذشته، رشد زیادي 
گذشته  در  افزود:  وي  است.  نکرده 
سرمایه گذاري  که  مي شد  تصور 
انرژي هاي تجدیدپذیر باالتر از  اولیه 
تفکر  که  است  حرارتي  نیروگاه هاي 
داد:  ادامه  چیت چیان  است.  غلطي 
هم اکنون بخش قابل توجهي از سوخت 
نیروگاه ها از طریق سوخت هاي مایع 
)مازوت و گازوییل( تأمین مي شود که 
به ازاي هر یک کیلووات ساعت تولید 
برق، 20 سنت یعني 600 تومان فقط 
براي سوخت آن هزینه مي شود و اگر 
این واقعیت را در نظر بگیریم، متوجه 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  که  مي شویم 

کامالً مقرون به صرفه است. 

وي تأکید کرد: قوانین موجود کشور و 
سیاست هاي ابالغي مقام معظم رهبري 
انرژي هاي  توسعه  بر  ویژه اي  تأکید 
تجدید شونده دارند و در همین راستا، 
طبق بند 19 قانون بودجه سال 92، 
در سال گذشته قرارداد احداث 900 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را با بخش 
جز  به  و  کردیم  منعقد  خصوصي 
آن، 418 طرح فعال نیز داریم. وزیر 
تا پایان  ابراز امیدواري کرد که  نیرو 
به  دیگر  مگاوات   200 سال جاري، 
ظرفیت انرژي هاي بادي کشور افزوده 
به  بادي  انرژي هاي  ظرفیت  و  شود 

300 مگاوات برسد. 
وي با بیان اینکه ایرانیان جزو ملت هاي 
نخستي بودند که حتي پیش از میالد 
آسیاب  براي  باد  انرژي  از  مسیح، 
کشورمان  گفت:  مي کردند،  استفاده 
داراي ظرفیت هاي انرژي بادي خوبي 
آنها  از  احسن  به نحو  باید  که  است 
استفاده کنیم. وي در پایان به طراحي 
بومي توربین هاي بادي در پژوهشگاه 
امیدواري کرد: در  ابراز  و  اشاره  نیرو 
آینده نزدیک، توربین هاي دو مگاواتي 

و باالتر با طراحي بومي تولید کنیم. 
دکتر »عباس علي آبادي« مدیرعامل 
بازدید  تشریح  نیز ضمن  مپنا  گروه 
مقام معظم رهبري از گروه مپنا، گفت: 
در حین این بازدید، وزیر نیرو سفارش 
و  مگاواتي  توربین هاي 280  ساخت 
باالتر از نوع کالس F را به مپنا ارایه 

کرد. 
نوع  این  تولید  فناوري  افزود:  وي 
دارد  وجود  مپنا  گروه  در  توربین 
تولید  تقاضا،  وجود  عدم  به دلیل  اما 
نمي شود اما اکنون با این سفارش، به 
 F سمت ساخت توربین هاي کالس
که قابلیت تحمل دما تا 1300 درجه 

سانتي گراد را دارند، مي رویم.  
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گفت وگو با مهندس عظیم زاده

بستر  الزم برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست
مهندس عظیم زاده، فارغ التحصیل رشته فیزیک الکترونیک از دانشگاه سهند در سال 1349 است. او از سال 
1352 کارش را با مهندسي شیفت نیروگاه بندرعباس آغاز کرد. عظیم زاده تا سال 60 سرمهندس شیفت، رئیس 
بهره برداري آن نیروگاه و کارشناس طرح نیروگاه هاي گازي بود. از سال 60 تا 67 معاون اجرایي پروژه هاي واحد 
انتقالي و پروژه هاي نیروگاه گازي 7 منطقه مختلف بود. او در سال 67 سرپرستي پروژه نیروگاه گازي منتظر قائم را 
برعهده داشت. پس از چهار سال عظیم زاده معاون طرح نیروگاه گازي نیشابور شد. او از سال 72 تا 77 نیز مجري سه 
طرح نیروگاهي بود؛ از سال 77 تا 81 نیز مدیریت طرح سیکل ترکیبي شهید رجایي را برعهده گرفت. عظیم زاده از 
سال 1388 وارد شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شد و حدود هشت سال نیز قائم مقام  مدیرعامل آن شرکت بود و 
در حال حاضر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ماهتاب کهنوج است. شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج داراي 

دو نیرگاه است؛ یکي نیروگاه 75 مگاواتي و دیگري نیروگاه سیکل ترکیبي 968 مگاواتي است. 
عظیم زاده در گفت وگو با نیرو و سرمایه در این باره   مي گوید: نیروگاه 75 مگاواتي ما در ضلع غربي شهر کهنوج واقع و 
شامل سه واحدگازي F5 است که هر یک ظرفیت اسمي 25 مگاواتي دارد. اما نیروگاه سیک ترکیبي 968 مگاواتي 
در کیلومتر 15 جاده کهنوج به جیرفت واقع شده است؛ این نیروگاه شامل دو بلوک سیکل  ترکیبي که در دو فاز اجراء 
  مي شود. فاز اول شامل دو واحد گازي V 94/2 A و یک واحد بخاري جمعا به ظرفیت اسمي 484 مگاواتي که در حال 

احداث است. عظیم  زاده پیش بیني   مي کند این واحد هاي گازي در سال 93 به بهره برداري برسد. 
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در جریان تولید برق عملکرد 
چطور  را  خصوصي  بخش 
ارزیابي  مي کنید؟ فعاالن این 
بخش از تمام ظرفیت هایشان 
به لحاظ فني، مهندسي و مالي 

استفاده   مي کنند؟
باید گفت که حضور بخش خصوصي 
است.  کمرنگ  بسیار  برق  تولید  در 
دست  در  برق  تولید  اکثر  واقع  در 
دولت یا شرکت هاي شبه خصوصي 
است. از آنجایي که گردانندگان این 
از  شرکت هاي هیچ گونه منابع مالي 
خودشان نیاورده اند یا وثیقه شخصي 
براي انجام تعهدات نداده اند، بنابراین 
رقابت با این شرکت ها بسیار مشکل 
امر  این  و  نباشد  امکان پذیر  و شاید 
براي  الزم  بستر  که  شده  موجب 
در  واقعي  خصوصي  بخش  حضور 

تولید برق فراهم نشود. 
این شرایط ضریب  به  باتوجه 
تبدیل گاز به برق در نیروگاه هاي 
با  مقایسه  در  را  خصوصي 
نمونه هاي دولتي چطور ارزیابي 
  مي کنید و در این   میان نیروگاه 

کهنوج چه جایگاهي دارد؟
چنانچه نرخ ها واقعي شود و قیمت 
تمام شده برق با ارزش واقعي سوخت 
بخش  گیرد.  قرار  محاسبه  مورد 
اداره  و  ساخت  سمت  به  خصوصي 
خواهد رفت  باال  راندمان  با  نیروگاه 
برق  به  سوخت  تبدیل  ضریب  که 
تولیدي آنان بسیار باالتر از نمونه هاي 
دولتي خواهد بود و این امر عالوه بر 
سوددهي بیشتر و ایجاد انگیزه براي 
کاهش  موجب  خصوصي  بخش 
هر  تولید  براي  سوخت  مصرف 
کیلووات ساعت   مي شود که نهایتا به 

نفع مملکت خواهد بود. 
برق  بازار  عملکرد  همواره 
همیشه مورد نقد تولیدکنندگان 
اصالح  آیا  گرفته  است؛  قرار 

بهبود  در  مي تواند  برق  بازار 
اوضاع  تأثیر   بگذارد و رغبت 
بخش خصوصي در این حوزه را 

افزایش دهد؟ 
بازار  در  رقابت  االن  قطعا؛ چون  بله 
از  اینکه  براي  نیست؛  واقعي  برق 
برق  دولتي  شرکت هاي  طرف  یک 
بازار عرضه   مي کنند  به  را  خودشان 
که  ایجاب   مي نماید  آنان  منافع  که 
از طرف دیگر  نباشند و  داراي سود 
شرکت هاي شبه دولتي حضور دارند 
ایجاد سود  براي  انگیزه چنداني  که 
ندارند. چگونه بخش خصوصي واقعي 
  مي تواند در چنین بازاري رقابت کند؟ 
درنتیجه باید این بازار به سمت رقابتي 

شدن حرکت کند. 
باتوجه به اینکه نرخ فعلي برق 
کنوني  پدید آمدن شرایط  در 
مؤثر بوده و به عنوان چالشي 
قابل توجه مطرح بوده است؛ 
تعیین نرخ واقعي برق چقدر در 

این زمینه کمك مي کند؟ 
قراردادهاي  در  برق  نرخ  تعیین 
ولي  نبود؛  نامناسب  انرژي  تبدیل 
متناسب با جهش نرخ برابری دالر، 
نیافته  افزایش  انرژي  تبدیل   نرخ 
است و این امر موجب شده است که 
توجیه  داراي  نیروگاهي  طرح هاي 

بانک ها  نباشد؛  اقتصادي  و  فني 
نداشته  عاملیت  پذیرش  به  تمایلي 
باشند و عمال سرمایه گذاري بخش 
رکود  با  صنعت  این  در  خصوصي 
حضور  براي  بنابراین  شود.  مواجه 
بخش خصوصي باید با واقعي نمودن 
نرخ ها انگیزه براي بخش خصوصي 

ایجاد شود. 
از دید بسیاري از تولیدکنندگان 
کنوني  شرایط  در  نیروگاهي 
خرید تضمیني  قراردادهاي 
تنها عامل ادامه فعالیت است؟ 
آیا شما هم مزایاي قراردادهاي 
شیوه هاي  به  خرید تضمیني 

دیگر ترجیح مي دهید؟ 
بله؛ االن فاز اول نیروگاه 968 مگاواتي 
کهنوج داراي قرارداد تضمیني   است 
که هنوز به بهره  برداري نرسیده است، 
ولي برق نیروگاه 75 مگاواتي به بازار 
از  تضمیني  قرارداد  عرضه   مي شود. 
ریسک کمتر و درآمد بیشتري براي 
سرمایه گذار در مقایسه با بازار برق دارا 

است. 
در  را  انرژي  بورس  عملکرد 
ارزیابي  چگونه  برق  حوزه 

  مي کنید؟ 
از  یکي  عنوان  به  انرژي  بورس 
بازارهاي خرید و فروش برق با تنوع 
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ابزار هاي اقتصادي که در اختیار دارد 
قاعدتا   باید باعث رونق و کشف قیمت 
نظر  به  ولي  کشور   مي شد،  در  برق 
  مي رسد که به دلیل وجود مشکالت 
برق در  تولیدکنندگان  مالي  عدیده 
به  تبدیل  اقتصادي  ابزار  این  کشور 
فوري  نیاز هاي  تأمین  براي  منبعي 
مالي تولیدکنندگان برق در مقاطع 
است  شده  قیمتي  هر  به  مختلف 
که متأسفانه به جاي عملکرد کشف 
قیمتي تبدیل به محلي براي حراج 
این  است.  شده  الکتریکي  انرژي 
موضوع به نفع هیچ یک از بازیگران 

عرصه برق کشور نیست. 
از نگاه شما بازار هاي مالي مانند 
مالي  تأمین  براي  بورس، چرا 
فعال  برق  تولید  شرکت هاي 
نمي شوند و براي حل مشکل 
تأمین منابع مالي شرکت هاي 

تولید برق چه باید کرد؟ 
هر  در  مهم  محور  سه  من  نظر  به 
تأمین   -1 از:  است  عبارت  بازاري 
مالي2- مصرف 3- گردش به موقع 
پول، اما در خصوص بازار بورس انرژي 
در کشور با توجه به اینکه در مقاطعي 

موضوع تأمین مالي، با تأخیر مواجه 
  مي شود، بنابراین همین امر قطع شدن 
گردش به موقع پول را ایجاد   مي کند 
تولیدکننده  خاطر  امنیت  قطعا  که 
را کم کرده و به روند اجرایي خرید 
از  اطمینان  و  بورس  در  فروش  و 
بدیهي  ضربه   مي زند.  آن  سودآوري 
است ایجاد تنوع در تأمین کنندگان 
در  تغییر  باعث  بورس  بازار  در  پول 
روند فوق   مي شود. فراهم نمودن فضا 
براي حضور مصرف کنندگان بزرگ و 
همچنین شرکت هاي تجارت انرژي 
که دسترسي مستقیم به منابع مالي 
حتما  دارند  را  بورس  در  نیاز  مورد 
بورس  بازار  در  ثبات  ایجاد  باعث 

می شود.
برق  متنوع  بازارهاي  از بحث 
بگذریم و به بدهي هاي دولت 
مانند  نیز  کهنوج  آیا  برسیم. 
سایر نیروگاه ها از دولت طلب 

دارد؟ 
از آنجایي که فاز اول نیروگاه سیکل 
ترکیبي 968 مگاواتي به بهره برداري 
نرسیده است، بنابراین درآمد شرکت 
از نیروگاه 75 مگاواتي کسب   مي شود 

که آن هم با تأخیر زیاد وصول   مي شود. 
و  نیروگاه ها  طلب  دولت  اگر 
شده  پیش بیني  حمایت هاي 
نپردازد،  مقرر  موعد  در  را 
نیروگاه ها تا چه دوره زماني قادر 

به ادامه فعالیت خواهند بود؟ 
به  بنا  کهنوج  مگاواتي   75 نیروگاه 
درخواست شرکت توانیر براي اصالح 
افت ولتاژ منطقه و تأمین بخشي از 
نیاز برق ناحیه احداث شده است، از 
آنجایي که راندمان واحد ها پایین و 
بازار عرضه   مي شود،  به  نیز  برق آن 
بنابراین هر سال با ضرر مواجه است، 
مسئوالن  که  مساعدي  قول  به رغم 
شرکت توانیر و وزارت نیرو به شرکت 
داده اند، ولي تا کنون هیچ گونه کمکي 

به شرکت نشده است. 
روند  این  ادامه  که  است  بدیهي 
وزارت  باید  و  بود  غیرممکن خواهد 
نیرو بزودي براي این گونه نیروگاه ها 
که به درخواست آنان سرمایه گذاري 
در ضمن  بیندیشد.  چاره اي    مي شود 
پرداخت  موقع  به  نیز  مطالبات  اگر 
دچار  نیروگاه  از  بهره برداري  نشود 

مشکل   مي شود.
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از آنجاکـه  آقـاي مهنـدس! 
هدف  با  یارانه ها  هدفمندي 
واقعي کردن نرخ برق و کمك 
به اقتصاد برق شروع شد، به 
نظر شما این کار را دیر شروع 

کردیم؟
شخصا با پول نقد دادن به مردم تحت 
را  کار  این  و  مخالفم  شرایطي  هر 

اقتصادي نمي دانم.

باید  چگونه  برق  قیمت  پس 
واقعي شود؟

برق،  قیمت  شدن  واقعي  مفهوم 
تدریج،  به  باید  دولت  که  است  این 
مردم  که  کند  ایجاد  را  شرایطي 
داشته  درآمد صحیح  کسب  بتوانند 
را  زندگي شان  براین اساس،  و  باشند 
اداره کنند و به تبع آن، قیمت برق 
به  که  مدتي  در  شود.  واقعي  هم 

کار  توانیر  برنامه ریزي  معاون  عنوان 
بود  این  حساسیت مان  مي کردم، 
پرمصرف،  مشترکان  به  را  برق  که 
کنیم  عرضه  قیمت  تمام شده  به 
به  عوض  در  ندهیم،  سوبسید  و 
مشترکان کم مصرف، سوبسید دهیم 
که البته سقف مصرفي حدود 40 تا 
60 کیلووات را نیز مد نظر داشتیم. اما 
مي دانستیم اگر بخواهیم سوبسید را به 

گفت وگو با مهندس عبدالحسین فضل الهي

نیروگاه ها خصوصي نشدند، به جاي بدهي واگذار شدند!
مهندس عبدالحسین فضل الهي، با حضور در سازمان آب و برق استان خوزستان به خانواده وزارت نیرو پیوست. او تا 
امروز مسئولیت   هاي مختلفي در توانیر داشته اما تکیه بر صندلي معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداري تولید، 
انتقال و توزیع برق، آخرین سمت وي در این سازمان بوده است. البته مهندس فضل الهي، بیش از 11 سال عضو 
هیئت مدیره شرکت توانیر نیز بوده است.  وي تا آبان 85 در معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداري توانیر ماند و در 
این سال، به »مپنا« رفت و به عنوان مدیر بهره برداري و خدمات پس از فروش این شرکت مشغول به کار شد؛ کاري که 
در واقع ادامه مسئولیت او در توانیر بود و این بار بخش تولید برق را در شرکتي خصوصي، هدایت مي کرد. فضل الهي از 
خرداد سال 86 تا سال 90، عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه بود و بر شروع به کار بازار برق که تحت معاونت 
وي در بهره برداري توانیرآغاز شده بود، نظارت داشت.  مهندس فضل الهي پس از ترک شرکت مپنا به شرکت ساخت و 

بهره برداري انرژي نوین رفت و از تیر ماه سال 91 تاکنون، در این شرکت فعالیت مي کند. 
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کلي حذف کنیم، باید شرایطي ایجاد 
کنیم که همه اقشار جامعه بتوانند پول 

برق را پرداخت کنند. 
براي تعیین نرخ برق در دوره 
مدیریت شما در توانیر، تدبیري 

اندیشیده شده بود؟
در  دقیق  طور  به  ارقام  و  اعداد  این 
توانیر  شرکت  برنامه ریزي  معاونت 
محاسبه مي شد و قیمت تمام شده 
ارقام در  هم معلوم بود. این اعداد و 
برنامه و  با سازمان  جلسات مختلف 
بودجه آن زمان نیز در میان گذاشته 
شد به این صورت که در اوایل دولت 
برنامه  سازمان  در  کمیته اي  هفتم 
واقعي  نرخ  و  شد  تشکیل  بودجه  و 
حامل   هاي انرژي از جمله برق توسط 
مدیران  و  دانشگاهي  کارشناسان 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  اجرایي 
گرفت و مشخص هم شد. مهم ترین 
فاکتور  هایي که براي تعیین نرخ برق 
در آن زمان مطرح شد، عبارت بودند 
از قیمت سوختي که نیروگاه مصرف 
مي کند، نیروي انساني، لوازم یدکي، 
نوع تجهیزات و دیگر عوامل مهمي 
که در قیمت تمام شده مؤثر بود. تنها 
چیزي که در آن زمان بررسي نشد، 
سود سرمایه بود که طبیعي هم بود 
چون آن زمان، همه چیز در اختیار 
خصوصي  نیروگاه ها  و  بود  دولت 
نبودند. حتي تورم ارزي و ریالي هم در 
این محاسبه لحاظ و درواقع، نرخ براي 

یک سال معین شده بود. 
نظرتان درباره نرخ فعلي برق 
یعني آنچه دولت از تولیدکننده 

مي خرد، چیست؟
در حال حاضر نرخ برق به دو روش 
تبدیل  نرخ  یکي  مي شود؛  محاسبه 
انرژي و به اصطالح خرید تضمیني و 
دیگري، نرخ برق در بازار که پایه هاي 
کامال متفاوتي دارند و به غیر از کلمه 

با هم ندارند!  »نرخ« هیچ سنخیتي 
قیمت برق نیروگاه هایي که مشمول 
اساس  بر  هستند،  تضمیني  خرید 
قیمت  همچنین  و  ثابت  هزینه هاي 
مي شود  محاسبه  نیروگاه  تمام شده 
بخش  درباره  است.  خوبي  نرخ  که 
بازار نیز باید بگویم علي رغم اینکه در 
سازوکار  هاي تعیین نرخ، این مسئله 
پیش بیني شده که مواردي همچون 
هزینه هاي ثابت و قیمت تمام شده 
این  معموال  اما  شود،  دیده  نیروگاه 
نرخ  و  مي شود  گرفته  نادیده  موارد 
این   ها  همه  از  اما  نیست.  مناسبي 
مهم تر این است که وقتي پولي در کار 
نیست و خریدار خود را به پرداخت 
بهاي برقي که مي   خرد ملزم نمي داند، 
صحبت درباره نرخ واقعي قیمت برق 
بي معناست. شرکت توانیر و مجموعه 
شناخته شده،  شرکتي  برق،  صنعت 
کار کرده و با اندوخته علمي و تجربي 
سال  چند  طي  اما  باالست  بسیار 
گذشته به توانیر به عنوان یک شرکت 
نگاه نشده است. در گذشته اگر از منابع 
دولت به این شرکت، بابت هزینه هاي 
عمراني پولي تخصیص داده مي شد، 
بدهکارش مي کردند و باید طبق یکي 
از تبصره هاي دائمي قانون بودجه، آن 
را ساالنه به دولت بازمي گرداند. حتي 
مسلح،  نیرو  هاي  زماني،  هست  یادم 
صنعت  مجموعه  به  زیادي  بدهي 
از  که  پذیرفت  دولت  داشت،  برق 
محل مطالبات برق   هاي منطقه اي از 
نیرو  هاي مسلح، بدهي   هاي دولت را 
تسویه کند. شرکتي که اگر یک ریال 
از دولت مي گرفته، باید پس مي داد، 
چطور مي باید نیروگاهي را واگذار کند 

و پول آن را نگیرد؟ 
به نظر شما پیاده سازي درست 

خصوصي سازي چگونه است؟
به طور اساسي یکي از دالیل من براي 

ترک توانیر در سال 85، اعتراض به 
بر  بنده  بود.  نیروگاه ها  فروش  نحوه 
این اعتقاد بوده و هستم که نیروگاه، 
مي تواند خصوصي شود ولي دولت باید 
شرایط مناسب را براي بخش خصوصي 
احداث  نیروگاه  بتواند  تا  کند  فراهم 
کند و برق خود را با قیمت مناسب 
به شرکت مدیریت شبکه بفروشد. اگر 
توانیر  سوي  از  نیروگاهي  باشد  قرار 
به فروش برسد، باید به قیمت واقعي 
روز واگذار و پول آن وارد صنعت برق 
شود. چرا باید نیروگاه ها را با قیمت 
بسیار نازل واگذار کرد؟! چطور ممکن 
است توانیر با انتشار اوراق مشارکت، 
نیروگاهي بسازد و موظف به پرداخت 
آن اوراق باشد، بعد این نیروگاه را که 
میلیارد  ها بدهي دارد، به یک سازمان 
یا نهاد دیگر واگذار کنند و هیچ پولي 

هم بابت آن به توانیر ندهند.
توانیر  اینکه  دلیل  اساسي  به طور 
گرفتار  به شدت  مالي  نظر  از  اکنون 
شده و نمي تواند بدهي   هایش را بابت 
برق خریداري شده از تولیدکنندگان 
در  روش   ها  همین  اجراي  بپردازد، 
در  نیروگاه  نیروگاه هاست.  واگذاري 
اختیار  در  جاري  هزینه هاي  حد 
صنعت برق بوده و بابت فروش برق، 
سودي براي این صنعت فرض نشده 
واگذار  را  نیروگاه  این  حاال  است. 
مي کنند، اما برق آن، باید با قیمتي 
پیشین  نرخ   هاي  از  متفاوت تر  بسیار 
خریداري شود. طبیعي است که در 
چنین شرایطي تعادل بهم مي خورد 
و بدهي   هاي زیادي انباشته مي شود. 
به همین دلیل اگر امروز، صنعت برق 
هیچ هزینه اي نداشته باشد و بخواهد 
تولیدکنندگان  به  را  درآمدش  تمام 
برق بفروشد و بدهي   هایش را پرداخت 
کند، نمي تواند! به عالوه این مسئله 
نیز مطرح است که بخش خصوصي 
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را  نیازش  مورد  منابع  است  مجبور 
یا از طریق بانک   ها تأمین کند یا به 
کمک صندوق توسعه ملي که آن هم 
بخش خصوصي را به سمت بانک   ها 
راهنمایي مي کند. بانک   ها هم تأمین 
چون  نمي پذیرند  را  نیروگاه ها  مالي 
بررسي مي کنند و مي دانند که توانیر 
و مدیریت شبکه نمی توانند به بخش 

خصوصي پول بدهند. 
شما در آن سال   ها به این شیوه 

واگذاري، انتقاد نکردید؟
ترک  را  توانیر  نداشتم،  انتقاد  اگر 

نمي کردم. 
منظورم این است که اگر مطرح 
توانیر راهي  کردید، پس چرا 
را طي کرد که پنج سال بعد، به 

مشکل برخورد؟
این را باید از مدیران تصمیم گیر در امر 
واگذاري نیروگا  ها بپرسید. من نظرم 
را مطرح کردم و البته ادعا ندارم که 
بهترین نظر را مطرح کردم؛ ولي معتقد 
بودم چنین کار  هاي عظیمي را باید 
گروه هایي انجام دهند که تحت فشار 
نباشند، منطقي باشند، براي هر گام، 
ساز و کار  هاي مشخصي تعریف کنند، 
براي هر نوع گلوگاه احتمالي، راه حلي 
اساس،  این  بر  بعد  و  کنند  طراحي 
مسئله  این  به هر حال  روند.  پیش 
براي  بانک   ها  وقتي  که  است  قطعي 
سپرده ها، 18 تا 20 درصد یا بیشتر 
مي پردازند،  مشتریان شان  به  سود 
بخش خصوصي که باوجود مشکالت 
زیاد؛ اشتغال زایي کرده، زحمت و رنج 
زیادي متقبل شده و از همه مهم تر، 
مالیات هم پرداخت مي کند، بیش از 
این اعداد باید سود دریافت کند یعني 
نیروگاه  نسبت به سرمایه اش، دست 
کم باید سالیانه 20 درصد سود خالص 
داشته باشد. پس باید با این فرض   ها 
چاره  توانیر  هزینه هاي  تأمین  براي 

اندیشي کرد. 
باوجود اینکه نیروگاه ها در تمام 
ایام سال، به یك اندازه تولید 
نمي کنند. آیا بازگشت سرمایه با 

مشکل مواجه نمی شود؟
البته نیروگاه همیشه در حال تولید 
نیست و زمان   هایي هست که باید آماده 
تولید باشد ولي همه این عوامل قابل 
وجود  روش   هایي  و  است  پیش بیني 
نرخ  آن،  اساس  بر  مي توان  که  دارد 
آمادگي )یعني میزان سرمایه گذاري 
انساني(  نیروي  ثابت و  و هزینه هاي 
و همچنین نرخ تولید برق در ساعات 
کم باري و پیک را مشخص کرد و با 
همه  واحد،  گذاري  نرخ  روش  یک 
این   ها را پوشش داد. تفاوت بین قیمت 
بازار و قرارداد  هاي تضمیني این است 
که در نوع اول، نرخ آمادگي هزینه هاي 
سرمایه گذاري و ثابت خیلي کم رنگ 

برگشت  پاسخگوي  و  مي شود  دیده 
سرمایه نیست. اما در نوع دوم، سهم 
هزینه هاي سرمایه گذاري و ثابت در 
خرید برق واقعي تر و پر رنگ تر است. 

و  قیمت گذاري  این  در 
محاسبات نرخ برق، قیمت بیمه 

نیروگاه هم باید لحاظ شود؟
قطعا باید لحاظ شود ولي به عنوان 
کسي که سال   ها در توانیر تحت فشار 
بیمه کردن نیروگاه ها بودم، مي گویم 
که هیچ بیمه اي در ایران، بیمه کردن 
جزو  البته  نیاموخته.  را  نیروگاه ها 
تکالیف ما بود که نیروگاه هاي توانیر را 
بیمه کنیم ولي بخش بیمه کشور، با 
شیوه و سازو کار  هاي بیمه نیروگاهي 

ناآشناست. 
چرا؟

چون بیمه به جاي اینکه خسارت یا 
احتمال خسارت را پیش بیني کند، 
با پیش فرض نابودي کامل و صد در 
صدي نیروگاه ها جلو مي آید در حالي 
که این نوع بیمه تنها براي کاال  ها یا 
قابل  خودرو  همچون  سرمایه هایي 
بیمه  را  ماشیني  وقتي  است.  درک 
بدنه، سرقت یا آتش سوزي و تصادف 
مي کنند، این طور لحاظ مي کنند که 
ماشین یا به عبارت بهتر، اصل سرمایه 
نابود مي شود ولي نیروگاه ها این طور 

نیستند. 
ولي ممکن است زلزله بیاید یا 
صورت  این  در  شود،  بمباران 

تمام سرمایه از بین مي رود. 
هیچ بیمه اي خسارت ناشي از جنگ را 
نمي پردازد ولي درباره زلزله، باید بگویم 
که زلزله، تمام نیروگاه را از بین نمي برد. 
یکي از سنگین ترین زلزله هاي کشور 
لوشان  نیروگاه  و  داد  رخ  لوشان  در 
هم در همان منطقه بود و آسیب هم 
دید اما با هزینه اي که قابل قیاس با 
ارزش نیروگاه نبود، بازسازي شد. در 

نیروگاه ها در حد 
هزینه هاي جاري در 

اختیار صنعت برق بودند 
ولی بابت فروش برق، 

سودي براي این صنعت 
فرض نشده است. حاال 

این نیروگاه را واگذار 
مي کنند اما برق آن، 
باید با قیمتي بسیار 

متفاوت تر از نرخ هاي 
پیشین خریداري شود. 

طبیعي است که در چنین 
شرایطي تعادل بهم 

مي خورد و بدهي هاي 
زیادي انباشته مي شود
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واقع بیمه به جاي اینکه احتمال دهد 
نیروگاهي مثال به ارزش 600 میلیارد 
تومان، از بین مي رود، باید بررسي کند 
که احتمال بروز یک حادثه و خرابي 
نیروگاه چه میزان است. بیمه ها باید 
که  حوادثي  بسنجند  و  بگیرند  آمار 
تاکنون براي نیروگاه ها  اتفاق افتاده، چه 
بوده و چقدر هزینه داشته، بعد قیمتي 
را با در نظر گرفتن ضریب حادثه و 
نیروگاه  بیمه  براي  خسارت  ضریب 
محاسبه کند، نه اینکه بدون مطالعه و 
تنها بر اساس ارزش نیروگاه، رقم   هاي 

باال ارائه کنند. 
هنگام  در  دلیل  همین  به 
توانیر،  در  مسئولیت تان 

نیروگاه ها را بیمه نکردید؟
بیمه  مدتي  براي  توانیر  نیروگاه هاي 
بودند ولي بعدا پشیمان شدیم چون 
پول زیادي هزینه کردیم و در هنگام 
خسارت، حتي بابت یک دهم پولي که 
داده بودیم، خسارت دریافت نکردیم. 
البته یک مسئله دیگر هم در توانیر 
مطرح بود تحت عنوان خودبیمه گري؛ 
توانیر این فکر را کرد که به جاي هزینه 
در بیمه  که معلوم نیست خسارت را 
جبران کند یا نه، هزینه بیمه کردن 
را عمال در مجموعه صنعت برق نگاه 
دارد و خودش در هنگام بروز حادثه، 
آسیب   ها را جبران کند. و به نظر من 
فکر اشتباهي نبود چون وقتي توانیر 
داشت،  نیروگاه  مگاوات  هزار   40
بخش  ولي  بود  صرفه  به  کار  این 
خصوصي اي که تمام سرمایه اش یک 
نیروگاه است، حتما باید نیروگاهش را 

بیمه کند. 
بیمه هاي  درباره  نظرتان 
باوجود  چیست؟  خارجي 
حذف تحریم   ها و عالقه مندي 
براي  خارجي  شرکت   هاي 
فکر  ایران،  با  ارتباط  برقراري 

مي کنید کار عاقالنه اي است که 
نیروگاه ها به سمت شرکت   هاي 

بیمه خارجي بروند؟
نیرو،  وزارت  که  هم  زمان  همان 
نیروگاه ها را بیمه کرد، همکار خارجي 
داشت بنابراین فکر مي کنم فکر بدي 
بین  اگر  معتقدم  که  هرچند  نباشد 
بیمه هاي ایراني و خارجي مشارکت 
بهتر  کار  نتیجه  باشد،  داشته  وجود 
خواهد بود چون ترکیب علم و تجربه 
بیمه هاي خارجي و شناخت شرایط 
بیمه هاي داخلي به این روند کمک 

مي کند. 
آقاي مهندس! باتوجه به اینکه 
توانیر در بحث خصوصي سازي، 
راه را از ابتدا اشتباه رفته است. 
چگونه مي توان این حرکت را 

توجیه کرد؟
نه! توانیر راهي را اشتباه نرفته است. 
را  نیروگاه  نگرفت  تصمیم  توانیر 
مجاني به کسي یا نهادي واگذار کند. 
نیروگاه هاي توانیر را گرفته اند و بابت 
بدهي دولت به جاي دیگري واگذار 

کرد ه اند. 
حاال که این اتفاق افتاده، توانیر 
مي تواند دوباره رد دیوني   ها را 

بازگرداند؟
واگذاري  نوع  این  معتقدم  من 
غیرقانوني بوده و برهم زدن یک کار 
کار  یک  انجام  از  آسان تر  غیرقانوني 
مي شود  بنابراین  است  غیرقانوني 
این   ها را برگرداند؛ البته نیروگاه ها اصال 
غیرتخصصي  یا  ناقص  اداره  مشکل 
ندارند همه نیروگا ه هایي را که واگذار 
بهره برداري  افرادي  همان  شده اند، 
مي کنند که پیش از واگذاري این کار 
را انجام مي دادند و این نشان مي دهد 
که در توانیر اصال و ابدا مشکلي براي 

اداره نیروگاه نداشته و نداریم. 
فعلي  خصوصي  مدیران  ولي 
مي گویند که نیروگاه ها را بهتر از 

دولتي   ها اداره مي کنند. 
من اصال این حرف را قبول ندارم. 

ولي آنها براي اداره بهترشان، 
استناداتي دارند و مي گویند که 
مثال تعمیرات اساسي نیروگاه 
توسط  که  زماني  در  ارومیه 
مدیران دولتي اداره مي شد، 110 
روز طول مي کشید ولي حاال که 
خصوصي شده، 45 روز به طول 

مي انجامد. 
نه. این بحث با نحوه مدیریت، تفاوت 
دارد؛ این موضوع و کم شدن روز  هاي 
کاري، به دانش روز و پیشرفت علم 
مربوط مي شود و ربطي به مدیریت 
ندارد.  خصوصي  بخش  کارداني  و 
طي سال   هایي که نیروگاه ها از بخش 
دانشي  رفته اند،  به خصوصي  دولتي 
کسب شده که اگر نیروگاه در مدیریت 
دولت هم بود، باز هم به دست مي آمد. 
همان گونه که تعمیرات در سال   هاي 
چهار  بلکه  روز  نه 110  دور،  خیلي 
اولین  ماه طول مي کشید. به عالوه، 
نیروگاهي که تعمیرات اساسي خود 
داد،  انجام  روز   40 از  کمتر  رادر 
نیروگاه جنوب اصفهان و توسط مپنا 
بود که من هم به عنوان مدیر بخش 
بهره برداري و خدمات مشتریان حضور 
داشتم. بنابراین این کار، رهاورد بخش 
خصوصي نیست و براي بار نخست، 
شرکت مپنا موفق به انجامش شد و نه 
فقط براي بخش خصوصي بلکه براي 
نیروگاه هاي دولتي هم این کار را در 

37 روز انجام دادند. 
این را هم قبول ندارید که بخش 
قیمت  با  را  برق  خصوصي، 

ارزان تري تولید مي کند؟
به طور کلي در اینکه بخش دولتي، 
تاجر خوبي نیست، نباید شک کرد ولي 
واقعیت این است که در این سال   ها 
عنوان  تحت  که  هم  شرکت هایي 
شرکت مدیریت تولید برق، تأسیس 
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به کار شده اند، خصوصي  و مشغول 
هستندو کار  ها را اداره مي کردند. در 
باید  این سؤال  به  پاسخ  مجموع در 
بگویم برق در شرکت   هایي که واقعا 
خصوصي هستند، با قیمت ارزان تري 
تولید مي شود چون شرکتي که واقعا 
خصوصي باشد، برخي قید و بند  ها را 
که مي تواند باعث گران شدن شود، 
ندارد. بخش دولتي از هزاران مناقصه 
و مانع باید رد شود تا مثال کاالیي را 
بخش خصوصي،  ولي  بخرد  ارزان تر 
به سرعت مذاکره مي کند و بهترین 

جنس را با بهترین شرایط مي خرد. 
بحثي وجود دارد تحت عنوان 
صادرات برق و اینکه منابع ارزي 
حاصل از این صادرات، مي تواند 
در  را  نقدینگي  مشکالت 
نیروگاه هاي خصوصي حل کند؛ 
سؤال من این است که وقتي 
در سال 81 که توانیر به فکر 
صادرات برق به کشور  هاي دیگر 
افتاد، مطالعات فني و تخصصي 

این کار هم صورت گرفت یا نه؟
به  باید  این سؤال  به  پاسخ  از  پیش 

اشاره  ایران  برق  صادرات  پیشینه 
کنم. علي رغم فرمایش شما، صادرات 
است؛  نشده  از سال 81 شروع  برق 
دورتر  به سال   هاي خیلي  بحث  این 
بازمي گردد و اولین بار، برق ایران به 
ترکیه با نرخ حدود 4 سنت در ابتداي 
براي  حتي  مي شد،  صادر   70 دهه 
هم  ترانسفورماتوري  انتقال،  افزایش 
فروش  میزان  افزایش  براي  مناسب 
برق خریداري شد، اما بعد از مدتي 
ترکیه اعالم کرد که برق نمي خواهد. 
بعد از مدت کوتاهي که همزمان شد 
با سال   هاي نخستین فروپاشي شوروي 
سابق و استقالل کشور  هاي جدا شده 
از شوروي، اولین کشوري که خواستار 
برق ایران شد، ارمنستان بود و توانیر 
کرد.  آغاز  را  آنجا  به  برق  صادرات 
همچنین صادرات برق به نخجوان و 
پس از آن نیز ارتباط با ترکمنستان 
برقرار شد که البته چون این کشور، 
نیروگاه هاي  بود و عمال  تولیدکننده 
زیاد و همین طور برق اضافه داشت، 
فقط  بنابراین  مي کرد.  صادر  را  برق 
مي توانستیم از این کشور براي ترانزیت 

برق استفاده کنیم و در سال   هاي 80- 
77، بحث ترانزیت برق از ترکمنستان 
به ترکیه مطرح و قرار شد 65 مگاوات 
برق از ترکمنستان به ترکیه ترانزیت 
شود. اما درباره پرسش شما باید بگویم 
با تعامل  که اصل صادرات برق باید 
جدي با وزارت نفت صورت گیرد چون 
اگربه جاي برق،  اوقات شاید  بعضي 
صادرات گاز داشته باشیم بهتر باشد. 
باید ببینیم صادرات کدام یک، منفعت 
بیشتري براي کشور دارد. یادم هست 
زماني که قیمت برق نسبتا پایین بود، 
به  برق  صادرات  و  ترانزیت  افزایش 
ترکیه منع شده بود، با این استدالل 

که صادرات گاز اقتصادي تر است. 
کي  از  عراق  به  برق  صادرات 

عملیاتي شد؟
بعد از صادرات برق به ترکیه، صادرات 
به پاکستان و افغانستان و عراق هم 
عملي شد و تا جایي که من اطالع 
دارم برق را در حال حاضر با کشور  هاي 
جمهوري آذربایجان و ارمنستان تبادل 
مي کنیم به این صورت که در تابستان 
صادر  زمستان  در  و  مي گیریم  برق 
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مي کنیم. از سوي دیگر برق از شبکه 
ایران از ترکمنستان به ترکیه ترانزیت 
مي شود. البته صادرات برق ایران به 
ترکیه در سال   هاي اخیر بیشتر شده 
برق  شبکه  قبل  سال   ها  از  ایران  و 
400 کیلوولت را تا مرز کشور براي 
کرده  احداث  ترکیه  برق  به  اتصال 
به  شبکه  این  ظرفیت  از  ولي  است 
طور کامل استفاده نمي شود. در سال  
83 هم توافقاتي بین شرکت مپنا و 
یک شرکت ترکیه اي مبني بر احداث 
نیروگاه هایي مشترک در خاک ایران و 
ترکیه شده، اما به نتیجه نرسید چون 
دو  هر  براي  مهمي  مسئله  سوخت، 
طرف محسوب مي شد. بنابراین تنها 
بازار ما براي صادرات، عراق است و باید 
از این فرصت استفاده کنیم. در کل 
باید گفت که کشور  ها در شرایط فعلي، 
براي خرید برق از ما صف نکشید  ه اند. 
بـراي  صـادراتـي  بـازار  هاي 
کـشور  هـاي تـرکمنستـان، 
ارمنستان،   امارات و افغانستان 

چگونه  است؟

ترکمنستان که خودش صادرکننده 
با  شد  گفته  که  همان طور  است، 
برق  تبادل  سال   هاست  ارمنستان 
براي  پولي  هم  افغانستان  مي شود. 
امارات  درباره  اما  ندارد  برق  خرید 
اخیر،  سال   هاي  که طي  بگویم  باید 
مذاکراتي با این کشور درباره صادرات 
از طریق کابل دریایي صورت گرفت، 
جدي هم پیش رفت ولي نتیجه اي 
مصرف    مراکز  فاصله  نشد.  حاصل 
پاکستان هم با مرز ایران بسیار زیاد 
است و شبکه داخلي بزرگي نیاز است 
تا بتوانند از برق دریافتي ایران استفاده 
کنند و دولت پاکستان، براي ایجاد این 

شبکه برنامه اي ندارد. 
به نظر شما بین صادرات برق و 
گاز، کدام یك از نظر اقتصادي 

بیشتر به نفع کشور است؟
ببینید این مسئله بسیار حساس است؛ 
باید ببینیم براي کدام یک مشتري 
بیشتري وجود دارد، اما به طور اصولي 
اگر بخواهیم بررسي کنیم، از آنجا که 
گاز را به برق تبدیل مي کنیم و به این 

واسطه، به آن ارزش افزوده مي دهیم، 
)از سوي دیگر اگر کمبود گاز باشد، 
از گازوئیل یا مازوت مي توانیم استفاده 
کنیم(و مي توانیم از نیروگاه هاي آبي و 
اتمي براي تأمین برق استفاده کنیم، 
طبیعتا صادرات برق بهتر و به صرفه تر 
از صادرات گاز است؛ البته به این شرط 
که خارج از مرز  هاي کشور، خریداري 
وجود داشته باشد چون این واقعیت را 
باید بپذیریم که در قلب اروپا نیستیم 
که بگوییم برق تولید مي کنیم و در بازار 
اروپا مي فروشیم. اگر بخواهیم با اروپا 
ارتباط داشته باشیم باید از ترکیه عبور 
کنیم و این کشور چنین اجاز  هاي به 
ما نمي دهد چون اگر این کار را بکند، 
قیمت   هاي ایران واقعي تر مي شود و به 
آنها هم گران تر مي فروشیم در حالي 
که تا زماني که راه ارتباطي ایران و 
اروپا برقرار نشود، ترکیه مي تواند برق 
را ارزان تر از ما بخرد. ما مي خواستیم 
همان طور که برق را از ترکمنستان به 
ترکیه ترانزیت مي کنیم، حق ترانزیت 
از  تا  این دو کشور هم بگیریم  از  را 

اره
 زو

گاه
یرو

م ن
نا
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مسیر این کشور  ها بتوانیم برق را به 
همسایگان این کشور  ها صادر کنیم اما 
ترکیه و ترکمنستان با این امر موافقت 
نکردند در حالي که براي شان منافعي 
هم داشت و  مي توانستند حق ترانزیت 
نکردند.  قبول  ولي  بگیرند  ایران  از 
بازار  پرونده  مي کنم  فکر  به طور کلي 
برق ترکیه براي صادرات، چندان هم 
باز نیست همان طور که گفتم میزان 
شرق  سمت  از  برق  به  ترکیه  نیاز 
چندان قابل توجه نیست و از سمت 
غرب هم توسط اروپا تأمین مي شوند 
بنابراین حتي اگر برق مورد نیازش از 
طرف ایران تأمین نشود، مي تواند گاز 
را با قیمت ارزاني از روسیه بخرد و آن 

را به برق تبدیل کند. 
گزینه  تنها  عراق،  بنابراین 
مناسب پیش روست ولي این 
کشور، وسعت چنداني ندارد که 
تمام نیروگاه هاي کشور بتوانند 
روي آن حساب کنند و به آن 

امیدوار باشند. 
کشور  وسعت  نظر  از  عراق،  تنها  نه 
نیروگاه هایي  تمام  و  نیست  بزرگي 
دل  کشور  این  به  صادرات  به  که 
خوش کرد  ه اند، نمي توانند مشکالت 
حل  طریق  این  از  را  نقدینگي شان 
نظر  مد  باید  هم  را  این  بلکه  کنند 
داشته باشیم که عراق در حال حاضر 
در شرایط عادي نیست و سازندگان 
نیروگاه واحد  هایي را به عراق فروخته اند 
که عراق هنوز آنها را راه اندازي نکرده 
است و اگر به بهره برداري برسد، همین 
بازار هم متزلزل مي شود. به خصوص 
که این کشور تولیدکننده نفت و گاز 
مي تواند  راحت  خیلي  و  هست  هم 
سوخت مورد نیازش را براي تولیدبرق 
به  برقي که  فراهم کند. فعال حجم 
عراق صادرمي شود نسبتا خوب است 
به خصوص که اخیرا میزان صادرات 

هم زیاد شده است. 
احداث  زمینه  حرف   ها،  این  همه  با 
و  زیاد است  بسیار  نیروگاه در عراق 
هم  مپنا  شرکت  ساخت  واحد  هاي 
واحد  هاي خوبي محسوب مي شود و 
مي تواند نقش یک بازاریاب را در عراق 
بازي کند. به هر حال اولین کاري که 
در عراق توسط ایراني   ها انجام شد، دو 
واحد V 94/2 ساخت مپنا بود که 
از طریق شرکت صانیر در الصدر این 
کشور نصب و راه اندازي شد. االن هم 
پروژه دو واحد گازي نجف را در دست 
اقدام دارند که در حال احداث است. 

با این حساب، راه اندازي  پس 
بورس بین المللي برق، عمال معنا 
ندارد چون نه زیرساخت   هایش 
فراهم شده و نه بازاري براي آن 

وجود دارد. 
تنظیم  هیئت  عضو  که  زماني  بنده 
بازار برق بودم، بورس برق را دنبال و 
پیگیري مي کردم و مطلع هستم که 
فعال در بورس داخلي مشکل داریم؛ 

داخلي  بورس  گره هاي  و  معضالت 
باید حل شود و بعد به فکر راه اندازي 
بورس بین المللي باشیم. هر کدام از 
در  را  تولیدشان  که  هم  نیروگاه ها 
بورس عرضه مي کنند، از سر ناچاري 
است چون معلوم نیست اگر برق را 
به مدیریت شبکه بفروشند، چه زماني 
در  حضور  ولي  کنند  دریافت  پول 
بورس، بخشي از مشکل نقدینگي آنها 
را برطرف مي کند. البته بعضي چیز  ها 
نیاز به زمان دارد و باید صبر کرد تا 
به  بچه اي  وقتي  یابد.  سامان  اوضاع 
دنیا مي آید، ماه ها زمان نیاز دارد تا 
بتواند بنشیند، راه برود و بعد از یک 
یا دو سال نمي توانیم از بچه انتظار 
داشته باشیم که در مسابقات قهرماني 
دوي سرعت یا ماراتن شرکت کند. 
فلسفه هاي  با  برق  بازار  که  زماني 
داخلي راه اندازي شد، عد  ه اي گفتند 
وقتي فقط دولت در این بازار شرکت 
مي کند، بازار جدي نمي شود. جواب 
این بود که بله، خودمان هستیم ولي 
جدي عمل مي کنیم که بازار جدي 
یعني  افتاد.  اتفاق  این  واقعا  و  شود 
)مالکان  منطقه اي  برق  شرکت   هاي 
نیروگاه ها( بازار برق را جدي گرفتند 
و نسبت به سود و زیان شان حساس 
بودند، آنها جدي عمل مي کردند تا 
بفروشند.  مناسب  قیمت  به  را  برق 
برق  خرید  در  توزیع  شرکت   هاي 
تأکید  دوباره  کردند.  برخورد  جدي 
مي کنم اگر پول   ها را به صنعت برق 
آرام  آرام  هم  برق  نرخ  و  مي   دادند 
عدید  هاي  مشکالت  مي شد،  واقعي 
براي صنعت برق رخ نمي داد، دست 
کم در کوتاه مدت مي توانستیم پول 
اوراق مشارکت را بازگردانیم هرچند 
که من از فعال شدن بازار برق ناامید 
نیستم بلکه مي گویم ادامه روند فعلي 

امکان ندارد. 

اگر بخواهیم با اروپا 
ارتباط داشته باشیم باید 

از ترکیه عبور کنیم و این 
کشور چنین اجازه اي به 
ما نمي دهد چون اگر این 

کار را بکند، قیمت هاي 
ایران واقعي تر مي شود 

و به آنها هم گران تر 
مي فروشیم در حالي که 
تا زماني که راه ارتباطي 

ایران و اروپا برقرار نشود، 
ترکیه مي تواند برق را 

ارزان تر از ما بخرد
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پس از بازنشستگي از شرکت 
ادامه  زمینه اي  چه  در  توانیر 

فعالیت دادید؟
از آنجایي که درشرکت توانیر تجربیات 
زیادي درامور نیرو گاه ها حاصل شد 
طبیعي است که بعد از بازنشستگي 
فعالیت خود را در همین امور ادامه 
با همفکري تعدادي  ،از این رو  دهم 

را  سمع اندیش  شرکت  همکاران  از 
تاسیس کردیم که از ابتداي تاسیس 
تاکنون، فعالیت هاي متفاوتي در زمینه 

نیروگاهي داشته است. 
شرکت هاي  تشکیل  آیا   
راه اندازي  و  نصب  خصوصي 
خرید  قیمت  کاهش  عث  با 
تجهیزات نیروگاهي مي شود؟ 

و توا نیر در این زمینه فعالیتي 
دارد؟

اگر منظور کاهش قیمت قطعات یدکي 
است که از خارج خریداري مي شود، 
باید به عرض برسانم که شکل گیري 
و  تعمیراتي  شرکت هاي  وجود  و 
شرکت هاي نصب، اثري در کاهش یا 
ندارد،  یدکي  قطعات  قیمت  افزایش 

گفت وگو با مهندس محمد تقي سلیماني

نیروگاه هاي خصوصي سرمایه هاي ملي هستند
در حفظ آنها حساس باشیم

مهندس محمد تقي سلیماني با مدرک فوق لیسانس مهندسي مکانیک از دانشگاه پلي تکنیک، از سال 70 معاون 
بهره برداري توانیر بود و هشت سال بعد، در همان کسوت بازنشسته شد. البته چند سال قبل از آن یعني سال 64 زماني 
که مهندس نعمت زاده، به سمت مدیریت عاملي شرکت توانیر منصوب شده بود، تصمیم گرفت ازمهندس سلیماني 
در بخش معاونت تولید توانیر کمک بگیرد ، بدین ترتیب وي در سال65- 64 سمت مشابه سمت سال 70 را عهده 
دار بوده است. البته او در سال 78 پس از باز نشستگي به همراه تعدادي دیگر از همکارانش شرکتي تاسیس کرد و از 
14 سال پیش تاکنون، به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آن فعالیت مي کند. اینکه مهندس سلیماني درباره 
مسائل و مشکالت صنعت برق، چگونه مي اندیشد، موضوع گفت وگوي ما با معاون اسبق تولید و بهره برداري توانیر 

است. 
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بلکه عملکرد خوب این شرکت ها باعث 
بهره وري بهتر ازسرمایه گذاري انجام 

شده در نیروگاه ها مي شود. 
سؤال شما  مورد  در  هر صورت  در   
این  توانیر در  درموردفعالیت شرکت 
است  مدت ها  که  آنجایي  از  زمینه، 
جریان  در  نزدیک  از  اینجانب  که 
لذا  توانیرنیستم،  فعالیت هاي شرکت 
نمي توان  نظري  اظهار  رابطه  دراین 
کرد،ولي با توجه به واگذاري نیروگاه ها 
و  منطقه اي  برق  شرکت هاي  به 
شرکت هاي خصوصي ، بطور طبیعي 
شرکت توانیر نباید در زمینه قطعات 

یدکي فعالیت داشته باشد. 
خرید  که  زمان  آن  صورت  هر  در 
قطعات یدکي به طور متمرکز در توانیر 
انجام مي پذیرفت در طول چند مرحله 
خریدقیمت قطعات یدکي به قیمت 
،لذا  مي شد  نزدیک  منصفانه  نسبتا 
اکنون هم شرکت هاي صاحب نیروگاه 
باید به فکر جبران خالء به وجود آمده 
که  تجربه اي  واسطه  به  بنده  باشند. 
داشتم، پیشنهادهایي را مبني بر ایجاد 
و شکل گیري یک مرکز تخصصي، به 
دست اندر کاران بخش خصوصي که 
در نیرو گاه ها سرمایه گذاري کردند، 

ارایه کردم. 
سندیکاي تولیدکنندگان برق 
در این حوزه نمي تواند تاثیرگذار 

باشد؟
من در جریان وظایف و اختیارات این 
نهاد نیستم تا از میزان اثر گذاري آن 
اظهار نظر کنم، ولي به هر حال، این 
صرف  با  که  است  مشخص  مسئله 
از  این حوزه واستفاده  هزینه کم در 
به  میتوان  خبره  و  زبده  کارشناسان 
یعني درواقع  نتیجه مناسبي رسید. 
مي توان به جاي دفتر فني تولید که 
قبال در توانیر فعال بود، دفتر دیگري 
ایجاد کرد و از وجود آن در زمینه هاي 

مختلف از جمله مشورت فني ،هدایت 
یدکي،  قطعات  متمرکز  خرید هاي 

نظارت عالیه بر نیرو گاه ها بهره برد. 
ارزیابي اي از شرکت هایي که به 
موازات شما کارهاي نصب و راه 
اندازي و بهره برداري و نظارت را 

انجام مي دهند، دارید؟
خوب، هر گونه اظهار نظري از سوي من 
در موردسؤال شما مي تواند سوءتفاهم 
ایجاد کند. بنا بر این مایلم فقط کلیاتي 
را در مورد اینگونه شرکت ها بیان نمایم. 
تعداد  هستید  مطلع  که  همانطور 
شرکت هایي که در نصب و راه اندازي 
و بهره برداري و تعمیرات نیرو گاه ها 
فعالیت مي کنند، نسبتا زیاد است. کار 
هایي که این شرکت ها انجام مي دهند 
تخصصي،  گروه هاي  کار گیري  به 
مدیریت اجرایي، نظارت و کنترل فني، 
مهندسي  خدمات  ،ارائه  برنامه ریزي 
کارگاهي ،مشخص کردن مغایرت هاي 
رفع  براي  اصالحي  وپیشنهاد  فني 

و  استاندارد ها  بکار گیري  مغایرت ها، 
مي باشد.  سازنده  دستورالعمل هاي 
انجام  در  موجود  شرکت هاي  عمده 
دارند  خوبي  شایستگي  وظایف  این 
زمینه  این  در  نگراني  وخوشبختانه 
گونه  این  تعداد  لیکن  ندارد،  وجود 
شرکت ها نسبت به میزان کاردر این 
زمینه در داخل کشور زیاد تر است لذا 
الزم است به نحوي از اینگونه شرکت ها 
از  خارج  در  بتوانند  تا  شود  حمایت 
کشور فعالیت نمایند وبراي کشور ایران 

در ابعاد گوناگون مثمر ثمر باشند. 
شرکت هاي  فعالیت  مجوز 
صادر  کجا  را  بهره برداري 
این  فني  سالمت  مي کند؟ 
دارد  زیادي  اهمیت  شرکت ها 
به  را  کارشان  اینها  اگر  چون 
ندهند،  انجام  نحو  بهترین 
دست  از  عظیمي  سرمایه 

مي رود. 
ارز  رسمي  مرجع  االصول  علي 
سازمان  اجرائي،  شرکت هاي  یابي 
برنامه ریزي و مدیریت کشور مي باشد،و 
کار فرمایان از شرکت هاي ارزیابي شده 
بر حسب نیاز وبا توجه به رتبه آنان 
استفاده مي کنند ، کارفرمایان بزرگ 
رتبه بندي،  معیار  از  براستفاده  عالوه 
شرکت هاي پیمانکاري را طبق معیار ها 
شده  مدون  که  خود  روش هاي  و 
قرار  یابي  ارز  مورد  دارند،  دست  در 
مي دهند، و شرکت مدیریت برق کشور 
نیز براي شرکت هاي صاحب نیروگاه 
پس از ارزیابي ، پروانه بهره برداري صادر 
مي نماید و به نظر نمي رسد بیش از این 
دخالت نماید. البته شرکت هاي بهره 
بردار نیروگاه که امروزه به شرکت هاي 
مدیریت بهره بردار معروف مي باشند به 
دلیل داشتن پرسنل فني آموزش دیده 
را  نیروگاه  از  برداري  بهره  ،کار  ماهر 
انجام مي دهند، و این شرکت ها عمدتا 

االن نمي توان اتفاقات 
آینده را پیش بیني 

کرد. باید زمان بگذرد و 
ببینیم غرب تا چه اندازه 

به تعهدات خود پایبند 
است و تا چه اندازه عملي 

مي شود؛ اگر فقط اثرات 
اقتصادی مذاکرات مد 

نظر باشد چنانچه نتیجه 
این مذاکرات، آغاز ارتباط 

با شرکت هاي مختلف 
و ایجاد رقابت بین آنها 

باشد، قیمت  کاالهای 
خارجی کاهش پیدا کند
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خود را نیاز مند به اخذ رتبه از سازمان 
برنامه ریزي و مدیریت کشور نمي دانند. 
حسن همکاري و شناخت سوابق کاري 
از این شرکت ها به عنوان معیار ارز یابي 
قرار  نظر  مد  کاري  صالحیت  براي 

مي گیرد. 
از  زماني  شما  مهندس!  آقاي 
توانیر جدا شدید که نیروگاه ها 
هنوز دولتي بودند و به نحو اداره 
اشراف  فني  نظر  از  نیروگاه ها 
دارید، همچنین در مدتي که در 
بخش خصوصي مشغول به کار 
هستید، توان این مجموعه ها را 
مشاهده کرده اید. با توجه به این 
سابقه فکر مي کنید دولتي ها 
در اداره فني، ساخت نیروگاه ها 
راه اندازي  و همچنین نصب و 
موفق تر  نیروگاهي  تجهیزات 

بوده اند یا خصوصي ها؟
همان زماني که نیروگاه ها به بخش 
بودند،  نشده  واگذار  خصوصي 
شرکت هاي دولتي مثل سازمان توسعه 
منطقه اي  برق  شرکت هاي  یا  برق 
براي احداث نیروگاه از ظرفیت بخش 

خصوصي استفاده مي کردند. دولت در 
آن زمان، براي احداث نیروگا از قرار 
یک  صورت  به  درست  در  کلید  داد 
پارچه یا جزیره اي استفاده مي کرد. و 
نیروگاه شهید رجائي اولین نیروگاهي 
بودکه به صورت جزیره اي وبا استفاده 
از شرکت هاي خارجي همراه با انتقال 
شرکت هاي  از  استفاده  و  تکنولوژي 
داخلي، ساخته شد واین منشاء برکات 
بسیار خوبي بود که وجود شرکت مپنا 
و بعضي از شرکت هاي سازنده از جمله 
برکات آن مي باشد. و اگر اکنون به این 
گونه تفکر بهاء داده شود شاید بسیاري 
از مشکالت حل شود. در هر صورت 
اکنون تعداد معدودي از شرکت هاي 
عنوان  به  خصوصي  یا  غیردولتي 
سرمایه گذار با استفاده از تسهیالت 
مالي دولت، به عنوان کار فرماي اصلي 
و  شده  دولتي  شرکت هاي  جانشین 
نقش صاحب کار را ایفاء مي کنند و با 
توجه به بهره وري مالي، با انگیزه خوبي 

در این بخش فعالیت مي کنند. 
با توجه به موارد ذکر شده،پیش از این 
عمدتا ساخت و نصب و راه اندازي نیرو 

خصوصي  شرکت هاي  توسط  گاه ها 
خارجي یا داخلي انجام مي شد. و اکنون 
عالوه بر ساخت، نقش کارفرماي اصلي 
و صاحب کار را نیز شرکت هاي غیر 

دولتي و خصوصي در دست گرفتند. 
 زماني که شما در توانیر بودید، 
هیچ وقت به فکر واقعي کردن 

قیمت برق نیفتادید؟
قیمت  رساندن  تفکر  هم  زمان  آن 
انرژي برق به قیمت واقعي در مدیریت 
وزارت نیرو وتوانیر وجود داشت و تا 
حدود زیادي در عملي کردن این تفکر 
هم موفق بود ند، ولي یارانه هایي که 
باعث  بود  مطرح  سوخت  بخش  در 
کم نشان دادن هزینه برق مي شد و 
برق حاصل  واقعي  نتیجه قیمت  در 

نمي شد. 
 فکر مي کنید در صورت برداشته 
شدن تحریم ها، شرکت هایي 
کمتري،  قیمت  با  شما  نظیر 
تجهیزات مورد نیاز نیروگاه ها را 

خریداري کنند؟
را  آینده  اتفاقات  نمي توان  االن، 
و  بگذرد  زمان  باید  کرد.  پیش بیني 



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / بهار 1393 / شامره 7
19

ببینیم غرب تا چه اندازه به تعهدات 
خود پایبند است و تا چه اندازه عملي 
اثرات  اگرفقط  این  بر  بنا  مي شود؛ 
باشد  نظر  مد  مذاکرات  اقتصادي 
آغاز  مذاکرات،  این  نتیجه  چنانچه 
ارتباط با شرکت هاي مختلف و ایجاد 
رقابت بین آنها باشد، طبیعي است که 
قیمت کاالي خارجي کاهش پیدا کند. 
که  خارجي  شرکت هاي  بین 
تجهیزات نیروگاهي مي سازند، 

کدام یك معتبرتر است؟
شرکت هاي زیادي در این حوزه کار 
آنسالدو،  از جمله زیمنس،  مي کنند 
آلستوم  و  هیتاچي  میتسوبیشي، 
اگر  اما  اي؛  جي  شرکت  فرانسه، 
بخواهیم بگوییم کدام یک بر دیگري 
که  گفت  بتوان  شاید  دارد،  ترجیح 
شرکت هاي آلماني به تعهدات کاري 
اغلب  دارند،  بیشتري  بندي  پاي 
لیسانس  هم،  چیني  شرکت هاي 
دنیا  بزرگ  شرکت هاي  شرکت هاي 
را دارند و نیروگاه هایي را که در ایران 
و سهند  اراک  شازند  مثل  ساختند، 
نمونه هاي خوبي به حساب مي آیند. 
البته وقتي ما خدمات یا اجناس را با 
قیمت ارزان تري از شرکت هاي چیني 
و  نواقص  از  بخشي  باید  مي خریم، 
کیفیت پائین را با هزینه خود جبران 
نماییم. ولي در هر صورت نیرو گاه هاي 
ساخت چین به صرفه نزدیک تر است. 
توان کشور خودمان در ساخت 
نیروگاه و تجهیزات نیروگاهي 

چگونه است؟
توان شرکت هاي ایراني از نظر کیفي 
پایین تر نیست و لي از نظر گستردگي 
همه نوع نیرو گاه را در بر نمي گیرد؛ 
شرکت هاي ایراني هنوز به بخش هائي 
از تکنولوژي دست نیافته اند. به عنوان 
مثال ما در کشور، واحدهاي نیروگاه 
رودشور را نمي توانیم بسازیم؛ پره هاي 

واحد هاي این نیروگاه با پره هاي دیگر 
واحد هاي گازي کشور متفاوت است. 
البته ممکن است خیلي از کشورهاي 
نداشته  را  تکنولوژي  این  هم  دیگر 
باشند. فقط ایران نیست که در این 
ساخت  اساسا  دارد؛  کمبود  زمینه 
تمام  که  نیست  موضوعي  نیروگاه، 
کشورها به آن احاطه داشته باشند ولي 
خوشبختانه شرکت مپنا در ایران با زیر 
مجموعه ایکه ایجاد کرده در این زمینه 
پیشرفت هاي خوبي داشته است؛ البته 
ایراداتي هم بر آن وارد است. ولي در 
هر صورت با فعالیتي که انجام مي دهد، 
کشوردر  از  عمده اي  بخش  مشکل 
کرده  برطرف  را  نیروگاه هاي  امور 
است. از سوي دیگر اگر ما مي خواهیم 
زمینه ساخت  ایراني در  شرکت هاي 
نیروگاه، فناوري و تکنولوژي پیشرفت 
و  کنیم  حمایت  آنها  از  باید  کنند، 

شرایط کار را براي آنها فراهم آوریم. 
از طرف دیگر با توجه به اینکه قدرت 
آرم  آرام  درکشور  برق  شده  نصب 
دارد اشباع مي شود بنابراین باید این 
به  که  کنند  آماده  خودرا  شرکت ها 
سمت بازارهاي خارج از کشور رو آورند. 
کنند  شرکت  بین المللي  رقابت  ودر 
وحمایت دولت در این زمینه مي تواند 

در موفقیت این شرکت ها مؤثر باشد. 

در  ما  مشکل  مهندس!  آقاي 
کجاست که ایران از شرکت هاي 
نیروگاه  ساخت  براي  چیني 
دعوت مي کند؛ در حالي که گفته 
مي شود ایران، قدرت اول برق 

منطقه را دارد. 
زماني که سازمان توسعه برق ایران با 
چیني ها قرارداد منعقد مي کرد، پیش 
از این بود که مپنا به این مرحله برسد 
و نیروگاه بسازد؛ یعني به سال هاي بین 
70 الي 75بازمي گردد. در حال حاضر، 
ساخته  ایران  در  ژنراتورها  و  توربین 
که  است  این  دیگر  مسئله  مي شود. 
مپنا هم ظرفیت و تکنولوژي خاص 
دیگر  که  همان طور  دارد،  را  خودش 
شرکت هاي خارجي نیز این وضعیت را 
دارند و این طور نیست که مثال شرکت 
انواع  تمام  ساخت  به  قادر  آنسالدو، 
درواقع  باشد.  وبخار  گازي  واحد هاي 
ایران،  در  موجود  تقاضاي  بنابر  مپنا 
تکنولوژي و توانش را باال برده و تقویت 
کرده است مثال چون براي واحدهاي 
کوچک، تقاضاهاي اندکي مطرح بوده، 
همچنین  و  ساخت  و  طراحي  براي 
نوع  این  براي ساخت  سرمایه گذاري 
واحدها وقت صرف نکرده است. شاید 
بازار جاي  اکنون براي وارد شدن به 

تامل داشته باشد. 
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نقطه  بزرگ ترین  نظر شما  به 
بخش  در  برق  صنعت  ضعف 

نیروگاهي کجاست؟
من دوست دارم در بخش بهره برداري 
نیروگاه ها صحبت کنم. در حال حاضر 
تولیدکننده  شرکت هاي  سندیکاي 
برق تشکیل شده و جاي همه کساني 
نیروگاه  یا  بهره بردارند،  یا  که  است 
مي سازند یا صاحب نیروگاه مي باشند 
و برق تولید مي کنند. و روند واگذاري 
و خصوصي کردن نیروگاه ها از سوي 
وزارت نیرو به این دلیل انجام شده که 
کار و مسئولیت هایش را کم کند و به 
کار نظارتي بپردازد. ولي در عین حال 
نسبت به تأمین برق کشور همچنان 
که  نکته اي  است.  متعهد  و  مسئول 
در این میان مطرح مي شود این است 
ازصاحبان  بعضي  است  ممکن  که 
نیروگاهي  تکنولوژي   با  نیروگاه ها 
این  و  باشند  نداشته  کافي  آشنایي 
مسئله اگرچه در حال حاضر ممکن 
است تاثیربحران سازي بر روند تولید 
امروز آنان نگذاشته باشد اما در آینده 
صاحبان سرمایه و همین طور صنعت 
غافلگیر  است  ممکن  را  کشور  برق 
کند، بنابراین وزارت نیرو باید در این 
باره فکري کند تا صاحبان نیروگاه ها 
،در بخش بهره برداري، کنترل تولید 
حساسیت  نیروگاه ها  فني  کنترل  و 
این  در  و  دهند  خرج  به  بیشتري 
گلو گاه ها هزینه کنند تا کیفیت کار 
فني در سطح خوبي حفظ شود. حرف 
آخر اینکه اگرچه تعدادي از نیروگاه ها 
خصوصي اند یا خصوصي خواهند شد 
این ها  که  کنیم  فراموش  نباید  ولي 
باید  و  هستند  کشور  ملي  سرمایه 
نسبت به حفاظت آنها حساس باشیم. 
عملکـرد  مهنـدس!  آقـاي 
زیست  لحاظ  به  را  نیروگاه ها 

محیطـي چگونـه ارزیـابـي 
مي کنید؟

نیروگاه هاي ایران، معموال استانداردهاي 
زیست محیطي را که در دنیا وجود 
دارد و پذیرفته شده، رعایت مي کنند؛ 
است  ممکن   NOX درمورد  لیکن 
ایراداتي وجود داشته باشد و به اندازه 
نشان  حساسیت  باره  این  در  کافي 
ندهند. ولي خوشبختانه کشور ایران از 
نعمت خدا دادي گاز برخوردار است و 
نیرو گاه ها عمدتا از سوخت گاز استفاده 
مي کنندو با توجه به اینکه سوخت گاز 
کم ترین آالینده گي زیست محیطي 
را ایجاد مي کند لذا سرمایه گذاري در 
بخش زیست محیطي در نیرو گاه ها 
نعمت  از  که  هایي  کشور  به  نسبت 
نیستندکم تر  برخوردار  گاز  سوخت 
است، واز این بابت کشور ما در مقایسه 
با کشورهاي دیگر دنیا با آلودگي هاي 
است  مواجه  کم تري  محیطي  زیست 

و کشور هاي اروپایي که از ذغال سنگ 
براي تولید برق در نیروگاه ها استفاده 
مي کنند، با آلودگي هاي بیشتري روبه رو 
خصوص  دراین  باید  والزاما  هستند 

هزینه زیادتري را متحمل شوند. 
شما در شرکت خودتان براي 
انجام کارهاي نصب و راه اندازي 
نسبت به نیاز کشورهاي دیگر، 

مطالعه کرده اید؟
اخیرا در همین راستا فعالیت هائي را 
در  بتوانیم  تا  داریم  مطالعه  دردست 
کشورهایي همانند عراق یا کشورهاي 

آفریقایي، کار کنیم. 
ناگفته اي  نکته  اگر  پایان  در 

باقي مانده است، بفرمایید. 
با توجه به اینکه وزارت نیرو اقدام به 
برون سپاري و واگذاري نیروگاه ها به 
بخش غیر دولتي وخصوصي کرد، لذا 
به  توصیه اي  گفتارم  پایان  در  مایلم 
صاحبان نیروگاه ها  داشته باشم و آن 
اینکه وجود سندیکا به تنهائي براي 
حل مشکالت فني نیروگاه ها کفایت 
تدابیري بین  اتخاذ  با  باید  نمي کند، 
ارتباط  همانند  ارتباطي  نیروگاه ها 
پیشین بر قرار نمود بطوریکه بتوان از 
تمام ظرفیت هاي نیروي انساني بهره 
بردو تجارب واطالعات فني و مدیریتي 
نیروگاه ها به یکدیگر منتقل شود، واز 
زیان  کاریهاي  ندانم  و  تکرار حوادث 
بار جلوگیري بعمل اید. اگر نیروگاه ها 
باشند  داشته  با هم همکاري خوبي 
وکاستي هاي یکدیگر را جبران نمایند 
نتیجه آن آمادگي همه ظرفیت هاي 
نصب شده خواهد بود ودر این صورت 
دست اندر کاران صنعت برق کشور با 
اطمینان قابل قبولي نسبت به فروش 
بیشتر انرژي برق به کشور هاي همسایه 
اقدام مي نمایند که نفع آن به کشور و 

صاحبان نیروگاه خواهد رسید. 

وجود سندیکا به تنهائی، 
براي حل مشکالت فنی 

نیروگاه ها کفایت نمي کند، 
باید با اتخاذ تدابیری 

بین نیروگاه ها ارتباطی 
همانند ارتباط پیشین 
برقرار کرد طوري که 

بتوان از تمام ظرفیت های 
نیروی انسانی بهره برد و 

تجارب و اطالعات فني 
و مدیریتي نیروگاه ها به 

یکدیگر منتقل و از تکرار 
حوادث و ندانم کاری های 

زیان بار جلوگیری شود
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دولت عراق به تازگي فرصت هایی را 
براي سرمایه گذاري بخش خصوصي 
 6000 تا  جدیدي  ظرفيت  براي 
مگاوات برق ایجاد كرده است. وزیر 
كه  است  كرده  اعالم  عراق  برق 
كابينه این كشور اعطاي فرصت هاي 
سرمایه گذاري در نيروگاه هاي جدید 
مگاوات   6000 توليد  ظرفيت  با 
و  است  رسانده  تصویب  به  را  برق 
فراوان  فرصت هاي  از  یكي  این  ها 
سرمایه گذاري بخش خصوصي است 
كه براي برق كشور پيش بيني شده 
است. الجميلي اعالم كرده است كه 
ایجاد  آینده  سال  چند  برنامه  در 
ظرفيت جدید 21000 مگاوات برق 
پيش بيني شده است كه از این ميزان 
در حدود 6000 مگاوات در مرحله 
مذاكره با بخش خصوصي است و در 

عين حال 15000 مگاوات ظرفيت 
دیگر نيز در دست مطالعه قرار دارد. 
بنا به اعالم مقامات عراق، این كشور 
نيروگاه هاي  تبدیل  براي  همچنين 
موجود به فناوري سيكل تركيبی كه 
در مصرف انرژي صرفه جویي خواهد 
كرد فرصت هایی را ایجاد كرده است. 
دست  در  كشور  این  در  طرح هایی 
در  آن ها  اساس  بر  كه  است  اقدام 
ظرفيت  از  مگاوات   8000 حدود 
تركيبی  سيكل  فناوري  به  موجود 

مجهز خواهد شد. 
جدید،  ظرفيت هاي  ایجاد  بر  عالوه 
انتقال و توزیع،  و بهبود شبكه هاي 
دولت عراق طرح هایی را براي وضع 
قوانيني در جهت كاهش هدردهي 
برق در نظر گرفته است كه شامل 
مناسب  تجهيزات  و  پول  تخصيص 

است.  وزارت نفت عراق در نظر دارد 
به عنوان بخشي از تالش   هایش در 
نيروگاه ها،  ساختن  كارآمدتر  جهت 
توليد  در  خام  نفت  بكارگيري  از 
از  نيروگاه ها  همه  در  و  بكاهد  برق 
با  كند.  استفاده  گازي  توربين هاي 
توجه به وضعيت امنيتي، شهر بصره 
نياز  هاي  اولویت بندي  بر  بيشتر  نيز 

توليد برق تمركز دارد. 
جذب  وضعيتي  چنين  در  گرچه 
سرمایه گذار بخش خصوصي دشوار 
مصمم  عراق  دولت  اما  مي نماید، 
بيشتر  فرصت هاي  ایجاد  با  است 
بخش  سرمایه گذاران  از  حمایت  و 
خصوصي، توسعه شبكه برق خود را 
محقق سازد و در عين حال كارآیي 
بهبود  نيز  را  موجود  ظرفيت هاي 

بخشد. 

حمایت عراق از سرمایه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي برق
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جدید  طرح هاي  دوبي  نشین  شیخ 
بخش هاي  پروژه هاي  زمینه  در  را 
نیرو و حمل و نقل در دست دارد و 
براي  به جست وجو  آنها  تحقق  براي 
کرده  اقدام  خارجي  سرمایه گذاران 

است. 
براي  )دوا(  دوبي  آب  و  برق  اداره 
اجراي  به  خود  تمایل  دادن  نشان 
و  خورشیدي  مستقل  پروژه هاي 
نیرو  بخش  در  پاک  ذغال سنگ 
خود  نوع  در  پروژه ها  نخستین  که 
خصوصي  شرکت هاي  از  هستند، 

تا  است  آورده  عمل  به  دعوت 
پروژه ها  این  تجهیزات  بخش  در 

سرمایه گذاري کنند. 
نیز  کویت  کشور  آنکه  به  توجه  با 
به تازگي توافقنامه هاي نهایي براي 
و  آب  مستقل  و  جدید  پروژه هاي 
حاال  است  رسانده  امضا  به  را  برق 
عضو  کشور هاي  بازار  تنها  دوبي 
حوزه خلیج فارس است که بخش 
پروژه هاي  براي  را  خود  خصوصي 
و  است  نکرده  تجهیز  خود  برق 
خود  کمبود  این  دارد  قصد  »دوا« 

در  شرکت ها  با  همکاري  با  را 
پروژه هاي بزرگ تولید برق، برطرف 

کند. 
به  دوبي  شدن  نزدیک  با  همزمان 
براي  زیرساختي  پروژه هاي  اجراي 
شیخ نشین  این   ،2020 اکسپوي 
فرصت هایي را هم براي مقاطعه کاران 
فراهم  سرمایه گذاران  براي  هم  و 
موجب  نهایت  در  که  است  آورده 
این  براي  بهتر  فرصت هایي  ایجاد 
خلیج  حوزه  کوچک  شیخ نشین 

فارس خواهد بود. 

چشم امید دوبي به بودجه بخش خصوصي
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از  منتشره  آمار  آخرین  اساس  بر 
سوی موسسه آمار ترکیه، بلغارستان 
بزرگترین صادر کننده برق به ترکیه 
که  نحوي  به  بوده،  در سال 2013 
این  برق  واردات  از  نیمي  از  بیش 
گرفته  صورت  بلغارستان  از  کشور 

است. 
در حال حاضر ترکیه در حال انجام 
بلغارستان  و  روماني  با  مذاکراتي 
تأسیس  براي  برنامه ریزي  جهت 
واردات  الزم جهت  ساخت هاي  زیر 
برق از این کشورها از طریق خطوط 
انتقال دریایي و خشکي است. ترکیه 
پروژه  دو  براي  را  گفت وگوهایي 
براي  مذکور،  با کشورهاي  جداگانه 
واردات برق با ظرفیت انتقال 2800 
از  بخشي  کرده است.  آغاز  مگاوات، 
پروژه تبادل برق با بلغارستان شامل 
 انتقال 1000 مگاوات از طریق خط زیر 
دریایي بین بلغارستان و ترکیه است. 
سال  پایان  تا  کشور  دو  است  قرار 
میالدي جاري، فاز مطالعاتي پروژه 
مورد نظر را به پایان برسانند. پروژه 
انتقال  خط  احداث  شامل  بعدي 

برق  مگاوات  ترانزیت 1800  جهت 
کشور روماني از طریق بلغارستان و 

سپس انتقال آن به ترکیه مي باشد.
 5 بر  بالغ  ترکیه   2013 سال  در 
 5 از  برق،  ساعت  کیلووات  میلیارد 
که  کرده  وارد  خود  همسایه  کشور 
هزینه واردات این میزان برق 335 
اساس  بر  بوده است.  دالر  میلیون 
گزارش مؤسسه آمار ترکیه، نیمي از 
برق وارداتي این کشور )2/5 میلیارد 
کیلووات ساعت( در سال 2013 از 
کشور بلغارستان و هزینه واردات آن 

180 میلیون دالر بوده است. 
دو کشور بعدي صادر کننده عمده 
برق به ترکیه به ترتیب عبارت اند از 
با 1 میلیارد کیلووات ساعت  یونان 
دالر  میلیون   86 ارزش  به  برق 
کیلووات  میلیون   846 با  ایران  و 
میلیون   65 ارزش  به  برق  ساعت 
سال  در  کشور  این  همچنین  دالر. 
گذشته از جمهوري چک و دانمارک 
به  کرده است.  خریداري  برق  نیز 
گزارش موسسه آمار ترکیه، کسري 
تجارت خارجي این کشور در بخش 

دالر  میلیون  از 305  بیش  به  برق 
رسیده است.

انرژي  هاي  مقام  دیگر  سوي  از 
خارجي  سرمایه گذاري  از  ترکیه، 
عنوان  به  مي کنند.  استقبال  نیز 
نمونه، پروژه ساخت نیروگاه سیکل 
آناتولي  در  مگاواتي   840 ترکیبي 
بین المللي  گروه  توسط  مرکزي 
بزرگترین  از  یکي  مات مک دونالد 
در  سرمایه گذاري   پروژه هاي 
کشور ترکیه در سال هاي اخیر است. 
مبلغ سرمایه گذاري براي این پروژه 
که  است  دالر  میلیون   900 حدود 
قادر به تأمین 50 درصد از برق مورد 
نیاز آنکارا مي باشد. زمان اتمام پروژه 

آخر 2016 برآورد شده است.
همچنین اسلواکي حامي پروژه 10 
در  نیروگاه  ساخت  دالري  میلیارد 
رسمي  نامه اي  در  مي شود.  ترکیه 
اسلواکي  وزیر  نخست  توسط  که 
ارسال  ایشان  ترک  همتاي  به 
قرارداد  نهایي  مرحله  آغاز  شد، 
ساخت  بر  مبني  کشور  دو  بین 
منطقه  در  مگاواتي   5000  نیروگاه 

نیاز شدید ترکیه به واردات برق و تجهیزات تولید نیرو
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قونیه، کارامان در ترکیه درخواست 
شد. این پروژه توسط کنسرسیومي 
و  اسلواکی  جمهوری  از  متشکل 
شرکت تایلندي سینگا اجرا خواهد 
شد و تأمین مالي آن به عهده بانک 
بانک هاي  سایر  و  اسلواکي   EXIM

وابسته به آن مي باشد.
بزرگ  کمپاني  دیگر  سوي  از 
توشیبای ژاپن، تأمین کننده اصلي 
گرمایي  زمین  نیروگاه  تجهیزات 
خواهد  ترکیه  در   )Alasehir(
توربین ،  شامل  تجهیزات  این  بود. 
ژنراتور و کندانسورهاي این نیروگاه 
از  یکي  در  نیروگاه  این  مي باشند. 
استان هاي غربي ترکیه موسوم به 
مانیسا و توسط یکي از کمپانی هاي 
سازنده وابسته به گروه انرژي زورلو 

ساخته خواهد شد.
در سال 2013 مصرف برق در ترکیه 
به 245 میلیارد کیلووات ساعت رسید. 
میزان رشد تولید برق نسبت به سال 
گذشته 6 درصد و میزان وابستگي 

تا 72  بین 71  وارداتي  سوخت  به 
 درصد بوده و جهت تأمین این میزان 
سوخت، 60 میلیارد دالر هزینه شده 

است. 
در پایان سال 2013، ظرفیت نصب 
مگاوات   64044 ترکیه  برق  شده 
آگوست  ماه  در  دیماند  حداکثر  و 
)مرداد ماه( به 39000 مگاوات بالغ 
ظرفیت  سال،  این  در  است.  شده 
 4329 ترکیه  برق  هاي  نیروگاه 
مگاوات افزایش یافته است. وابستگي 
تولید  جهت  گازطبیعي  سوخت  به 
برق از 50 درصد در سال 2012 به 
کاهش   2013 سال  در  درصد   44
تضمیني  خرید  قیمت  یافته است. 
برق از تجدید پذیرها 5/5 سنت بر 
کیلووات ساعت است که در صورت 
باال بودن میزان ساخت داخل )برج ها 
پانل هاي  و  بادي  توربین  پره هاي  و 
خورشیدي در داخل ترکیه ساخته 
بر  به 22 سنت  مي شوند( مي  تواند 

کیلووات ساعت نیز برسد.

سال 2013، ظرفیت 
نصب شده برق ترکیه 

64044 مگاوات و حداکثر 
دیماند در ماه آگوست 
)مرداد ماه( به 39000 

مگاوات بالغ شده است. 
در این سال، ظرفیت 

نیروگاه هاي برق ترکیه 
4329 مگاوات افزایش 

یافته است. وابستگي به 
سوخت گازطبیعي جهت 

تولید برق از 50 درصد در 
سال 2012 به 44 درصد 

در سال 2013 کاهش 
یافته است
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باکتری ها برق تولید می کنند
در  آرهوس  دانشگاه  محققان 
که  دادند  نشان  خود  تحقیقات 
رسوبات  زیر  که  هایی  باکتری 
کنند  می  زندگی  دریاها  اعماق 
الکترون هایی را آزاد می کنند که 
این جریان الکتریسیته برای تامین 
انرژی واکنش هایی که این باکتریها 
اکسیژن  تولیدکننده  باکتریهای  با 
قرار  استفاده  برقرار می کنند مورد 
از میکروارگانیسم  برخی  می گیرد. 
ها نیز همانند حیوانات با سوزاندن 
به  انرژی  اکسیژن،  با  خود  غذای 

دست می آورند.
باکتری هایی که در الیه های عمیق 
تر رسوبات زندگی می کنند غذای 
به  به دیگر ترکیبات آلی و  را  خود 

سولفات هیدروژن تبدیل می کنند.
الکترونهایی که در مدت این واکنش 
رسوبات  مسیر  در  شوند  می  آزاد 
حرکت می کنند و به سفر خود تا 
دهند  می  ادامه  سطوح  به  رسیدن 
و در آنجا سایر باکتریها برای تولید 
اکسیژن مورد نیاز سایر ارگانیسم ها 
استفاده  الکتریسیته  جریان  این  از 

می کنند. 
میان  برق  انتقال  این  در 
می  الکترونها  ها،  میکروارگانیسم 
یا  و  سانتیمتر  یک  از  حتی  توانند 
باکتری  یک  ابعاد  برابر  هزار   20
می  کشف  این  رود.نتایج  فراتر  هم 
تواند به بهبود تکنیکهای تولید برق 
ایجاد  و  ها  میکروارگانیسم  توسط 

سوخت های طبیعی کمک کند.

فضوالت طیور
دست اندرکاران انرژی در ایالت نوادا 
می گویند با استفاده از روش پاک و 
سازگار با محیط زیست، قصد دارند 
فضوالت مرغ ها در این ایالت را برای 
روشن کردن خانه ها و اداره ها به 
انرژی  شرکت  محققان  برند.  کار 
پاک )Green energy( می خواهند 
به متان و  با تبدیل فضله پرندگان 
تولید گاز پاک به عنوان یک سوخت 

تجدیدپذیر الکتریسیته تولید کنند.
برای  پاک  انرژی  شرکت  محققان 
کردند  پیشنهاد  مشکل  این  حل 
تفاله  و  شده  استخراج  متان  از 
استفاده  کود  عنوان  به  باقیمانده 
که  نیروگاه  اولین  است  قرار  شود. 
از این سوخت استفاده می کند در 

عجیب ترین روش های موجود برای تولید برق
امروزه برای تولید برق ارزان قیمت در سراسر دنیا همه دست به کار شده اند. برای این تولید از هر 
ابزاری استفاده می کنند تا هزینه ها کاهش یابد و از منابع محدود استفاده شود. منابع ای که در 

اطراف ما برای تولید برق وجود دارد و ما از آن بی خبر هستیم.
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جنوبی  کارولینای  در  ژوئن 2010 
شروع به کار کند. این نیروگاه شبیه 
به بسیاری از نمونه های مشابه در 
بزرگ  مرغداری   13 با  و  اروپاست 
به منظور تهیه سوخت آلی قرارداد 
بسته است. این نیروگاه، برق تولیدی 
ها  کارخانه  همگانی،  صنایع  به  را 
روستایی  های  تعاونی  شرکت  و 
شرکت  فروخت.محققان  خواهد 
نیستند  گروهی  اولین  پاک  انرژی 
که تالش کرده اند از فضوالت طیور 
تجدیدپذیر  انرژی  منبع  عنوان  به 
دیگر   Fibro watt.کنند استفاده 
پنسیلوانیا  در  واقع  است  شرکتی 
سوتا  مینه  ایالت  در  سایت   3 که 
دارد. عمدتا در کارولینای شمالی و 
دیگر مناطق آن با استفاده از متان 
دفن  های  زباله  از  شده  استخراج 

شده الکتریسیته تولید می شود.
دی اکسید کربن منتشر شده ناشی 
معادل  فضا  در  متان  سوختن  از 
زغال  از سوختن  که  است  مقداری 
زغال  سوختن  شود.  می  منتشر 
شدن  اضافه  و  تولید  باعث  سنگ 
دی اکسید کربن جدید به اتمسفر 
اکسید  که دی  حالی  در  می شود. 
کربن ناشی از سوختن متان همانی 
است که به صورت طبیعی و در اثر 
فساد فضوالت حیوانی به جو اضافه 

می شود.

حرکات بدن
گروهی از محققان دانشگاه پرینستون 
با کمک فناوری نانو موفق به تولید 

برق از حرکات طبیعی بدن شدند.
تولیدکننده  الستیکی  های  فیلم 
دانشگاه  مهندسان  توسط  که  توان 
پرینستون ساخته شده ، می توانند 
تنفس  مانند  بدن  طبیعی  حرکات 
به  توان دادن  برای  را  پیاده روی  و 
تنظیم کننده های قلب، گوشی های 

به  برقی  افزاره های  و سایر  موبایل 
خدمت گیرند.

های  نانوروبان  از  که  ماده،  این 
داخل  در  شده  جاسازی  سرامیکی 
ورقه الستیکی سیلکونه تشکیل شده 
است، هنگام خم شدن الکتریسیته 
تولید می کند و کارآیی زیادی در 
انرژی  به  مکانیکی  انرژی  تبدیل 

الکتریکی دارد.
کفش های ساخته شده از این ماده 
پیاده  انرژی  توانست  روزی خواهند 
افزاره  روی و دویدن را برای تغذیه 
جمع  حمل  قابل  الکتریکی  های 
قرار  با  ها  ورقه  این  کنند.  آوری 
خواهند  ها  شش  روی  بر  گرفتن 
توانست حرکات تنفسی را به منبع 
تبدیل  قلب  کننده  تنظیم  تغذیه 
کنند و نیاز به جراحی برای تعویض 
برطرف  را  آنها  تغذیه  های  باطری 

کنند.

است  تیمی  اولین  پرینستون  گروه 
که با موفقیت سیلیکونه و نانوروبان 
 )PZT( های تیتانات زیرکونات سرب
را ترکیب کرده است.  این تجهیزات 
پیزوالکتریک  سرامیک  یک  شامل 
است به این معنا که با قرار گرفتن 
تحت فشار مکانیکی می تواند ولتاژ 
تمام  بین  در  کند.  تولید  الکتریکی 
کارآترین   PZT پیزوالکتریک،  مواد 
می باشد و قادر است که 80 درصد 
به  را  شده  اعمال  مکانیکی  انرژی 

انرژی الکتریکی تبدیل کند.
با  پژوهشگران  این  ساخت  فرایند 
تولید نانوروبان های PZT شروع می 
شود. آنها در یک فرایند جداگانه این 
روبان ها را در داخل ورقه های شفافی 
از پالستیک سیلکونه جاسازی کرده 
های  »تراشه   A نام  به  چیزی  و 
کردند.  درست   »Aپالستیک پیزو 
سیلیکونه که در کاشت های زیبایی 
می  استفاده  پزشکی  های  افزاره  و 

شود یک ماده زیست سازگار است.

نیروی باد
شاید به طور بالقوه بتوان نیاز جامعه 
جهانی به انرژی را به وسیله تبدیل 
انرژی باد به الکتریسیته با استفاده 
از توربین های بادی جبران کرد. با 
وجود این که دریا از منابع انرژی باد 
توربین  اما  است،  برخوردار  فراوانی 
های بادی به دلیل نوسانات طبیعی 
در جهت و قدرت باد قادر به تولید 

برق مداوم و پایدار نیستند.
شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  با 
 Stony و   Deloware دانشگاه  در 
Brook می توان برق خروجی از این 
منابع بادی دریایی را با انتخاب محل 
و  آب  الگوهای  از  که  درست  های 
هوایی مناسب بهره می برند و اتصال 
ژنراتورهای بادی به خطوط انتقال و 
تقسیم انرژی برق را پایدارتر و مداوم 

دست اندرکاران انرژی 
در ایالت نوادا می گویند 

با استفاده از روش پاک و 
سازگار با محیط زیست، 

قصد دارند فضوالت مرغ 
ها در این ایالت را برای 

روشن کردن خانه ها 
و اداره ها به کار برند. 

محققان شرکت انرژی 
 )Green energy( پاک

می خواهند با تبدیل 
فضله پرندگان به متان و 
تولید گاز پاک به عنوان 
یك سوخت تجدیدپذیر 

الکتریسیته تولید کنند
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تر از قبل کرد.
شده  تولید  الکتریسیته  بتوانیم  اگر 
سهم  کنیم،  پایدارتر  را  باد  توسط 
به  بشر  نیازهای  برآوردن  در  بادها 
برق بیشتر می شود و منابع تولید 
وجود  به  انسان  برای  بیشتری  برق 

می آید.
که  است  آن  از  حاکی  ها  بررسی 
هنگام طراحی سیستم های انتقال 
تجدیدپذیر  منابع  براساس  قدرت 
مهم  فاکتورهای  باید  باد  مانند 
های  جریان  شامل  که  هواشناسی 
غالبا سیستم های پرفشار و کم فشار 
است در مقیاس قابل توجهی در نظر 

گرفته شود.

ستاره دریایی
با  سوئدی  دانشمندان  از  گروهی 
در  فلورسانت  پروتئین  یک  کشف 
این  از  شدند  موفق  دریایی  ستاره 
انرژی  ها  اقیانوس  ساکن  جاندار 
دست  به  تجدیدپذیر  الکتریکی 
همواره  دریایی  های  آورند.ستاره 
قرار داشتند که  در گروه جانورانی 
در  را  وحشت  و  ترس  بیشترین 
کنند.  می  ایجاد  ها  انسان  میان 
دانشگاه  محققان  از  گروهی  اکنون 
گوتبورگ و دانشگاه فناوری چالمرز 
دست  جدیدی  کشف  به  سوئد  در 
یافته اند که می تواند این جانداران 
به یک منبع مهم انرژی تجدیدپذیر 
موفق  دانشمندان  کند.این  تبدیل 
از  برق  انرژی  تولید  امکان  شدند 
رنگ  سبز  فلورسانت  پروتئین  یک 
ارگانیسم  این  در  حاضر   )GFP(
بررسی  و  آزمایش  مورد  را  دریایی 

قرار دهند.
از  پانل  یک  سوئدی  دانشمندان 
دو  با  سیلیکون  اکسید  دی  جنس 
کردند.  ایجاد  آلومینیومی  الکترود 
این دو الکترود از طریق چند قطره از 

این پروتئین فلورسانت که مستقیم 
استخراج  دریایی  ستاره  بدن  از 
یک  هر  و  شدند  تفکیک  بود  شده 
متصل  سیم  یک  به  الکترودها  از 
شد. سپس این پانل در معرض نور 
ماوراء بنفش گذاشته شد و راندمان 
جذب فوتونها از سوی پروتئین مورد 

آزمایش قرار گرفت.
که  داد  نشان  آزمایش  این  نتایج 
دریایی  ستاره  فلورسانت  پروتئین 
شروع به انتشار الکترون و در نتیجه 
تولید برق کرد.به گفته این محققان 
ها  پانل  این  تکامل  با  و  آینده  در 
ستاره دریایی می تواند به یک منبع 
عالی برای توسعه سیستم های تولید 

انرژی پاک تبدیل شود.

تولید برق ارزان از ریل های 
قطار

مدرن  فوق  قطارهای  از  صحبت 
برخوردار  خاصی  هیجان  از  همواره 
است. نسل جدید قطارهای سرعتی 
نیز  آنان  لوکوموتیوهای  که  جهان 
دارند  آیرودینامیکی  فوق  ساختار 
نشان دهنده آن است که در سراسر 
جهان به طراحی قطارهای مجهز به 
فناوری های پیشرفته توجه زیادی 
در  که  کسی  هر  تقریبا  شود.  می 

زندگی  آهن  راه  های  ریل  نزدیکی 
که  گفت  خواهد  شما  به  کند  می 
قطارهای تندرو که اتفاقا شمار آنها 
به سرعت در حال افزایش است در 
حین حرکت روی ریل جریان قابل 

توجهی از باد تولید می کنند.
این  افراد  از  بسیاری  برای  شاید 
عجیب  چندان  چیزی  هوا  جریان 
برای  اما  نباشد  انگیزی  هیجان  و 
نظیرکوان جینگ  طراحان صنعتی 
کنار  از  نباید  لئونتی  الساندرو  و 
کوچک ترین تحوالتی که می توان 
استفاده  انرژی  تولید  برای  آنها  از 
کرد بی تفاوت عبور کرد. آنها برای 
واقعیت  به  را  شان  ایده  که  این 
تبدیل کنند به فکر نصب دستگاهی 
روی ریل قطار افتاده اند که همزمان 
جریان  ریل،  روی  از  قطار  عبور  با 
هوای تولید شده توربین موجود در 
این مجموعه را به گردش درآورده 

و در نتیجه الکتریسیته تولید کند.
 T box این دستگاه که تحت عنوان
شناخته می شود قابلیت نصب روی 
ریل راه آهن و خطوط ریلی مترو را 
نیز دارد و جدای از این دو مکان از 
پیش در نظر گرفته شده می توان از 
آن در سایر نقاطی که همواره منابع 
مستعد تولید انرژی به هدر می روند 

استفاده کرد.
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که  شد  چه  مهندس!  آقاي 
علي آباد  نیروگاه  و  آذرخش 

متولد شد؟
شرکت آذرخش درواقع مالک نیروگاه 
فعالیتش  و  است  گلستان  آباد  علي 
ولي  کرده  شروع   1382 سال  از  را 
عمال از سال 1386 بوده که نسبت 
به اجراي نیروگاه علي آباد با مشارکت 
شرکت هاي مپنا و سنا اقدام کرده است. 
صندوق  از  وام  اخذ  با  شرکت  این 
ذخیره ارزي و تأمین آورده سهامداران 

گازي  واحد  احداث شش  به  نسبت 
در کم ترین زمان ممکن اقدام کرد و 
هر شش واحد را با موفقیت با شبکه 
سنکرون کرده است. واحدهاي گازي 
از تیپ V 94/2 شرکت مپنا و پست 
 1/5 کیلوولت   230 بالفصل  برق 
کلیدي است اما در تیرماه 1389 بود 
نیروگاه  مگاواتي  واحدهاي 160  که 
مورد بهره برداري تجاري قرار گرفت؛ 
بعد هم برق خود را به شبکه سراسري 
کشور از طریق استان گلستان فروخت 

البته هنوز هم مي فروشد؛ درواقع  و 
قرارداد فروش تضمیني برق نیروگاه 
علي آباد تا خرداد سال 94 اعتبار دارد. 
بنابراین با توجه به قراردادي که 
دارید، مشکل چنداني نباید در 
نیروگاه تان داشته باشید چون 
نفع  به  قراردادهاي تضمیني، 

نیروگاه هاست. 
اگر طلب نیروگاه را بدهند حرف شما 
درست است، اما در حال حاضر طلب 
ما تا پایان سال 1392 بیش از 540 

گفت وگو با مهندس مجیدي، مدیرعامل شرکت آذرخش:

در بازار برق ساز و کار رقابت وجود ندارد 
مهندس مجیدي، دانش آموخته برق دانشگاه صنعتي شریف در سال 69 و فارغ التحصیل رشته صنایع با گرایش 
مدیریت سیستم و بهره وري در سال 85 از همین دانشگاه است. او از سال 69 در نیروگاه هاي آبي کوچک فعالیت 
داشته ولي عمده فعالیتش در حوزه مشاوره بوده است. مدیرعامل کنوني شرکت آذرخش، پیش از این، حدود 15 
سال در شرکت مشانیر، مدیر پروژه 18 پست و مدیر امور پست ها بوده است. وي در پنج سال آخر خدمت خود در این 
شرکت، به عنوان مدیر پروژه نیروگاه پره سر و مدیر گروه تخصصي »برق ماشین« مشغول به کار بوده است. حاال هم 
نزدیک به دو سال است که به شرکت سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا آمده و از تیرماه سال 1392، شرکت تولید 

نیروي آذرخش را به عنوان مدیرعامل هدایت مي کند. 
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تومان است و حتي بخشي  میلیارد 
 1390 سال  حساب هاي  صورت  از 
این  است!  نشده  پرداخت  هنوز  نیز 
اول سال 1392 در  نیمه  تا  شرکت 
مجموع 104 میلیارد تومان دریافت 
کرده بود که از این مبلغ 55 میلیارد 
تهاتر حساب في مابین و 8/5 میلیارد 
به  است.  بوده  پرداخت  پیش  تهاتر 
تا مهرماه 1392 مبلغ  عبارت دیگر 
40/5 میلیارد تومان پول در طول 3 
سال گذشته دریافت کرده است. از این 
مبلغ نیز بابت عملکرد مالیات بر ارزش 
افزوده صورت حساب هاي ارسالي تا 
سال 1391 بالغ بر 11 میلیارد تومان 
به اداره مالیات پرداخت شده و طبق 
 5  -4 پرداخت  به  مکلف  ما  قانون 
درصد دریافتي بابت مالیات بر ارزش 
ولي عمال 27 درصد  بوده ایم  افزوده 
روند  این  متأسفانه  کردیم!  پرداخت 
باعث شده که نیروگاه نتواند تعهداتش 
را عمل کند و اقساط بانک یا حقوق 

پیمانکاران و بهره برداران را بپردازد. 
از نیمه دوم سال 91 و بعد از تدوین 
آیین نامه استفاده حداکثري از خدمات 
توان تولیدي، امکاني به وجود آمد که 
اداره مالیات، بتواند طلبش را به طور 
مستقیم از توانیر دریافت کند، بر مبناي 
این آیین نامه اگر دولت، پول مالیات بر 
نمي داد،  را  پیمانکاران  افزوده  ارزش 
را  پول  این  مي توانست  مالیات  اداره 
از کارفرمایان بگیرد ولي مسئوالن در 
این مورد هم با ما همکاري نکردند در 
صورتي که ما تأییدیه الزم را که توانیر 
ارزش  بر  مالیات  پرداخت  به  مکلف 
افزوده بوده، دریافت کرده بودیم. در 
نهایت همین عدم همکاري باعث شد 
پول هاي  و  توقیف  را  ما  حساب هاي 
و  کنند  بلوکه  توانیر  در  را  نیروگاه 
توقیف نامه اموال نیروگاه نزد شخص 
ثالث بگیرند. طوري که مجبور شدیم 
به اداره مالیات مراجعه کنیم و مالیات 

بر ارزش افزدوه صورت حساب هایي را 
پرداخت کنیم که هنوز آنها را دریافت 
نکرده ایم در صورتي که قانون مي گوید 
پس از دریافت وجه از کارفرما باید این 

مالیات را بپردازیم. 
نکته دوم درباره مالیات بر ارزش افزوده، 
به بخش نامه بودجه سال 92 مربوط 
مي شود. این بخش نامه مي گوید که 
سازمان امور مالیاتي براي نیروگاه هایي 
که در زنجیره تولید هستند، باید تنها 
در انتهاي دوره و از شرکت هاي توزیع، 
مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کند 
اما مهم این است که شرکت توانیر و 
مسئوالن مربوطه صورت حساب هاي 
ما را بدون لحاظ شش درصد ارزش 
افزوده تأیید مي  کنند و اداره مالیات با 
عدم پذیرش موضوع مبالغ این شش 
درصد را از ما طلب مي کند طوري که 
در حال حاضر، دو برگه اجرایي براي 
عملکرد   92 سال  دوم  و  اول  فصل 
اتفاقي که  کرده اند؛  را صادر  شرکت 

شده  متعدد  مشکالت  ایجاد  باعث 
است چون صدور برگه اجرایي بدان 
قطعي  بدهکار  شرکت  که  معناست 
است و در صورت عدم پراخت اقدامات 
قانوني صورت خواهد پذیرفت و حتي 
اداره مالیات مي تواند شرکت را پلمپ 

کند. 
پلمپ شود،  اگر شرکت شما 
توانیر است چون در  به ضرر 
صورت  تولیدي  صورت  این 
نمي گیرد و این توانیر است که 
باید پاسخگوي تأمین برق کشور 
نمي دهید،  اجازه  چرا  باشد. 
یك بار نیروگاه پلمپ شود تا 
توانیر هم احساس خطر کند و 

اقدامي صورت دهد؟
حقیقت این است که اداره مالیات، به 
شرکت و شخصیت هاي حقوقي آن 
از آنجا که موقعیت  فشار مي آورد و 
شرکت،  دفتر  از  نیروگاه  مکاني 
جداست، تمام دست اندرکاران مطمئن 
هستند که نیروگاه به کار خود ادامه 
داده و برق را تولید مي کند. بله، اگر 
در نیروگاه پلمپ و فعالیت آن متوقف 

شود، همه احساس خطر مي کنند. 
این طور  مي توانم  من  پس 
برداشت کنم که باوجود چنین 
مشکالتي در حوزه نقدینگي، 
تعمیرات  همچون  مسائلي 
دوره اي و اساسي نیروگاه شما با 

معضالت جدي روبه روست. 
این  تمام  وجود  با  خوشبختانه 
را  نیروگاه  شده ایم  موفق  مشکالت، 
سر پا نگاه داریم. ما پیک بار را با 845 
مگاوات در تابستان سال گذشته ثبت 
کردیم و نیروگاه مان با ظرفیت کامل 
کرد.  کار  خود  واحد  شش  هر  با  و 
واقعا همه فکر مي کردند که نیروگاه 
علي آباد در تابستان با مشکل کمبود 
تولید مواجه مي شود و نمي تواند برق 
این  اما  دهد،  انتقال  را  تولیدي اش 

حقیقت این است که 
اداره مالیات، به شرکت 
و شخصیت هاي حقوقي 

آن فشار مي آورد و 
از آنجاکه موقعیت 

مکانی نیروگاه از دفتر 
شرکت، جداست، تمام 

دست اندرکاران مطمئن 
هستند که نیروگاه به کار 
خود ادامه داده و برق را 

تولید مي کند. بله، اگر در 
نیروگاه پلمپ و فعالیت 

آن متوقف شود، همه 
احساس خطر مي کنند
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اتفاق رخ نداد. درباره تعمیرات هم باید 
بگویم که اگرچه نیروگاه ما به زمان 
تعمیرات اساسي نرسیده اما تعمیرات 
دوره اي را انجام داده ایم و از این پس 
هم انجام خواهیم داد. با همه اینها این 
نکته را نباید فراموش کنیم که انجام 
این تعهدات، تا جایي امکان پذیر است 
اقساط  ما  نیروگاه  بوده  قرار  چراکه 
بانک  به  را در سال 90  تسهیالتش 
فراوان،  پیگیري هاي  با  ما  بپردازد، 
براي یک سال استمهال گرفته ایم ولي 
پرداخت  را  گذشته  سال  دو  اقساط 
سال  اسفند  تا  باید  یعني  نکرده ایم 
92، چهار قسط 28 میلیون یورویي 
)جمعا 112 میلیون یورو( را پرداخت 
مي کردیم ولي نتوانستیم حتي یک 
صورتي  در  بپردازیم.  هم  را  قسط 
که اگر توانیر، صورتحساب هاي ما را 
مي پرداخت، توانایي پرداخت اقساط 
بانک فراهم مي شد. در حال حاضر باید 
اقساط عقب افتاده را با جریمه اي 12 
در  بپردازیم.  دیرکرد  بابت  درصدي 
صورتي که ما نه تنها از توانیر بابت 
دیرکرد پرداخت صورتحساب ها پولي 

دریافت نکرده ایم بلکه اصل پول را هم 
قراداد  در  البته  بگیریم.  نتوانسته ایم 
توانیر، جریمه پیش بیني شده  با  ما 
ولي چون مبالغ دو آیتم مصرف برق 
داخلي و عدم تطابق راندمان و کارایي 
به تصویب نرسیده و صورت حساب ها 
نهایي نشده است، نتوانسته ایم جرایم 
با  بنابراین  را دریافت کنیم.  دیرکرد 
ادامه این روند قطعا ما نیز در سال 
و  دوره اي  تعمیرات  براي   1393
تأمین قطعات یدکي با مشکل مواجه 
ادامه  براي  تضمیني  و  شد  خواهیم 
فعالیت وجود نخواهد داشت مگر اینکه 
پرداخت  براي  نیرو  وزارت  مسئوالن 
مطالبات ما اقدام جدي به عمل آورند. 
از آنجاکه وام ساخت نیروگاه 
چه  کردید،  دریافت  ارز  به  را 
تصمیمي درباره تغییر نرخ ارز 

گرفته اید؟
است.  دیگر  مشکل  یک  هم  این 
یورو،  نرخ  وام گرفتیم،  ما  زماني که 
1400 تا 1500 تومان بود و حاال که 
مي خواهیم آن پول را پس بدهیم، باید 
با نرخ حداقل3400 تومان، اقساط را 

از  گران تر  برابر   2/5 یعني  بپردازیم 
اصل مبلغ وام تمام مي شود، تازه اینها 
است.  بانک  دیرکرد  جریمه  منهاي 
در  یورو  تعدیل  نرخ  دیگر،  سوي  از 
قیمت فروش برق ما به توانیر تأثیر 
20 درصدي دارد یعني درآمد نیروگاه 
مرجع  ارز  از  یورو  اینکه  واسطه  به 
است، 20  شده  تبدیل  مبادله اي  به 
از  هزینه ها  ولي  کرده  تغییر  درصد 
جمله اقساط بانک، تعمیرات اساسي، 
دوره اي، هزینه هاي بهره برداري و... بر 
اساس نرخ یوروي مبادله اي و حتي 
برخي مواقع آزاد افزایش یافته است. 
که  است  مشکالتي  این ها  متأسفانه 
تمام  بلکه  علي آباد  نیروگاه  تنها  نه 
ارز  نیروگاه هاي بخش خصوصي که 
گرفته اند، با آن مواجه اند. از سوي دیگر 
چون اصل مبالغ وام ها به سرمایه ي 
نیروگاه(  )تجهیرات  فروش  غیرقابل 
تبدیل و قیمت محصول خروجي آن 
)برق تولیدي( هم تثبیت شده است، 
با مشکل  را  پروژه  ارزیابي سوددهي 

جدي مواجه مي کند. 
به نظرتان راه حل برون رفت از 
راه حلي  چیست؟  بحران  این 
که دست کم باعث شود نیروگاه 
بدون  تابستان  در  آباد  علي 

مشکل، برق تولید کند. 
و  بانک  موضوع  همین  ببینید، 
بازپرداخت اقساط، چیزي نیست که 
کنند.  حل  را  آن  بتوانند  نیروگاه ها 
این مسئله اي است که باید طي یک 
تعامل بین وزارت نیرو، بانک مرکزي 
برطرف  ارزي  ذخیره  صندوق  و 
نرخ  با  اقساط  باشد  قرار  اگر  شود. 
به  شوند،  پرداخت  مبادله اي  یوروي 
از  عمده اي  بخش  که  معناست  این 
درآمد ما صرف پرداخت قسط شود 
توانست  نخواهند  عمال  نیروگاه ها  و 
بانک  اگر  ولي  دهد  ادامه  تولید  به 
بر  بیندیشد مبني  راهکاري  مرکزي 
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اینکه آن دسته از نیروگاه ها که قبال 
وام گرفته اند و آن را به یک سرمایه 
ماندگار تبدیل کرده اند، آسیب نبینند، 
مرکزي  بانک  مي شود.  حل  مشکل 
مي تواند شرکت هاي مشابه آذرخش 
را که ارز را در داخل کشور تبدیل به 
سرمایه ملي کرده اند، شناسایي کند و 
تسهیالتي را براي پرداخت اقساط شان 
در نظر بگیرد مثال به این دسته اجازه 
دهد که قسط شان را با نرخ یوروي 2 
هزار توماني بپردازند. ببینید ما دنبال 
سودجویي نیستیم بلکه مي خواهیم به 
حیات مان ادامه دهیم؛ به هر حال ما 
هم داریم با یک قیمت تثبیت شده 
برق را به دولت مي فروشیم و صادرات 
یا مشتري خصوصي نداریم که بتوانیم 
محصول خود را به هر نرخي عرضه 
کنیم و بتوانیم پاسخگوي این نوسانات 

سرسام آور باشیم. 
تاکنون این ایده را جایي مطرح 

نکرده اید؟
ما این موضوع را در جلسات و مکاتبات 
متعدد با بانک مطرح کرده ایم و اطالع 
داریم که بانک مرکزي قدم هایي را در 
این باره برداشته، سندیکا هم اقداماتي 
به  نیرو  وزارت  نهایتا  اما  کرده است؛ 
عنوان متولي این کار باید وارد عمل 
شود و پشتیباني کند چون در نهایت، 
همه ما نیروگاه ها، انرژي را به وزارتخانه 
وظیفه  هم  آنها  و  مي  دهیم  تحویل 
حمایت از صنعت نیروگاهي کشور را 

بر عهده دارند. 
پشتیباني وزارت نیرو در این مورد چه 

بوده است؟
همین که وزارت نیرو این مسئله را 
در مجلس و دیگر دستگاه هاي ذیربط 
دنبال مي کند، یعني در حال حمایت 
و کمک کردن به نیروگاه هاست چراکه 
پیش بیني  قانون  کجاي  هیچ  در 
نشده که اگر نرخ یورو سه برابر شد، 
تکلیف سرمایه گذاري که وام گرفته 

چیست و چه باید بکند. از سوي دیگر 
وزارتخانه هم مي داند که حمایت از 
دادن  شعار  فقط  خصوصي  بخش 
نیست وقتي سرمایه گذاري، پول را به 
سرمایه اي تبدیل کرده که تا 50 سال 
آینده ماندگار و متعلق به همه مردم 
است، مسئوالن هم باید از او حمایت 
خدمت  مردم  به  بتواند  که  کنند 
کند و در ضمن باري را هم از دوش 
نمي تواند  نیروگاه  یک  بردارد.  دولت 
با این ارقام دریافتي در ماه، به تولید 
هزینه هاي  پاسخگوي  و  دهد  ادامه 
تعمیرات  بانک،  اقساط  سرسام آور 
دوره اي و اساسي، نگهداري، پرسنل 
و... باشد و در آینده متوقف خواهد شد. 
در این میان به نظرتان شرایط 
بازار برق و همین طور نرخ واقعي 
برق تا چه اندازه به مشکالت 

دامن زده است؟

تقریبا مي توان گفت تمام محصوالتي 
که تولید مي شوند، امکان نگهداشت، 
را  مدت دار  فروش  و  ذخیره سازي 
دارند ولي برق به عنوان یک محصول 
ذخیره سازي  امکان  استراتژیک، 
به  را  آن  نمي توان  حتي  و  نداشته 
واسطه مشکالت موجود تولید نکرد. 
مجبوریم تولید کنیم تا نیاز مملکت 
در زمان الزم بي پاسخ نماند بنابراین 
نیروگاه ها نمي توانند معامله گري کنند 
و یک روز نفروشند و روز بعد، دو برابر 
معامله،  آنجاکه طرف  از  و  بفروشند 
دولت است، نیروگاه ها باید به قیمتي 
برق را بفروشند که دولت مي گوید؛ 
دیگر  و  رقابت  جاي  یعني،  این 
بازارهاي  تمام  در  که  سازوکارهایي 
برق  بازار  در  دارد،  وجود  اقتصادي 

خالي است. 
فروش شما به چه روشي است؟

قرارداد تبدیل انرژي و فروش تضمیني 
البته قراداد ما درواقع قرارداد  داریم. 
تبدیل انرژي است یعني ما سوخت 
تحویل  برق  و  مي گیریم  تحویل  را 
قیمت  باشد  قرار  اگر  و  مي دهیم 
وارد  روند  این  در  را  واقعي  سوخت 
کنیم معادالت قرارداد تغییر کرده و 
یک متغیر دیگر نیز وارد آن خواهد 

شد. 
اگر قرار باشد سوخت را خودتان 
تأمین کرده و برق تولید کنید، 
به نظرتان قیمت واقعي باید چه 

قدر باشد؟
پارامترهاي زیادي در این قیمت گذاري 
دخیل است که مهم ترین آنها، قیمت 
سوخت است. اگر فرض کنیم که 20 
تومان بابت سوخت پرداخت کنیم، بر 
اساس شرایط موجود تقریبا 65 تومان 
قیمت برق خواهد شد که البته این 
قیمتي است که با تأثیر 20 درصدي 
نرخ یورو کشف مي شود، اگر قرار باشد 
تأثیر نرخ تعدیل یورو را به صورت صد 

موضوع بانك و بازپرداخت 
اقساط، چیزي نیست که 

نیروگاه ها بتوانند آن را حل 
کنند. این مساله اي است 

که باید طي یك تعامل 
بین وزارت نیرو ، بانك 

مرکزي و صندوق ذخیره 
ارزی برطرف شود. اگر 

قرار باشد اقساط با نرخ 
یوروي مبادله اي پرداخت 
شوند، به این معناست که 

بخش عمده اي از درآمد ما 
صرف پرداخت قسط شود 
و نیروگاه ها عمالً نخواهند 

توانست به تولید ادامه 
دهد
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در صدي در قیمت تمام شده لحاظ 
باال  کنیم، قیمت واقعي برق، بسیار 
خواهد بود. سندیکا در بررسي هایش 
فکر  و من  تومان رسید  رقم 80  به 
مي کنم اگر قیمت سوخت را هم با 
این عدد اضافه کنیم،  به  رقم فعلي 

بیش از 100 تومان خواهد شد. 
از  براي برطرف شدن بخشي 
مشکالت نقدینگي، به این فکر 
نکرده اید که برق تولیدي تان 
را به شهرک  صنعتي گلستان 

بفروشید؟
در منطقه شهرک صنعتي گلستان، 
و  ندارد  باال وجود  با مصارف  صنایع 
حتي صنایع بزرگي مثل پتروشیمي 
30 تا 40 مگاوات برق نیاز دارند در 
مگاواتي   970 ما  نیروگاه  که  حالي 
با  صنعتي  مورد  ده ها  باید  و  است 
این  کنیم.  پیدا  مگاواتي   40 نیاز 
که  بود  خواهد  حاکم  شرایطي  در 
قراردادهاي فروش دوطرفه در توانیر 
به مرحله اجرا رسیده باشد. الزم به 
نیروگاه  نزدیکي  دلیل  به  است  ذکر 
نسبي خوبي  مزیت  مرز  به  علي آباد 
براي صادرات و فروش برق به خارج از 
کشور فراهم شده است که بایستي مد 

نظر توانیر قرار گیرد. 
که  ندارد  وجود  بازاري  ولي 
صادر  آن  به  را  برق  بخواهید 

کنید. 
باالخره هم ما به عنوان تولید کننده 
برق و هم توانیر به عنوان متولي کار 
باید تالش مان را بکنیم. تالش ما این 
است که مطالعاتي را براي پیدا کردن 
بازارهاي جدید به انجام برسانیم. به 
خصوص که پیش بیني مي کنیم سال 
مي رسد،  اتمام  به  قراردادمان  آینده 
به اطالعات بیشتر در  این راستا  در 
زمینه بازار معامالت برق، بورس انرژي 
و ترانزیت برق به خارج از کشور نیاز 
خواهیم داشت گروهي را براي ارزیابي 

و  داده ایم  تخصیص  کار  و شناسائي 
پیشرفت خوبي داشته است. 

دوم  فاز  مهندس!  آقاي 
آرام  آرام  یارانه ها  هدفمندي 
آغاز مي شود و به همین منوال 
هم قرار است قیمت برق افزایش 
یابد. فکر مي کنید گران شدن 
برق در این مرحله، مشکالت 
نیروگاه ها را به لحاظ نقدینگي 

برطرف کند؟
البته باید گفت برق گران نمي شود، 
همین  مي شود.  قیمت  تعدیل  بلکه 
صورت  حالي  در  هم  قیمت  تعدیل 
واقعي  قیمت  با  هنوز  که  مي گیرد 
تمام شده خیلي اختالف دارد. شما در 
نظر بگیرید بیشتر خانواده ها چندین 
تلفن همراه دارند و هزینه هاي قابل 
توجهي بابت تلفن در ماه مي پردازند؛ 
هزینه هایي که چندین برابر بیش از 
هزینه ماهیانه مصرف برق است در 
زندگي  در  برق  انرژي  اثر  که  حالي 
از  حیاتي تر  برابر  صدها  آنها  روزانه 
است  تلفن همراه  خدماتي همچون 
و در عین حال، مصرف کننده قیمت 

واقعي آن را نمي پردازد. 
با همه اینها نباید فقط مردم 
چند  که  کساني  یا  پایتخت 
تلفن همراه دارند، لحاظ کرد. 
بسیار  مردم  کشورمان  در  ما 
فقیر هم داریم که شاید نتوانند 
همین هزینه اندک فعلي برق 
را هم بپردازند. یا حتي صنایع 
تولیدي اي بوده اند که از افزایش 
شوکه  برق  قیمت  ناگهاني 
نتوانسته اند  گاهي  و  شده اند 

ادامه حیات دهند. 
درست است تلفن همراه یک نمونه 
وزارت  عملکرد  مي توانیم  ولي  بود 
نیرو را تعدیل کنیم و قیمت برق را 
براي  و  ببریم  باال  پلکاني  به صورت 
چند  شدن  گران  که  شهرنشیناني 

درصدي برق، صدمه اي به زندگي شان 
وارد نمي کند، افزایش قیمتي متناسب 
بگیریم.  نظر  در  تولید  هزینه هاي  با 
از سوي دیگر اگر مي خواهیم بخش 
تولیدي و همچنین نیروگاهي کشور 
به فعالیت خود ادامه دهد، باید هزینه 
تولید برق را از مصرف کنندگان عمده 
دریافت کنیم. اما درباره صنایعي که 
فرمودید، باید بگویم که ممکن است 
هدفمند  از  پیش  تا  تولیدکننده اي 
شدن یارانه ها، 20 میلیون تومان پول 
برق مي داده و بعد از هدفمندي، دو 
برابر این میزان را مي پردازد ولي این 
میزان  این  که  بپرسیم  باید  هم  را 
افزایش برق چند درصد از هزینه هاي 
آن کارخانه را تشکیل مي دهد؟ درواقع 
باید دید که آسیب پذیري سیستم از 
یک ورودي چه میزان است، چه قدر 
نوسان دارد و چه قدر سیستم را پایدار 
که  است  این  مي دارد. حقیقت  نگاه 
هزینه هاي برق در صنایع، نزدیک سه 

تا هفت درصد است. 
سؤال آخرم به محیط زیست 
نیروگاه  مي شود.  مربوط 
قانون  گلستان،  علي آباد 
از  درصد   25 در  درختکاري 
زمین نیروگاه را اجرا کرده است؟

و  پروژه جنگل کاري داشتیم  ما  بله. 
دستورالعمل هاي  مطابق  را  کار  این 
طوري  دادیم  انجام  زیست  محیط 
عمر  شده  کاشته  درخت هاي  که 
نزدیک به 4 سال دارند. ما به عالوه 
براي  که  هم  دیگري  بخش هاي  از 
توسعه بخار است، به صورت کشت 
موقت استفاده مي کنیم؛ از سوي دیگر 
سازمان محیط زیست منطقه، تمام 
عملیات ها و فرایند تولید برق را در 
نیروگاه به صورت مستمر رصد مي کند 
سازمان،  نظر  مورد  شرایط  از  اگر  و 
تخطي کنیم، تذکر مي دهند که البته 

تاکنون چنین موردي نداشته ایم.
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ساالنه  عادي  عمومي  مجمع 
سندیکاي تولیدکنندگان برق ایران 
در  با حضور 28 عضو  در سال 93 
برگزار  جاري  سال  ماه  خرداد   12
شد. در این جلسه، مهندس وحدتي، 
گذشته  سال  عملکرد  از  گزارشي 
سندیکا ارائه کرد و به طور مشروح 
مدیره  هیات  گفتگوهاي  و  دیدار  از 

سندیکا با مدیران و مسئوالن دولتي 
و غیردولتي سخن گفت؛ همچنین 
سندیکا،  عادي  عمومي  مجمع  در 
میلیون   12 به  اعضا  عضویت  حق 

تومان افزایش یافت.
در ابتداي این مراسم ویدئویي از کار و 
تالش بزرگ ترین نیروگاه هاي سیکل 
ترکیبي و گازي خصوصي کشور به 

نمایش گذاشته شد و مجمع عادي 
هیات  گزارش  استماع  به  ادامه،  در 
از فعالیت هاي صورت گرفته  مدیره 
در سال گذشته و همچنین بررسي 
صورت هاي مالي سندیکا در سال 92 

پرداخت. 
مهندس وحدتي، نایب رییس هیات 
عملکرد  درخصوص  سندیکا  مدیره 

در مجمع عمومي عادي سندیکاي تولیدکنندگان برق ایران تصویب شد:

افزایش حق عضویت اعضا و ثبات مبلغ ورودي
از  خصوصي  بخش  نیروگاه هاي  به  نیرو  وزارت  بدهي  حساب  تسویه  موضوع  که  مدت هاست 
نداشته  قبولي  قابل  نتیجه  تاکنون  چند  هر  مي شود.  پیگیري  ذي صالح  مختلف  نهادهاي  سوي 
توانایي  دلیل  همین  به  و  دارند  اختیار  در  اندکي  گردش  در  سرمایه  نیروگاه ها  امروز   است. 
اگر  که  مي شود  پیش بیني  این  بنـابر  ندارند.  را  جـدیـد  تجهیزات  خرید  یـا  تعمیـرات   انجـام 

این روند همچنان ادامه پیدا کند تا یکی دو سال آینده کشور براي تأمین برق مورد نیاز با مشکل مواجه شود. 
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اظهار  مدیره  هیات  گذشته  سال 
کردیم  تالش   92 سال  در  داشت: 
دهیم  گسترش  را  فعالیت هاي مان 
چراکه  کنیم  تقویت  را  دبیرخانه  و 
سندیکا،  فعال  و  ثابت  بخش  تنها 
این   هرچه  و  است  آن  دبیرخانه 
باشد،  پویا  و  فعال  بیشتر  دبیرخانه 
بهتر مي تواند نظرات اعضا را پیگیري 
برساند.  مسئوالن  گوش  به  و  کند 
به همین دلیل هم ما کارگروه هاي 
کارشناسي اي را در سندیکا تشکیل 
آغاز  را  فعالیت هاي شان  که  دادیم 

کرده اند.
کارگروه ها  این  فعالیت  درباره  وي 
براي  کارگروهي  داشت:  اظهار 
 133 ماده  واو  بند  دستورالعمل 
تشکیل شد که البته بیشتر کارهاي 
دوستان  را  کارگروه  این  به  مربوط 
آقاي  خصوص  به  و  مپنا  شرکت 
و  دادند  انجام  مطهري  مهندس 
فعالیت ها  این  نتیجه  خوشبختانه، 
بسیار مفید و موثر بوده است هرچند 
که جاي بسیاري از نقطه نظرات ما 
ولي  نشد  اعمال  نهایي  مصوبه  در 
همچنان جاي بحث و امکان اصالح 

این آیین نامه وجود دارد.

هفت شرکت تولیدي در سال 92 
به سندیکا پیوستند

مهندس وحدتي افزود: ما همچنین 
پیوستن  شاهد  گذشته،  سال  در 
اعضاي جدیدي به سندیکا بوده ایم؛ 
درواقع طي سال گذشته، هفت عضو 

جدید در سندیکا داشته ایم.
نشست هاي  برگزاري  درباره  وي 
مختلف توسط هیات مدیره نیز گفت: 
هیات  کارهاي  مهم ترین  از  یکي 
مدیره در سال گذشته، حضور مستمر 
و جدي در کمیسیون هاي تخصصي 
همچنین  و  ایران  بازرگاني  اتاق 
مجلس شوراي اسالمي بوده است؛ به 

این ترتیب که هم نماینده یا اعضاي 
هیات مدیره سندیکا تقریبا در تمام 
بازرگاني  اتاق  و  مجلس  جلسات 
شرکت کردند و هم نمایندگان موثر 
رییس  فوالدگر،  همچون  مجلس 
امیري،  دکتر  و   44 اصل  کمیته 
مسئول برق کمیسیون انرژي مجلس 
هیات   جلسات  به  اسالمي  شوراي 
مدیره دعوت  شدند. به این ترتیب ما 
در 12 جلسه اي که کمیسیون انرژي 
اتاق ایران و در 11 جلسه کمیسیون 
ماهانه  به صورت  تهران  اتاق  انرژي 

برگزار کرد، حضور داشتیم. 
نایب رییس هیات مدیره سندیکا در 
بخش دیگري از گزارش خود اظهار 
حضوري،  جلسات  بر  عالوه  داشت: 
ما در سندیکا با مسئوالن و مدیران 
دولتي و غیردولتي، مکاتبه هم داریم 
مي خواهم  اعضا  تمامي  از  بنابراین 
که آن دسته از مشکالت شان را که 
عمومي است و به همه اعضاي سندیکا 
مربوط مي شود، به ما منعکس کنند 
تا سندیکا با مسئوالن مربوطه مکاتبه 
کند چراکه وقتي مهندس مالکي از 
همچون  مسئولي  با  سندیکا  طرف 
مهندس جهانگیري مذاکره مي کنند، 
اقناع  و هم  دارد  بیشتري  تاثیر  هم 

کردن را راحت تر مي کند.

وزارت نیرو تولیدکنندگان برق را 
رقیب خود مي داند 

مدیریت  شرکت  اسبق  مدیرعامل 
شبکه افزود: از آنجا که من در چند 
جلسه از این جلسات حضور داشتم، 
این نشست ها را مفید و موثر ارزیابي 
دولت  کار  ابتداي  در  چون  مي کنم 
یازدهم، تالش بر این بود که موانع 
تولیدکنندگان  راه  سر  بر  موجود 
دلیل،  به همین  و  برسد  به حداقل 
مدیران دولت یازدهم، آماده شنیدن 
نظرات صنایع و از جمله صنعت برق 

بودند. شرکت در این جلسات، سود 
دیگري هم دارد چراکه ما متاسفانه 
دولت،  در  که  تنها صنعتي هستیم 
صنایع،  وزارت  چون  نداریم  متولي 
را پشتیباني مي کند و  همه صنایع 
با آنها جلسه دارد ولي وزارت نیرو را 
متولي صنعت برق به حساب مي آورد 
اما ما را در وزارت نیرو هم به عنوان 
آنها  از  باید  که  اقتصادي اي  فعاالن 
بلکه  نمي شناسند  کنند،  حمایت 
تولیدکنندگان برق را رقیبي مي دانند 

که باید حذف شود! 
زماني  تا  بنابراین  کرد:  اضافه  او 
است،  نکرده  تغییر  دیدگاه  این  که 
نقش فعال سندیکا براي حضور در 
جلسات اینچنیني باید پررنگ باشد 
به همین دلیل هیات مدیره سندیکا 
نیز  ایران  بازرگاني  اتاق  رییس  با 
در  هم  را  ایشان  و  داشت  جلسه اي 
قرار  برق  صنعت  مشکالت  جریان 
داد. از سوي دیگر جلساتي را هم با 
دادیم  ترتیب  چیان  مهندس چیت 
که خوب بود ولي متوجه شدیم که 
وزارت نیرو همچنان بابت بدهي اش 
برق،  تولیدکننده  شرکت هاي  به 

احساس بدهکار بودن ندارد. 
سندیکا  مدیره  هیات  رییس  نایب 
ادامه داد: عالوه بر اینها جلساتي را 
هم با شرکت هاي تابعه وزارت نیرو 
مدیریت  شرکت  و  توانیر  با  یعني 
شبکه برگزار کردیم، همچنین تالش 
کردیم تا فصل نامه سندیکا به صورت 
منتشر شود که خوشبختانه  منظم 
این اتفاق رخ داد و در پایان هر فصل، 
اعضا  دست  به  را  سندیکا  نشریه 

رساندیم.
سخنانش  از  دیگري  بخش  در  وي 
اشاره کرد و گفت:  انرژي  بورس  به 
از آنجاکه فروش برق بخش عمده اي 
از اعضاي سندیکا از طریق بازار برق و 
شرکت مدیریت شبکه انجام مي شود، 
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گو
ت و

گف

اگر خوراک گاز را با 
همین عدد 13 سنت 

به تولیدکنندگان 
برق بفروشند و ما به 

این وسیله بتوانیم 
تولیدات مان را صادر 
کنیم، فرصت خوبي 

براي صنعت برق فراهم 
شده است

کمیسیون  اعضاي  از  کارگروهي 
به  کامل  طور  به  که  شده  تشکیل 
مسائل بازار اشراف دارند و قرار است 
بر روي مصوباتي که در هیات تنظیم 
تصویب مي شود، کار کنند و نتیجه 
مدیره  هیات  به  را  تحقیقات شان 
را  تا مواردي  سندیکا گزارش کنند 
نقطه  عنوان  به  مي شود،  تایید  که 
نظرات سندیکا به هیات تنظیم ارائه 
کنیم براي اینکه تا جایي که ممکن 
است، حق و حقوق اعضاي سندیکا 
در این مصوبات در نظر گرفته شود 
به همین دلیل هم این کارگروه به 
طور جدي کار مي کند و هم اکنون، 

جلسات هفتگي دارند.

 مي توانیم امیدوار باشیم 
 بورس، تعیین کننده نرخ 

واقعي برق باشد
مهندس وحدتي در ادامه تاکید کرد: 
جلسه  برگزاري  مهم  نتایج  از  یکي 
تغییر  توانیر،  با مسئوالن  و نشست 
روند کاري بورس بوده است به این 
ترتیب که در ابتدا نگراني هایي براي 
مبني  داشت  وجود  تولیدکنندگان 
در  که  پاییني  قیمت هاي  اینکه  بر 
بورس ارائه مي شد، قیمت واقعي نبود 
و همچنین  اعضا  براي همه  این،  و 
در  چون  بود  خطرناک  نیرو  وزارت 
آن صورت، وزارت نیرو نمي توانست 
فعلي،  قیمت هاي  که  کند  اثبات 

واقعي نیست.
ما  دلیل،  همین  به  افزود:  وي 
با  را  برق  که  تولیدکنندگاني  از 
مي کردند،  عرضه  پایین  قیمت هاي 
نظر  در  را  ملي  مصالح  خواستیم 
شرکت  با  دیگر  سوي  از  و  بگیرند 
مدیریت شبکه مذاکره کردیم تا این 
که  این صورت  به  شد  اصالح  روند 
نیروگاه هایي که مي توانستند  تعداد 
برق خود را در بورس عرضه کنند، 

زیاد و خریداران کم بودند در نتیجه 
حتي یک فروشنده هم مي توانست 
درخواست روزانه متقاضیان را برآورده 
وجود  رقابتي  تقریبا  بنابراین  کند 
ترجیح  فروشنده اي  اگر  و  نداشت 
مي داد برق را به قیمت دلخواه خود 
بفروشد، مي توانست برق را با قیمت 

بسیار پاییني عرضه کند.
نایب رییس هیات مدیره سندیکا ادامه 
داد: مدیریت شبکه توانست با افزایش 
تعداد خریداران، این روند را اصالح و 
شرایطي را فراهم کند که دست کم 
هر روز، سه یا چهار نیروگاه بتوانند 
برق تولیدي شان را عرضه کنند و به 
ایجاد  رقابت  که  زماني  ترتیب،  این 
و  شد  اصالح  نسبتاً  قیمت ها  شد، 
مي توان امیدوار بود که با سهم بیشتر 
نیروگاه ها در عرضه انرژي، به شرایط 
کامل رقابتي برسیم و بورس، بتواند 
تعیین کننده نرخ واقعي برق باشد. 
البته با حضور وزارت نفت در بورس 
انرژي، سهم برق کم رنگ شده است 
اما من فکر مي کنم هم ما به عنوان 
نمایندگان خصوصي تولید برق و هم 

وزارت نیرو مي توانیم تالش کنیم تا 
این سهم را افزایش دهیم به عنوان 
هیات  انتخابات  در  مي توانیم  مثال 
مدیره بورس انرژي که ظرف یک ماه 
جدي  حضور  مي شود،  انجام  آینده 
داشته باشیم و از سندیکا، نمایندگاني 
داشته باشیم که بتوانیم حرف مان را 
به گوش مسئوالن این حوزه برسانیم؛ 
گذشته  دوره  در  خوشبختانه  البته 
مهندس مالکي و خجسته به عنوان 
نماینده صبا در هیات مدیره بورس 
انرژي حضور داشتند ولي اگر ما در 
این باره، تالش جدي نکنیم، احتمال 
دارد نفتي ها با حضور جدي شان در 

بورس، کل بورس را اشغال کنند.
به  داشت:  اظهار  همچنین  وي 
روزرساني مرتب وب سایت سندیکا 
سال  در  ما  کارهاي  از  دیگر  یکي 
گذشته بوده است تا از این تریبون، 
بتوانیم تمام اطالعات و مصوبات را در 
اختیار اعضا قرار دهیم. به عالوه کار 
انجام  سایت  این  درباره  که  دیگري 
تمامي  که  است  بوده  این  داده ایم، 
دارند  را  امکان  این  اعضاي سندیکا 
که اخباري را که فکر مي کنند، مفید 

است، در این سایت منتشر کنند.

قرار است مالیات بر ارزش افزوده، 
توسط مشترکان پرداخت شود

مهندس وحدتي در بخش دیگري از 
سخنانش گفت: برخي از شرکت ها به 
دلیل ابهاماتي که در مساله مالیات 
دچار  دارد،  وجود  افزوده  ارزش  بر 
مدیره  هیات  که  شده اند  مشکالتي 
و  مکاتبات  باره،  این  در  سندیکا 
اقتصاد  وزیر  با  را  متعددي  جلسات 
امور  سازمان  رییس  دارایي،  امور  و 
ارزش  بر  مالیات  معاونت  و  مالیاتي 
افزوده را برقرار کرده که نتیجه این 
از  بخش نامه  یک  صدور  مذاکرات، 

سوي سازمان بود.
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مدیریت  شرکت  اسبق  مدیرعامل 
از این،  البته پیش  شبکه ادامه داد: 
سندیکا تالش کرده بود تا واحدهاي 
تحت نظر وزارت نفت را که در سال 
سال  در  بود  شده  بیني  پیش   91
92 و 93 نیز ادامه دهد و بنابر این 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  پیش بیني، 
انتهاي زنجیره توسط مشترکان  در 
موضوع  این  فهم  اما  شود  پرداخت 
در معاونت مالیات بر ارزش افزوده و 
همچنین سازمان امور مالیاتي بسیار 
مشکل بود اما نهایتاً بخش نامه اي در 
هنوز  البته  که  تنظیم شد  باره  این 
یکساني  برداشت  بخش نامه،  این  از 
حال  در  سندیکا  اما  ندارد  وجود 
پیگیري و برررسي ابهامات باقي مانده 
در سازمان است تا این مساله حل و 

فصل شود.
وي افزود: عالوه بر اینها اعضاي هیات 
مدیره جلسه اي با دکتر جهانگیري، 
داشتند  جمهور  رییس  اول  معاون 
برق  صنعت  اساسي  مشکالت  و 
براي  گذشته  سال  چند  در  که  را 
دست اندرکاران این صنعت رخ داده، 

برایشان تشریح کردیم که البته پیش 
از این از سوي وزارت نیرو در جریان 
ولي  بودند  گرفته  قرار  مسائل  این 

گفتگو و نشست ما هم بي ثمر نبود.

در هیات هاي حل اختالف، 
نماینده داریم

مهندس وحدتي در هیات هاي حل 
اختالف مي توانستیم نماینده داشته 
نفر  چند  اعضا،  باکمک  که  باشیم 
کردیم  معرفي  هیات ها  این  به  را 
بنابراین اگر عضوي از اعضاي سندیکا 
دچار مشکل و مجبور به مراجعه به 
هیات هاي حل اختالف شد، با سندیکا 
در تماس باشند تا نماینده هاي مطلع 
عضو هیات هاي حل اختالف، به آنها 
معرفي شود تا یکي از این نمایندگان 
در زمان بررسي مشکل، در آن هیات 
اشرافي  با  که  باشد  داشته  حضور 
برق  صنعت  حقوقي،  مسائل  بر  که 
به  دارند،  فروش  و  خرید  مسائل  و 

اعضاي سندیکا کمک کنند. 
سندیکا  مدیره  هیات  رییس  نایب 
گفت:  نیز  برق  صادرات  درخصوص 

بحث صادرات برق را در سال گذشته 
پیگیري کردیم که مساله غیرواقعي 
به  همچنان،  سوخت  قیمت  بودن 
عنوان اصلي ترین مشکل به قوت خود 
باقي است؛ تفاوت دیدگاه وزارت نفت 
و نیرو همچنان برقرار است و وزارت 
نفت ادعا مي کند سوخت غیریارانه اي 
گاز، عدد بزرگ تري یعني حدود 45 
سنت است که در این صورت، اساسا 
صادرات برق بي معنا مي شود ولي در 
جلساتي که با کمیسیون هاي مجلس 
شد  مطرح  پیشنهادي  داشته ایم، 
مبني بر اینکه صنعت برق را همانند 
کنند  لحاظ  پتروشیمي  صنعت 
نتیجه  به  این طرح، هنوز  البته  که 

نرسیده و نیاز به پیگیري دارد.
احتساب  چگونگي  درباره  وي 
اظهار  پتروشیمي ها  خوراک  قیمت 
پتروشیمي،  صنایع  خوراک  داشت: 
سوخت گاز است و تولیدات آن هم 
و  مي شود  صادر  کشور  از  خارج  به 
سال گذشته، زماني که مي خواستند 
به  از چهار سنت  را  قیمت خوراک 
13 سنت تغییر دهند، اعتراض هاي 
حتي  و  گرفت  صورت  گسترده اي 
به  یک بار  تحوالت  و  تغییر  این 
اما  بازگشت  و  نگهبان رفت  شوراي 
اگر خوراک گاز را با همین عدد 13 
سنت به تولیدکنندگان برق بفروشند 
و ما به این وسیله بتوانیم تولیدات مان 
براي  خوبي  فرصت  کنیم،  صادر  را 
صنعت برق فراهم شده است. به هر 
حال دستیابي به این هدف، نیاز به 
پیگیري هاي مکرر دارد و ما با توجه 
به جلساتي که با نمایندگان مجلس 
رسیده ایم  نتیجه  این  به  داشته ایم، 
که اکثر آنها بر این اصل که برق و 
پتروشیمي، شباهت بسیار زیادي به 
در  ولي  دارند  توافق  دارند،  یکدیگر 
کار  دستور  در  کار  این  صورت،  هر 
سندیکا قرار دارد و امیدواریم که به 
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گو
ت و

گف

نتیجه برسد.
گفت:  همچنین  وحدتي  مهندس 
عمده ترین کاري که سندیکا توانست 
آن را در سال گذشته پیگیري کند، 
بدهي ها  با  طلب ها  تهاتر  موضوع 
میلیارد   500 گذشته،  سال  بود. 
تومان و اخیرا هم هزار و 60 میلیارد 
طلب  تمام  یعني  شد  تهاتر  تومان 
شرکت هایي که به سازمان خصوصي 
سازي بدهکار بودند. خوشبختانه این 
موضوع در دولت هم مصوب شد، روز 
گذشته نیز این موضوع را در جلسه اي 
که با مهندس همتي، اولیایي و اتابکي 
داشتیم،  پورحسیني  مهندس  با 
یادآوري کردیم و مهندس پورحسیني 
قول دادند که در اولین فرصتي که 
مصوبه را دریافت کند، دستور تهاتر 

را صادر کند.

50 درصد برق کشور را تولید 
مي کنیم ولي اختیاري درباره 

پول مان نداریم
پس از ارائه گزارش مهندس وحدتي، 
نماینده ساینا گستر گفت:  اشتري، 
سهم بخش نیروگاه هاي غیردولتي از 
تولید برق کل کشور مشخص است 
و همه، به خوبي مي دانیم که بخش 
خصوصي دست کم 50 درصد برق 
کل کشور را تولید مي کند و حتي 
یعني  را هم مي پردازد  انتقال  سهم 
و  انتقال  تولید،  زنجیره  از  دولت 
توزیع، تنها هزینه توزیع را مي پردازد 
ولي پول این تولید را کس دیگري 
براي  دیگري  افراد  دارد،  اختیار  در 
آن تصمیم گیري مي کنند و مدافعي 
هم براي این موضوع وجود ندارد. در 
حالي که گرفتن این پول و محروم 
کردن تولیدکنندگان از گرفتن آن، 

غیرشرعي است.
مهندس مالکي نیز در پاسخ گفت: 
هیات مدیره سندیکا دست کم هر 

شرکت  مدیران  با  یکبار  هفته  دو 
مسئوالن،  دیگر  و  شبکه  مدیریت 
نشست و جلسه دارند و مي توانم به 
جلسات  مجموع  که  بگویم  جرات 
چیت چیان،  مهندس  آقایان  با  ما 
 27-8 به  و...  حائري  فالحتیان، 
هم  شما  خود  است،  رسیده  جلسه 
بوده اید  مدیران  این  بار همراه  چند 
مدیریت  غیرشرعي  رفتار  موضوع  و 
اعالم  را  تولیدکنندگان  با  شبکه 
مطالبات  وصول  درباره  کرده اید. 
تشکیل  تیمي  نیز  خصوصي سازي 
شده که مطالبات مربوط به ECAها 
را پیگیري کند که البته این تیم به 
تازگي تشکیل شده و در ابتداي راه 

است. 
وي افزود: اما درباره پول انتقال باید 
بگویم از آنجاکه من در هیات تنظیم 
بازار هم حضور دارم، اطالع دارم پولي 
که وزارت نیرو بابت هاب مي گیرد، 
هزینه  و  نیست  انتقال  پول  همه 
اینهاست  از  گران تر  بسیار  انتقال، 
مطالبات  متاسفانه  اینها  همه  با 

جدي  توانیر  در  تولید  شرکت هاي 
گرفته نمي شود و ما باید بیشتر این 

موضوع را پیگیري کنیم.

حجم سرمایه گذاري هیچ صنعتي 
به اندازه صنعت برق نیست

درباره  نیز  گفتار  خوش  مهندس 
بدهي ها و وزارت نیرو گفت: با ادامه 
روند فعلي، هیچ نتیجه اي نمي گیریم 
و به جایي نمي رسیم؛ در حال حاضر 
دلیل  به  دوستان مان  دیگر  و  بنده 
عدم پرداخت مالیات، ممنوع الخروج 
هیچ  اینکه  همه  از  بدتر  و  شده ایم 
کس معتقد نیست که ما طلبکاریم و 
طلب بخش خصوصي، سه برابر شده 
است؛ به هر حال نتیجه این اتفاقات 
بد است و حاال که در ابتداي تابستان 
قرار داریم باید به دولت و وزرات نیرو 
فشار بیاوریم تا طلب مان را دریافت 
کنیم به خصوص که خود مهندس 
چیت چیان به من گفتند چون شما 
فشار  دولت  به  گذشته،   دوره  در 
نیاوردید، شاهد این وضعیت هستید 

و تاوان آن زمان را مي دهید.
که  است  سال  سه  داد:  ادامه  وي 
تولیدکنندگان برق، پولي از مدیریت 
شبکه نگرفته اند و وزارت نیرو حتي 
فرصت گفتگو در این باره را هم به 
ما نمي دهد؛ این در حالي است که 
حجم سرمایه گذاري هیچ صنعتي به 
اندازه صنعت برق نیست و مجموع 
طلب اعضاي سندیکا به چهار هزار 

میلیارد مي رسد.
اگر  اینکه  بیان  با  گفتار  خوش 
کار  از  دست  تولیدي  واحدهاي 
وزارت  نکنند،  تولید  برق  و  بکشند 
نیرو احساس خطر مي کند، افزود: ما 
سال گذشته در بحث تهاتر، با وزارت 
اقتصاد تفاهم نامه اي امضا کردیم که 
دو چک را جا به جا کنیم و اگرچه 
وزارت نیرو ادعا مي کند که پولي در 

عمده ترین کاري که 
سندیکا توانست در سال 

گذشته پیگیري کند، 
موضوع تهاتر طلب ها 

با بدهي ها بود. سال 
گذشته، 500 میلیارد 

تومان و اخیرا هم هزار 
و 60 میلیارد تومان 

تهاتر شد یعني تمام 
طلب شرکت هایي که به 
سازمان خصوصي سازي 

بدهکار بودند
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حسابش ندارد اما تا روز شانزدهم برج 
آذر 92، 144 میلیارد تومان پول در 
حسابش بوده است و تازه دیروز آن را 

تقسیم کرده اند.
جالب اینکه وقتي مي خواستیم این 
کنیم، ذي حساب  جا  جابه  را  پول 
و  اقتصاد  وزارت  و  سازي  خصوصي 
دارایي موافق جابه جایي پول ها بودند 
ولي ذي حساب وزارت نیرو، موافق 
نبود در حالي که اگر آن زمان، همان 
پول را بین ما تقسیم مي کردند، هر 
میلیارد  دو  با  مي توانست  نیروگاه، 
تومان، بخش عمده اي از مشکالتش 

را حل کند. 
مهندس حاج ولي در ادامه با انتقاد از 
مدیران نیروگاهي گفت: به نظر من 
هم، تولیدکنندگان در وضعیت فعلي 
بي تقصیر نیستند چون زماني که در 
یک جلسه با مهندس فالحتیان براي 
بیع متقابل جمع شده بودیم، اشاره اي 
به این موضوع نکردند که نه بانک ها 
خصوصي  بخش  تولیدکنندگان  به 
نیرو،  وزارت  نه  و  وام مي دهند  برق 
بدهي اش را مي پردازد که ما بتوانیم 
بخش بخار سیکل ترکیبي نیروگاه ها 
طوري  همه  درعوض،  بسازیم.  را 
زیرزمین  گویا  که  کردند  صحبت 
و  شده  خاکبرداري  هم  نیروگاه ها 

فوندانسیون ها آماده است!

عملکرد مالي سندیکا مطلوب 
بوده است

در ادامه جلسه عمومي عادي ساالنه 
مهندس طهماسبي، بازرس قانوني، 
گزارش سالیانه سندیکاي شرکت هاي 
مالي  سال  براي  برق  تولیدکننده 
1392 را ارائه کرد. او در ابتدا گفت: 
مالي  صورت هاي  اینجانب  نظر  به 
سندیکاي  مالي  وضعیت  یادشده، 
شرکت هاي تولیدکننده برق در تاریخ 
عملکرد  با   1392 سال  اسفند   29

براي  را  آن  نقدي  جریان  و  مالي 
مزبور،  تاریخ  به  منتهي  مالي  سال 
طبق  بااهمیت  جنبه هاي  تمام  از 
نحو  به  حسابداري  استانداردهاي 

مطلوب نشان مي دهد. 
داد:  ادامه  طهماسبي  مهندس 
توسط  مالیات عملکرد سال 1391 
مقامات مالیاتي مورد رسیدگي قرار 
گرفته است ولي تا تاریخ تنظیم این 
گزارش، برگه تشخیص صادر نشده 
که  مشروط  ثابت  دارایي هاي  است. 
مي شود،  سندیکا  ساختمان  شامل 
بیمه اي مناسب است.  قابل پوشش 
معامله  همچنین شرکت، هیچگونه 
قانون  اصالحیه  ماده 129  مشمول 

تجارت نداشته است.
وي افزود: گزارش هیات مدیره درباره 
فعالیت و وضع عمومي سندیکا در 
سال 92 که به منظور ارائه به مجمع 
مورد  شده،  تهیه  عادي  عمومي 
بررسي قرار گرفت و در این بررسي ها 
موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت 
گزارش  در  مندرج  مالي  اطالعات 
مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده 
از جانب هیات مدیره باشد، مشاهده 

نشده است.
همچنین  سندیکا  قانوني  بازرس 
گفت: در اجراي ماده 33 دستورالعمل 
توسط  پولشویي  با  مبارزه  اجرایي 
مذبور  قانون  مفاد  رعایت  حسابرس 
آن، مورد  با  مرتبط  آیین نامه هاي  و 
بررسي قرار گرفته اما به استناد ماده 
10 دستورالعمل مزبور، یک شخص یا 
واحد براي اجراي مفاد آیین نامه هاي 
مبارزه با پولشویي باید معرفي شود 
که این کار صورت نگرفته است اما 
بااهمیتي  موارد  به  باقي مسائل،  در 
که مبني بر مغایرت اطالعات مالي 
باشد،  مذکور  گزارش  در  مندرج 

برخورد نکردم.

454 میلیون تومان، پیش بیني 
بودجه سال آتي سندیکاست

حاضر  اعضاي  گزارش،  این  از  پس 
در جلسه، تصمیم گیري درباره بیمه 
سندیکا  ساختمان  نشدن  یا  شدن 
کردند،  تفویض  مدیره  هیات  به  را 
مهندس  از  نیز  مالکي  مهندس 
آریاني پور درخواست کرد در اولین 
مشخص  طور  به  را  فردي  فرصت، 
درباره اجراي آیین نامه هاي مبارزه با 
پولشویي معرفي کند تا هیات مدیره 

فرد مذکور را تایید کند.
در ادامه جلسه، بازرس سال جاري 
یعني مهندس  داوطلب  دو  میان  از 
طهماسبي،  مهندس  و  وزوایي 
راي   22 با  طهماسبي  مهندس 
به  اطالعات  روزنامه  و  شد  انتخاب 
سال  در  سندیکا  روزنامه  عنوان 

1393 برگزیده شد.
همچنین  پور  آریاني  مهندس 
درآمد  ساالنه  التفاوت  مابه  درباره 
مابه  گفت:  سندیکا  هزینه هاي  و 
هزینه هاي  و  درآمد  ساالنه  التفاوت 
سال گذشته، 35 میلیون تومان بوده 
است که چون قابل تقسیم نیست، 
باقي  سندیکا  حساب  در  مبلغ  این 
هزینه  موارد ضروري  در  تا  مي ماند 

شود. 
مي خواهیم  آنجاکه  از  افزود:  وي 
فعالیت هاي سندیکا را در سال جاري 
گسترش دهیم، پیش بیني کرده ایم 
که بودجه سال آتي سندیکا باید 454 
حق  بنابراین،  باشد.  تومان  میلیون 
ورود به سندیکا، هفت میلیون تومان 
باقي مي ماند و پیشنهاد ما براي حق 
تومان  میلیون   12 مبلغ  عضویت، 
است که نسبت به سال گذشته، دو 

میلیون تومان افزایش یافته است.
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در مجمع عمومي فوق العاده سندیکاي تولیدکنندگان برق ایران رخ داد:

انشاي اساسنامه سندیکا منظم شد
سنـدیکاي  فـوق العــاده  مجمــع 
در  ایران،  برق  تولیدکنندگان 
دومین هفته خردادماه سال جاري، 
با حضور 28 عضو از اعضاي سندیکا 
در نیروگاه طرشت برگزار شد و طي 
آن، مصوب شد که انشاء اساسنامه 
که  اساسنامه اي  با  همگام  سندیکا 
اتاق بازرگاني ایران به تازگي تهیه 

کرده است، تغییر کند.
به  مالکي،  مهندس  جلسه،  این  در 
و  ولي  حاج  مهندس  رییس،  عنوان 
ایمانیان، به عنوان ناظران و مهندس 
انتخاب  منشي  عنوان  به  مرسلي، 
شدند و مهندس صبوري براي توضیح 

تغییرات در اساسنامه، پشت تریبون 
قرار گرفت. 

وي گفت: اصالح اساسنامه سه محور 
درباره  نخست  مورد  که  دارد  اصلي 
پراکنده  نیروگاه هاي  ورود  تسهیل 
عضویت  به  دوم  مورد  است،   DG
عرضه کنندگان در سندیکا مي پردازد 
و مساله سوم که بیشتر مورد بحث و 
بررسي قرار خواهد گرفت، اساسنامه 
اخیراً  بازرگاني،  اتاق  تیپي است که 
آن را تغییر داده و مرتب کرده و ما 
به این نتیجه رسیدیم که اساسنامه 
جدید، براي سندیکا هم مفید خواهد 
بود چراکه بسیاري از بندهاي اضافه 

و تکراري حذف و موارد پراکنده نیز 
تجمیع شده است. 

نیروگاه هاي  ورود  درباره  افزود:  وي 
مجمع  در  سندیکا  به  پراکنده 
فوق العاده قبلي صحبت هایي شد اما 
آن گفتگوها کفایت نکرد به همین 
دلیل در کارگروهي متشکل از بنده، 
مهندس وحدتي و مهندس مطهري، 
درباره این موضوع، بحث و بررسي هاي 
بیشتري انجام دادیم به این صورت 
که حق ورودي و حق عضویت این 
نیروگاه ها را کاهش دادیم و ترتیبي 
اتخاذ کردیم که حس نکنند به نسبت 

خودشان، پول زیادي مي دهند.

ش
زار

گ
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حق راي نیروگاه ها 
تا 500 راي ثابت شد

مهندس صبوري اضافه کرد: از سوي 
پراکنده،  نیروگاه هاي  ورود  با  دیگر، 
موضوع میزان حق راي مطرح مي شود 
که عضویت و حضور DGها را پیچیده 
کرده بود و چون هیچ قانون قطعي اي 
درباره کم و کیف آن وجود نداشت، 
مي بایست با بررسي هاي خودمان به 
نتیجه درستي مي رسیدیم و تصمیم 
نیروگاه  راي یک  آیا  که  مي گرفتیم 
DG پنج مگاواتي با راي یک نیروگاه 
پنج هزار مگاواتي یکسان است یا یک 
باشد؟  بزرگ تر  نیروگاه هاي  پانصدم 
با این توضیحات، پیشنهاد فعلي ما 
این است که میزان آراء در مجامع، 
با مگاوات ظرفیت استاندارد مندرج 
سرمایه گذار  مجوزهاي  و  پروانه  در 
به  هم  را  این  عالوه  به  شود،  برابر 
که  کرده ایم  ضمیمه  پیشنهادمان 
حق راي ها نامحدود نباشد یعني اگر 
نیروگاهي، 10 هزار مگاوات دارد، 10 

هزار حق راي نداشته باشد.

وي همچنین اظهار داشت: پیشنهاد 
با  راي ها،  که  است  این  مشخص 
یک میزان مگاوات – که مورد تایید 
 اکثر اعضاست- ثابت بماند. حق راي

DGها نیز بین صفر تا پنج، متغیر 
پنج  از  بیش  نیروگاه هاي  و  است 
و  مگاوات  میزان  نمي توانند  مگاوات 
افزایش  را  راي خود  نتیجه حق  در 
دهند اما از آنجاکه نیروگاه هاي بزرگ، 
مي توانند میزان و مگاوات تولیدي شان 
را افزایش دهند، باید براي حق راي 
که  کنیم  مشخص  را  سقفي  اعضا، 
هیات مدیره سندیکا پیشنهاد کرده 
که هر عضو رسمي بیش از 500 راي 
نداشته باشد. یعني اگر یک شرکت 
پروژه، دو هزار مگاوات ظرفیت تولید 
سندیکا 500 حق  در  باشد،  داشته 
راي دارد و بر اساس تعداد نیروگاه ها 

نیست.
مهندس صبوري تاکید کرد: از سوي 
دیگر دالیل متعددي وجود دارد مبني 
بر اینکه اگر سندیکاي تولیدکنندگان 
خود  مشابه  گروه هاي  نتواند  برق، 

را جذب نکند، آنها به طور مستقل 
یک تشکل راه اندازي مي کنند و این 
مساله باعث پراکندگي و چندگانگي 
این صنعت مي شود.  تولیدکنندگان 
بنابراین براي اینکه این اتفاق ها رخ 
ندهد، بنا را در هیات مدیره بر این 
موضوع گذاشتیم که DGها چگونه و 
با چه روشي به عضویت در سندیکا 
درآیند، البته با در نظر گرفتن اینکه 
آنها هم تصور نکنند راي اندکي دارند 
و حضور و مشارکت شان بي سبب و 

بي فایده است.

DGها براي تشکیل سندیکاي 
مستقل اصرار دارند

مهندس رفعتي، نماینده اتاق بازرگاني 
ایران نیز در این باره گفت: حقیقت این 
است که نیروگاه هاي بامقیاس کوچک 
وارد  بازرگاني  اتاق  به  زیادي  فشار 
مي کنند که یک سندیکاي مستقل 
اتاق  یک بار  البته  دهند.  تشکیل  را 
بازرگاني این درخواست را رد و عنوان 
کرده است که سندیکاي تولیدکننده 
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برق وجود دارد و نیازي به تشکیل دو 
سندیکا نیست ولي آنها دالیل خاصي 
نیرو هم  را مطرح مي کردند، وزارت 
براي تشکیل سندیکاي نیروگاه هاي 
مقیاس کوچک، نامه رسمي به ما ابالغ 
کرده است اما ما در نهایت، پیشنهاد 
مي توانند  اگر  نیروگاه ها  این  دادیم 

جذب سندیکاي فعلي شوند.
باید  هم  راي  درباره حق  افزود:  وي 
مقیاس هاي  نیروگاه هاي  بگویم 
حق  شما  اینکه  دلیل  به  کوچک 
راي را بنابر ظرفیت تولیدي، محدود 
کرده اید، جایگاه ویژه و تاثیرگذاري در 
سندیکا نخواهند داشت چراکه مثال 
اگر هزار مورد از این نیروگاه ها عضو 
سندیکاي شما شوند، نهایتاً 5 هزار 
مگاوات تولید دارند بنابراین پیشنهاد 
صریح اتاق براي اینکه آنها هم بتوانند 
جذب شوند، شاهد انشقاق تشکل در 
تولید برق نباشیم و براي اینکه آنها 
هم بتوانند در اداره سندیکا مشارکت 
داشته باشند و نظرات شان مورد بحث 
و بررسي قرار گیرد، این است که براي 
این دسته از تولیدکنندگان، کرسي یا 
کرسي هایي در هیات مدیره در نظر 
و  دو  کم  دست  یعني  شود  گرفته 

حداکثر، سه کرسي.

دستور جلسه ورود 
عرضه کننده ها به 
سندیکا لغو شد

مهندس صبوري درباره حضور عرضه 
کنندگان در سندیکاي تولیدکنندگان 
برق نیز اظهار داشت: عرضه کنندگان 
مورد  مجوزهاي  گرفتن  حال  در 
نیازشان هستند تا به خرید و فروش 
نهادهایي  و  بپردازند  برق  مبادله  و 
برق،  صنعت  زمینه  در  که  هستند 
نقش مهمي را بازي خواهند کرد و 

بهتر است براي این دسته نیز ترتیبي 
عضویت  به  بتوانند  که  شود  اتخاذ 

سندیکا درآیند.
صبوري  مهندس  اینکه  از  پس 
پیشنهاد عضویت عرضه کنندگان به 
سندیکاي تولیدکنندگان برق را ارائه 
کرد، برخي از اعضاي سندیکا همچون 
مهندس اشتري و مناني، مخالف این 
این  فعالیت  حوزه  و  بودند  تصمیم 
دسته را مجزا از کار تولیدکنندگان 
امور  به  مربوط  را  عرضه کنندگان  و 
اگر  که  طوري  دانستند  بازرگاني 
قرار باشد عرضه کنندگان بتوانند به 
سندیکا وارد شوند، ماموریت سندیکا 
تغییر و ماهیت تازه اي پیدا مي کند. 
بنابراین، به پیشنهاد مهندس مالکي و 
همچنین راي اکثر حاضران در جلسه، 
در  عرضه کنندگان  عضویت  بررسي 
سندیکا از دستور جلسه خارج شد و 
اعضاء حاضر در جلسه، تنها به بررسي 

تغییرات اساسنامه پرداختند.
اتاق  صبوري،  مهندس  گفته  به 
تیپ  اساسنامه  ایران  بازرگاني 
را  صنفي  تشکل هاي  و  انجمن ها 
اساسنامه  چون  و  است  داده  تغییر 
ایران  برق  تولیدکنندگان  سندیکاي 
هم از ابتدا بر اساس اساسنامه تیپ 

اتاق، تنظیم شد و تنها موارد ضروري 
همچون هدف و موضوع تغییر کرد، 
را  جدید  تیپ  اساسنامه  از  مي توان 
سندیکا  اساسنامه  بازنویسي  براي 
کمک گرفت. او درباره این تغییرات 
اتاق  اساسنامه  جدید  شکل  گفت: 
بازرگاني،  مناسب تر و مرتب تر است 
کنار  در  همسان،  و  مربوط  موارد  و 
تکراري،  موارد  شده،  درج  یکدیگر 
حذف شده و موارد مهمي که پیش 
اضافه  اساسنامه  به  نبوده،  این  از 
شده است. به همین دلیل اساسنامه 
جدید را با اساسنامه موجود سندیکا 
مقایسه و پیشنهاد کردیم بخش هاي 
مناسب اساسنامه جدید، با متن فعلي 

جایگزین شود.

حضور مدیران ارشد یا اعضاي 
هیات مدیره در جلسات سندیکا 

تکلیف شد
اساسنامه   10 ماده  ترتیب،  این  به 
فعلي سندیکا با انشاي بهتري نوشته 
این  به  نیز  بند دوم ماده 12  شد و 
شکل تغییر یافت: عضو هیات مدیره 
یا یکي از مدیران ارشد شرکت هاي 
مجمع  جلسات  در  باید  تولیدي 
این  درباره  صبوري  کنند.  شرکت 
تغییر گفت: از آنجاکه جلسات مجمع 
هیات  دارد،  زیادي  بسیار  اهمیت 
شرکت هاي  گرفت  تصمیم  مدیره 
این  به  را  نماینده شان  تولیدي، 
جلسات نفرستند بلکه یکي از اعضاي 
نشست هاي  در  حتما  مدیره  هیات 

مجمع شرکت کند. 
سندیکا  مدیره  هیات  عضو  این 
همچنین با بیان اینکه در اساسنامه 
دفتر  که  کرده ایم  ذکر  شده،  به روز 
اظهار  باشد،  تهران  در  باید  سندیکا 
بحث  است  قرار  آنجاکه  از  داشت: 

مهندس رفیعی: حق راي 
نیروگاه هاي مقیاس هاي 

کوچك به دلیل اینکه 
حق راي  بنابر ظرفیت 
تولیدي، محدود شده 
است، جایگاه ویژه و 

تاثیرگذاري در سندیکا 
نخواهند داشت
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جدي تري  صورت  به  برق  صادرات 
و  »صادرات  عبارت  شود،  پیگیري 
تبادل برق با خارج از کشور« به ماده 
15 اضافه و با صراحت بیشتري آورده 

شده است.
او با بیان اینکه ماده 13 اساسنامه، با 
انشاي بهتري نوشته شده و تعریف 
بهتري از تولیدکنندگان داده است، 
گفت: در ماده 18 اساسنامه فعلي، یک 
اشتباه وجود داشت که در پیشنهاد 
جدید ما اصالح شده است و کلمه 
عبارت »مجمع عمومي  از  »عادي« 
ما  مجمع  چون  شد  حذف  عادي« 
»فوق العاده« است. همچنین ماده 21 
حذف شده چون همان مساله در ماده 

دیگري آمده است.
مهندس صبوري ادامه داد: همچنین 
در متن جدید، تکلیف شده که اعضا 
باید انصراف شان را به صورت مکتوب 
ماده  در  برسانند.  سندیکا  اطالع  به 
37 نیز این مساله را اضافه کرده ایم 
که دبیر سندیکا وظیفه دارد مسائل 

و مصوبات را به اعضاء اطالع دهد که 
این مي تواند در قالب همان سایتي 
فرمودند  وحدتي  مهندس  که  باشد 
یا به هر شیوه دیگري که دبیرخانه 

سندیکا برمي گزیند.

جدید،  متن  در  اینکه  بیان  با  وي 
صورت بندي  و  مرتب  دبیر  وظایف 
ما  داشت:  اظهار  است،  شده 
صورت بندي وظایف دبیر سندیکا را 
به ماده 40 اضافه کرده ایم البته این 
ماده، مقدمه طوالني اي داشت و در 
آن به طور مفصل توضیح داده شده 
بود که دبیرخانه به چه منظور تشکیل 
شده است اما ما آنها را حذف کرده ایم 
و تنها یک جمله اصلي را در اساسنامه 

جدید لحاظ کرده ایم.
این عضو هیات مدیره افزود: در متن 
وجود  تبصره اي  اساسنامه،  پیشین 
»تمامي  که  مضمون  این  با  دارد 
خدمات اعضاي هیات مدیره افتخاري 
است« اما در تیپ جدیدي که اتاق 
بازرگاني آن را تنظیم کرده است، این 
مضمون وجود ندارد و ما هم ترجیح 
متن  از  را  سخت گیري  این  دادیم 
تبصره  بنابراین  کنیم  حذف  جدید 
ماده 44 اساسنامه قبلي حذف کردیم 
خدمات  نبودن  یا  بودن  افتخاري  و 

مهندس صبوري:
اگرDGها 12 مگاواتي 
هستند، مي توانند 12 

راي داشته باشند، این 
در حالي است که اگر 

نیروگاه هاي بزرگ 500 
حق راي داشته باشند 

یعني 20 تا 25 برابر 
حداکثرDGهاست ولي 

باز هم اعضا مي توانند 
حق راي DGها را کاهش 

دهند
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هیات مدیره بستگي به تصمیم گیري 
هیات مدیره و مجمع دارد.

اظهار  همچنین  صبوري  مهندس 
پنجم  تا 49 فصل  مواد 47  داشت: 
و  شده  بازنویسي  فعلي،  اساسنامه 
تنها تبصره اول ماده 49 تغییر کرده 
این شکل درآمده است: »حق  به  و 
با میزان  عضویت و ورود به تناسب 
ظرفیت نیروگاه برحسب مگاوات در 
شرایط استاندارد توسط هیات مدیره 
اگر  بنابراین  شد.«  خواهد   تعیین 
DGها 12 مگاواتي هستند، مي توانند 
12 راي داشته باشند، این در حالي 
است که اگر نیروگاه هاي بزرگ 500 
تا  حق راي داشته باشند یعني 20 
25 برابر حداکثرD Gهاست ولي باز 
هم اعضا مي توانند حق راي DGها را 
کاهش دهند. وي در پایان گفت: یک 
ماده جدید به اساسنامه فعلي اضافه 
شده است با این موضوع که دبیرخانه 
مختلف  امور  براي  مي تواند  سندیکا 
از مشاوران خارج از سندیکا استفاده 
کند که البته دبیرخانه تا امروز این 
کار را انجام مي داده و در صورت نیاز 
حوزه هاي  در  متخصصان  نظرات  از 
مختلف استفاده مي کرده است اما این 
را به صورت مشخص به متن فعلي 

اضافه کردیم.
نماینده اتاق بازرگاني نیز تاکید کرد: 
هر آنچه در این مجمع تایید شود و 
به امضاي هیات رییسه مجمع برسد، 
از نظر اتاق بازرگاني ایران مورد قبول 

و تایید است. 

تعداد اعضاي اصلي هیات مدیره 
متغیر شد

و  حضور  براي  بهبهاني  مهندس 
عضویت نیروگاه هاي مقیاس کوچک 
برق  تولیدکنندگان  سندیکاي  در 

هیات  حاضر  حال  در  گفت:  ایران 
مدیره سندیکا، 9 نفر هستند؛ هفت 
عضو اصلي و دو عضو علي البدل است 
اما مي توان تعداد اعضاي اصلي هیات 
مدیره را به 9 افزایش دهیم و با دو 
علي البدل  عنوان عضو  به  که  نفري 
به 11  تعداد  این  مي شوند،  انتخاب 
نفر برسد که در این صورت بتوانیم 
در آینده دو کرسي را به تجدیدپذیر و 

DGها اختصاص دهیم.
تایید  ضمن  نیز  مناني  مهندس 
اظهار  بهبهاني  مهندس  پیشنهاد 
داشت: اگر این کار را انجام دهیم و 
براي DGها و تجدیدپذیرها در هیات 
بگیریم،  مدیره، یک جایگاه در نظر 
مشکل راي DGها حل مي شود چون 
درست است که نیروگاه هاي مقیاس 
کوچک مثالً 12 حق راي دارند ولي 
میزان راي شان مالک نیست چراکه 
حضور  مدیره  هیات  در  آنها  وقتي 
دارند، نیازي به راي باال ندارند ولي 
عالوه بر در نظر گرفتن کرسي براي 
DGها، وزن راي را هم باید براي آنها 

لحاظ کنیم چون مسائل متفاوتي در 
باید  آنها  مجامع مطرح مي شود که 
درباره آن تصمیم بگیرند و راي دهند.

در نهایت مهندس مالکي گفت: فقط 
جزئیات  روي  بر  کارگروه  یک  باید 
حضور DGها و همچنین مقرارتي که 
این دسته از نیروگاه ها چگونه و با چه 
شرایطي عضو هیات مدیره شوند، کار 

و متني را تهیه و تدوین کند.
گفت:  نیز  گفتار  خوش  مهندس 
درست است که اعضاي سندیکا به 
یک نتیجه مشخص درباره عضویت 
کوچک  مقیاس  نیروگاه هاي 
با  DGها  آیا  اینکه  اما  رسیده اند 
سندیکا  عضو  حاضرند  شرایط  این 
اتاق  که  است  مساله اي  شوند، 
شکل گیري  روند  در  باید  بازرگاني 
آن مشارکت و مشخص کند طوري 
رییسه  هیات  باشد  نیاز  شاید 
اعضاي DGها جلسه اي  با  مجمع، 
داشته باشد و نظرات و پیشنهادات 

آنها را بشنود.
مهندس رفعتي، نماینده اتاق بازرگاني 
ایران تاکید کرد: باید تبصره اي ذیل 
شرایط هیات مدیره اضافه کنید که 
تعداد اعضاي هیات مدیره در صورت 
نیروگاه هاي  حضور  عدم  یا  حضور 
مقیاس کوچک بین 7 تا 9 نفر است 
براي  باید  هم  حداقلي  پایان،  در  و 
بگیرید که  نظر  در  عضویت DGها 
اگر مثالً تنها دو نیروگاه از میان آنها 
تمایل به حضور و عضویت در سندیکا 
را داشت، یا نتوانند عضو شوند یا اینکه 
حق راي و جایگاهي در هیات مدیره 

ندارند.
در پایان این جلسه، پیشنهاد مهندس 
بهبهاني براي عضویت DGها به راي 
گذاشته شد و تمامي اعضا به جز یک 

نفر موافق تصویب آن بودند.

مهندس مالکی: در 
کارگروهي متشکل از 

بنده، مهندس وحدتي و 
مهندس مطهري، درباره 

ورود نیروگاه هاي پراکنده 
به سندیکا در بحث و 

بررسي هاي انجام دادیم؛ 
درنهایت مقرر شد حق 
ورودي و حق عضویت 

این نیروگاه ها کاهش 
دهیم 
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عضو کمیسیون اقتصادي مجلس مطرح کرد: 

وزارت نیرو از بدهکارترین وزارتخانه هاست 
سید ناصر موسوي الرگاني، نماینده فالورجان و عضو کمیسیون اقتصادي مجلس است. به گفته این نماینده مجلس 
مهم ترین مشکلي که بدهي نیروگاه ها را افزایش داده و به آن دامن زده است اجراي بدون برنامه مرحله اول هدفمندي 
یارانه ها بوده است. به گفته این نماینده مجلس یکي از راهکارهاي کمک به بخش خصوصي در حوزه تولید برق این 
است که به بخش خصوصي اجازه داده شود تا جایي که مضر نباشد در صادرات برق ورود پیدا کند. به باور این نماینده 
مجلس امکان اینکه بخش خصوصي، برق تولیدی خود را در اختیار بخش دولتي قرار دهد تا براي جبران هزینه هاي 
آن تهاتر انجام دهند و از این طریق بتوانند بدهي که به نیروگاه ها دارند سبک کنند. یکی از راهکار های عملی برای 
کاهش بدهی های بخش دولتی به بخش خصوصی است. نماینده فالورجان همچنین مي گوید: »در مرحله اول طرح 
هدفمندی یارانه ها آن چه سهم دولت، تولید و صنعت بود همه را در قالب یارانه نقدي در اختیار مردم قرار دادند و 
همین باعث شد که مشکالتي به وجود بیاید و وزارت نیرو نمي تواند بدهي هایش را پرداخت کند و اکنون یکي از 

بدهکارترین وزارتخانه ها وزارت نیرو است.«

بخش  به  دولت  بدهي هاي 
خصوصي در زمینه تولید برق به 
میزان قابل توجهي رسیده است 
و تا جایي که برخي نمایندگان 
در  وضع  این  با  کرده اند  اعالم 
شاهد  جاري  سال  تابستان 

خاموشي هاي گسترده خواهیم 
بود. به نظر شما باید در این باره 
چه کرد و آیا کمیسیون اقتصادي 
مجلس دراین باره برنامه اي دارد؟

هدفمندي  قانون  اجراي  از  بعد   
درآمد  باید  که  حالي  در  یارانه ها 

مي کردتا  پیدا  افزایش  نیرو  وزارت 
به  را  خودش  بدهي هاي  بتواند 
و  بپردازد  نیروگاه ها  و  پیمانکاران 
برق خریداري کند این اتفاق نیفتاد 
و متأسفانه کل در آمدها به حساب 
کار  و  واریز شد  یارانه ها  هدفمندي 
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مهم ترین سناریوهاي 
وزارت نیرو براي 
جلوگیري از بروز 

خاموشي هاي براي 
تابستان افزایش ظرفیت 

2000 مگاواتي تولید 
برق کشور باشد. دومین 

سناریوي نیز مدیریت 
2000 مگاواتي پیك 

مصرف برق تابستاني 
با مشارکت اصناف، 
صنایع، شرکت هاي 

توزیع برق استان ها و 
برنامه هاي فرهنگ سازي 

و اطالع رساني است

به جایي رسید که حتي در بعضي 
مواقع وزارت نیرو به کارمندان خود 
هم توان پرداخت حقوق نداشت. در 
حالي که درآمدش چند برابرگذشته 
شده بود. در همین حال در شرایطي 
نیرو هزینه خدمات برق  که وزارت 
و... خود را چند برابر کرده است همه 
هدفمندي  سازمان  اختیار  در  آنها 

قرار مي گیرد. 
دوم  فاز  اجراي  به  توجه  با  حاال 
و  سو  یک  از  یارانه ها  هدفمندي 
تدبیر و برنامه ریزي هایي که دولت 
سوي  از  است  داده  انجام  یازدهم 
دیگر مي توان امید این را داشت که 
خاموشي هاي  این  بروز  مانع  بتوان 
گسترده شد. همان طور که وزارت 
نیرو هم اعالم کرده است عالوه بر 
نیروگاه ها  تولید  ظرفیت  افزایش 
امسال،  اوایل  و  گذشته  سال  در 
به  پاسخگویی  برای  نیز  تمهیداتی 
و  تابستان  پیک  در  مصرف  نیاز 
شده  اندیشه  برق  کمبود  با  مقابله 

است.
مهم ترین  مي رسد  نظر  به  لذا 
براي  نیرو  وزارت  سناریوهاي 
جلوگیري از بروز خاموشي هاي براي 
 0002 ظرفیت  افزایش  تابستان 
باشد.  کشور  برق  تولید  مگاواتي 
ضمن اینکه گفته شده است دومین 
مدیریت  اجرا  دستور  در  سناریوي 
برق  مصرف  پیک  مگاواتي   0002
اصناف،  مشارکت  با  تابستاني 
برق  توزیع  شرکت هاي  صنایع، 
استان ها و برنامه هاي فرهنگ سازي 
و اطالع رساني است، لذا با مجموعه 
تدابیر اندیشیده پیش بیني مي شود 
در صورت همکاري همه مشترکان 
در  شده اي  برنامه ریزي  خاموشي 
حاصل  برق  سراسري  شبکه  سطح 

و  مجلس  حال  درهمین  نشود. 
هم  مجلس  اقتصادي  کمیسیون 
را  همکاري  نوع  هر  تا  است  آماده 
به  وکمک  بحران  این  حل  براي 

صنعت برق کشور داشته باشد. 
در خصوص بدهي ها به پیمانکاران 

پس چه باید کرد؟
در این زمینه هم دولت قول همکاري 
انصراف  با  است  امید  و  است  داده 
دریافت  از  مردم  از  عمده اي  بخش 
یارانه ها و البته بودجه اي که درسال 
گرفته  تعلق  وزارتخانه  این  به   39
و  دولت  مجموعه  همکاري هاي  و 
مجلس بتوان الاقل اندکي از این بار 

بدهي ها کم کرد. 
با توجه به صحبت هاي شما به نظر 
بدهي هاي  این  ریشه  مي رسد 
یارانه ها  هدفمندي  هنگفت 

باشد؟ این طور نیست؟
این  مهم  دالیل  از  یکي  بله. 
قانون  درست  اجراي  عدم  اتفاق 
آن  چراکه  یارانه هاست.  هدفمندي 
صنعت  و  تولید  دولت،  سهم  چه 
نقدي  یارانه  قالب  در  را  همه  بود 
در اختیار مردم قرار دادند و همین 
وجود  به  مشکالتي  که  شد  باعث 
نمي تواند  االن  نیرو  وزارت  و  بیاید 
بدهي هایش را پرداخت کند و االن 
وزارتخانه ها  بدهکارترین  از  یکي 

وزارت نیرو است. 
مطرح  که  مسائلي  به  توجه  با 
کردید آیا در کمیسیون اقتصادي 
مجلس هم صحبتي دراین باره 
برنامه اي  و  صورت گرفته است 
در  نیرو  وزارت  به  کمك  براي 

دست بررسي است یا خیر؟
یعني  موضوع  همین  با  ارتباط  در 
اینکه  و  یارانه ها  هدفمندي  بحث 
دولت باید قانون را صحیح اجرا کند 
صحبت شده است و حتي در دولت 
قبلي از وزیر هم در این باره سؤال 
احضارشدند.  کمیسیون  به  و  شد 
اما اینکه طرحي را براي اصالح این 
روش بیاورند خیر و چنین موضوعي 

مطرح نشده است. 
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این روزها آفریقا به عنوان یک مقصد 
سرمایه گذاري مناسب توجه زیادي 
کرده  جلب  خود  به  رسانه ها  در  را 
است. چون سرمایه گذاران بین المللي 
بیش از پیش سرتاسر جهان را براي 
وجود  مي کنند.  کاوش  سود  یافتن 
سیاست هاي پولي منعطف در جهان 
منجر به ایجاد مقادیر زیادي نقدینگي 
با  اما  است.  مالي شده  بازارهاي  در 
توجه به نرخ بهره پایین در بازارهاي 
توسعه یافته، سرمایه گذاران مجبورند 
خطرات بیشتري را بپذیرند تا بتوانند 
بازده سرمایه خوبي را براي خود رقم 
که  است  مزیتي  همان  این  زنند. 
با  آن  توسط  است  توانسته  آفریقا 
رشد اقتصادي زیاد و پتانسیل باالتر 
در بازگشت سرمایه توجه مدیران را 
به خود جلب کند و سرمایه گذاران 
فراواني را به بخش خصوصي خود به 

ویژه نیروگاه هایش جلب نماید. 
اصالحات  گذشته  دهه  طي 
ساختاري و اقتصادي در قاره آفریقا 
موجب کاهش کسري بودجه دولت، 
پیشرفت هاي قابل توجه در کنترل 
تورم و ایجاد منابع ارز خارجي شد. 
که  شد  آن  به  منجر  شرایط  این 
با  آفریقایي  کشورهاي  از  بسیاري 
افزایش شدید رشد اقتصادي مواجه 
افزایش  با  مي رود  انتظار  که  شوند 
تقاضاي داخلي این روند ادامه یابد. 

این  اقتصادي  رشد  حاضر  حال  در 
قاره از رشد اقتصادي جهاني سبقت 
گرفته است. بر اساس اعالم صندوق 
بین المللي پول، آفریقا پس از آسیا 
دومین منطقه داراي رشد اقتصادي 
پیش بیني  و  است  جهان  در  سریع 
مي شود در آینده مقام نخست را به 
انتظار مي رود  اختصاص دهد.  خود 

رشد اقتصادي آفریقاي زیر صحرا در 
کوتاه مدت از 6 درصد تجاوز نماید 
رو  پیش  متمادي  براي سال هاي  و 
از میانگین رشد جهاني بیشتر باشد. 
در حال حاضر آفریقا تنها 3 درصد 
را  جهان  داخلي  ناخالص  تولید  از 
به خود اختصاص داده است اما در 
حدود 14 درصد از جمعیت جهان را 

در خود جاي داده است. 
صنعتي شدن و تنوع بخشي به اقتصاد 
هم در افزایش نرخ رشد مؤثر بوده 
است و همزمان، کشورهاي آفریقایي 
از وابستگي بیش از حد به کشاورزي 
و منابع طبیعي خود فاصله مي گیرند. 
این موضوع همزمان با افزایش سرانه 
تولید ناخالص داخلي منجر به ایجاد 
طبقه متوسط و افزایش تقاضا براي 
زیرساخت هایي چون برق شده است. 
ساختاري  مانع  یک  برق  تأمین 

چالش برق خصوصي در آفریقاي غیرصنعتي
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مهم بر سر راه تسهیل فعالیت هاي 
اقتصادي محسوب مي شود. در این 
رابطه برخي از کشورها مانند نیجریه 
به پیشرفت هاي قابل توجهي در راه 
شده اند.  نایل  کمبود  این  با  مقابله 
پس از اجراي برخي اصالحات، این 
خصوصي سازي  به  تصمیم  کشور 
نیجریه  در  گرفت.  نیروگاه هایش 
10 شرکت تولید برق و پنج شرکت 
 2012 سال  اکتبر  در  برق  توزیع 
خصوصي شدند. همچنین قرار است 
نیروگاه  سال 2014، 10  اواسط  تا 
دولتي دیگر هم خصوصي شوند. با 
انتقال مسئولیت تولید برق به بخش 
خصوصي که کارآمدتر و مؤثرتر عمل 
مي کند، دولت نیجریه امیدوار است 
برق  دایم  طور  به  سال   13 ظرف 
75 درصد از کل جمعیت کشور را 
تأمین کند. این اقدام تأثیر فراواني 
داشت  خواهد  اقتصادي  رشد  در 
از  منطقه  کارهاي  و  کسب  چون 
با  و  صرفه تر  به  مقرون  برق  تأمین 
ثبات تر بهره مند خواهند شد. دولت 
هزینه  کاهش  با  که  است  امیدوار 
کسب و کارها بر روند صنعتي شدن 
به  نفتي  اقتصاد  از  و  بیفزاید  کشور 
سمت اقتصادي با تنوع بیشتر پیش 
یونایتد  بانک  چون  شرکتي  رود. 
آفریقا با 700 شعبه در سرتاسر این 
قاره به طور مستقیم از این موضوع 
منتفع خواهد شد چون بسیاري از 
شعبات آن با ژنراتورهاي دیزلي که 
بسیار پرهزینه هستند کار مي کنند. 
جایگزیني این ژنراتورها مي تواند تا 
30 درصد از هزینه هاي شعبات آن 
را کاهش دهد. تأمین برق باثبات و 
ارزان مي تواند کارآفرینان را توانمند 
سازد و در اشتغال زایي و کاهش نرخ 

بیکاري مؤثر واقع شود. 
افزایش سطح سرانه  دیگر  از سوي 
به  آفریقا  داخلي  ناخالص  تولید 

آن  پي  در  و  درآمد  افزایش  معناي 
تقاضا براي کاال و خدمات است که 
آنها نیز به نوبه خود به ایجاد رشد 
افزایش  با  مي کنند.  کمک  داخلي 
سرانه مصرف، تعداد شرکت هایي که 
مي خواهند از این روند سود جویند، 

افزایش مي یابد. 
نشان  پیش بیني ها  این،  بر  عالوه 
مي دهد که آفریقا سریع ترین رشد 
بر  و  داشت  خواهد  را  جمعیت 
اساس گزارش سازمان ملل متحد، 
تا پایان قرن جمعیت این قاره سه 
افزایش  روند  اگر  برابر خواهد شد. 
این  جمعیت  یابد،  تداوم  جمعیت 
قاره در سال 2025 به 1/4 میلیارد 
 1/9 به   2050 سال  در  و  نفر 
یافت.  خواهد  افزایش  نفر  میلیارد 
در این گزارش آمده است که یک 
کودک از هر سه کودک جهان در 
خواهد  متولد  صحرا  زیر  آفریقاي 
جمعیتي  سریع  رشد  این  اما  شد. 
خواهد  فراهم  را  فرصت هایي  هم 
ایجاد  را  و هم چالش هایي  ساخت 
چالش ها  این  از  یکي  کرد.  خواهد 

تأمین برق براي جمعیتي است که 
از  کمتر  جوانان  را  آن  درصد   40
14 سال تشکیل مي دهند. آنها به 
زودي به سن اشتغال خواهند رسید 
و این یک چالش براي دولت هاست 
سن  در  زیاد  جمعیت  بتوانند  که 
کار خود را به کارهاي مولد مشغول 
کار  نیروي  دیگر  سوي  از  سازند. 
و  کسب  شد  خواهد  موجب  ارزان 
کارها از اروپا به آفریقا منتقل شوند 
تقاضا  افزایش  باعث  خود  این  و 
براي برق در این قاره خواهد شد. 

در  هم  سیاسي  چالش هاي  اما 
مهمي  نقش  زیرساخت ها  توسعه 
از  وقتي  معموال  مي کنند.  ایفا  را 
میان  به  صحبت  سیاسي  خطرات 
سابقه  آفریقایي  کشورهاي  مي آید، 
بدي در این زمینه دارند. اغلب آنها 
کشورهایي بي ثبات و غیردموکراتیک 
هستند. گرچه شواهد از این حکایت 
دارند که حکومت هاي دموکراتیک، 
اقتصادي  رشد  جهت  در  اصالحات 
این وجود  با  را در پیش مي گیرند، 
شواهدي عملي هم وجود دارند که 
بین  قوي  ارتباطي  مي دهند  نشان 
گذار دموکراتیک حکومت ها و رشد 
بازده  و  آنها  داخلي  ناخالص  تولید 

بازار سرمایه شان وجود دارد. 
قاره  یک  از  است  نمونه اي  آفریقا 
که بیش از آنکه به بازارهاي توسعه 
یافته شبیه باشد، به بازاري بي ثبات 
نگاهي  آن  به  باید  و  دارد  شباهت 
باید  بنابراین  داشت.  درازمدت 
از  دور  به  و  طرفانه  بي-  رویکردي 
احساسات را نسبت به تأمین بودجه 
توسعه به ویژه در بخش نیروگاه هاي 
آن در پیش گرفت. وقتي احساسات 
و هیجانات نقش چنداني در مدیریت 
منابع مالي ایفا نکنند، آنگاه مي توان 
سرمایه گذاري  که  یافت  اطمینان 

ارزشش را خواهد داشت. 

درآفریقا تأمین برق یك 
مانع ساختاري مهم بر سر 

راه تسهیل فعالیت هاي 
اقتصادي محسوب 

مي شود. در این رابطه 
برخي از کشورها مانند 

نیجریه به پیشرفت هاي 
قابل توجهي در راه مقابله 
با این کمبود نایل شده اند
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اخبــار جهــان

چین  در  مسئول  های  مقام 
در  برق  تولید  میزان  می گویند: 
که  یافته  افزایش  آنقدر  کشورشان 

مقام نخست جهان را دارند.
لیو ژن یا، مدیرکل انجمن مشترک 
پایان  تا  گفت:  چین  برق  صنایع 
سال 2013  ظرفیت تولید برق به 
کیلو  میلیون   805 و  میلیارد  یک 

وات رسیده است.  
کیلو  میلیارد   51300 به  توجه  با 
برق  تولید  میزان  ساعت  وات 
ساالنه، چین به مقام اول جهان در 
شده  تبدیل  انرژی  نوع  این  تولید 

است. 

وی اعالم کرد: تا پایان سال 2013 
توان  با  چین  برق  انتقال  خطوط 
به  آمپر  وات  کیلو   220 از  بیش 
رسید  کیلومتر  480هزار  حدود 
 2/2 ترانسفورماتور  ظرفیت  و 
که  است  آمپر  وات  کیلو  میلیارد 
برق  ترتیب، مجموع شبکه  این  به 
دنیا  اول  موقعیت  به  کشور  این 

رسیده است.
در سراسر چین، اتصال شبکه های 

برق محقق شده است. 
انرژي هاي  زمینه  در  چین 
تجدیدپذیر نیز وضعیت خوبي دارد. 
اکنون میزان تولید برق این کشور 

 52/58 به  باد  ظرفیت  طریق  از 
میلیون کیلو وات رسیده که به این 
ترتیب، مقام اول دنیا در این زمینه  
را نیز به خود اختصاص داده است. 
در سال 2013 تعداد 9 شرکت برق 
شرکت   500 فهرست  در  چینی 
از  که  گرفت  قرار  قدرتمند جهانی 
این نظر هم در موقعیت برتر جهان 

قرار دارد.
صنایع  مشترک  انجمن  کل  مدیر 
برق چین در ادامه افزود: در آینده، 
چین در راستای اصالح ساز و کار 
توسعه برق تالش می کند تا توسعه 

پایدار انرژی را به دست آورد.

 GDF Suez فرانسه  برق  ملیتی  چند  شرکت 
نیروگاه  پنج  آینده  ماه های  در  کرده است  پیش بینی 

تولید برق را در هلند و مجارستان تعطیل کند.
 1/2 گازی  نیروگاه  پنج  این  برق  تولید  ظرفیت 
لِِزاکو نوشت این شرکت برق  گیگاوات است. روزنامه 
فرانسه همچنین تجدیدنظر درباره ادامه فعالیت دیگر 
واحدهای تولید کننده خود را با ظرفیت 3/3 گیگاوات 

برق آغاز کرده است.
به نوشته لِِزاکو GDF Suez قرار است در هفته های 
نیز  تولیدی  واحدهای  این  تعطیلی  درباره  آینده 

تصمیم گیری کند.
به گزارش رویترز از پاریس، ژ.د.اف سوئز در مجموع 

احتمال دارد ده درصد از ظرفیت تولید خود را در اروپا 
حذف کند. روزنامه لِِزاکو افزود این خبرها اواخر سال 
دو هزار و دوازده در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت.

هزار  دو  و  نه  و  هزار  دو  سال های  فاصله  در  ژ.د.اف 
و  انگلیس  لهستان،  بلژیک،   در  را  نیروگاه  دوازده  و 
مجارستان تعطیل کرد؛  نیروگاه هایی که ظرفیت تولید 

آن ها پنج ممیز دو گیگاوات بود.
تعطیل  از  یادشد  شرکت  هدف  لِِزاکو  نوشته  به 
هزینه  درصدی  پانزده  کاهش  نیروگاه ها،  این  کردن 
نیروگاه هاي حرارتی و همچنین صرفه جویی در مصرف 
سوخت است. هنوز مسووالن شرکت ژ.د.اف درباره این 

خبر اظهارنظر نکرده اند.

چین رتبه اول تولید برق جهان شد

شرکت برق فرانسوي پنج نیروگاه را در هلند و مجارستان تعطیل مي کند
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مقامات افغانستان گزارش دادند که 300 مگاوات برق از 
ترکمنستان وارد این کشور مي شود. در حال حاضر، این 
توزیع  فاریاب  و  بلخ  هرات،  استان هاي  بین  برق،  میزان 
شده است. البته قرارداد امضاء شده بین این دو کشور در 
سال 2017 به پایان خواهد رسید. به گفته یکي از مقامات 
افغان، خطوط انتقال برق از استان هاي فاریاب، جوزجان، 
بلخ و بغالن به کابل و از کابل به استان هاي لوگار، پکتیا و 
خوست گسترش خواهد یافت. هم اکنون، حدود 90 درصد 
از برق افغانستان از کشورهاي ترکمنستان، تاجیکستان، 
ازبکستان و ایران وارد مي شود. در همین حال، کارشناسان 
اقتصادي افغانستان بر این باورند که در صورتی که سدهاي 
این کشور به درستي ساخته شوند، افغانستان قادر به تولید 
برق کافي براي پاسخگویي به نیازهاي داخلي و همچنین 
صادرات به کشورهاي دیگر خواهد بود. به گفته وزیر آب و 
برق این کشور، افغانستان داراي 75 میلیون مترمکعب آب 
مي باشد که این مقدار براي تولید 22 الي 23 هزار مگاوات 
برق کافي است. با این حال، با وجود منابع غني آب، این 
کشور هنوز برق کافي براي مناطق داخلي خود را نیز ندارد. 
مقدار زیادي از جریان آب به کشورهایي نظیر پاکستان، 
ایران و تاجیکستان وارد مي شود که این کشورها از این 
میزان براي نیازهاي انرژي خود استفاده مي کنند، در حالي 
که فقط 30 درصد آب در این کشور باقي مي ماند که این 
میزان براي تولید برق کافي نمي باشد. به گفته کارشناسان، 
با وجود منابع و ظرفیت گسترده، افغانستان همچنان به 
واردات برق از کشورهاي همسایه نظیر، ایران، تاجیکستان، 
ازبکستان و ترکمنستان ادامه مي دهد که ساالنه، هزینه اي 
بین 120 تا 150 میلیون دالر را براي این کشور رقم مي زند.  
CASA- تاجیکستان در نظر دارد عالوه بر پروژه برق
1000 ،1000 مگاوات برق مازاد خود را از طریق مسیر 
استان  در  کنر  رودخانه  غربي  ساحل  در  واقع  چترال 
خیبر پختونخوا پاکستان، جهت کمک به بهبود وضعیت 
این  کند.  پاکستان صادر  و  افغانستان  در  برق  بحراني 
پروژه، به نام  »روگان - خاروق- واخان- چیترال«  مورد 
عالقه بسیاری از کشورها و موسسات مالی و بین المللی 
واقع  شده است. با ساخت آن امکان صادرات بیش از 
4 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان و پاکستان 
میلیون  پروژه حدود 240  این  هزینه  می شود.  فراهم 
انتقال مرزي میان  برآورده شده است که خطوط  دالر 

افغانستان و پاکستان را پوشش مي دهد.

افغانستان  300 مگاوات 
برق از ترکمنستان وارد مي کند

باالتر بودن تعرفه برق بنگالدش در 
مقایسه با هندوستان، نپال و بوتان

بانک جهاني نشان مي دهد که در حال  اخیر  گزارش 
حاضر، تعرفه برق در بنگالدش به طور متوسط به ازای 
هر کیلووات ساعت، معادل 70/7 سنت مي باشد. این 
تعرفه براي کشورهاي هندوستان، نپال و بوتان به طور 
متوسط، به ترتیب 03/7، 63/7 و 21/3 سنت به ازای 
هر کیلووات ساعت است. براساس این گزارش، میزان 
سریالنکا  و  پاکستان  افغانستان،  کشورهاي  در  تعرفه 
که به طور متوسط از تعرفه برق بنگالدش باالتر است. 
متوسط تعرفه برق در افغانستان و سریالنکا به ترتیب 
کیلووات  هر  ازای  به  سنت   2/10 و   18/9 میزان  به 

ساعت مي باشد. 
صرفا  تعرفه،  افزایش  که  کرد  تأکید  جهاني  بانک 
وسیله اي براي پوشش خأل حاصل از درآمد نمي باشد؛ 
افزایش  جمله،  از  دیگري  جنبه هاي  داراي  بلکه 
تولید  ظرفیت  حاضر،  حال  در  هست.  نیز  بهره وري 
که  است  مگاوات   10213 بنگالدش،  در  شده  نصب 
58 درصد آن مربوط به بخش عمومي و 42 درصد آن 
نصب  از کل ظرفیت  است.  بخش خصوصي  به  مربوط 
درصد   2/19 طبیعي،  گاز  توسط  درصد   5/64 شده، 
توسط نفت کوره، 7/6 درصد توسط دیزل، 5/2 درصد 
 8/4 و  برق آبي  توسط  درصد   3/2 زغال سنگ،  توسط 

درصد توسط سایر حامل ها تأمین مي شود.
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ترکیه  انرژی  شرکت های 
انرژي  از  برق  تولید  اخذ  جهت 
که  مزایده اي  در  خورشیدي 
رقابت  به  شد  برگزار  آنکارا  در 
مزایده  این  در  پرداختند.  
برق  مگاوات   600 مجموعاً 
مجوز  صدور  براي  خورشیدي 
با  تولید  پروانه  اولین  شد.  ارائه 
استان  در  مگاوات،   8 ظرفیت 
 Solentgre االزیگ براي شرکت
با مبلغ 400 هزار دالر براي هر 

مگاوات ظرفیت صادر شد. 
شرکت  مناقصه  برنده  دومین 
 5 پروژه  یک  براي   Halk انرژي 
مگاواتي در استان ارزروم با مبلغ 
براي  دالر  هزار   33 پیشنهادي 

هر مگاوات ظرفیت بود. 
این  مزایده،  شرایط  اساس  بر 
منطقه  در  موظفند  شرکت ها 
برق  پروژه هاي  روي  بر  خود 
کرده  سرمایه گذاري  خورشیدي 
اخذ  به  مربوط  هزینه هاي  و 
آینده  سال   3 طي  را  مجوز 
پرداخت کنند. هم اکنون، ترکیه 
46 درصد از برق مورد نیاز خود 
مي کند  تولید  گازطبیعي  از  را 
 60 به  آن  تولید  هزینه  که 
مي رسد.  سال  در  دالر  میلیارد 
تولیدي  برق  از  درصد   27 تنها 
داخلي  انرژي  منابع  از  ترکیه 
و  این کشور شامل زغال سنگ 

تجدیدپذیرها تأمین مي  شود. 
مورد  برق  از  درصد   30 تأمین 
انرژي هاي  توسط  کشور  نیاز 
از   2023 سال  تا  تجدیدپذیر 
اهداف انرژي این کشور مي باشد.

شرکت سهامي دولتي برق یونان )PPC( در تالش است که شرکت تابعه 
خود را در ترکیه راه اندازي کند. این شرکت جدید، در زمینه تجارت انرژي 
برق فعال خواهد بود و سهم سرمایه آن در حدود 2 میلیون لیره )در حدود 
686 هزار یورو( مي باشد. بنابر اعالم شرکت سهامي برق یونان، این شرکت 
در حال حاضر در تالش براي کسب مجوزهاي الزم از مؤسسات نظارت 
بر قوانین بازارهاي انرژي ترکیه براي شرکت زیر مجموعه خود مي باشد. 
راه اندازي این شرکت تابعه در ترکیه، جزیي از برنامه شرکت سهامي برق 
یونان در تالش براي ورود به بازارهاي در حال توسعه جنوب غربي اروپا 
کامل  آزادسازي  دلیل  به  داخلي خود  بازارهاي  دادن  از دست  و جبران 
صنعت برق در آینده نزدیک در یونان مي باشد. بازار برق ترکیه به دلیل 
طي  برق  مصرف  است.  شده  مواجه  کسري  با  افزون،  روز  تقاضاي  رشد 
دهه گذشته 78 درصد افزایش یافته و به 235 میلیارد کیلووات ساعت 
رسیده است و برآورد مي گردد که این رقم تا سال 2023 به 450 میلیارد 
کیلووات ساعت برسد. بنابر گزارش خبرگزاري ترکیش پرس، دولت ترکیه 
واردات مجموعاً  براي  روماني  و  بلغارستان  با کشورهاي  مذاکره  در حال 
2800 مگاوات برق به این کشور مي باشد. وزیر انرژي این کشور نیز در 
این سه کشور را  حال حاضر موافقت نامه همکاري براي تبادل برق بین 

امضاء کرده است.

رقابت شرکت هاي ترک 
براي تولید برق تجدیدپذیر

شرکت سهامي برق یونان در تالش براي راه اندازي 
شرکت هاي تابعه خود در ترکیه

ژاپن به دنبال تولید برق از فضا 
به  برق رسانی  با هدف  ایجاد مزرعه خورشیدی در فضا  به دنبال  ژاپنی ها 
زمین هستند. انرژی خورشیدی در زمین به دلیل هزینه های باال و پنل های 
ناکارآمد فرآیندی چالش برانگیز است اما در فضا می توان شیوه تولید انرژی 
را دستخوش انقالب کرد. در این بین، ژاپنی ها مدعی اند انرژی خورشیدی 
طرح  با  بود.  خواهد  دسترس  در  می رود،  انتظار  آنچه  از  زودتر  فضامحور 
پیشنهادی آژانس تفحص هوافضای این کشور، ژاپن در نظر دارد ظرف 25 
سال، انرژی خورشیدی فضامحور را به واقعیت بدل کند. پروفسور سوسومو 
ساساکی، طرح های این آژانس را برای خلق یک جزیره دست ساز با طول سه 
کیلومتر در بندر خلیج توکیو تشریح کرد. این جزیره مجهز به پنج میلیارد 
آنتن خواهد بود که با یکدیگر برای تبدیل انرژی ریزموج به الکتریسیته عمل 
می کنند. ریزموج ها از تعدادی از جمع کننده های خورشیدی عظیم موجود 
برای  می شوند؛  تابانده  پایین  به  زمین  باالی  کیلومتری  مدار 36000  در 
جمع آوری انرژی خورشیدی، دو آینه عظیم جهت هدایت نور به پنل های 
زیرایستگاه  یک  بود.  خواهند  فعال  شبانه روز  ساعت  فتوولتائیک طی 24 
جداگانه در این جزیره الکتریسیته جاری را از طریق یک کابل زیردریایی به 

توکیو می فرستد تا به روشن نگه داشتن المپ های نئون کمک کند. 

اخبــار جهــان
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چین و ترکیه در حال مذاکره براي سرمایه گذاري بر 
البستان  افسین  زغال خیز  منطقه  توسعه  پروژه  روي 
مبلغ  مي باشند.  منطقه  این  در  نیروگاه  ساخت  و 
 12 تا   10 حدود  در  پروژه  این  براي  سرمایه گذاري 

میلیارد دالر اعالم شده است. 
منطقه افسین البستان یکي از نواحي زغال خیز ترکیه 
است که 45 درصد از ذخایر زغال لیگنیت ترکیه در 
عنوان  به  اغلب  لیگنیت  زغال  دارد.  قرار  منطقه  این 
کار  به  حرارت  و  برق  تولید  نیروگاه هاي  سوخت 
مي رود. بنابراین توسعه این منطقه شامل ساخت یک 

نیروگاه زغال سوز 8000 مگاواتي نیز مي شود. 

با  و  برق  بازار  آینده  در  را  عمده اي  نقش  زغال سنگ 
ایفا  توجه به تقاضاي روز افزون این حامل در ترکیه 
ترکیه  در  پروژه  این  براي  نهایي  مذاکرات  مي کند. 
از ژاپن،  در جریان است و احتمال دارد شرکت هایي 
قطر، کره جنوبي عالوه بر چین در این پروژه حضور 
در  ابوظبي  انرژي  ملي  شرکت  اینکه  از  پس  یابند. 
براي  نهایي  تصمیم  که  کرد  اعالم  گذشته  آگوست 
تأخیر  به  ثانوي  اطالع  تا  را  پروژه  این  سرمایه گذاري 

مي اندازد. 
وارد  چین  با  توافق  به  حصول  براي  ترکیه  همچنین 

مذاکره شد.

مذاکرات ترکیه و چین برای سرمایه گذاري 12 میلیارد دالری 
چین بر روي منطقه زغال خیز ترکیه

پیش بیني 500 مگاوات ظرفیت انتقال برق براي پل ارتباطي روسیه، آذربایجان و ایران
روسیه،  انرژي  وزیر  گفته  به 
بین  برق  ارتباطي  پل  ظرفیت 
آذربایجان،  روسیه،  کشورهاي 
ایران که برنامه ریزي براي تأسیس 
آن توسط روسیه انجام شده است، 
برسد.  مگاوات   500 به  مي تواند 
دیدار  در  اخیر وي  اظهارات  بنابر 
حال  در  ایران  و  روسیه  ایران،  از 

برق  شبکه  اتصال  جهت  بررسي 
این دو کشور از طریق آذربایجان 
از  برق  مگاوات  انتقال 500  براي 
روسیه به ایران هستند. پیش نویس 
مقدماتي توافقنامه بین سه کشور 
براي  آذربایجان  و  روسیه  ایران، 
مدرن،  نیروگاه هاي  ساخت 
خطوط  و  آبي  برق  نیروگاه هاي 

فشار قوي انتقال برق در ایران در 
حال تدوین است. 

در  را  جلسه اي  همچنین  وي 
آذربایجان  وزیر  نخست  با  باکو 
برگزار  پروژه  این  خصوص  در 
همکاري ها  این  هزینه  کرده است. 
حدود 8 تا 10 میلیارد دالر برآورد 

شده است.
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دانشمندان استرالیایی موفق شدند با ابداع یک فناوری 
لوله  و  برق  های  کارخانه  شده  تلف  گرمای  از  جدید 

اگزوز خودروها برق تولید کنند.
محققان دانشگاه موناش یک ترموسل یونی مبتنی بر 
مایع تولید کرده اند که خروجی قدرت آن باال است و 

هیچ انتشار کربنی ندارد.
به  که  گرمایی  انرژی  گرفتن  خدمت  به  با  ترموسلها 
واسطه تفاوت دمای بین دو سطح تولید شده کار می 
کند و این انرژی را به وسیله یک الکترولیت به انرژی 

برق تبدیل می کند.
ترموسل  این  موناش،  دانشمندان  اظهارات  براساس 
کم  بخار  از  برق  تولید  برای  توان  می  را  جدید  های 
درجه در نیروگاه برق در دمای حدود 130 سانتیگراد 
به کار گرفت. داگ مک فارالین از محققان این پروژه 
گفت: طی این تحقیقات ما به این نتیجه رسیده ایم که 

این ترموسلها به رغم سیستمهای آبی که در دماهای 
باالی 100 درجه سانتیگراد کار نمی کند، می توانند 
در دمای افزایش یافته منابع گرمایی مهم نیز کارآمد 
دستگاه  طراحی  فرصت  کننده  ارائه  پروژه  این  باشد. 
برای  تواند  می  که  است  پذیر  انعطاف  و  ارزان  های 
برداشت گرمای تلف شده در دامنه برد 100 تا 200 

سانتیگراد مناسب باشد.
به  موناش  دانشگاه  دکترای  دانشجوی  آبراهام  تئودور 
عنوان یکی دیگر از محققان این پروژه گفت: تروموسل 
یک روش جذاب برای کاهش اتکا به سوختای فسیلی 
است، چرا که آنها از گرمایی استفاده می کنند که در 
فرآیندهای صنعتی تولید شده است. مهمترین مزیت 
ترموسل این است که از انرژی بهره برداری می کند که 
به طور خاص برای آن تولید نشده و انرژی هدر رفته 

محسوب می شود.

آذربایجان براي رساندن سطح 
نیروگاه هاي  سرانه  برق  تولید 
کشورهاي  به  کشور  این 
افزایش  نیازمند  یافته،  توسعه 
ده گیگاوات به ظرفیت بخش 
نزدیک  آینده اي  در  برق خود 
وزیر  اظهارات  بنابر  است. 
بخش  این  کشور،  این  انرژي 
نیازمند جذب 4 میلیارد منات 

سرمایه گذاري  دالر(  میلیارد   1/5(
نظر  مورد  هدف  به  رسیدن  جهت 
حجم  صورت،  این  در  مي باشد. 
به  این کشور  در  برق  تولید سرانه 
یافته  توسعه  کشورهاي  شاخص 
 3600 مرز  از  و  رسید  خواهد 
گذشت.  خواهد  ساعت  کیلووات 
آذربایجان طي  برق  تولید  ظرفیت 
درصد   30 حدود  گذشته،  سال   5
افزایش یافته و هم اکنون به 7105 
ساالنه  تولید  که  رسیده  مگاوات 

برق  ساعت  کیلووات  میلیارد   24
بدان  این  است.  نموده  ممکن  را 
معناست، که امکان صادرات ساالنه 
برق  ساعت  کیلووات  میلیارد   1/2
در این کشور وجود دارد. وي افزود، 
صادرات  تضمین  شرایط  این  در 
از  ایران  و  روسیه  اروپا،  به  برق 
اهمیت بسیاري برخوردار است. وي 
همچنین بر پروژه اتصال شبکه هاي 
برق آذربایجان، گرجستان و ترکیه 
براي  فرصتي  را  آن  و  تأکیدکرده 

غربي  اروپاي  به  برق  صادرات 
در  مگاوات   350 میزان  به 
مگاوات   700 و   2014 سال 

در سال 2015 عنوان کرد.
در همین زمینه، یکسان سازي 
در  انرژي  استانداردهاي 
استانداردهاي  با  آذربایجان 
کار  دستور  در  اروپا  اتحادیه 
قرار  کشور  این  انرژي  بخش 
این  تفاوت هاي  و  شباهت ها  دارد. 
است  بررسي  دست  در  صنعت  دو 
استانداردهاي  از  کاملي  فهرست  و 
بخش انرژي آذربایجان تهیه شده که 
گام هاي نخست پروژه یکسان سازي 
استانداردهاي این کشور با اتحادیه 
در  ویژه اي  فني  است. کمیته  اروپا 
وزارت انرژي آذربایجان جهت تهیه 
هماهنگي،  پروژه،  این  مقدمات 
استانداردهاي  پذیرش  و  تصویب 

جدید تشکیل شده است.

تولید برق از گرمای تلف شده در استرالیا

نیاز به 5 میلیارد دالر سرمایه گذاري براي افزایش ظرفیت بخش برق آذربایجان

اخبــار جهــان
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اند  مهندسان استرالیا یک دستگاه تولید برق ساخته 
تجزیه  حال  در  گندیده  موزهای  از  آن  سوخت  که 
تامین می شود و امیدوارند نیروگاهی بسازند که کامال 

با نیروی حاصل از میوه ها کار کند. 
دلیل  به  استرالیا  ساالنه  موز  محصول  بیشتر  تاکنون 
زباله  روانه  و  رفته  زیاد هدر  بودن  یا کوچک  دار  لک 
دانها می شود. اما پژوهشگران بجای اینکه بگذارند این 
میوه به آسانی فاسد شود ، می خواهند از آن استفاده 
برنامه  کارها مطابق  اگر همه  بکنند.  مفیدی  تجار ی 
پیش رود می توان یک نیروگاه برق با توانایی تولیدی 
عنوان  به  موز  از  که  ساخت  خانوار   500 برای  برق 
سوخت استفاده می کند. به گفته بیل کالرک، استاد 
معمول  غیر  طرح  این  کویینزلند،  دانشگاه  مهندسی 
هنگامی به فکر او رسید که شورای موزکاران استرالیا 
برای یافتن راه هایی برای کاربرد کوهی از میوه های 
فاسد و دورریخته شده به وی مراجعه کردند . به گفته 
و  است  زیاد  بسیار  موز  کویینزلند شمالی  در  کالرک 
انرژی های تجدیدپذیر  برای  تواند منبع عظیمی  می 
باشد . حدود یک سوم محصول موز استوایی کویینزلند 
از 20 هزار تن در سال می شود  که مقدار آن بیش 
هیچگاه در فروشگاه ها عرضه نمی شود . معموال این 
محصول روی زمین فاسد می شود ولی به گفته دکتر 
کالرک این وضع افزون بر اینکه به خاک آسیب می 

رساند ، اتالف یک منبع بالقوه مفید است. 
وی توانسته است با موفقیت از موز برای تولیدی برق در 
آزمایشگاه بهره ببرد و سرگرم ارزیابی این مسئله است 

که یک نیروگاه برق با استفاده از سوخت موز بسازد. 
دکترکالرک موزها را در یک ظرف بزرگ دربسته قرار 
می دهد تا تجزیه شوند و از متان حاصل از میوه فاسد 
شده برای تامین سوخت یک توربین برق استفاده می 
کند. هر چند این طرح در آزمایشگاه نتیجه خوبی داده 
باید دید که آیا بطور تجاری نیز می تواند  است ولی 
این  برای کشف  پژوهش کالرک  اکنون   . باشد  موفق 
متان چقدر طول می  به  موز  تبدیل  است که  مسئله 
کشد و چه مقدار متان تولید می شود . کار وی شامل 
کوبیدن، خمیر کردن و بصورت تفاله درآوردن موزهای 
فاسد برای یافتن بهترین راه برای تجزیه کردن آنها و 
همچنین افزودن آنزیم هایی برای تسریع عمل تجزیه 

شدن است. 
خواهد  آینده  سال  فوریه  تا  افزاید  می  کالرک  دکتر 
فهمید که آیا موز منبع انرژی قابل دسترسی است یا 
خیر . اگر استفاده از موز به عنوان سوخت باصرفه باشد 
با سوخت  برق  نیروگاه  موز ساخت یک  تولید  صنایع 
موز را که بتواند برق 500 خانوار را تامین کند بررسی 
خواهند کرد . همچنین برق تولیدی این نیروگاه را می 
توان وارد شبکه برق سراسری کرد که درآمد اضافی 
از این طریق به جیب موزکاران خواهد ریخت. با این 
حال کالرک می پذیرد که این فناروی یک اشکال دارد 
زیرا مقدار زیادی موز برای تولید مقدار اندکی برق الزم 
است . به گفته وی برای تولید برق برای دستگاه های 
یک خانوار مانند بادبزن و گرم کن به مدت 30 ساعت 

حدود 60 کیلوگرم موز الزم است. 

تالش برای تولید برق از موز در استرالیا 
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اخبــار ایــران

روند خصوصي سازي نیروگاه ها تغییر مي کند 

ایجاد 8 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهي

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي 

با تبدیل 61 هزار مگاوات نیروگاه گازي به سیکل ترکیبي صورت مي گیرد؛

از این پس نیروگاه ها پیش از واگذاري 
تمام  و  شده  تبدیل  شرکت  به 
مشارکت  اوراق  از  ناشي  بدهي هاي 
و وام هاي دریافت شده براي ساخت 
و  منتقل  شرکت  آن  به  نیروگاه ها 

سپس قیمت گذاري مي شوند. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي 
گفت: روند خصوصي سازي نیروگاه ها 
بخش هاي  به  واگذاري  براي 

غیردولتي تغییر مي کند. 
در  فالحتیان «  »هوشنگ  مهندس 
گفت وگو با پایگاه اطالع رساني وزارت 
براساس  داشت:  اظهار  )پاون(،  نیرو 
قانون، بخش هاي تولید و توزیع برق 
باید به بخش خصوصي واگذار شود 
اما آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، 
واگذاري نیروگاه ها به صورت رد دیون 

براي سایر دستگاه ها بوده است. 
نیروگاه ها  گذشته  در  افزود:  وي 
به عنوان یک سخت افزار فروخته شده 
و بدهي هاي ناشي از مراحل احداث 
آن نیروگاه بر دوش وزارت نیرو باقي 
مانده است. به گفته معاون وزیر نیرو 
پس  این  از  انرژي،  و  برق  امور  در 
نیروگاه ها پیش از واگذاري به شرکت 
تبدیل شده و تمام بدهي هاي ناشي 
از اوراق مشارکت و وام هاي دریافت 
آن  به  نیروگاه ها  براي ساخت  شده 
شرکت منتقل و سپس قیمت گذاري 

مي شوند. 
قانون   44 اصل  اینکه  بیان  با  وي 
اساسي، تصریح بر واگذاري نیروگاه ها 
افزود:  دارد،  خصوصي  بخش  به 
تولید  بخش  واگذاري  نیرو  وزارت 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي از ایجاد هشت 
هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهي با تبدیل 16 هزار 
مگاوات نیروگاه گازي کشور به سیکل ترکیبي خبر داد. 
با پایگاه  مهندس »هوشنگ فالحتیان « در گفت وگو 
اطالع رساني وزارت نیرو )پاون(، گفت: براساس مفاد 
بودجه سال 92 و بند متناظر آن در سال 93، مي توانیم 
تا سقف 24 هزار میلیارد تومان از طریق قراردادهاي 
BOT و بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش خصوصي 
را  گازي  نبروگاه هاي  بخار  بخش  و  بسته  قرارداد 

تکمیل و نیروگاه هاي تجدیدپذیر احداث کنیم. 
در  شده،  انجام  برنامه ریزي هاي  براساس  افزود:  وي 
طول فعالیت دولت یازدهم 16 هزار مگاوات نیروگاه 
تبدیل  ترکیبي  سیکل  به  غیردولتي  و  دولتي  گازي 
استفاده  بدون  شده و 8000 مگاوات ظرفیت جدید 
ایجاد  براي  داد:  ادامه  ایجاد مي شود. وي  از سوخت 

به  نیروگاهي،  جدید  ظرفیت  مگاوات   8000 این 
با  نیاز است که  سرمایه گذاري 7. 5 میلیارد یورویي 
استفاده از ظرفیت هاي قانون بودجه محقق مي شود. 

گازي  نیروگاه هاي  تبدیل  با  کرد:  تصریح  فالحتیان 
از  نیروگاه ها  این  بازده  ترکیبي،  سیکل  به  کشور 
تأثیر  که  مي یابد  افزایش  درصد   48 به  درصد   31
خواهد  سوخت  مصرف  صرفه جویي  در  قابل توجهي 

داشت. 
وي با بیان اینکه هزینه تبدیل هر واحد نیروگاه 320 
مگاواتي گازي و تبدیل آن به نیروگاه 490 مگاواتي 
آن  مصرفي  گازوییل  ماه   9 معادل  ترکیبي،  سیکل 
نیروگاه است، خاطرنشان کرد: اگر دولت پول معادل 
9 ماه سوخت آن نیروگاه را به بخش خصوصي دهد، 
تبدیل  تجهیزات  مي تواند  به راحتي  خصوصي  بخش 

نیروگاه به سیکل ترکیبي را تهیه و نصب کند. 

را در دستورکار خود دارد اما شیوه 
تغییر  نیروگاه ها  خصوصي سازي 

مي کند. 
انتظار  کرد:  خاطرنشان  فالحتیان 
وزارت نیرو این است که پول حاصل 
پرداخت  براي  نیروگاه ها  فروش  از 
بدهي هاي وزارت نیرو و بهینه سازي 
انتقال  و  توزیع  تولید،  بخش هاي 

هزینه شود. 
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ابوموسي  این نیروگاه به عنوان دومین نیروگاه جزیره 
طي مدت سه ماه و با اعتبار 160 میلیارد ریال احداث 

مي شود. 
ابوموسي  جزیره  مگاواتي   10 نیروگاه  احداث  عملیات 
در آییني با حضور دکتر جادري استاندار هرمزگان آغاز 

شد. 
ابوموسي  این نیروگاه به عنوان دومین نیروگاه جزیره 
طي مدت سه ماه و با اعتبار 160 میلیارد ریال احداث 

مي شود. 
استاندار هرمزگان در آیین کلنگ زني این نیروگاه گفت: 
ابوموسي  جزیره  به  سفر  با  استان  مدیریت  مجموعه 
حامل پیام صلح و دوستي و تقویت روابط با همسایگان 
افزود:  جادري  دکتر  مي باشد.  فارس  خلیج  جنوبي 
جزیره ابوموسي به عنوان جزیره اي با قابلیت هاي نهفته 
توسعه  براي  مناسبي  بسیار  ظرفیت هاي  گردشگري، 
توسعه  طرحهاي  اکنون  هم  از  که  دارد  گردشگري 

گردشگري در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
نیز در  برق هرمزگان  نیروي  توزیع  مدیرعامل شرکت 
جزو  ابوموسي  مگاواتي   10 نیروگاه  گفت:  آیین  این 
بخش  توسط  که  است  پراکنده  تولید  نیروگاه هاي 
خصوصي و بصورت خرید تضمیني برق احداث مي شود. 
مهندس عبدالصاحب ارجمند افزود: این نیروگاه شامل 
10 مولد، 10 دستگاه ترانسفورماتور، لوله کشي مخازن 
آب و سوخت و کلیدخانه انتقال برق از نیروگاه به شبکه 

برق جزیره مي باشد. 
برق  شبکه  بازسازي  و  اصالح  براي  کرد:  اضافه  وي 
جزیره ابوموسي حدود 60 کیلومتر کابل خریداري شده 
آغاز  امسال  دوم  ماهه  سه  از  آن  اجرایي  عملیات  که 

خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان در ادامه 
در  گذشته  سال  در  شرکت  این  اقدات  مهمترین  به 
دستگاه   4 نصب  افزود:  و  کرد  اشاره  ابوموسي  جزیره 
تابلوها،  مخازن،  فوندانسیون،  شامل  کامینز  مولد 
ترانسفورماتورها، کابل کشي و لوله کشي و همچنین 
انجام  با  اساسي 3 دستگاه مولد مرلیس که  تعمیرات 
این تعمیرات ظرفیت تولید برق این جزیره از 2 هزار و 

100 کیلوات به 7 هزار و 500 کیلووات افزایش یافت. 
وي اظهارداشت: شهرستان ابوموسي داراي 5 نیروگاه 
در  2نیروگاه  ابوموسي،  در جزیره  نیروگاه   2 که  است 
تنب بزرگ و یک نیروگاه نیز در تنب کوچک قرار دارد. 
مشترکین  تعداد  افزود:  ارجمند  عبدالصاحب  مهندس 
طول  و  است  اشتراک   500 2هزارو  جزیره  این  برق 
شبکه برق رساني این جزیره 100 کیلومتراست. براي 
بازسازي شبکه برق جزیره ابوموسي و تنب بزرگ نیز 
30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که عملیات 

اجرایي آن در 6 ماهه دوم سالجاري آغاز خواهد شد. 
ولتاژ  افزایش  منظور  به  داد:  ادامه  ارجمند  مهندس 
شبکه برق جزیره تنب بزرگ، یک مولد یک مگاواتي در 
این جزیره نصب شده و یک مولد دیگر نیز به ظرفیت 

یک مگاوات در تنب کوچک در حال نصب مي باشد. 
وي اضافه کرد: به علت معیوب بودن مولدهاي در مدار 
تولید این دو جزیره و بروز ناپایداري هاي هاي ناخواسته، 
اندازي مولدهاي خریداري شده را در  این شرکت راه 

دستور کار خود قرار داد. 
ارجمند خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمان، 
دو  نصب  و  معیوب  مولدهاي  دمونتاژ  عملیات  اجراي 
دستگاه مولد جدید به ظرفیت 3350 کیلو ولت آمپر 
روز  دو  در کمتر  و  آغاز  این شرکت  مهندسان  توسط 

مولدهاي جدید وارد مدار تولید شد. 
مدیرعامل توزیع نیروي برق هرمزگان اظهارداشت: تمام 
مراحل تعویض و نصب مولد هاي جدید توسط مهندسان 
این شرکت و بدون به کارگیري نیروي پیمانکاري و با 

صرفه جویي 900 میلیون ریالي به پایان رسید. 

کلنگ احداث یك نیروگاه 10 مگاواتي در جزیره ابوموسي به زمین خورد
با سرمایه گذاري بخش خصوصي
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قیمت خرید تضمیني برق انرژي تجدیدپذیر از بخش 
کیلووات  هر  به ازاي  تومان   440 دست کم  خصوصي 
ساعت است که این رقم با توجه به شرایط مختلف قابل 

تعدیل بوده و حداقل پرداخت به تولیدکنندگان است. 
مدیرعامل سازمان انرژي  هاي نو )سانا( گفت: نخستین 
نیروگاه زمین گرمایي کشور طي چند ماه آینده به منظور 
ساخت توربین آن به مناقصه مي رود مهندس » یوسف 
آرمودلي« در نشستي خبري، با اعالم این مطلب افزود: 
سازمان انرژي هاي نو ایران از بیش از 10 سال پیش با 
هدف پیگیري و توسعه انرژي هاي نو در کشور تشکیل 

شد. 
وي اظهار داشت: پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي، 
سازمان بهره وري انرژي ایران و سازمان انرژي هاي نو در 
لیست فروش قرار گرفتند که با مخالف هاي بسیار رو به رو 
شد و پس از ابالغ و اجراي قانون اصالح الگوي مصرف، 

بنا شد که این دو سازمان در یکدیگر ادغام شوند. 
نام  به  جدید  سازمان  اساس نامه  داد:  ادامه  آرمودلي 
از  و پس  تهیه شد  از سه سال گذشته  سازمان ساتبا 
تأیید در بخش هاي مختلف دولت دهم، با تأیید دوباره 

در دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد. 
جدید  سازمان  این  اساس نامه  اکنون  شد:  یادآور  وي 

برنامه و بودجه مجلس شوراي  انرژي و  در کمیسیون 
اسالمي تأیید شده است و در آینده نزدیک براي تصویب 

نهایي به صحن علني مي رود. 
درباره  سپس  ایران  نو  انرژي هاي  سازمان  مدیرعامل 
وضعیت استفاده از انرژي هاي نو، تصریح کرد: صنعت 
برق جهان رو به انرژي هاي تجدیدپذیر آورده و قرار است 
تا سال  را  برق خود  اروپایي 30 درصد  که کشورهاي 

2020 ازطریق انرژي هاي تجدیدپذیر تأمین کنند. 
وي افزود: مصرف انرژي در ایران به عنوان یک کشور در 
حال توسعه طي سال هاي اخیر به شدت افزایش داشته 
از  باید  تقاضا،  تأمین  به منظور  و در حال رشد است و 

توانمندي هاي انرژي تجدیدپذیر استفاده کنیم. 
هزار   40 ایجاد  ظرفیت  تاکنون  اینکه  بیان  با  وي 
است،  شده  شناسایي  کشور  در  بادي  نیروگاه  مگاوات 
افزود: بسیاري از مناطق کشور ازجمله منجیل، بینالود، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، سمنان، شاهرود، 
کرمان،  کردستان،  اردبیل،  تبریز،  خلخال،  دامغان، 
حاشیه خلیج فارس، خوزستان و اصفهان پتانسیل تولید 
برق ازطریق انرژي باد را دارند اما به دلیل کمبود منابع 
مالي، امکان نصب بادسنج براي شناسایي مناطق جدید 
وجود نداشت که با روي کار آمدن دولت جدید و توجه 

نخستین نیروگاه زمین گرمایي به زودي به مناقصه مي رود

مدیرعامل سازمان انرژي هاي نو ایران؛

اخبــار ایــران
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اعتبارالزم درحال تخصیص  انرژي هاي تجدیدپذیر،  به 
است تا نقاط بیشتري شناسایي شود. 

بي پایان  منابع  از  خورشید  گفت:  همچنین  آرمودلي 
از  خدادادي است که 90 درصد مساحت کشور بیش 

300 روز در سال از نعمت خورشید برخوردار هستند. 
نیروگاه  نخستین  از  بهره برداري  به  ادامه  در  وي 
زمین گرمایي کشور تا سال 94 خبر داد و گفت: تاکنون 
11 حلقه چاه آزمایشي به عمق سه هزار متر با توان فني 
و مهندسي داخل کشور حفر شده که خوشبختانه هفت 

چاه اکتشافي به تولید رسیده است. 
وي افزود: عملیات اجرایي این نیروگاه طي دو سه سال 
اخیر به دلیل مشکالت مالي به کندي پیش مي رفت اما 
آینده  ماه  دو  نیرو طي  وزارت  و  توجه دولت جدید  با 
مناقصه ساخت توربین هاي این نیروگاه برگزار مي شود. 
اینکه  بیان  با  ایران  نو  انرژي هاي  سازمان  مدیرعامل 
حدود شش ماه زمان براي ساخت توربین این نیروگاه 
الزم است، گفت: افزون بر آن، شش ماه نیز براي نصب 
نیروگاه الزم است و این در شرایطي است که با توجه 
درجه  زیر صفر  و سرماي  منطقه  بودن  کوهستاني  به 
مشگین شهر در زمستان، عمال شش تا هفت ماه در سال 

امکان کار کردن در سایت وجود ندارد. 
آرمودلي درباره قیمت خرید برق از بخش خصوصي نیز 
گفت: قیمت خرید تضمیني برق انرژي تجدیدپذیر از 
بخش خصوصي دست کم 440 تومان به ازاي هر کیلووات 
ساعت است که این رقم با توجه به شرایط مختلف قابل 

تعدیل بوده و حداقل پرداخت به تولیدکنندگان است. 
وي تأکید کرد: از جهت علمي و توان فني و مهندسي 

در خاورمیانه و جهان جایگاه خوبي داریم. 
اینکه  بیان  با  ایران  نو  انرژي هاي  سازمان  مدیرعامل 
تاکنون 25 میلیارد تومان پروژه تحقیقاتي توسط سانا 
در دانشگاه ها تعریف شده است، افزود: در 23 دانشگاه 
نیروگاه  دانشگاه،  به هر  توماني  میلیون  با کمک 200 

تجدیدپذیر با ظرفیت 20 کیلووات نصب شده است. 
سرمایه گذاري  به  کشورها  سایر  عالقه مندي  از  وي 
و  داد  خبر  کشور  تجدیدپذیر  انرژي هاي  بخش  در 
با دو هیئت آلماني و فرانسوي  خاطرنشان کرد: اخیرا 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  بخش  در  سرمایه گذاري  براي 
و  دولت  طریق  از  امیدواریم  و  داشتیم  دیدار  کشور 

بانک ها سرمایه گذاري خارجي تسهیل شود.

نیروگاه هاي  کهریزک  نیروگاه  افزون بر  هم اکنون 
با  نوشهر  مگاوات،  سه  ظرفیت  با  ساري  در  زباله سوز 
با  رشت  و  مگاوات  سه  تنکابن  مگاوات،  سه  ظرفیت 
ظرفیتي در حدود چهار تا پنج مگاوات در حال ساخت 

است. 
گفت:  )سانا(  ایران  نو  انرژي هاي  سازمان  مدیرعامل 
همکاري  با  کهریزک  زباله سوز  مگاواتي  سه  نیروگاه 
شهرداري طي چهار ماه آینده به بهره برداري مي رسد 

پایگاه  با  گفت وگو  در  آرمودلي «  » یوسف  مهندس 
اطالع رساني وزارت نیرو )پاون( اظهار داشت: نیروگاه 
و  تهران  شهرداري  همکاري  با  کهریزک  زباله سوز 
احداث  حال  در  ایراني  شرکت  یک  فاینانس  ازطریق 
است.  وي افزود: این نیروگاه قادر است 200 تن زباله 

در روز امحا و سه مگاوات برق تولید کند.
مرحله  در  کهریزک  زباله سوز  نیروگاه  داد:  ادامه  وي 
مونتاژ تجهیزات است که پس از راه اندازي، مشکالت 

حاصل از زباله ها در منطقه برطرف مي شود. 
آرمودلي با بیان اینکه وزارت نیرو از احداث نیروگاه هاي 
هم اکنون  داشت:  اظهار  مي کند،  حمایت  زباله سوز 
در  زباله سوز  نیروگاه هاي  کهریزک  نیروگاه  افزون بر 
سه  ظرفیت  با  نوشهر  مگاوات،  سه  ظرفیت  با  ساري 
در  ظرفیتي  با  رشت  و  مگاوات  سه  تنکابن  مگاوات، 

حدود چهار تا پنج مگاوات در حال ساخت است. 
وي تصریح کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصي و 
از نیروگاه هاي  این نوع نیروگاه ها، برق حاصل  توسعه 
نیروگاه هاي  از  برق  خرید  نرخ  با  برابر  زباله سوز 
 440 ساعت  کیلووات  هر  به ازاي  یعني  تجدیدپذیر 

تومان به صورت تضمیني خریداري مي شود .
مدیرعامل سازمان انرژي هاي نو ایران ادامه داد: احداث 
امحاي  موجب  برق  تولید  افزون بر  نیروگاه ها  نوع  این 
و  سالمت  عمومي،  بهداشت  ارتقاي  و  زباله ها  اصولي 

حفظ محیط زیست مي شود.

نیروگاه زباله سوز کهریزک تابستان آینده 
به بهره برداري مي رسد 

مدیرعامل سازمان انرژي هاي نو ایران: 
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دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق 
و خصوصي سازي در راستاي مقابله 
با چالش هاي مالي پیش رو و جلب 
مشارکت حداکثري بخش خصوصي، 
فرصت هاي  تا  است  کرده  تالش 
سرمایه گذاري در صنعت آب و برق 
در اختیار متقاضیان سرمایه گذاري 

قرار گیرد. 
مقررات  تنظیم  دفتر  مدیرکل 
خصوصي سازي  و  برق  و  آب  بازار 
وزارت نیرو، فرصت ها و مشوق هاي 
سرمایه گذاري در صنعت برق ایران 

را تشریح کرد. 
در  اسماعیل نیا «  » علي اصغر  دکتر 
اطالع رساني  پایگاه  با  گفت وگو 
دفتر  گفت:  )پاون(،  نیرو  وزارت 
و  برق  و  آب  بازار  مقررات  تنظیم 
خصوصي سازي وزارت نیرو با توجه 
به حیطه وظایفش در زمینه تهیه، 
تنظیم و ابالغ مقررات الزم به منظور 
توسعه مشارکت بخش غیردولتي در 
و  آب  صنعت  پروژه هاي  و  طرح ها 
برق و همچنین حمایت و پشتیباني 
از سرمایه گذاران فعال در این عرصه 
و به منظور بهبود فضاي کسب وکار، 
مقدمه هاي الزم به منظور راه اندازي 
تارنماي پنجره واحد سرمایه گذاري 
در صنعت آب و برق را براساس مفاد 
ماده )70( قانون برنامه پنجم توسعه 

فراهم کرده است. 
وي افزود: یکي از اهداف مهم وزارت 
الکترونیکي  درگاه  طراحي  از  نیرو 
یکپارچه  مدیریت  ایجاد  یادشده، 
جهت  سازماني  بین  هماهنگي  و 

تسهیل امر سرمایه گذاري است. 

وي با بیان اینکه این سامانه شامل 
بخش هایي نظیر نحوه دریافت مجوز 
سرمایه گذاري در طرح ها و پروژه هاي 
در  تفکیک  به  برق  و  آب  صنعت 
و  فرصت ها  فهرست  بخش،  هر 
در  سرمایه گذاري  پتانسیل هاي 
تأمین مالي طرح،  هر بخش، نحوه 
مشوق ها و مزیت هاي موجود است، 
اظهار داشت: امکان سنجي اقتصادي 
به عنوان  سرمایه گذاري  طرح  یک 
نمونه، شرایط احراز توانمندي براي 
فعال شدن در طرح هاي ارایه شده، 
ارگان ها  سایر  به  متقاضیان  معرفي 
و سازمان ها جهت دریافت مجوز و 
ارائه کد رهگیري به سرمایه گذاران 
جهت پیگیري امور مرتبط از دیگر 

امکانات این سامانه است. 
مجموع  ادامه  در  اسماعیل نیا   
سرمایه گذاري موردنیاز صنعت آب 
با  را  داخلي  منابع  ازطریق  برق  و 
توجه به رشد مصرف آب و برق در 
سال هاي اخیر، غیرقابل تأمین عنوان 
مقررات  تنظیم  دفتر  گفت:  و  کرد 
بازار آب و برق و خصوصي سازي در 
مالي  چالش هاي  با  مقابله  راستاي 
پیش رو و جلب مشارکت حداکثري 
کرده  تالش  خصوصي،  بخش 
سرمایه گذاري  فرصت هاي  تا  است 
اختیار  در  برق  و  آب  صنعت  در 
متقاضیان سرمایه گذاري قرار گیرد. 
بازار  مقررات  تنظیم  دفتر  مدیرکل 
آب و برق و خصوصي سازي وزارت 
نیرو در ارتباط با توسعه نیروگاه هاي 
گفت:  کشور،  در  تجدیدپذیر 
نیروگاه ها،  نوع  این  توسعه  براي 

صورت  تاکنون  خوبي  فعالیت هاي 
تعدیل  با  گذشته  سال  از  و  گرفته 
این  از  برق  خرید  نرخ  در  مناسب 
نیروگاه ها، توسعه سرمایه گذاري در 

این حوزه شدت گرفته است. 
نیروگاه هاي  ظرفیت  مجموع  وي 
بهره برداري  حال  در  تجدیدپذیر 
ابتداي  تا  خصوصي  بخش  توسط 
اردیبهشت ماه 1393 را حدود 31/5 
مگاوات بیان کرد و افزود: همچنین 
تا این تاریخ ظرفیتي معادل 4458 
احداث  اولیه  موافقت نامه  مگاوات 
صادر  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي 
مگاوات ظرفیت  براي 214  و  شده 
صادر  احداث  پروانه  نیروگاهي 
به  مربوط  آن  است که عمده  شده 
نیروگاه هاي بادي است و در همین 
مگاوات   1039 میزان  به  حوزه، 
خصوصي  بخش  سرمایه گذاران  با 
برق مبادله  قرارداد خرید تضمیني 

شده است. 
اسماعیل نیا در ادامه ضمن برشمردن 
برخي  در  باد  انرژي  پتانسیل هاي 
پتانسیل  گفت:  کشور،  سایت هاي 
بادي در برخي از سایت ها با بهترین 
برابري  جهان  بادي  سایت هاي 
مجموع،  در  داد:  ادامه  مي کندوي 
پتانسیل بادي کشور ایران به لحاظ 
صرفه اقتصادي براساس مطالعه هاي 
انرژي هاي  در سازمان  انجام گرفته 
 15.000 حدود  )سانا(،  ایران  نو 

مگاوات تخمین زده مي شود. 
نظر  از  کشور  مناطق  بهترین  وي 
خواف  منطقه  را  بادي  پتانسیل 
خراسان رضوي،  استان  جنوب  در 

فرصت ها و مشوق هاي سرمایه گذاري در صنعت برق ایران 

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو تشریح کرد: 
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استان  شمال  در  بینالود  منطقه 
در  منجیل  منطقه  خراسان رضوي، 
رودبار استان گیالن، منطقه تاکستان 
در استان قزوین، مناطق سراب و اهر 
منطقه  آذربایجان شرقي،  استان  در 
میل نادر در اطراف زابل در استان 
سیستان و بلوچستان و مناطقي از 

استان سمنان عنوان کرد. 
در  کشور  ظرفیت هاي  درباره  وي 
افزود:  نیز  خورشیدي  انرژي  حوزه 
ایران بر روي کمربند آفتابي جهان 
بهترین  داراي  لذا  است؛  واقع شده 
فرصت هاي سرمایه گذاري در حوزه 

احداث نیروگاه خورشیدي است. 
نمونه،  به عنوان  داد:  ادامه  وي 
وجود  کشور  در  وسیعي  مناطق 
5/5کیلووات  حدود  در  که  دارند 
ساعت در مترمربع در روز از تابش 
که  برخوردارند  خورشیدي  انرژي 
این میزان با بهترین مناطق جهان 

برابري مي کند. 
بازار  مقررات  تنظیم  دفتر  مدیرکل 
آب و برق و خصوصي سازي وزارت 
نیرو تصریح کرد: جالب توجه آنکه 
در بیشتر مناطق مرکزي و کویري 
آفتابي  روز   300 حدود  در  ایران 
به نحوي  است  شده  ثبت  سال  در 
مساحتي  مناطق  این  در  اگر  که 
 100 در  کیلومتر   100 حدود  در 
کیلومتر پنل هاي فتوولتائیک نصب 
از  بیش  که  مي رود  انتظار  شود، 
در  ساعت  کیلووات  میلیارد   200
سال برق تولید کند که این میزان 
کشور  برق  ساالنه  مصرف  کل  با 
درنهایت مي توان  و  برابري مي کند 
براي  کشور  مناطق  مستعدترین 
مناطق  را  خورشیدي  برق  تولید 
استان هاي  مانند  کشور  مرکزي 
کرمان، یزد، اصفهان و فارس دانست. 

از  یکي  را  مالي  منابع  کمبود  وي 
دغدغه هاي وزارت نیرو براي توسعه 
کرد  بیان  زمین گرمایي  انرژي هاي 
توجه  با  حوزه  همین  در  گفت:  و 
به این واقعیت که ایران در منطقه 
گرفته  قرار  آتشفشاني  و  زلزله خیز 
پتانسیل هاي  داراي  مي تواند  است، 
انرژي  تولید  براي  مناسبي 
باشد که وجود شمار  زمین گرمایي 
بیانگر  گرم  آب  چشمه هاي  زیادي 
وجود چنین فرصت هایي در کشور 
است اما به دلیل کمبود منابع مالي، 
مشگین شهر  منطقه  به جز  تاکنون 
)منطقه سبالن(، سایر مناطق کشور 
مورد ارزیابي فني و مهندسي براي 
شناسایي این پتانسیل قرار نگرفته 

است. 
اسماعیل نیا اظهار داشت: در منطقه 
مشگین شهر با حفر 11 حلقه چاه، 
پتانسیل  مگاوات   200 نزدیک 

زمین گرمایي شناسایي شده است. 

جلب  اینکه  بر  تأکید  با  وي 
در  خصوصي  بخش  مشارکت 
تجدیدپذیر،  نیروگاه هاي  توسعه 
در  دولتي  بخش  توجه  مستلزم 
براي ورود  ایجاد بسترهاي مناسب 
است،  حوزه  این  به  سرمایه گذاران 
بسیاري  مشوق هاي  کرد:  تصریح 
براي این بخش درنظر گرفته شده 
براساس  زیراست:  شرح  به  که 
که  برقي  تضمین   – خرید  قرارداد 
مابین سرمایه گذار غیردولتي و توانیر 
مبادله مي شود، به این معني که برق 
تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  تولیدي 
نرخ هاي  با  بلندمدت  به صورت 
مصوب خریداري و خرید تمام برق 

تولیدشده تضمین مي شود. 
 - تعرفه خرید برق به صورت ریالي 
پرداخت مي شود و با توجه به میزان 
تورم و تغییر نرخ برابري ارز )یورو(، 
درطول دوره قرارداد تعدیل خواهد 
شد تا ریسک سرمایه گذاري کاهش 
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یابد. 
 - وزارت نیرو در مواقع لزوم براي 
نرخ ها،  و  شرایط  اصالح  و  تکمیل 
شوراي  به  را  الزم  پیشنهادهاي 
اقتصاد یا سایر مراجع ذیربط ارسال 
برق  خرید  پایه  نرخ  کرد.  خواهد 
ماده  » ب «  بند  آیین نامه  مطابق 
سال  هر  پنجم،  برنامه  قانون   133
ابالغ  و  تعیین  نیرو  وزارت  توسط 

مي شود. 
پرداخت  براي  امکان  درصورت   -  
شش  ریالي  سي  ال  برق،  بهاي 
ماهه مطابق مفاد قرارداد خرید برق 
احتمال هر  تا  گشایش خواهد شد 
برق  بهاي  پرداخت  در  تأخیر  گونه 
غیر  در  برسد.  ممکن  حداقل  به 
در  تأخیر  درصورت  و  این صورت 
گرفته  درنظر  جریمه  پرداخت ها، 

شده است. 
یا  دارد.  تعلق  گذاران  سرمایه  به   
بین المللي،  زیست محیطي  پاداش 

CDM - در این قراردادها درآمد 

بخشي  مجازند  سرمایه گذاران   -  
به  را  تولیدي خود  برق  تمام  یا 
خریداران دیگر اعم از داخلي 
و خارجي واگذار و ازطریق 

ترانزیت  را  آن  کشور،  برق  شبکه 
کنند. ضمنا مطابق دستورالعمل بند 
» ب « ماده 133 قانون برنامه پنجم، 
ترانزیت براي این نیروگاه ها رایگان 

خواهد بود. 
پروانه  که  سرمایه گذاراني  براي   -  
امکان  مي کنند،  دریافت  را  احداث 
انعقاد قرارداد براساس ظرفیت هاي 
بند  در  شده  پیش بیني  قانوني 
بودجه سال  قانون  تبصره 11  » ه « 
این  براساس  است.  میسر   1393
ماده قانوني، امکان تحویل سوخت 
مایع صرفه جویي شده )یا نفت خام( 
تجدیدپذیر  برق  تحویل  ازاي  در 
قرارداد  نخست  سال  دو  به مدت 
دو  این  مدت  در  است.  امکان پذیر 
هزینه  و  انرژي  تبدیل  نرخ  سال، 
عدم انتشار آالینده و پس از دو سال 
کل بهاي برق تجدیدپذیر بر اساس 
مصوبه هاي  و  اجرایي  دستورالعمل 
مربوط به ماده 133 پرداخت خواهد 

شد. . 
نیروگاه هاي  درباره  اسماعیل نیا 
از  گفت:  نیز  پراکنده  تولید 
سرمایه گذاري  مناسب  فرصت هاي 
توسعه  برق،  تولید  حوزه  در 

با  کوچک  کسب وکار هاي  فضاي 
سرمایه گذاري روي مولدهایي است 
محل  در  و  محلي  به صورت  که 
مصرف به تولید برق اقدام مي کنند. 
وي افزود: مزیت هاي این نوع مولدها 
کمتر،  سرمایه گذاري  حجم  شامل 
و  کمتر  شبکه  تلفات  باالتر،  بازده 
موارد بسیار دیگري است که در این 
ارتباط با توجه به برنامه هاي وزارت 
از  برق  تولید  توسعه  جهت  نیرو 
مولدهاي مقیاس کوچک، تا ابتداي 
 313 تعداد   1393 اردیبهشت ماه 
فقره موافقت نامه اولیه با ظرفیتي در 
حدود 4395 مگاوات صادر و تعداد 
282 فقره پروانه احداث با ظرفیتي 
در حدود 3504 مگاوات صادر شده 
است. همچنین تاکنون تعداد 238 
فقره قرارداد خرید تضمیني برق با 
مگاوات   2889 حدود  در  ظرفیتي 

مبادله شده است. 
برنامه  پایان  تا  وي پیش بیني کرد: 
حدود  در  ظرفیتي  توسعه  پنجم 
برق  شبکه  نیاز  از  مگاوات   2000
مقیاس  مولدهاي  توسط  کشور 

کوچک تأمین شود. 
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مجلس  اقتصادي  کمیسیون  رئیس 
گفت: طرح تسهیل تسویه بدهي هاي 
دلیل  به  تولیدي  واحدهاي  ارزي 
اساسي  قانون   75 اصل  با  مغایرت 
در کمسیون اقتصادي رد شده است 
البته واحدهاي تولیدي مي توانند با 
ارز مبادله اي اقساط خود را به بانک 

پرداخت کنند. 
گو  و  گفت  در  پور  فتحي  ارسالن 
در  افزود:  ملت  خانه  خبرگزاري  با 
بودجه سال 93 مقرر شده است که 
بدهي ارزي واحدهاي تولیدي به نرخ 

ارز مبادله اي تسویه شود. 
و  آفرین  خدا  کلیبر،  مردم  نماینده 
شوراي  مجلس  در  هوراند  بخش 
اسالمي ادامه داد:طرح تسهیل تسویه 
تولیدي  واحدهاي  ارزي  بدهي هاي 
در سال 93 به دلیل اینکه بار مالي 

به دولت تحمیل مي کرد و مغایر با 
اصل 75 قانون اساسي بود از سوي 
کمیسیون اقتصادي مجلس رد شده 
اقتصادي  کمیسیون  رئیس  است.  
مجلس یادآور شد: البته در کمیسیون 
براي  کارگروهي  مجلس  اقتصادي 
واحدهاي  ارزي  بدهي هاي  تسهیل 
تولیدي در قالب الیحه بودجه سال 
آینده تشکیل شده و مقرر شده است 
در این زمینه هماهنگي هایي با دولت 
انجام شود.  »بر اساس اصل 75 قانون 
اساسي طرح هاي قانوني، پیشنهادها 
در  نمایندگان  که  اصالحاتي  و 
خصوص لوایح قانوني عنوان مي کنند 
که به تقلیل درآمد عمومي یا افزایش 
هزینه عمومي مي انجامد، در صورتي 
قابل طرح در مجلس است که طریقه 
جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه 

جدید معلوم شده باشد.«
الزم به ذکر است طرح تسهیل تسویه 
تشویق  منظور  به  ارزي  بدهي هاي 
ارزي  ذخیره  حساب  به  بدهکاران 
مطرح شده است که ضمن کاهش 
بدهي هاي معوق، توان جدیدي براي 
طریق  از  تولیدي  واحدهاي  توسعه 

اخذ تسهیالت بانکي ایجاد کند.
واحدهاي  مذکور  طرح  اساس  بر 
تولیدي که ظرف شش ماه از تاریخ 
پرداخت  به  نسبت  قانون  این  ابالغ 
از  اعم  عامل  بانک هاي  به  خود 
اقدام کنند  معوق و سررسید نشده 
ریال  هزار  نرخ دالر هجده  براساس 
پانصد  و  هزار  یک  و  بیست  یورو  و 
مي توانند  و  مي شود  محاسبه  ریالي 
به صورت ریالي بدهي ارزي را تسویه 

کنند. 

تولیدکنندگان بدهي هاي ارزي را با ارز مبادله اي تسویه کنند 

دو  آبادان،  نیروگاه  دوم  واحد  گنو،  نیروگاه  واحد  دو 
چادرملو،  نیروگاه  واحد  دو  خرمشهر،  نیروگاه  واحد 
نیروگاه اسالم آباد واحد نخست نیروگاه گناوه در مجموع 
از ورود به  به ظرفیت 1313 مگاوات به تدریج تا پیش 
پیک مصرف تابستان به شبکه سراسري وصل مي شوند. 
برق  توسعه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیئت 
ایران از آغاز بهره برداري از ظرفیت هاي جدید نیروگاهي 

تا پیش از فرارسیدن پیک تابستان امسال خبر داد. 
مهندس » مجید صالحي « اظهار داشت: به منظور تأمین 
براي  از سال گذشته  تابستان سال 93،  برق در پیک 
بهره برداري از نیروگاه هاي جدید برنامه ریزي شده است. 
وي افزود: از تابستان سال گذشته به تدریج شش واحد 
نیروگاهي به ظرفیت 964 مگاوات وارد مدار شده است 
تا  مگاوات  بامجموع ظرفیت 1313  واحد دیگر  و 10 

پیش از پیک تابستان وارد مدار مي شود. 

 بهره برداري از 1313 مگاوات نیروگاه 
جدید تا پیش از پیك تابستان 93

صالحي با بیان اینکه تاکنون 964 مگاوات از نیروگاه هاي 
دو  کرد:  تصریح  شده اند،  مدار  وارد  شده  برنامه ریزي 
یک  مگاوات،   324 به ظرفیت  ایرانشهر  نیروگاه  واحد 
واحد نیروگاه آبادان به ظرفیت 160 مگاوات، دو واحد 
نیروگاه پره سر به ظرفیت 320 مگاوات و یک واحد 160 

مگاواتي نیروگاه شیرکوه یزد وارد مدار شده اند. 
دوم  واحد  گنو،  نیروگاه  واحد  دو  گفت:  ادامه  در  وي 
واحد  دو  خرمشهر،  نیروگاه  واحد  دو  آبادان،  نیروگاه 
نخست  واحد  و  اسالم آباد  نیروگاه  چادرملو،  نیروگاه 
مگاوات   1313 به ظرفیت  مجموع  در  گناوه  نیروگاه 
به  تابستان  پیک مصرف  به  ورود  از  پیش  تا  به تدریج 

شبکه سراسري وصل مي شوند. 
وي خاطرنشان کرد: به منظور تأمین برق سال آینده، 
برنامه ریزي شده است که 22 واحد نیروگاهي به ظرفیت 
3282 مگاوات وارد مدار شود که 11 واحد به ظرفیت 
1774 مگاوات پس از خردادماه 94 سنکرون مي شود و 
عماًل بهره برداري تجاري از آنها براي تابستان سال آینده 

امکان پذیر نیست. 
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اگرچه استفاده از انرژي خورشیدي، بهره گیري از نیروي 
باد در سطح دریاها، به دام انداختن انرژي نهفته در جریان 
آب رودخانه، حرکت امواج یا حتي انرژي جزر و مد دریاها، 
استفاده از منابع سوختي بیولوژیکي و همچنین انرژي زمین 
گرمایي از جمله منابعي هستند که از آنها به عنوان انرژي هاي 
نو نام برده مي شود و استفاده از آنها براي تأمین انرژي در 
سال هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و برخي 
از کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، اما 
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بتوان از ابرها 
به عنوان منبعي براي تأمین انرژي الکتریکي استفاده کرد؟ 
اگرچه ایده تأمین انرژي الکتریکي از آسمان بسیار بحث 
برانگیز بوده است، اما بسیاري از دانشمندان و محققان بر 
این باورند که این ایده نه تنها مي تواند راهکار مناسبي براي 
دستیابي به منبع سبز و نامحدودي براي تأمین انرژي باشد 
بلکه مي توان از آن به عنوان روشي مناسب براي تشخیص 
زمان وقوع گردبادها شده و کاهش پیامدهاي ناشي از آن نیز 
استفاده کرد. با توجه به آنچه گفته شد مي توان به این نتیجه 
رسید که اگر ما انسان ها بتوانیم آگاهي خود را نسبت به 
اتمسفر زمین افزایش دهیم مي توانیم به یافته هاي جدیدي 
مبني بر وجود منابع جدید براي تأمین انرژي در محیط، 

اطرافمان دست یابیم. 

هشدار؛ گردباد شدیدي در راه است
گروهي از محققان بر این باورند که اگرچه بخشي از انرژي 
گرمایي نهفته در مولکول ها به صورت انرژي تابشي امواج 
مادون قرمز آزاد خواهدشد، اما بخشي از امواج مادون قرمز 
منتشر شده از سطح مولکول ها ناشي از فرایندي موسوم 
به تابش جسم سیاه است که از آن به عنوان روشي براي 
آزادسازي انرژي گرمایي در فرایند هاي گرمازا نام برده شد. در 
این فرایند فیزیکي هر جسمي تابش هاي الکترومغناطیسي را 
که در خود جذب کرده است در محیط اطراف خود منتشر 
خواهد کرد که تغییر فاز مواد نقش بسیار مهمي در آن دارد. 
در عرض هاي جغرافیایي باال یا در مناطق قطبي که در این 
مناطق جو زمین تقریبا خشک و از رطوبت کمتري برخوردار 
است به آساني مي توان تابش امواج مادون قرمز در سطح 
ابرها را از طریق ماهواره هاي هواشناسي مورد بررسي قرار 
داد. چراکه در این مناطق در مسیر تابش این امواج تراکم 
مولکول هاي بخار آب کمتر است و بنابراین میزان جذب 
این امواج از طریق مولکول هاي بخار آب نیز به مراتب کمتر 
خواهد بود. برخي از کارشناسان هواشناسي بر این باورند 
که مي توان از این ویژگي براي پیش بیني تغییرات جوي 

استفاده کرد. 

ابرها، منبع جدیدي براي تأمین انرژي 
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بر این اساس در شرایطي که ماهواره هاي هواشناسي نشان 
دهنده شواهدي مبني بر افزایش میزان انتشار امواج مادون 
قرمز در اتمسفر زمین باشند به این معني خواهد بود که باید 
منتظر وقوع گردباد یا توفان شدیدي باشیم. این در حالي 
است که اگر بخواهیم از سیستم هاي راداري یا از امواج نور 
مرئي براي پیش بیني تغییرات جوي استفاده کنیم وقتي 
مي توانیم بفهمیم گردبادي شدید در راه است که دیگر خیلي 
دیر شده است، اما تابش هاي فرابنفش پیش از اینکه یک 
طوفان شدید به طور کامل شکل گرفته باشد ما را از این 
پدیده جوي آگاه خواهد ساخت. براساس تحقیقات انجام 
شده در این زمینه شدت تابش امواج مادون قرمز مي تواند 
نشان دهنده سرعت تشکیل ابرهایي باشد که از آنها به عنوان 
عالئمي براي پیش بیني تغییرات و پدیده هاي جوي استفاده 

مي شود. 

شناسایي نسل جدیدي از انرژي هاي پاک
شاید برایتان جالب باشد بدانید که این فرآیند تنها محدود 
به اتمسفر زمین نخواهد بود بلکه مي توان از آن براي تفسیر 
و توضیح چگونگي ایجاد لکه هاي نجومي سرخ و بزرگ و 
همچنین گردبادهاي شدید نیمکره جنوبي سیاره مشتري نیز 
استفاده کرد. وقتي در اتمسفر فوقاني سیارات، بخار آمونیاک 
و مولکول هاي بخار آب متراکم و غلیظ مي شوند و در نتیجه 
فرآیند میعان از فاز گازي به فاز مایع تبدیل مي شوند. امواجي 
از سطح آنها منتشر مي شود که این امواج در محدوده اي از 
طول موج هاي بلند از امواج مادون قرمز تا امواج نور مرئي قرار 
داشته و به رنگ قرمز دیده مي شوند. به گفته محققان طول 
موج یک باریکه نور از فوتون هاي مادون قرمز دقیقا برابر با 
همان طول موجي است که مي تواند موجب تحریک رطوبت 
موجود در هوا براي تابش نور و همچنین تشکیل ابر شود و 
بنابراین مي توان گفت که نه تنها مي توان از انرژي نهفته در 
ابرها به عنوان یک منبع انرژي پاک و عاري از آلودگي براي 
تولید جریان الکتریکي استفاده کنیم بلکه مي توانیم بگوییم 
که هواي مرطوب نیز منبعي عاري از هر گونه آلودگي و 
نامحدود براي تأمین انرژي است که مي تواند به عنوان نسل 

جدیدي از انرژي هاي نو مورد توجه قرار گیرد. 
نکته: اگر ما انسان ها بتوانیم آگاهي خود را نسبت به اتمسفر 
زمین افزایش دهیم مي توانیم به یافته هاي جدیدي مبني 
بر وجود منابع جدید براي تأمین انرژي در محیط اطرافمان 
دست یابیماگر دو آینه را در یک محیط تقریبا سرد به طور 
موازي در مقابل هم قرار دهیم، در شرایطي که در فاصله 

بین این دو آینه هواي مرطوب جریان داشته باشد با تایش 
پرتویي از فوتون هاي مادون قرمز در این فضا مولکول هاي 
بخار آب متراکم شده و تبدیل به قطرات آب خواهند شد 
که در نتیجه این فرآیند میزان تابش امواج مادون قرمز در 
این فضا نیز به میزان قابل توجهي افزایش خواهد یافت. اگر 
این دو آینه به گونه اي در مقابل هم قرار گرفته باشند که 
کامال روبه روي همدیگر باشند میزان تابش امواج بیشتر 
خواهد بود. بنابراین مي توان از شبیه سازي این فرآیند براي 
دستیابي به یک منبع تجدیدپذیر براي تأمین انرژي استفاده 
کرد. با فرض اینکه تنها 8 درصد از انرژي نوراني منتشر شده 
از سطح آب را بتوانیم در محفظه اي نگهداري کنیم. با در 
اختیار داشتن یک جفت آینه به مساحت یک مترمربع 
مي توانیم 2000 وات انرژي تولید کنیم که این مقدار انرژي 
بیش از 20 برابر انرژي تولید شده در سلول هاي خورشیدي 

سیلیکوني در همین ابعاد است. 

ضرورت دستیابي به منابع جدیدي از انرژي
انرژي  به  دسترسي  محدودیت  به  توجه  با  شک  بي 
سوخت هاي فسیلي و همچنین افزایش سطح مصرف انرژي 
در سطح دنیا باید به فکر راهکاري براي دسترسي به دیگر 
منابع انرژي باشیم که بتوانند پاسخگوي نیازهاي انسان ها 
باشند. منابع تجدیدپذیر انرژي مانند انرژي خورشید، باد و. 
. . از جمله انرژي هایي هستند که تنها به خودي خود و 
بدون دخالت انسان تولید مي شوند بلکه مهم ترین ویژگي 
این گروه از انرژي ها در این است که از جمله انرژي هاي 
دوستدار محیط زیست هستند و هیچ آسیبي به محیط 
زیست نمي رسانند. اگرچه این نوع انرژي ها که انرژي ابرها 
به عنوان نسل جدیدي از انرژي هاي نو در این گروه طبقه 
بندي مي شود از بهترین منابع براي تأمین انرژي هستند 
اما متأسفانه استفاده از آنها در دنیاي امروز در بسیاري از 

کشورها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
از آنجایي که نیاز به انرژي در سطح دنیا به طور مداوم در 
حال افزایش است پیش بیني مي شود تا کمتر از صد سال 
دیگر ذخایر انرژي هاي فسیلي مانند نفت و زغال سنگ پایان 
خواهد یافت و بنابراین تردیدي نیست به رغم اینکه دستیابي 
به فناوري هاي جدید مي توانند تا حدودي نیاز ما انسان ها 
به انرژي را برطرف سازند، انرژي هاي نو تنها راه نجات ما 
انسان ها در بحران انرژي خواهند بود. دانشمندان و محققان 
امیدوارند بتوانند در آینده اي نه چندان دور از انرژي ابرها به 
عنوان منبع جدیدي از انرژي استفاده کنند که نه تنها در 
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مقایسه با دیگر انواع منابع انرژي هزینه تولید آن به مراتب 
پایین تر خواهد بود بلکه پیامدهاي زیست محیطي کمتري 
را نیز به همراه داشته و مي تواند به عنوان منبعي نامحدود و 
تجدیدپذیر براي سال هاي طوالني به عنوان منبعي مناسب 

براي تأمین انرژي الکتریکي مورد استفاده قرار گیرد. 

بزرگترین نیروگاه خورشیدي جهان شروع به کار 
کرد

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان ساخته شده در ایالت 
نوادا امریکا به تولید الکتریسیته پرداخت 

ساخت این مجموعه بیش از 4 سال زمان برده است و یکي از 
گران ترین نیروگاه هاي خورشیدي محسوب مي شود. 

از  با 300 هزار آینه ساخته شده، بیش  این نیروگاه که 
392 مگاوات برق تولید مي کند که براي 140 هزار خانه 
کافي است. نیروگاه خورشیدي ایوانپا مساحتي بیش از 13 
کیلومتر مربع دارد و با هزینه اي معادل 2. 2 میلیارد دالر 
ساخته شده است. با توجه به استانداردهاي بین المللي اگر 
میانگین انرژي تابشي خورشید در روز باالتر از 3. 5 کیلووات 
ساعت در مترمربع )3500 وات/ساعت( باشد استفاده از 
مدل هاي انرژي خورشیدي نظیر کلکتورهاي خورشیدي یا 
سیستم هاي فتوولتائیک بسیاراقتصادي و مقرون به صرفه 
است. جالب است که بدانید سیستم تولید برق این نیروگاه 
به گونه اي است که آینه ها نور خورشید را بر روي یک برج 
متمرکز مي کنندوبابخارکردن آب داخل برج، توربین هاي 

تولید برق را به کار مي اندازند. 
حرارت اطراف این برج آن چنان زیاد است که تعدادي پرنده 

در هنگام عبور کامال سوختند!

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي جهان 
سال طالیي خصوصي سازي با واگذاري شرکت هاي بزرگ 

دولتي 
رئیس کل سازمان خصوصي سازي با بیان اینکه 186 شرکت 
در فهرست واگذاري هاي سال جاري قرار دارد، گفت: این 

فهرست به تصویب هیئت واگذاري نیز رسیده  است. 
به گزارش واحد مرکزي خبر، آقاي پوري حسیني افزود: 
سازمان خصوصي سازي مي خواهد امسال بیشترین حجم 
واگذاري در کشور را انجام دهد که با کارشناسي و بررسي هاي 
فراوان و نیز بهره گیري از نظر کارشناسي شرکتهاي مادر 
تخصصي فهرست شرکتهاي قابل واگذاري هم تهیه شده 
است. وي افزود: 186 شرکت آماده واگذاري است و پس از 

قیمت گذاري، تصویب شرایط و روش واگذاري آنها در هیئت 
واگذاري، درج آگهي و عرضه آنها صورت خواهد گرفت. 
معاون وزیر امور اقتصادي و دارایي ادامه داد: در فهرست 186 
شرکت قابل واگذاري، 27 شرکت بسیار بزرگ، 76 شرکت 
بزرگ، 31 شرکت متوسط و 31 شرکت دیگر به همراه 
سهام خرد دولت در 9 شرکت بورسي و 12 شرکت)بورسي و 
غیربورسي( قرار دارد. وي در مورد این دسته بندي نیز گفت: 
شرکتهاي بسیار بزرگ، شرکتهایي است که ارزش سهام دولت 
در آنها بیش از 10 هزار میلیارد ریال مي شود و شرکتهاي 
بزرگ نیز شرکتهایي است که ارزش سهام دولت در آنها 
بیش از هزار میلیارد ریال برآورد مي شود. رئیس کل سازمان 
خصوصي سازي در ادامه با اشاره به اینکه فهرست شرکتهاي 
 قابل واگذاري در سایت سازمان خصوصي سازي به نشاني
www. ipo. ir درج شده است، افزود: از جمله شرکتهاي 
به  مي توان  جاري  سال  در  واگذاري  براي  بزرگ  بسیار 
نیز  و  کرمانشاه  و  الوان  بندرعباس،  نفت  پاالیشگاه هاي 
شرکتهاي ملي حفاري، هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران، 
پتروشیمي دماوند، هلدینگ گاز ایران، مهاب قدس، صبا و 
نیروگاه هاي شهید رجایي، سهند، زاهدان، مفتح، خلیج فارس 
و آذربایجان اشاره کرد.  پوري حسیني اضافه کرد: در میان 
فهرست شرکتهاي بزرگ قابل واگذاري در سال جاري نیز 
نام شرکتهایي چون نیروگاه هاي خلیج فارس، سبز منجیل، 
لوشان، شاهرود و فوالد آذربایجان، به همراه طرح فوالد 
میانه و شرکتهاي توزیع نیروي برق استانها و شهرستانها، 
شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 14 گانه، قطارهاي 
مسافربري رجاء، لوله گستر اسفراین، ماشین سازي تبریز و 
باشگاه هاي استقالل و پرسپولیس دیده مي شود. وي تصریح 
کرد: همچنین از بین شرکتهاي بسیار بزرگ قابل واگذاري 
در سال جاري قیمت پایه و شرایط واگذاري شرکتهایي چون 
سنگ آهن مرکزي ایران به ارزش کل پایه 16 هزار میلیارد 
ریال، نیروگاه شهید مفتح به ارزش کل پایه 37 هزار میلیارد 
ریال و مجتمع صنعتي اسفراین به ارزش کل پایه تقریبي 
10 هزار میلیارد ریال به تصویب هیئت واگذاري رسیده که 

آماده واگذاري است. 
پوري حسیني در پایان با بیان اینکه در حال حاضر براي 
تعدادي از این 186 شرکت متقاضي خرید نیز وجود دارد، 
شرایط  بودن  فراهم  با  جاري  سال  در  امیدواریم  گفت: 
بازار سرمایه بتوانیم عرضه و واگذاري این تعداد شرکت 
براي  را  رویایي  و  طالیي  سال  و  رسانیم  سرانجام  به  را 

خصوصي سازي در کشور رقم بزنیم.  


